
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
18 september: Dintelse Gorzen 

Dit is een gewestelijke excursie georga-

niseerd door de afdeling Roosendaal.  

Het natuurgebied de Dintelse Gorzen is 

internationaal befaamd en beschermd. 

Vooral de combinatie van natte en 

droge, zoute, brakke en zoete gedeel-

ten maakt dat er veel zeldzame plan-

ten zijn te vinden in dit steeds veran-

derende natuurgebied.  

Struinen door dit gebied is avontuurlijk, 

door de kudde‟s Schotse Hooglanders, 

of Shetland pony‟s die voorkómen dat 

dit gebied dicht groeit met berken en 

wilgen. Door deze begrazing krijgen 

bijzondere planten zoals orchideeën en 

duizendguldenkruiden kans zich te 

ontwikkelen. 

Goede kleding, laarzen of waterdicht 

schoeisel zijn in dit gebied zeker aan te 

bevelen; geen blote benen in verband 

met teken.  Een lunchpakket meene-

men  want in het gebied zelf zijn geen 

mogelijkheden voor eten en drinken. 

Vertrek:  Om 9.00 uur uit Willemsstraat 

of om 10.00 uur in café/restaurant De 

Uitwijck in De Heen, Dorpsweg 136, De 

Heen. (Advies € 5).  

Vóór 10 september opgeven bij Hub 

Snapper, 06 209 890 06 of via een email 

naar breda@knnv.nl. 

 

15 oktober: Paddenstoelen in Surae  

Surae staat bekend als een van de rijke 

gebieden op het gebied van padden-

stoelen. Vorig jaar hebben we daar 89 

paddenstoelen op naam gebracht. 

Opnieuw onder leiding van Luciën 

Rommelaars van de afdeling Tilburg, 

gaan we dit aantal proberen te 

overtreffen. Op zoek naar  soorten als 

de witte kluifjeszwam, het nestzwam-

metje en het blauwplaatstaalsteeltje. 

Vertrek om 09.00 uur bij Willemsstraat of 

om 9.30 uur bij de voormalige schuur 

van SBB aan de Wethouder van 

Dijklaan 19 in Dorst. (Advies € 1). 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Onze afdeling heeft de laatste tijd niet 

goed opgelet. Er worden zomaar 

nieuwe soorten ontdekt zonder dat wij 

er ook maar eentje hebben gezien.  

Die ene nieuwe kwal kunnen we wel 

missen, daar zijn er al genoeg van. 

Maar 23 nieuwe soorten insecten is 

toch wel kras. Het moet toch mogelijk 

zijn om onze eigen nieuwe bronswesp 

te ontdekken. Maar voorlopig hebben 

we onze handen nog vol aan het 

opzetten van een nieuwe werkgroep 

„vlinders en libellen‟.  

De eerste avond van onze vlinder-

cursus was een groot succes. Kars 

Veling hield een zeer inspirerend 

verhaal. Wanneer u geen cursusdeel-

nemer bent dan kunt u toch van Kars 

Van het bestuur 

Veling genieten: op 14 september a.s. 

houdt hij de eerst Bredase Natuurlezing 

(zie bij de rubriek Lezingen en op de 

website). Hebt u ook belangstelling 

voor de werkgroep vlinders en libellen 

laat het ons weten. 

Algemene excursies lijken, gezien het 

aantal deelnemers, wat minder in trek, 

terwijl er voor cursussen wel een goede 

belangstelling bestaat. Daarom willen 

we ons meer gaan richten op korte 

cursussen en themabijeenkomsten met 

daaraan gekoppeld een excursie. Hier-

mee hopen we tot meer verdieping 

van een onderwerp te komen.  

Hebt u speciale wensen/ ideeën op dit 

gebied laat het ons weten.          

               Erik van der Hoeven 

 

  Stadsplanten 

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  11 sept.  –  Plantenwg. 

Zondag    18 sept.    9 -17 u. 

