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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. 

  2-sep woensdag Bestuursvergadering KNNV  

12-sep zaterdag Gewestelijke excursie Tilburg 9.30 uur Moerenburg, Tilburg 

27-sep zondag Staatsbosbeheer Mastbos 500 jaar Grote Hoeve, Breda 

29-sep dinsdag Workshop Floron; najaarsbloeiers Natuurmuseum Tilburg 

30-sep woensdag Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden Provinciehuis 's Hertogenbosch 

  1-okt donderdag Klankbordgroep Bezoekerscentrum Wolflaar 

  3-okt zaterdag Paddenstoelenexcursie Cursisten paddenstoelen 

  6-okt dinsdag Gewestelijke vergadering KNNV Natuurmuseum Tilburg 

  7-okt woensdag Bestuursvergadering KNNV  

12-okt maandag Lezing 500 jaar Mastbos 20.00 uur de Wegwijzer Breda 

14-okt woensdag Workshop paddenstoelen of planten wordt nog ingevuld 

17-okt zaterdag Vrijwilligersdag SBB Voor vrijwilligers SBB 

23-okt vrijdag Paddenstoelenexcursie met Wim Veraghtert Cursisten paddenstoelen 

  4-nov woensdag Mossencursus 1e les Bezoekerscentrum Wolfslaar 

11-nov woensdag Bestuursvergadering KNNV  

14-nov zaterdag Mossencursus 1e excursie Voor cursisten 

18-nov woensdag Evaluatie vlindergroep Bezoekerscentrum Wolfslaar 

21-nov zaterdag Mossencursus 2e excursie Voor cursisten 

23-nov maandag Lezing mestkevers 20.00 uur de Wegwijzer Breda 

25-nov woensdag Terugkomdag/workshop insecten Bezoekerscentrum Wolfslaar 

 

 

Programma komende twee maanden 

Dit najaar organiseert de afdeling Tilburg de gewestelijke excursie op zaterdag 12 september. Het land-

goed Moerenburg en de natuurontwikkeling rondom de Beerze bij Oirschot staan centraal. 

Op zondag 27 september viert SBB het 500-jarig bestaan van het Mastbos met een fair op het terrein van 

SBB bij de grote boerderij. Ook de KNNV afdeling Breda zal aanwezig zijn met een stand. 

Voor de plantenliefhebbers onder u zal er op 29 september een workshop zijn over najaarsbloeiers 

(organisatie Floron). 

Op 30 september organiseert de provincie Noord-Brabant voor de vrijwilligers van de natuurorganisaties 

een symposium over Biodiversiteit en leefgebieden. Nadere informatie over deze dag volgt later. Houd de 

persberichten hieromtrent in de gaten.  

De paddenstoelengroep heeft op 3 oktober de eerste excursie en op vrijdagmiddag 23 oktober de 

tweede. Dit is een vervolg op de paddenstoelencursus van enkele jaren geleden.  

Op 12 oktober is de eerste lezing van het seizoen; deze staat geheel in het teken van 500 jaar Mastbos. Wie 

kan dat beter vertolken dan Thijs Caspers, die hieraan al een boek heeft gewijd. 

Hebt u belangstelling voor mossen vergeet dan niet om u op te geven voor de mossencursus die begin 

november start. 

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

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 
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Van de klankbordgroep 

Afgelopen periode is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. Met de groep zijn de volgende wensen 

voor 2016 geïnventariseerd: beginnerscursus wilde planten, vervolgcursus insecten, verdieping op gebied 

van libellen en een mossencursus. Daarnaast werd het idee geopperd om, gezamenlijk met de Bredase 

natuurverenigingen, de 10 mooiste natuurgebiedjes te onderzoeken. Dit punt zal Charles Schils verder 

uitwerken. Bij de activiteiten paddenstoelen werd er gepleit om zich meer te richten op het inventariseren 

van doelsoorten. Hiermee wordt in 2015 gestart. 

