
   
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursies 
Aanmelding per email: breda@knnv.nl 
of per telefoon bij de excursieleider. 

15 september: Waterleven 
Onder leiding Wouter Schuitema en 
Jeroen Stoutjesdijk (beiden actief voor 
RAVON) gaan we gewapend met 
schepnetten naar het meest noorde-
lijke gedeelte van de Bijloop. Dit beekje 
stroomt vanuit het gebied tussen Schijf 
en Zundert naar Breda, waar het ter 
hoogte van de Oranjeboombrug uit-
komt in de Aa of Weerijs.  In de beek 
komen vissen als kleine modderkruiper 
en bermpjes voor.  
Vertrek: om 10.00 uur vanaf de hoek 
Rithsestraat/Bijloopwegje (direct naast 
de A16/HSL). Kaplaarzen zijn wel han-
dig.  Aanmelden: niet nodig. 

6 oktober: De Plateau-Hageven 
Dit is een gewestelijke excursie georga-
niseerd door de afdeling Eindhoven.  
Plateau-Hageven is een groot natuur-
gebied ten zuiden van Valkenswaard.  

Bos, heide, landduinen, vennen en het 
Dommeldal wisselen elkaar daar af. In 
het beekdal liggen moerassen, broek-
bossen, rietvelden en poelen. 
Goede kleding, laarzen of waterdicht 
schoeisel zijn hier gewenst.  Een lunch-
pakket meenemen.  
Vertrek: Om 8.30 uur, Schoolakkerplein, 
Breda of om 10.00 uur in eetcafé De 
Hutten, Luikersteenweg 626, Lommel, 
België (200 m over de grens, links).  
Vóór 28 september opgeven bij Hub 
Snapper, 06 209 890 06 of via een email  

13 oktober: Paddenstoelen in Surae 
Surae staat bekend als een rijk gebied 
voor paddenstoelen. Vorig jaar hebben 
we daar meer dan 90 soorten op naam 
gebracht.  
Deze excursie is ook onderdeel van de 
paddenstoelencursus (zie elders). 
Vertrek om 9.30 uur bij de voormalige 
schuur van SBB aan de Wethouder van 
Dijklaan 19 in Dorst. Aanmelden bij 
Jacques Rovers, 076-5875353. 
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De teleurstelling was groot op de Grote 
Hoeve van Staatsbosbeheer. De ooie-
vaars hadden het nest op het dak 
verlaten zonder de kuikens groot te 
brengen. We hopen dat dit niet 
symbolisch is voor de ontwikkeling van 
de natuur tussen het Ginneken en 
Meerseldreef. Een schrale troost is het 
bezoek van een aantal lepelaars.  
Het Platform Markdal houdt in ieder 
geval de moed erin. Een eerste succes 
lijkt al binnen. De afgesloten meander 
bij de Klokkenberg  zal weer aange-
sloten worden op de Mark. Dat is 
minder simpel dan het lijkt. Eerst moet 
de oude meander worden uitgebag-
gerd omdat de waterbodem teveel 

Van het bestuur 
verontreinigingen bevat. Dat spul kan 
niet zomaar naar Breda gaan stromen. 
Een actieve kern van de KNNV-afdeling 
houdt zich vooral bezig met het inven-
tariseren van planten in en rondom 
Breda. Er worden nog steeds nieuwe 
stadsplanten gevonden. Kijk eens op de 
website:  www.stadsplantenbreda.nl .  
Leden van de plantenwerkgroep  gaan 
stug door met het bestuderen van de 
flora van bijvoorbeeld de Binnenpol-
der, het Ulvenhoutse Bos en vennen in  
het Mastbos. De werkgroep kan nog 
wel wat hulp gebruiken.  
Intussen zijn er ook leden die,  met veel 
enthousiasme, vlinders tellen op een 
paar vaste routes. Er is leven in de 
afdeling!          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 (vooraf aanmelden): 
Zaterdag  15 sept.  10.00 -12.00 u. 
Zondag  16 sept.  14.00 -16.00 u. 
  (stadsplanten in Princenhade) 
Zaterdag 06 okt.    8.30 -18.00 u. 
Zaterdag 13 okt.    9.30 -13.00 u. 
De vertrekplaats is bij de omschrijving 
van de excusie aangegeven. 

