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Lezing 6 oktober: Herintroductie van de boomkikker 

Op maandagavond 6 oktober as  om 20.00 uur organiseren 

de natuurverenigingen KNNV afdeling Breda en IVN Mark &  

Donge een lezing over de herintroductie van de boom-

kikker in Noord-Brabant door Kees Marijnissen & Ben 

Crombaghs.   

De boomkikker is een kleine grasgroene kikker met zuig-

napjes aan het einde van vingers en tenen, waardoor hij 

goed kan klimmen. Mannetjes hebben een hele grote 

kwaakblaas onder de kin, die alleen zichtbaar is als er 

gekwaakt wordt.  De boomkikker kan 5 cm groot worden. 

De boomkikker (Hyla arborea) geldt als het paradepaardje 

van het Brabantse Landschap. Dit kikkertje wordt vaak als 

een aaibare soort getypeerd, niet alleen om zijn uiterlijk maar ook omdat hij dankbaar reageert op 

beheermaatregelen.  

In het midden van de jaren tachtig stond de boomkikker op punt van uitsterven in Noord Brabant, 30 jaar 

later kunnen we met tevredenheid vaststellen dat het hem voor de wind gaat. In hun lezing zullen Kees 

Marijnissen en Ben Crombaghs  (beiden actief voor RAVON) uitleggen hoe dit allemaal in zijn werk is 

gegaan. 

Plaats: Gemeenschapscentrum De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda.  

De toegang bedraagt € 3, - (incl. koffie, thee). 

 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 

Website: www.knnv.nl/breda  E: breda@knnv.nl  T: secretariaat: (076) 587 53 53  Banknr: NL94 INGB 0001 0709 54 
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Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

wo 10 sept. : Bestuursvergadering 

vr  12 sept. : Excursie Nachtvlinders, voor cursisten. 

wo 17 sept. : Overleg Klankbordgroep 

vr  19 sept. : Themadag exoten in en bij het water - In de Bijenboerderij in Strijbeek. Aanvang 12.00 uur. 

za     4 okt.  : Gewestelijke excursie ‘Landgoederen rond Breda’. 

ma   6 okt.  : Lezing over ‘De kansen van boomkikker en knoflookpad in Noord-Brabant’ 

di    7 okt.  : Gewestelijke vergadering 

wo   8 okt.  : Bestuursvergadering 

wo 15 okt.  : Workshop Paddenstoelen 

vr  24 okt.  : Studiedag paddenstoelen 

za    1 nov. : De Vier Jaargetijden - herfst 

wo   5 nov. : Bestuursvergadering 

za    8 nov. : Beleidsraad, landelijk KNNV 

wo 12 nov. : Workshop bomen 

mailto:breda@knnv.nl
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Klankbordgroep, 17 september 

Het is al weer even geleden dat de klankbordgroep bij elkaar is geweest. Toch hecht het bestuur aan 

regelmatig overleg over de lopende zaken in de afdeling. Waar liggen de wensen van de leden, waar 

moeten we als bestuur de accenten leggen, is er voor elk lid wat wils.  

Heeft u speciale wensen of wil u ook graag meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging:  

Laat het even weten via breda@knnv.nl of neem even contact op met de secretaris Jacques Rovers via 

076-5875353. 

De eerstkomende vergadering is op 17 september in het bezoekerscentrum Wolfslaar. Aanvang 20.00 uur. 

 

Studiemiddag Exoten in en nabij het water 

Vrijdag 19 september 2014 , 12.00 – 17.00 uur 

Bijenboerderij Strijbeek, Strijbeekseweg 62A (inrit via nr 58), 4856 AB Strijbeek 

Hoe blijven invasieve exoten beheersbaar? 

Steeds meer nieuwe planten en dieren vestigen zich in ons land. Vele hiervan weten een plek te vinden en 

lijken weinig schade te berokkenen. Helaas heeft de introductie van een aantal van deze exoten nadelige 

gevolgen voor mens en natuur.  

Om de exoten in een vroegtijdig stadium te onderkennen organiseert de KNNV afdeling Breda, met onder-

steuning van RAVON, SBB en waterschap Brabantse Delta, een studiemiddag over dit onderwerp.  

De toegang is gratis.  Wel is opgave vooraf verplicht. Meer informatie is te verkrijgen bij breda@knnv.nl.  

Aantal deelnemers is maximaal 50. Datum aanmelding is bepalend bij overschrijding.  

Er is een mogelijkheid om ter plaatse te lunchen. De kosten hiervan bedragen € 12,50 per persoon. Graag 

tevoren doorgeven. 