Er werd ook meer aandacht gevraagd voor de zoogdieren in Breda e.o. waarover nog weinig bekend is. 

Gemeente Breda wil graag de zoogdieren op het grondgebied inventariseren en daarbij samenwerken 

met natuurverenigingen. In dit verband past het onderbrengen van de leden van zoogdierenclub onder de 

KNNV met Merlijn Hoftijzer als coördinator. De werkgroep zoogdieren van KNNV is met ingang van 28 mei 

opgericht. 

Het idee van het bestuur om aandacht te vragen voor verstening en stadsnatuur valt in goede aarde. 

Tot slot werden de leden van de klankbordgroep bij gepraat over de ontwikkelingen betreffende verdere 

samenwerking IVN en KNNV, zowel landelijk als regionaal. Enkele punten die zeker aandacht verdienen zijn 

het verschil in werkwijze tussen de twee verenigingen: educatie bij IVN en meer onderzoek/studie bij KNNV. 

Merendeel ziet dit weliswaar niet als een echt bezwaar, maar eerder als een aanvulling op elkaar. 

Het onderwerp natuurbescherming dient voldoende aandacht te behouden en dient een van de doel-

stellingen te blijven van de nieuwe vereniging.  

De klankbordgroep vroeg aandacht om goed na te denken over de coördinatie van de werkgroepen met 

sterk verschillende functies. Daarnaast kwam aan de orde: aandacht voor een beheerwerkgroep én 

aandacht voor educatie aan leerlingen van de lagere én middelbare school.  

 

Gewestelijke excursie op zaterdag 12 september 2015 

Programma: 

09.30 uur: Ontvangst in de tent op 

het terrein van de voormalige 

waterzuivering Moerenburg , 

Hoevense Kanaaldijk 38, 5018 TE, 

Tilburg. 

10.00 uur: Ochtendprogramma: 

excursie door Moerenburg. 

Bij de inrichting van Moerenburg als 

landschapspark heeft men de 

contouren van dit kasteel weer 

zichtbaar gemaakt in het landschap. 

Het park grenst aan het beekdal van de Voortse stroom. Dit dal was  jarenlang de vuilstortplaats van Tilburg. 

Een gedeelte van de stortplaats is gesaneerd tijdens de inrichting  van het park. De Voortse stroom kan er 

nu weer vrij meanderen in zijn dal. 

Na afloop van de wandeling door Moerenburg gaan we terug naar de tent en houden er een  gezamen-

lijke “pick-nick”, uit uw eigen broodtrommel, wij zorgen voor de thee of koffie. 

Tip: breng uw eigen drinkbeker mee, het scheelt ons een berg afval en u spaart hiermee het milieu. 

13.30 uur: Namiddagprogramma: excursie naar het Kattenbergs Broek ten zuidwesten van Oirschot  

Vertrek ongeveer om 13.30 uur; start wandeling: parkeerplaats van de kapel, De heilige Eik,  Proosbroekweg 

Oirschot). 

In 2007 en 2008 bracht Waterschap de Dommel hier iets groots tot stand. Over een lengte van 2 km werd 

de Beerze in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Op basis van de topografische kaart van 1900 werden de 

bochten terug in de beek gebracht.  Tegelijk met het beekherstel werden houtsingels en bosjes volgens het 

oude patroon teruggebracht, wat  goed is voor zangvogels en dagvlinders. De weilanden zijn weer 

bloemrijk gemaakt. 

In ditzelfde weekend (12 en 13 september) organiseert de KNNV afdeling Tilburg een 1001-soortenweekend. 

Hierbij wordt getracht de biodiversiteit van het Landschapspark Moerenburg in kaart te brengen. Doel is om 

meer dan 1000 soorten organismen te vinden die het gebied bevolken. 