Lezingen: 
Maandag     24 sept.   20 uur 
 ‘Bijen, biodiversiteit  en 
   economische belang’ 
Maandag   22 okt.   20 uur 
 ‘Gallen’ 
Beide in: Sociaal Cultureel Centrum 
‘t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel 

Data: 
  3 sept.: Klankbordgroep 
27 september,  24 oktober:  

       Bestuursvergadering.  
  4 sept.: Overleg Bredase  
       groenverenigingen 
23 sept.: BMF-middag in Etten- 

         Leur, 40-jarig jubileum  
27 okt. : Nacht van de Nacht 
20 okt., 3 nov.: KNNV Natuur-

bescherming in de praktijk  
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mel. Tot in de jaren negentig van de 
vorige eeuw viel het allemaal nog wel 
mee; zo af en toe kwam je een zonne-
baars tegen. De laatste 15 jaar groeien 
de populaties explosief. Tegelijkertijd 
neemt het aantal ongewervelde water-
dieren en het aantal amfibieën specta-
culair af. 
Vanwege de ecologische schade die 
deze rovers aanrichten is er sprake van 
een plaag. Naar de bestrijdingsmoge-
lijkheden ervan wordt druk gezocht.  
Op onze website kunt u een artikel 
vinden over deze problematiek. Zie ook: 
www.youtube.com/watch?v=cu-oZHj7wXk   

Lezingen 
 

Een vraatzuchtige vreemdeling 

 
 

Deze cursus is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor paddenstoelen  
in zijn omgeving en die hierover meer wil weten en daarna door zelfstudie verder wil. 
Van de paddenstoelen die u op uw wandelingen aantreft, leert u wat meer over de 
achtergrond en u leert ze globaal indelen in geslachten.    
De cursus bestaat uit drie binnenbijeenkomsten en een excursie. De binnenbijeen-
komsten zijn op 20 september, 4 oktober en 25 oktober. Daarnaast is er op zaterdag 
13 oktober een excursie. De binnenbijeenkomsten zijn telkens van 19.30 uur tot 22.00 
uur in Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda. 
Programma:  
Avond 1:  Een algemene inleiding over paddenstoelen, Bart Horvers (KNNV Tilburg)   
Avond 2: Houtzwammen, Coby Stapel (IVN Mark & Donge/KNNV afdeling Breda) 
 -  In de praktijk toepassen van het geleerde tijdens de excursie o.l.v. Bart Horvers  
Avond 3:  Op de derde avond gaan we zelf aan de slag. Het karakter is een 
workshop worden waarin we zelf proberen paddenstoelen op geslachtsnaam te 
brengen.  Documentatiemateriaal en microscopen zijn aanwezig. 
De workshop kost €25,- voor leden van de KNNV en € 35,- voor niet-leden. Leidraad 
voor de cursus is het Basisboek Paddenstoelen. Het is op eerste avond beschikbaar 
(€15,-).  Koffie en thee zijn gratis. Cursusleider: Jacques Rovers. 

In het natuurgebied de Kogelvanger in 
het Mastbos bij Breda zijn dit jaar grote 
hoeveelheden zonnebaarzen aange-
troffen. Vooral in Brabant en Limburg 
zorgen deze roofvissen voor slapeloze 
nachten bij natuurbeheerders.  
De zonnebaars komt uit een gebied  in 
het midden van de Verenigde Staten en 
werd als aquariumvis aan het eind van 
de 19de eeuw ingevoerd in Europa. Sinds 
het begin van de vorige eeuw is dit 
prachtige visje in Nederland in open 
water aanwezig. In de jaren vijftig kwam 
de zonnebaars vooral voor in vennen en 
leemkuilen in het gebied van de Dom-