Zaterdag   15 oktober 9 -12.30  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Natuurlezing: 

Wo 14 sept: Vlinders    19.30  uur 

In Rondeel, Kloosterlaan 14, Breda 

Ma  26 sept: Gallen       20 uur 
In het gemeenschapshuis De Haay,  

Bavelse Hei 3, Bavel,  

Ma  31 okt.:  De huismus   20 uur 
In gemeenschapshuis Vianden,  

Viandenlaan 3, Breda, 

Data: 

7 +10 september :  Vlindercursus. 

21 september, 12 oktober:  

       Bestuursvergadering.  

15 september: Gewestelijke 

        vergadering KNNV-Zuid 

1 oktober: Congres KNNV 
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Parelstuifzwam 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie van de schijngrassen is met 

14 geslachten wat uitgebreider. Enkele 

bekende geslachten zijn wollegras, 

waterbies, bies,  snavelbies en zegge. 

Van de meeste geslachten beperkt het 

aantal  soorten zich in de omgeving 

van Breda tot een of twee.  

Het geslacht zegge vormt hierop een 

uitzondering.  Van dit geslacht met zijn 

driekantige stengel en zijn typische 

urntjes  treffen we in onze omgeving 

circa 25 soorten aan, van de veel 

voorkomende ruige zegge tot de 

zeldzame draadzegge in Terheijden. 

De grassen zijn altijd goed van de 

andere families te onderscheiden door 

de holle stengels met knopen en het 

typische tongetje op de grens van 

bladschijf en bladschede. Voor een 

goed onderscheid binnen het geslacht 

zijn de vorm van de aartjes met de kelk- 

en kroonkafjes van belang.   

Van de grassen zijn rond Breda circa 50 

soorten te vinden. Van het bekende 

Engels raaigras tot het minder bekende 

tandjesgras op heidevelden. 

Bij alle soorten hebben we voornamelijk 

gekeken naar de bloeiende planten.  

Mogelijk een herhaling in 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen 

 

 

 Cursus grasachtigen 

 

 

Samen met andere leden eens goed kijken hoe een paddenstoel er nu werkelijk 

uitziet, welke onderdelen er zoal zijn, wat een paddenstoel nu eigenlijk is.  Wat zijn de 

hyphen, wat voor vormen kunnen de sporen allemaal hebben? Kortom een 

workshop waar we met z‟n allen eens goed kijken hoe paddenstoelen gevormd zijn. 

Geen uitvoerige inleiding over indeling van het paddenstoelenrijk, maar zelf aan de 

slag en kijken hoe de materie in elkaar zit. Beschouw het als een ontdekkingsreis. 

Ontdek de plaatsjeszwammen en de blaasjeszwammen met behulp van loupe, 

binoculair en microscoop. 

We gaan dit op woensdagavond 9 november doen. We zullen zorgen dat er enkele 

microscopen beschikbaar zijn. We brengen verschillende paddenstoelen mee om 

nader te bestuderen. We zullen ook zorgen dat er enkele studieboeken en 

determinatiegidsen aanwezig zijn. Belangstelling?. Geef u vóór 1 november op.  

Deelname is gratis. Aanmelden via breda@knnv.nl of via tel 076-5875353. De 

workshop gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Aanvang: 19.30 uur 

 

Op 25 juni is de cursus grasachtigen 

afgesloten. Deze categorie betreft circa 

een kwart van alle plantenen geeft veel 

informatie over de situatie waarin de 

natuur zich bevindt. 

Aan de hand van levend materiaal en 

ondersteund door foto‟s met beschrijving 

zijn deze soms lastig te determineren 

planten besproken. Het betrof de 

families: russen, schijngrassen en de 

grassen.   

De familie russen is onder te verdelen in 

het geslacht veldbies en rus. Veldbies 

kenmerkt zich door zijn vlakke behaarde 

bladeren en driezadige vruchten.  De rus 

daarentegen heeft kale bladeren die 

meest buis- of gootvormig zijn, en heeft 

meerzadige vruchten.   