Aanmelden voor de excursie graag vóór 9 september bij Ben Akkermans: 

b.a.r.akkermans@planet.nl  of  013 5362107. 

http://www.dommel.nl/#_blank
mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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Lezing over 500 jaar Mastbos op 12 oktober 2015 door Thijs Caspers 

Dit jaar wordt het 500-jarige bestaan van het Mastbos gevierd. Dat kunnen 

zeker natuurverenigingen niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Het Mastbos bestaat dus sinds 1515, toen in opdracht van graaf Hendrik III 

werd begonnen met het zaaien van Zuid-Duits dennenzaad. De behoefte 

aan lange rechte stammen voor de scheepsbouw en voor de constructie 

van grote gebouwen was hiervoor de belangrijkste aanleiding. Maar ook de 

behoefte van de Heren van Breda aan een bos om te jagen op Edelhert, 

Wild zwijn, Ree, Wolf en Vos speelde een rol. De betreffende dennensoort 

was Pinus sylvestris, oftewel Grove den. In Brabant wordt deze soort ook wel 

‘mast’ genoemd. De naam mastbos ligt dan voor de hand. 

Op het gebied van de geschiedenis van het Mastbos en de huidige 

natuurwaarden is Thijs Caspers een specialist. In 1999 verscheen van zijn 

hand het boek ‘Het Mastbos’, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 

van Staatsbosbeheer. Thijs Caspers werkt al geruime tijd voor Brabants 

Landschap, waar hij o.a. verantwoordelijk voor het kwartaaltijdschrift van die organisatie. 

Ongemerkt heeft Caspers zich steeds meer gespecialiseerd in de ‘historische ecologie’, die de betrekkin-

gen tussen dieren, planten en mensen, in historisch perspectief, bestudeert. De andere twee werkdagen in 

de week is hij in dienst bij Omroep Brabant als redacteur van het populaire televisieprogramma “De 

Wandeling”. Het is duidelijk dat natuur, landschap en Brabant zijn drie grote passies zijn.  

De lezing vindt plaats in Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda en begint om 20.00 

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

Mossencursus voor beginners in november 

Een mossencursus voor beginners is al enkele jaren een wens. Dit najaar gaan we dat realiseren. 

Rob Vereijken, lid van de KNNV in Tilburg en goed bekend met mossen en planten zal ons helpen bij de 

eerste stappen. Het betreft een theoretische bijeenkomst op woensdagavond 4 november en twee 

excursies op een zaterdagochtend: 14 en 21 november. De kosten bedragen waarschijnlijk € 30, - en is 

afhankelijk of we in aanmerking komen voor subsidie van Groen en Doen. Hierbij zijn inbegrepen koffie en 

thee en ondersteunend cursusmateriaal. 

Als u wilt deelnemen stuur dan een berichtje naar breda@knnv.nl.  Het maximum aantal deelnemers 

bedraagt 20. Dus als u belangstelling heeft wacht niet te lang met opgeven.  

                

 

 

 

 

Activiteiten paddenstoelengroep in 2015 

Enkele jaren geleden hebben we een paddenstoelencursus georganiseerd onder de voortreffelijke bege-

leiding van Hans Vermeulen, educatief medewerker bij Natuurpunt (B). Vorig jaar hebben we hieraan een 

vervolg gegeven door een excursie onder zijn leiding en een workshop met de deelnemers van de cursus.  

Dit jaar gaan we met deze groep verder. Op 3 oktober zal Coby Stapel ons begeleiden op een padden-

stoelenexcursie. Plaats van samenkomst en gebied worden nog bekend gemaakt aan de deelnemers.  

Op vrijdagmiddag 23 oktober zal Wim Veraghtert, collega van Hans Vermeulen, de groep meenemen op 

een excursie.  

In verband met de kosten voor de gids vragen we voor de laatste excursie een bedrag van € 10, - per 

persoon. Hebt u de paddenstoelencursus niet gevolgd, maar wilt u wel deelnemen aan een van deze 

excursies laat het even weten via breda@knnv.nl of neem contact op met Jacques Rovers 076-5875353.  

Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus heeft u belangstelling, wacht niet te lang om dit aan te geven. 

Daarnaast starten enkele deelnemers van de groep in Breda en Oosterhout met een eerste oriënterende 

inventarisatie van de stad. Ze beginnen met het in kaart brengen van de meest voorkomende padden-

stoelen in de bermen. 

 

 

 

 

mailto:breda@knnv.nl
mailto:breda@knnv.nl
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Zoogdierenwerkgroep van start 

Sinds mei van dit jaar heeft de KNNV afdeling Breda er 

een nieuwe werkgroep bij: de zoogdieren-werkgroep.  

Hoewel je onderweg regelmatig een zoogdier 

tegenkomt is over de verspreiding hiervan in de 

gemeente Breda nog maar weinig bekend.  Sommige 

zoogdieren zoals het konijn of een ree tref je geregeld 

aan, maar waar marterachtige soorten (beschermd 

bij de wet) zich ophouden is vaak onduidelijk.  

Zoogdieren zijn vaak schuw en veelal actief gedu-

rende de nacht. Dat vereist speciale inventarisatie-

technieken.  

De werkgroep is gestart met het gebruik van wild-

camera’s die opgehangen worden in faunapassages 

of in particuliere tuinen.  

Zodra de sensor van deze camera’s een beweging 

detecteert worden er opnames gemaakt. Dit heeft al 

tot verschil-lende interessante waarnemingen geleid zoals het gebruik van een faunapassage door een 

vos, een wezel en andere soorten.  

De werkgroep beschikt ook over batdetectoren. Hiermee kan de werkgroep er in de nachtelijke uren op uit 

om vleermuizen te inventariseren.  

Incidenteel inventariseren we sporen zoals pootafdrukken, nesten, vraatsporen, uitwerpselen en braak-

ballen. Meldingen van verkeersslachtoffers biedt ons ook nuttige informatie. Daarnaast worden geregeld 

potentiele graasplekken voor zoogdieren tegen de avondschemering bezocht.  

Omdat de werkgroep pas enkele maanden actief is zien we het inventariseren van zoogdieren dit jaar nog 

als een leerproces. Enkele leden hebben al enige jaren ervaring met bepaalde soorten, anderen veel 

minder.  

De komende weken wil de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar komen. Heb je interesse om aan te 

sluiten bij de werkgroep, stuur dan een mailtje naar merlijn_hoftijzer@hotmail.com 

Ons doel is de verspreiding gegevens van zoogdieren in de gemeente Breda te verzamelen en deze te 

delen met terrein beherende instanties zodat zij hun beheer hierop kunnen afstemmen. Uiteindelijk hoopt 

de werkgroep de gegevens te kunnen publiceren in de vorm van een verspreidingsatlas van Breda.  

Meer informatie over de werkgroep is te lezen op de website van breda@knnv.nl 

Merlijn Hoftijzer, coördinator werkgroep zoogdieren (merlijn_hoftijzer@hotmail.com) 

 

Samenwerking IVN en KNNV - vervolg 

Na de intentieverklaring van de landelijke besturen van het IVN en de 

KNNV dat ze streven naar een gezamenlijke nieuwe natuurorganisatie is 

er landelijk overleg geweest met de afdelingen op 11 april. Daar was 

een positieve stemming over deze nieuwe samenwerking. De inzet is dat 

de afdelingen samen met het landelijk bestuur inhoud en vorm geven 

aan het verdergaande samenwerkingsproces. 

In mei is er een contourennota rondgestuurd met als titel: “Samen op weg naar een nieuwe organisatie” 

Deze nota geeft goede informatie over het ‘waarom’ en het ‘wat’ van een nieuwe natuurorganisatie. Over 

het onderdeel ‘hoe’ worden (nog) slechts enkele uitgangspunten genoemd.  

