
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 

13 november: Watervogels in Zeeland 

Vogeltocht naar Schouwen-Duiveland, 

de gebieden van Plan Tureluur, rond-

om Zierikzee o.l.v. Hub Snapper. Veel 

watervogels, ganzen en steltlopers.  

Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

11 december: Stadsplanten 

Na de lezing van Wim Vuik van 28 

november gaan we zelf op zoek naar 

stadsplanten.  

Zelfs in december valt er nog heel wat 

te ontdekken. „In de put zitten‟ krijgt 

een geheel andere betekenis als we 

langs de Teteringsestraat en de Nieuwe 

Boschstraat lopen.  

Als we Sinterklaas nog mee zouden 

kunnen nemen dan konden ook de 

daken en schoorstenen op stadsplan-

ten gecontroleerd worden. 

Vertrek om 10.00 uur vanaf hoek 

Nieuwe Boschstraat en Nassausingel. 

18 december: Polder Malta 

Evenals voorgaande jaren bezoeken 

we in december de polder Maltha en 

de omliggende gebieden. 

In 2007 is het hele gebied omgevormd 

tot nat natuurgebied met veel plassen. 

Vergeet dus de laarzen niet.  

Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

29 januari: Schouwen-Duiveland 

Vogeltocht via West-Brabant naar 

Schouwen en Duiveland. We maken 

de tour langs de bekende punten. 

Maar omdat de plaatsen, waar de 

ganzen zich ophouden, van een groot 

aantal factoren afhangen (weertype, 

wind, enz.), is het nooit zeker ze daar 

ook werkelijk aan te treffen. We zullen 

dat ter plaatse moeten uitzoeken. En 

vooral de kijker en vogelboek(en) niet 

vergeten.  

Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

Advies €10,-) 

 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Binnen de KNNV en ook binnen het IVN 

klinken steeds meer geluiden over 

intensievere samenwerking. Niet alleen 

op plaatselijk niveau, maar ook lan-

delijk. Met het oog op de  Beleidsraad 

van 12 november a.s. presenteert ons 

landelijk bestuur een notitie met de titel 

“IVN en KNNV: een combinatie met 

toekomst”. Een soortgelijke notitie 

wordt op de Landelijke Raad van het 

IVN besproken. In de notitie wordt een 

mogelijk scenario voor samenwerking 

geschetst.  

Deze geluiden komen niet als een 

verrassing. Ook op plaatselijk niveau 

wordt al enige tijd over intensivering 

van de contacten gesproken. Niet 

alleen met het IVN, maar ook met de 

West Brabantse Vogelwerkgroep.  

Van het bestuur 
In een poging om een duurzame 

inrichting van het Markdal van de 

grond te krijgen werken de voorzitters 

van de genoemde organisaties en van 

NMV Markkant en Mark en Leij (uit 

Chaam) eendrachtig samen. 

Het afdelingsbestuur probeert intussen 

een aantal nieuwe activiteiten te 

ontplooien. De eerste Bredase Natuur-

lezing op 14 september in het Rondeel 

was een succes. Over de volgende 

lezing wordt nog nagedacht. 

Ter vervanging van de excursies in de 

wat latere herfst en de winter heeft het 

bestuur een aantal workshops georga-

niseerd met als onderwerpen respec-

tievelijk paddestoelen, insecten en 

waterleven (zie elders in deze nieuws-

brief). We hopen u daar te mogen 

begroeten.        

               Erik van der Hoeven 

 

Website 
 www.knnv.nl/breda 

Email 
 breda@knnv.nl 

Telefoon 
secretariaat: (076) 587 53 53 

planten–wg: (076) 587 53 53 

mossen-wg: (076) 565 65 46 

Postrekening: 10 70 954  

Lid worden:  

Stuur email naar:  breda@knnv.nl 

Excursies: 

Zondag  13  nov.    9 – 12.30 u 

Zondag  11  dec.  10 – 12.30 u 

Zondag    18  dec.    9 – 12.30  u. 