Opgave vóór 10 september bij breda@knnv.nl onder vermelding van studiemiddag “Invasieve exoten”. 

Vermeld tevens uw naam en organisatie én of u wel/niet deelneemt aan de lunch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

-  12.00 uur : Aanvang  

-  12.15 uur : Lunchbuffet 

Vanaf 12.30 uur: Binnenloop voor de bijeenkomst met koffie en thee 

-  13.00 uur : Start programma 

-  13.15 uur : "Bestrijding van invasieve exoten vraagt om een gezamenlijke aanpak”,  

         door Jeffrey Samuels,  ecoloog bij waterschap Brabantse Delta, 

            ● Met nadruk op de invasieve waterplanten 

-  13.45 uur : “Het dagelijks beheer van invasieve exoten door SBB”,  door Theo Bakker,  boswachter 

         Monitoring en Natuuradvies van Staatsbosbeheer, regio Zuid/district West-Brabant, 

         ● Met extra aandacht voor zonnebaars, watercrassula en ganzen 

-  14.15 uur : “Exoten; van waarnemen tot actie”, door Jeroen van Delft, projectleider bij RAVON 

         ● Aanpak Amerikaanse brulkikker in de Nederlandse grensstreek  

-  14.45 uur : Pauze 

-  15.00 uur : Excursie naar Kogelvanger of omgeving (carpoolen) 

         Zonnebaars, watercrassula en andere exoten 

-  16.30 uur : Afronding met borrel in Strijbeek  

-  17.00 uur : Afsluiting 
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Landgoederen centraal op gewestelijke excursie op 4 oktober a.s. 

Dit najaar is de afdeling Breda aan zet om de gewestelijke excursie te organiseren. De datum is vastgesteld  

zaterdag 4 oktober.  

Op deze dag willen we enkele landgoederen in de buurt van Breda zoals landgoed Wolfslaar, Hondsdonk / 

Valkenberg en Luchtenburg centraal stellen.  

Aanvang  9.30 uur, start programma 10.00 uur.  

Plaats van samenkomst bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda. 

Ten zuidoosten van Breda liggen een aantal landgoederen: 

Hondsdonk, Luchtenburg, Valkenberg, Anneville en Wolfslaar zijn bekende namen.  

Volgens sociaal-geograaf Karel Leenders hebben er rond Breda wel 60 landgoederen gelegen. Hij spreekt 

zelfs van een landgoederenlandschap. Deze landgoederen kenmerken zich door een typische landschaps-

opbouw met statige lanen en een landhuis als middelpunt. Vanuit het landhuis kijkt de eigenaar uit op de 

stad, waarmee ook vaak een directe verbindingsweg is.  

De landgoederen hebben een rijke historie en zijn heden ten dage nog interessant door hun flora en fauna. 

Vooral de voorjaarsflora langs de beken zijn beroemd door planten als Eenbes, Slanke sleutelbloem, Witte 

rapunzel, Knikkend nagelkruid, Muskuskruid en wat later in het seizoen Knolsteenbreek en Teer guichelheil. 

De landgoederen zijn eeuwenlang zorgvuldig beheerd en de invloed van de moderne landbouw is op de 

beekbegeleidende flora betrekkelijk beperkt gebleven.   

Vermeldenswaard is ook dat op landgoed Valkenberg de eerste Canadese populieren van Nederland zijn 

geplant. Anneville werd beroemd door het verblijf van prins Bernhard en zijn staf aan het einde van de 

Tweede wereldoorlog. De oprijlaan van het landgoed is door de aanleg van de A58 door midden 

gesneden. De monumentale eik in het midden van de snelweg, de “snelwegeik”, is hiervan een restant. 

We zullen tijdens de gewestelijke excursie enkele van deze landgoederen bezoeken. 

Meer informatie over de landgoederen is te vinden in het boek van Thijs Caspers over de landgoederen in 

Noord-Brabant en in het boek Breda Buiten (waaraan bovenstaande gegevens zijn ontleend).  

 

 

 

 

 

 

Workshop paddenstoelen op 15 oktober 

300 jaar geleden was het , dat de Italiaanse geleerde Pietro  Antonio  Micheli de sluier oplichtte van het 

mysterie van het ontstaan van zwammen: via sporen! 

Vorig jaar zijn wij microfielen door een even groot kenner Hans Vermeulen ingewijd in het op naam brengen 

van zwammen te vinden in onze eigen omgeving. 