De contourennota geeft ook aan via welke route de landelijke besturen van KNNV en IVN deze taken 

denken te kunnen realiseren in een nieuwe gezamenlijke organisatie.  

Op de nota is door de besturen van de afdelingen commentaar gegeven. Uit de reactie van het 

hoofdbestuur hierop: “De reacties zijn overwegend kritisch constructief en veel KNNV afdelingen staan in 

principe positief t.o.v. verdergaande samenwerking tussen KNNV en IVN. Dit geldt ook voor de reacties van 

de zijde van IVN.”. 

Het commentaar betreft vooral de zorg over het verlies van de eigen identiteit, de onduidelijkheid over de 

positie van de beroepsorganisatie Stichting IVN, de samenwerking met andere, ook lokale, natuurorganisa-

ties en de zorg over de snelheid van het proces. 

In het najaar worden regionale bijeenkomsten voor bestuurders van afdelingen georganiseerd om na te 

gaan wat de afdelingen kunnen en willen. 

Intussen gaat ook hier in de regio Breda het overleg over verdere samenwerking tussen beide verenigingen 

verder. Begin september hebben de beide besturen weer overleg hoe we verdere samenwerking kunnen 

vormgeven en hoe we omgaan met de landelijke ontwikkelingen. 

                                                                              Jan Woolderink 

mailto:merlijn_hoftijzer@hotmail.com
mailto:breda@knnv.nl
mailto:merlijn_hoftijzer@hotmail.com
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Terugblik basiscursus insecten 

Op zaterdagochtend 4 juli, na de excursie bij de eendenkooi in Terheijden, 

was de insectencursus bijna voorbij. Bijna, want we hebben nog een 

‘terugkom’avond op woensdagavond 25 november.  

Na vier lesavonden en twee excursiedagen zijn we het een en ander te 

weten gekomen over de insectenwereld - wat zijn het, wat is hun functie, de 

diverse insectenorden – en hebben daarna ook geprobeerd de kennis in de 

praktijk te brengen. 

Wim Klein, de cursusgever, probeerde met succes de groep te inspireren en 

moedigde de cursisten aan goed naar de insecten om je heen te kijken. 

Dat we nog maar een fractie weten over de insecten blijkt wel als Wim vertelt over zijn graafwespen, zijn 

studieobject over een periode van meer dan 50 jaar. Het gaat dan om wespen met mooie namen als de 

zweefvliegendoder, de bijenwolf e.d. Hij is dan echt in zijn element, maar ook van de andere insecten weet 

hij het nodige en dat blijkt wel tijdens de excursies. 

In november nog de terugkom-/studieavond. De bedoeling is bijzondere ervaringen uit te wisselen, 

gemaakte foto’s te laten zien en te kijken of de soorten op naam te brengen zijn met de hulp van Wim.  

Als je interesse hebt in insecten ben je op deze avond van harte welkom. 

Hopelijk komt er volgend jaar een vervolg.                                                            JanW 

Veel Oranje Zandoogjes dit jaar 

Voor de inventarisatie van vlinders loop ik elke week een route van 1 km. Deze 

route is verdeeld in 20 stukken van 50 m, en ik tel dan de vlinders die ik in zo’n stuk 

tegen kom, tot 2,5 m links van me, 2,5 m rechts van me en 5 m boven me. 

Allemaal netjes volgens de regels van de Vlinderstichting en daar stuur ik ook de 

waarnemingen naar toe. Er zijn ruim 500 routes die zo wekelijks worden gelopen, 

verspreid over het hele land. In Breda en omstreken zijn dat er een tiental. 

Mijn route ligt in Etten-Leur, over een weg langs de Laakse Vaart. De Laakse Vaart 

is een afwateringsvaart tussen Etten-Leur en Hoeven met daarnaast een weg/ 

fietspad.  