Zaterdag  29  jan.     9 – 17  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Ma  28 nov.  Stadsplanten 20 uur 
Ma  6 febr.  Bodem van West-   
          Brabant      20 uur 
In het gemeenschapshuis De Haay,  

Bavelse Hei 3, Bavel,  

Workshop: 

  9 nov.  :  WS Paddenstoelen 

18 jan.  : WS Insecten 

Andere data: 

  8 nov.  :  Bestuursvergadering 

12 nov.  :  Beleidsraad KNNV 

14 dec.  :  Bestuursvergadering  

11 jan.  :  Bestuursvergadering 

26 maart : Jaarvergadering  

15 april  : Vlaamse Ardennen -   

        excursie 
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Melkzwam 

 Oorlepelzwam 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heischrale grasland hebben we dit jaar 

niet bezocht. De schapen hebben kort 

tevoren naast het gras helaas ook de  

paddenstoelen opgegeten.  

Onder de gevonden soorten waren zes 

rode lijst (RL) soorten. Van deze RL-

soorten stonden er drie onder de grove 

den: de  narcisamaniet, de vaalrode 

melkzwam en de duivelsbrood-russula. 

De bijzondere oorlepelzwam kwamen 

we tegen op een dennenkegel (zie 

foto).  

Tot slot hebben we nog twee RL-soorten 

aangetroffen op mest: de geringde 

vlekplaat op rundermest en de grote 

speldenprikzwam op paardenmest.  

De russula‟s waren met acht verschil-

lende soorten rijk vertegenwoordigd, 

waarvan de duivelsbroodrussula de 

meest opvallende is. Ook de zes 

verschillende soorten melkzwammen 

vielen op. We zagen drie soorten 

fopzwammen: de gewone fopzwam, 

de tweekleurige fopzwam en de ame-

thistzwam (het  rodekool zwammetje). 

Nog veel meer soorten zijn het noemen 

waard. Zie daarvoor de lijst op de 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen 

 

 

 Paddenstoelen excursie naar Surae, 15 oktober 
 

Zie de vorige nieuwsbrief.  Aanvang: 19.30 uur. Deelname is gratis.  

Vóór 2 november aanmelden via breda@knnv.nl of via tel 076-5875353.  

 

Je kunt het gerust stellen: Surae is een 

paddenstoelenrijk. Tijdens de excursie  

hebben we bijna 90 verschillende soort-

en paddenstoelen kunnen waarnemen.  

Onder begeleiding van Luciën Romme-

laars, specialist op dit gebied, hebben 

we een klein gedeelte van de bossen 

van Surae doorzocht.   

Op uiteenlopende plaatsen kun je 

vruchtlichamen van schimmels aantref-

fen. Bijvoorbeeld  in het strooisel onder 

de bomen, op de stammen van de 

bomen, op verterende houtstronken, op 

de kegels van naaldbomen en de 

vruchtjes van eiken en beuken. Ook de 

mest van paarden en de rondlopende 

runderen zijn niet aan de aandacht 

ontsnapt. Dit alles leidde tot leuke 

vondsten. 

De omstandigheden waren uitstekend, 

enkele dagen nat weer gevolgd door 

zonnig weer.  

Wat hebben we in 2011 zoal gevonden? 

We zullen hier enkele bijzonderheden 

noemen. Op de website staat de com-

plete lijst (www.knnv.nl/breda). 

In totaal hebben we dit jaar 86 soorten 

op naam kunnen brengen, maar het 
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6 februari: Bodem van West-Brabant 

bergt veel (w)aarde 

Piet de Jongh    in De Haay, Bavelse Hei 

Wat stelt aardkunde in West-Brabant 

nou voor zult u zich afvragen? Nou 

daarin kun je nog aardig in vergissen. 

Liefst 35 % van alle aardkundig waar-

devolle gebieden in Noord-Brabant 

liggen in het westen van de provincie. 