Op 24 oktober 2014 heeft de KNNV Breda hem bereid gevonden met ons op herhaling te gaan in de 

bossen van Dorst. Het wordt een echte studiedag met excursie in de ochtend en ’s middags definitief op 

naam brengen van de gevonden paddenstoelen. 

Ter voorbereiding zullen Marjo van den Ijssel en Marijke Smeenk aan de hand van zijn boekje ”sleutelen met 

fungi” een aantal zwammen met U op naam proberen te brengen. Vóór de pauze doen wij dit per power 

point. Na de pauze determineren we met gebruik van zwammen uit het veld.  

 

Datum : 15 oktober 2014, 

Plaats  : Bezoekerscentrum Wolfslaar, 

Tijd    : 19.30 uur. 

Graag meenemen:  “Sleutelen met Fungi” van Hans 

Vermeulen.  

De workshop is met name bedoeld voor de deelnemers 

aan de cursus paddenstoelen in 2013. Informeer even als u 

als niet-cursist ook deel wilt nemen. 



 Nieuwsbrief KNNV-Breda  september - oktober 2014            4 
 

Studiedag paddenstoelen op 24 oktober 

Op 24 oktober gaan we ons een hele dag storten op de paddenstoelen. Een herhaling van 2013 en een 

verdere verdieping. Het boekje Sleutelen met fungi zal ook dan weer de leidraad zijn. In overleg met de 

deelnemers en Hans Vermeulen zal het programma verder worden ingevuld (accenten). 

In elk geval de helft binnen voor de theorie en de helft buiten om de paddenstoelen in het veld te bekijken. 

Aanvang : 9.30 uur 

Einde     : 16.00 uur 

Plaats     : bezoekerscentrum Wolfslaar en  

omgeving Wolflslaar 

Kosten    : € 15,- per persoon (inclusief koffie/thee);  

dit jaar voor dit onderdeel geen financiële 

ondersteuning van Groen en Doen 

Meenemen: Sleutelen met fungi, paddenstoelenboeken 

(plaatjes), enkele potjes voor het verzamelen. 

De studiedag is met name bedoeld voor de deelnemers 

aan de cursus paddenstoelen in 2013 en borduurt op 

deze cursus verder.  

Informeer even als u als niet-cursist ook deel wilt nemen. 

 

 

Verslag excursie bermen op 13 juni 2014 

Een praktisch vervolg op de studiemiddag in maart. Ruim 20 mensen, afkomstig uit verschillende 

geledingen, namen deel aan de veldexcursie in Breda op 13 juni. 

De excursie is gestart bij de trambaan aan de Konijnen-

berg, een schrale berm, ingebed tussen de bedrijven. 

Duidelijk is te zien dat er van alle kanten druk is op deze 

bermen, uitbreiding parkeerplaatsen. 

Daarnaast willen  de aanliggende bedrijven voor hun 

uitstraling het liefst een strak gazon voor hun bedrijf. 

Bermen in juni vinden ze er al gauw al onverzorgd 

uitzien. Hier is nog veel uitleg nodig om de bedrijven op 

dit gebied om te krijgen. 

Na de Konijnenberg zijn we met de groep naar de 

Moerlaken gelopen, dit is één van de mooiste bermen 

van Breda met veel soorten planten zoals Knopherik, 

Vergeten wikke, Reukgras etc. 

Zeer succesvol zijn de wadi’s in Westerpark. Ongeveer 20 jaar geleden zijn deze aangelegd en ingezaaid 

met soorten bestemd voor kalkrijk zand. Denk hierbij aan soorten als Steenanjer, Bont kroonkruid en 

Beemdkroon en Bevertjes. Ook de Rietorchissen gedijen hier welig. Een mooi voorbeeld hoe de openbare 

ruimte in een nieuwbouwwijk is op te vullen. Het geheel ziet er aantrekkelijk en natuurlijk uit. Om het geheel 

aantrekkelijk te houden neemt de gemeente het beheer voor eigen rekening. 

Derde excursieplaats was de omgeving van Wolfslaar met de Bavelse Ley. Het gedeelte langs de beek is 

erg schraal met soorten als Moeraswolfsklauw. Eenmaal maaien in september is meer dan voldoende. 

Hierbij wordt de opgaande begroeiing langs de beek meegenomen. Het gebied is door de aanwezigheid 

van o.a. Koninginnenkruid zeer aantrekkelijk voor dagvlinders. Door aanleg van speciale vlinderstroken 

wordt geprobeerd de waardplanten voor diverse dagvlinders in 

stand te houden.  

Het was een interessante middag met leergierige deelnemers. 