Van het geslacht veldbies zijn de 

gewone en de veelbloemige veldbies 

het meest algemeen. Het geslacht rus 

bevat meer soorten.  De meest voor-

komende eenjarige is de greppelrus; van 

de meerjarigen zien we rond Breda: 

pitrus, biezenknoppen, zeegroene rus, 

veldrus, paddenrus, zomprus, knolrus, 

trekrus en tengere rus. 
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door wie ze worden gevormd. Hij 

bespreekt de diverse gallen op 

grassen, zeggen, wilgen, populieren en 

eiken. 

31 oktober: De huismus  

Kees Heij    in Vianden, Viandenlaan 

Iemand die alles over de huismus kan 

vertellen is Kees Heij, Rotterdams bio-

loog en voormalig docent. Hij is zelfs in 

1985 op de ecologie van de huismus 

gepromoveerd en kan zich een echte 

“huismussendoctor” noemen.  

In zijn studie vergeleek hij populaties 

stads- en plattelandsmussen in en rond 

Rotterdam met elkaar. Zoekend naar 

antwoord op de vraag in welke 

omgeving (stad, buitenwijk of platte-

land) de huismussen het meest suc-

cesvol zijn en welke strategie zij daarbij 

hanteren. 
 

 

14 september: Vlinders 

Kars Veling      in Rondeel, Kloosterlaan 

Kars Veling, één van de grootste vlinder-

kenners van ons land, is werkzaam bij de 

Vlinderstichting en naast een goed ver-

teller ook een zeer goed fotograaf. 

Prachtige vlinderfoto‟s in onze stedelijke 

omgeving ondersteunen zijn lezing. 

Tijdens de lezing zal hij ingaan op de vlin-

ders die in een stedelijke omgeving 

voorkomen en de planten waarvan ze 

afhankelijk zijn. Een unieke kans om 

kennis op te doen hoe je een tuin 

vlindervriendelijk in kunt richten. 

26 september: Gallen  

Hans Roskam    in De Haay, Bavelse Hei 

Hans Roskam, medeauteur van het 

bekende Gallenboek, gaat in op het 

mysterieuze fenomeen gallen.  

Hij zal  laten zien hoe gallen ontstaan en 
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Op 1 oktober 2011 organiseert de 

KNNV, in samenwerking met de 

VOFF, het congres:  

Van waarnemen naar natuur 

beschermen. 

Het doel van dit congres is om 

vrijwillige waarnemers, onderzoe-

kers en andere actieve burgers 

handvatten te bieden om de 

natuurbescherming in eigen 

omgeving zelf op te pakken. 

Kosten € 10,-. Aanmelden bij: 

www5.knnv.nl/aanmelden 

 
 

Workshop Paddenstoelen 

 

 

Mededelingen: 

- Excursie naar Princesseplaat, 

voor de plantenwerkgroep op 

11 september. 

- Workshop Paddestoelen op 9 

november. 

- West-Brabantse Vogelwerk-

groep: Excursie Strabrechtse 

Heide en Beuven op 18 sept. 

- Data van excursies IVN Mark & 

Donge: 

- 4, 9 en 25 september 

 - 9, 16, 23 en 30 oktober 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

Gras    

In Nederland kennen we onge-

veer 140 verschillende soorten 

gras, waarmee de grassen een 

omvangrijke plantenfamilie vor-

men. Tot de grassen behoren 

een aantal zeer belangrijke 

voedingsgewassen zoals rijst, 

maïs  en tarwe. En zonder de 

grassenfamilie zou er geen bier 

zijn, geen bamboe en geen 

rietsuiker.  
Meer weten? Op de website 

staat een artikel van Erik van der 

Hoeven over (echte) grassen:  
www.knnv.nl/afdeling-breda/ 

verslagen 

Kleine zonnedauw 