Het is een gewone weg in het buitengebied, geen bijzondere natuur en geen bijzonder ecolo-gisch 

beheer. Het landschap hier bestaat uit lage zandruggen (donken), die noord-zuid lopen. Op deze donken 

is de bewoning gevestigd: Hoeven, Etten, Bankenstraat, etc. De laagtes tussen deze donken zijn natter en 

er zijn vaarten gegraven (voor afvoer van turf), zoals deze Laakse vaart en wat verderop de Kibbelvaart. De 

route loopt door een landbouwgebied met aan weerzijden bomen, knotwilgen links en iepen rechts.  

Toch vorig jaar dertien verschillende soorten waargenomen met als ‘toppers’ het Bont Zandoogje (120 x), 

het Groot Dikkopje (34 x) en het Oranje Zandoogje (240 x). 

Dit jaar leek het wat minder te worden. Er waren ongunstige dagen bij waarop ik geen enkele vlinder telde. 

Maar dat werd in de afgelopen maand ruimschoots goedgemaakt door de grote aantallen Oranje 

Zandoogjes die ik er geteld heb. In totaal al meer dan 700 keer; op 11 juli 180, op 19 juli 79, op 24 juli 185, op 

1 augustus 132. Dat is bijna drie keer zo veel als vorig jaar. Daarna was het snel afgelopen met de oranje 

zandoogjes. Op 10 augustus telde ik er nog 31, en op 16 augustus nog 4. 

Oranje Zandoogjes komen alleen in het noordoosten en in het zuiden van Nederland voor. Ze houden van 

“ruige, kruidenrijke plaatsen in de halfschaduw” en de waardplanten zijn diverse grassoorten. Mijn route 

voldoet daar wel aan. Ze zitten veel op het Jacobskruiskruid dat dit jaar volop bloeide langs het pad. 

Een mooi overzicht over de vlindertellingen in Nederland vind je op de website van de Vlinderstichting: 25 

jaar Landelijk Meetnet Vlinders, - www.vlindernet.nl/doc/25_jaar_meetnet_vlinders_-_web.pdf           JanW 

 

 

 

 

                                                                        

 

 
groot dikkopje                   Laakse vaart                bont zandoogje                   oranje zandoogje 

http://www.vlindernet.nl/doc/25_jaar_meetnet_vlinders_-_web.pdf
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Cursus plantengemeenschappen 

Op vier avonden in de periode half mei tot juli hebben we, met een vijftiental cursisten, ons verder verdiept 

in plantengemeenschappen in West-Brabant. Het was een vervolg op een zestal cursusavonden in het 

vorige seizoen. Alle vier de avonden hebben we in het veld doorgebracht om ons te bekwamen in het 

maken van vegetatieopnamen en determineren van de juiste plantengemeenschap. 

Op de eerste avond stonden bossen centraal. Het was voor velen een verrassing dat in het gebied de 

‘Chaamse bosjes’, langs de oever van de Chaamse beek, de beekbegeleidende begroeiing van het 

Vogelkers-Essenbos zo fraai ontwikkeld en soortenrijk was. Wat hogerop heeft het bos kenmerken van het 

Eiken-Haagbeukenbos, een gemeenschap die in Zuid-Limburg optimaal ontwikkeld voorkomt, maar daar-

buiten zeldzaam. Het voorkomen wijst op een slecht doorlatende ondergrond van leem en de aanvoer van 

enigszins kalkhoudend kwelwater. In de venige laagtes van een toestromend beekje 100 meter verderop 

weer een heel ander bostype, het Elzenzegge-Elzenbroekbos. 

In totaal werden die avond 12 opnamen gemaakt, waarin maar liefst 102 verschillende soorten werden 

genoteerd.  