Bermen kunnen naast nuttig, ook nog aantrekkelijk zijn. Een 

tijdelijk rommelig gezicht kort voor het maaien hoort erbij om de 

planten tot zaadzetting te laten komen.  

Conclusie: communicatie met vele partijen zoals burgers, 

bedrijven, hoveniers  etc. is van belang is om draagvlak te krijgen 

en te houden voor ecologisch groenbeheer. Een informatieve 

folder met een aantal Bredaas voorbeelden zou hierbij zeker 

ondersteunend kunnen werken. Het is jammer dat er nog zo 

weinig burgers op de hoogte zijn van de schoonheid van de 

Bredase bermen. 
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Een bijzondere vondst in de buurt van Breda 

Eind juli is door een inwoner van Breda, Paul Munnik,  een bijzondere vondst gedaan in de nabijheid van het 

Ulvenhouts Bos. Een aantal van u heeft dit ongetwijfeld in de regionale editie van De Stem gelezen. Het 

betreft een uiterst zeldzame orchidee, Spiranthes romanzoffiana, die niet eerder in Nederland is waarge-

nomen.  

Via SBB zijn Erik en ik eind juli gevraagd om even een kijkje te gaan nemen 

bij een melding van een bijzondere plant. Bij het zien van de plant kwamen 

we al snel tot de conclusie dat we met iets zeer bijzonders te maken 

hadden en dat het mogelijk de zomerschroeforchis zou kunnen zijn.   

Hoewel bij goed kijken: hij leek er toch niet helemaal op. Via het netwerk 

van KNNV en Floron kwamen we uiteindelijk terecht bij Karel Kreutz, interna-

tionaal orchideeënexpert en schrijver van vele boeken op gebied van 

orchideeën. Hij was al heel snel ter plaatse en groot was zijn verbazing en 

verwondering bij het zien van deze schroeforchis.  

Zeker geen zomerschroeforchis, maar wat dan wel? Er zijn de laatste jaren in 

Nederland meer bijzondere schroeforchissen gevonden, in de omgeving 

van Eindhoven en in en de omgeving van Almelo. Betreft dat nu allemaal 

dezelfde soort? Een tweede plant vlakbij de eerste vondst maakte het door 

zijn afwijkende vorm allemaal nog ingewikkelder.  

Is hier mogelijk sprake van twee verschillende soorten?. Dat is niet erg 

waarschijnlijk. De twijfel heeft bij Karel Kreutz ongeveer een week geduurd 

en na raadpleging van zijn internationale collega’s in Ierland, Engeland en zelfs Amerika is nu officieel 

bevestigd dat het Spiranthes romanzoffiana betreft. In Europa alleen bekend in Schotland en Ierland en 

dan ook nog in zeer beperkte aantallen. Daarnaast wordt de soort ook in Noord-Amerika aangetroffen. 

Kortom zeer bijzonder! 

Hoe de soort in Ulvenhout terecht is gekomen is vooralsnog een raadsel. Via de zaadbank (niet waar-

schijnlijk), via de sporen door de wind of een suggestie die werd gedaan via ganzen.  Het blijft tot nu toe bij 

gedachten en suggesties.  

En nu maar hopen dat na zoveel regionale en nationale publiciteit de plant er volgend jaar nog staat. 

Helaas blijken dit soort vondsten een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op orchideeënjagers. Ze 

moeten en zullen deze in hun verzameling hebben. Dat dit ook in onze omgeving gebeurt bewijzen de 

twee vierkante putjes in boswachterij Dorst, waar moeraswespenorchis was gevonden. Na de vondst 

hebben ze er helaas nog  geen twee weken gestaan.  

Dus daarom het dringende verzoek. Wees erg terughoudend bij het melden van zeldzame planten op 

websites als waarneming.nl of op plantenforums. En het moet me van het hart: melding hiervan maken met 

plaatsaanduiding via  regionale kranten is echt de kat het spek opbinden.  

                                                                           Jacques Rovers 

 

Lezingen in 2014/2015 

Er komen vier lezingen met de volgende onderwerpen:  

- 6 oktober 2014    : Herintroductie van de boomkikker. 

- 1 december 2014 : Boeren op de grote stille heide. 

- 26 januari 2015    : Stinsenplanten. 

- 24 maart 2015    : Stroomgebied van het Merkse.  

Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. 

De folder is te downloaden van de website: www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/LEZINGEN-2014-2015.pdf 
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De vier jaargetijden van Wolfslaar, 12 juli 

Op zaterdag 12 juli was de laatste activiteit in het kader van de ‘Vier jaargetijden van Wolfslaar’: de ‘zomer’ 

met twee natuuronderwerpen: vlinders/libellen en waterdiertjes. Ook deze keer in de vorm van twee maal 

een lezing, gevolgd door een excursie, naar keuze over vlinders of over waterdiertjes. 