Ruim 50 floristen aangesloten bij Floron 
waren in de week van 8 tot en met 15 
juni naar Lage Zwaluwe gekomen om te 
zien wat er in West-Brabant zoal aan 
bloemen en planten staat.  Petra van 
der Wiel, districtscoördinator Markizaat, 
heeft deze week samen met het district 
de Baronie georganiseerd.   
Ruim 30 kilometerhokken zijn in die week 
uitvoerig bekeken, waarvan binnen de 
gemeentegrenzen van Breda  ruim 10. 
In Breda betreft het vooral het westelijk 
deel van de stad, o.a. Haagse Beem-
den, Princenhage, Tuinzicht, Boeimeer. 
De aantallen planten liepen in meer-
dere hokken op tot ruim 300 soorten per 
hok. Dat is uitzonderlijk hoog.   
Ook enkele leden van de plantenwerk-
groep hebben een of meerdere dagen 

Maandag 24 september: Bijen, biodiversiteit en economisch belang        Aat Rietveld     
Bijen zorgen voor de bestuiving in de natuur maar ook van land- en tuinbouwgewassen. We hebben het dan niet alleen 
over de overbekende honingbij maar ook over de honderden andere bijensoorten. Bijen hebben het moeilijk en kunnen 
wel wat hulp gebruiken. In de lezing van Aat Rietveld zit veel informatie over het leven van de bijen maar ook over wat wij 
kunnen doen om de bijen te helpen.  
Maandag 22 oktober:  Gallen                                         Jojanneke Bijkerk 
Talrijk zijn de vormen waarin gallen te zien zijn. Het galappeltje is wellicht het bekendste voorbeeld, maar ook de heksen-
bezem in de takken van een berkenboom is een gal. Larven van galmuggen of galwespen zijn veelal de veroorzakers van 
de vergroeiingen. Jojanneke Bijkerk, van de landelijke werkgroep plantengallen, zal ons wegwijs maken in de bijzondere 
wereld van de plantengallen. 
 

Breda floristisch op de kaart gezet! 
 
 

deelgenomen. De zoektochten waren 
erg leerzaam:  je ziet nu soorten die je in 
het verleden over het hoofd hebt 
gezien. Zo komen er in Breda drie 
soorten vetmuur voor, namelijk liggend 
vetmuur (de algemeenste), maar ook 
het uitstaande vetmuur en donkere vet-
muur. Je moet voor deze planten echt 
door te knieën en met de Heukels in de 
hand goed naar de onderlinge 
verschillen kijken. Opvallend was ook de 
vondst van de bosorchis nabij het 
Ruiterbos. Nog vele andere bijzonder-
heden zijn te noemen. Dat gaat echter 
in het kader van dit bericht te ver.   
Op dit moment zijn we bezig om de ge-
gevens te verwerken.  
De conclusie: Floristisch gezien gaat het 
goed met Breda!      
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Paddenstoelencursus 
 
 

Mededelingen: 
- Op zondag 23 september, van 

13-17 uur, organiseert de Bra-
bantse Milieu-federatie (BMF) in 
Etten-Leur een middag die in 
het teken staat van bijen  

 (40-jarig jubileum BMF). 
-  West-Brabantse Vogelwerk-

groep  
9 sept.  : Strabrechtse Heide 
Vertrek om 8 uur, Schoolakker-
plein, Breda 
www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 
 data van wandelingen 
 - 9, 16 en 23 september 
 - 7, 14, 21 en 28 oktober 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   
 

‘Natuur dichtbij’, een boek over 
de Natura 2000-gebieden in   
Noord-Brabant is enkele maan-
den geleden verschenen.  
Het staat vol met verhalen over 
cultuurhistorie, bijzondere water-
huishouding en soorten.  
De Brabantse Milieu Federatie 
heeft dit boek uitgegeven om 
mensen warm te maken voor het 
in stand houden van die prach-
tige natuurgebieden. Zij hopen er 
mensen ook mee te inspireren 
om zelf eens te gaan genieten 
van deze natuur. 
´Natuur dichtbij´ heeft enkele 
mooie recensies gehad. Het 
boek is te koop bij een aantal 
VVV’s, bezoekerscentra en boek-
handels in Noord-Brabant.  
Van harte aanbevolen. Voor 
meer informatie over het boek 
kunt u kijken op: 
www.brabantsemilieufederatie.nl
/natuurdichtbij. 
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Aanvang: 20.00 uur    Plaats: ‘t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel   Toegang gratis 
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