Op de tweede avond onderzochten we beekdalgraslanden, bij een andere beek in het stroomgebied van 

de Mark, het Merkske. Verschillende associaties van het Dotterbloem-verbond troffen we direct langs de 

beek en wat hogerop, de Gemeenschap van Grote pimpernel en Weidekervel, met volop Knolsteenbreek. 

Opvallend de variatie in soortenrijkdom met 20-30 soorten op 4 m2,  naar niet meer dan 10 soorten in de 

hogerop gelegen Kamgrasweide. 

De twee andere avonden brachten we door op de ‘Naad van Brabant’, het overgangsgebied van zand 

naar klei, waar op veel plaatsen kwelwater aan het oppervlak komt. 

O.a. in het natuurgebied De Berk, tussen Etten-Leur en Prinsenbeek. Hier is in het verleden op kleine schaal, 

voor boerengebruik, veen gewonnen. Deze veenputjes zijn weer aan het verlanden. Er ontwikkelen zich ge-

meenschappen waarin kleine zeggesoorten domineren. De Associatie van Moerasstruisgrasgras en 

Zompzegge, kenmerkend voor overgangen van zand naar veen is het meest aangetroffen, met overgan-

gen naar hoogveenvorming, de Associatie van Draadzegge en Veenpluis op zeer voedselarme, plekken.  

Het Labbegat ligt in de Langstraat, ook op de naad van Brabant. We onderzochten er de begroeiing van 

sloten en oevers. We troffen er de gemeenschappen van Krabbenscheer en die van Groot Blaasjeskruid in 

de sloten en op de oevers o.a. de Pluimzegge-gemeenschap en het voorkomen van o.a. Slangenwortel. 

Deelnemers vonden het maken van opnames leuk, omdat je op een ander manier naar planten leert kijken 

dan bij het maken van streeplijsten. Ook leer je de samenhang tussen planten onderling en tussen planten 

en hun standplaats beter begrijpen.  

Het determineren van de juiste gemeenschap blijft lastig. Het programma Synbiosys en de Veldgids 

Plantengemeenschappen van Neder-land zijn hulpmiddelen, maar de uitkomsten zijn niet altijd eenduidig, 

zo bleek.  

In ieder geval was het leuk, om in natuur-gebieden op zulke bijzondere plekken te komen. Met dank aan 

Staatsbosbeheer, beheerder van de vier gebieden.  

Wordt vervolgd, zo was de wens van de cursisten. 

                                                                    Charles Schils, cursusleider 
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Vier Jaargetijden: Zomer 2015 

Ondanks de verzengende hitte waren er 4 juli jl. toch nog 13 bezoekers aanwezig in de Wegwijzer bij de 

laatste uitvoering van de Vier Jaargetijden. Veel leden van de organiserende verenigingen waren kennelijk 

thuis in de schaduw gebleven met een fles koel water. Die thuisblijvers hebben dan wel veel belangrijke 

informatie en gezelligheid gemist. 

Nog voor aanvang van de eerste lezing ontstond een discussie over het al dan niet door laten gaan van de 

geplande excursie. Omdat er weinig schaduw kon worden verwacht in de polder besloten we de excursie 

uit te stellen tot de avond van 16 juli. 

Met als titel “Lage Vuchtpolder; voormalige schatkamer van de Nederlandse Flora” gaf Jacques Rovers 

een uitvoerige en gedegen uitleg over de flora van de polder. Vóór 1950 was dit gebied bekend om zijn 

Zegge-soorten, zeldzame orchideeën en vooral de Kievitsbloemen. Dat had vooral te maken met de 

aanwezige kwel op de zogenaamde “Naad van Brabant”, het overgangsgebied van zand aan de zuid-

kant en klei en veen aan de noordzijde. De modernisering van de landbouw in de tweede helft van de 

vorige eeuw maakte een einde aan de plantenrijkdom van de polder. Op dit moment zijn er ontwikke-

lingen gaande die tot enig herstel van de vroegere natuurwaarden kunnen leiden.  