Raymond van Breemen gaf een duidelijke pre-

sentatie over de vlinders die in Breda en omgeving 

voorkomen, met veel mooie eigen foto’s.  

Hij loopt regelmatig diverse vlinderroutes in Breda, 

waarbij het doel is het aantal vlinders te tellen die je 

tijdens het lopen van de route tegenkomt. Hiermee 

wordt inzicht verkregen in de vlinderstand op deze 

plaatsen in Breda. Diverse leden van de KNNV 

hebben ook een vlinderroute geadopteerd. Meer 

informatie hierover kan Nico van Leeuwen geven. 

Emmy Blok vertelde ons wat water eigenlijk is en 

hoe de waterdieren van de eigenschappen van 

water gebruik maken. 

Tijdens de excursies werd in de ene groep ijverig 

geschept naar waterdiertjes in de sloten en vijvers 

rondom Wolfslaar en in de andere groep werden 

veel foto’s gemaakt, vooral van de beekjuffers. 

Een mooie en geslaagde middag. 

Dat de gekozen vorm aantrekkelijk is, blijkt uit de grote opkomst bij elk 

van de vier activiteiten (herfst winter, lente en zomer), telkens 

minimaal 40 belangstellenden. 

Deze ‘jaargetijden’-activiteiten zijn speciaal voor de leden van dire 

natuurverenigingen van Breda, IVN Mark&Donge, de West-Brabantse 

Vogelwerkgroep en onze KNNV-afdeling, met het doel elkaar te leren 

kennen.  

Ook het komend jaar gaan er weer een viertal activiteiten van start. Er 

wordt momenteel nog overleg gevoerd wat dat precies gaat worden. 

De planning is op zaterdag 1 november de eerste activiteit te laten 

plaatsvinden. Later meer op de website.                       JW 

 

Activiteiten West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl) 

Za 13-09  Excursie Tholen, door Wilma de Rooij van de Vogelwerkgroep Tholen, info hier 

Do 19-08  Lezing “Steltlopers” door Corstiaan Beeke,  

         20.00 uur, Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda, info hier. 

Zo 21-09  Excursie Strabrechtse Heide o.l.v. Willem Veenhuizen, info hier. 

Do 02-10  Lezing Zomer- en Winterkleed Watervogels door Harry van Vugt,  

         20.00 uur, Gemeenschapshuis De Wegwijzer 2, Breda, info hier. 

Meer informatie over de West-Brabantse Vogelwerkgroep: publiciteit. 

 

Excursies IVN Mark&Donge   (http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen) 

Vr 12-09  Vleermuizen zoeken op Landgoed Wolfslaar,  

vertrek 19.30 uur vanaf Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda, info hier. 

Zo 14-09 Haagse Beemdenbos en polder, water: kans of bedreiging?  

Vertrek 14.00 uur vanaf Rietdijk, 4823 ZK Breda, info hier. 

Zo 21-09 ’t Merkske, De grens over………. Vertrek 10.00 uur, Castelhoeve, Groeske 2, Castelré, info hier. 

Zo 28-09 Landgoed De Blauwe Kamer, natuur voor het oprapen.  

Vertrek 14.00 uur vanaf Café-Restaurant De Kogelvanger, Galderseweg 55, Breda, info hier 

Zo 12-10 Landgoed Valkenberg, herfst in geuren en kleuren.  

Vertrek 14.00 uur, einde verharding Valkenburgseweg, 4858 RD Ulvenhout, info hier. 

Zo 19-10 Breda, Waterdonken, natuur in de wijk.  

Vertrek 14.00 uur vanaf rotonde Lange Weide-Kapittelweg, 4827 HG Breda, info hier. 

Zo 26-10 Liesbos, paddenstoelen.  

Vertrek 14.00 uur vanaf Café Restaurant De Boswachter, Nieuwe Dreef 4, 4839 AJ Breda, info hier. 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevgw.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=318
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1274&nieuws=56&bericht=208
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=307
http://www.westbrabantsevwg.nl/C3064-Agenda.html
mailto:publiciteit@westbrabantsevgw.nl
http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_wolfslaar_sept_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_haagsebeemden_sept_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_merkske_sept_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_blauwekamer_sept_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_valkenberg_landgoed_okt_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_waterdonken_okt_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_liesbos_okt_2014.htm