Piet de Jongh, docent Milieu- en 

Natuuronderzoek aan Helicon MBO te 

‟s-Hertogenbosch zal proberen u 

geïnteresseerd te krijgen voor de 

bodem onder uw voeten waar velen 

van u vaak slechts spaarzaam bij 

stilstaan. 

28 november: Stadsplanten 

Wim Vuik        in De Haay, Bavelse Hei 

FLORON is een stichting die zich bezig 

houdt met het onderzoek naar en het 

beschermen van de Nederlandse flora. 

Het zijn vooral vrijwilligers die het werk 

doen.   

Eén van die vrijwilligers is Wim Vuik. Hij 

verkreeg landelijke bekendheid door zijn 

zoektocht naar planten in de rioolputten 

van Utrecht. Alle 60.000 putten van de 

stad heeft hij geïnventariseerd en daarbij 

relatief veel soorten varens van de rode 

lijst aangetroffen. Wim Vuik is werkzaam 

bij de afdeling Natuur- en Milieucommu-

nicatie van de gemeente Utrecht. 

Pagina 2 

Paddenstoelencursus 2012 

Tot nu toe heeft onze afdeling 

van de KNNV zich wat betreft 

paddenstoelen beperkt tot een 

enkele excursie per jaar.  

Als vereniging willen we de aan-

wezige regionale kennis meer 

bundelen en verder ontplooien.  

Bij voldoende belangstelling 

willen we daarom in het najaar 

van 2012 een korte cursus pad-

denstoelen organiseren, met 

daaraan gekoppeld enkele 

paddenstoelenexcursies.  

De rol van schimmels en dus ook 

van paddenstoelen is van groot 

belang in de natuur. Bij het moni-

toren kunnen we er eigenlijk niet 

omheen.  Laat eens horen of je 

hiervoor belangstelling hebt en 

wat je wensen zijn op dit gebied. 
 

Workshop Paddenstoelen: 9 november 

 

 

Mededelingen: 

- De komende jaarvergadering 

van de onze afdeling is op: 

maandagavond 26 maart „12. 

- De Vlaamse Ardennentocht is 

op zondag 15 april 2012.  

 In de volgende nieuwsbrief 

staat het programma voor 

deze dag. 

- Mogelijke cursussen in 2012: 

 ▫ Bijzondere plantenfamilies 

 ▫ Libellen 

 ▫ Paddenstoelen 

- West-Brabantse Vogelwerk-

groep:  

19/11: Ganzentocht rond Breda 

17/11: Excursie naar Emerput 

Zie:  www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 

 data van excursies 

 - 13 en 27 november 

 - 11 en 17 december 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

Lucien Rommelaars  in actie 

Onze tweede workshop gaat over een immens grote groep dieren: de insecten. Tot 

nu toe zijn er ongeveer 1 miljoen soorten insecten beschreven. Dit is meer dan alle 

andere diersoorten bij elkaar. Veel insectensoorten zijn zeer waarschijnlijk nog 

onbeschreven. 

De workshop gaat over de insecten die we zoal in het dagelijks leven tegen kunnen 

komen: vliegen, muggen, vlinders, luizen, kevers, libellen, krekels, wantsen, etc. Welke 

kenmerken hebben al deze soorten gemeen en waarin kun je ze onderscheiden van 

ander kruipend en friemelend spul?  

Om u dat alles te laten ontdekken zullen we dode of verdoofde insecten mee-

brengen om ze eens goed te bekijken met een loep of met een binoculair. U mag 

zelf natuurlijk ook wel wat insecten meebrengen.  

De leiding is in handen van goedwillende amateurs die ervoor zorgen dat ze goede 

boeken bij de hand hebben. Aanvang 19.30 uur. Deelname is gratis.   

Vóór 12 januari aanmelden via breda@knnv.nl of via tel 076-5875353.  

 

Workshop Insecten: 18 januari 

 

 

Eikvaren 