Jacques legde dit uit aan de hand van een tabel uit de veldgids ”Ontwikkeling van botanisch waardevol 

grasland”. Kort samengevat: door tweemaal (en later één maal) per jaar te maaien en af te voeren kun je 

vanaf raaigrasweiden (“de groene biljartlakens”) via grassen-mixvelden en vossenstaart en/of gestreepte 

witbolvelden komen tot een gras-kruidenmix. Het laatste vegetatietype kun je herkennen aan bijvoorbeeld 

de aanwezigheid van Echte koekoeksbloem, Veldtros en Kamgras. In de eindfase komen de bijzondere 

zeggen en russen weer terug. Niet alleen verschraling, dus maaien en afvoeren, zijn van belang, maar ook 

vernatting.  

Naast ‘taaie’ theorie gaf Jacques ook nog een overzicht van de recente inventarisaties; het gaat goed 

met bijvoorbeeld Dotterbloem, Grote pimpernel, Holpijp, Poelruit en Pijptorkruid. 

De tweede voordracht was van Willem Veenhuizen en behandelde weidevogels. Onder weidevogels 

worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte graslanden broeden. Het is geen exact omschreven 

indeling. Het begrip wordt veel gebruikt in discussies over agrarisch natuurbeheer en het behoud van 

weilanden als bijzonder cultuurlandschap omdat het soorten betreft die in meer of mindere mate zijn 

aangewezen op een door de mens gevormd landschap. De gebruikelijke definitie heeft betrekking op alle 

vogels die op de grond broeden in weilanden. Willem behandelde alle bekende voorbeelden zoals Kievit, 

Grutto, Tureluur en Scholekster. Voor dit type vogels is een natte bodem heel belangrijk omdat ze dan met 

hun snavel eenvoudig op zoek kunnen gaan naar wormen en kleine bodeminsecten. 

De uitgestelde excursie op donderavond 16 juli telde 11 deelnemers. Een mooie zomeravond om eens 

rustig naar de flora te kijken en om vogels te spotten.  

 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl)     Geen excursies. 

 

Excursies IVN Mark & Donge  Voor meer informatie: (http://www.ivn-markendonge.nl) 

Zondag 13 sept. : Terheijden-Binnenpolder, De polder in. Vertrek 14.00 uur, vanaf viaduct aan de           

               Schimmelseweg, waar de N285/Wagenbergsebaan erover gaat; Terheijden. 

Zondag 20 sept. : Seterse Bergen. Het landschap. Vertrek 14.00 uur, vanaf SBB parkeerplaats,  

               Hoevestraat 12, Oosterhout. 

Zondag 27 sept.: Breda, Wijk Heksenwiel. Natuur in de wijk! Vertrek 14.00 uur, vanaf hoek Burgtsedreef      

               /Haverpad, parkeren t.o. sportcentrum, Tweeschaar 12, Breda. Stadsnatuurwandeling. 

Zondag   4 okt.  :  Landgoed Wolfslaar. Dierendag. Vertrek 14.00 uur, vanaf ingang Kinderboerderij,          

               Wolfslaardreef 95, Breda. Let op: Gezinswandeling, klein en groot welkom! 

Zondag 11 okt.  : Liesbos. De herfst! Vertrek 14.00 uur, Café Rest. De Boswachter, Nieuwe Dreef 4, Breda. 

Zondag 18 okt.  : Chaamse Bekenroute. Van krom naar recht naar krom. Vertrek om 10.00 uur, vanaf  

               Dorpsstraat 25, Chaam; parkeren op Brouwerij. Let op: Landschapswandeling 20 km.   

               Goede wandelschoenen en lunch mee! 

Zondag 25 okt.  : Boswachterij Dorst. Paddenstoelen. Vertrek 14.00 uur, vanaf parkeerplaats SBB nabij Weth. 

               Van Dijklaan 17, Dorst. TIP: neem een spiegeltje mee! 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/

