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Agenda 

Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider (indien vermeld) 

Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten zijn in het Duurzaam leslokaal, Boerderij Wolfslaar, Breda 

Datum     Activiteit                                            Plaats en tijd of info bij  

za      2-09  Themadag waterplanten                               Jacques Rovers 

wo  13-09  Vervolgcursus planten 4                               Charles Schils 

wo  13-09  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

za   16-09  Excursie vervolgcursus planten 4 - Dintelse Gorzen         Charles Schils 

wo  20-09  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

za   23-09  Gewestelijke excursie KNNV Eindhoven                  Zie artikel bladzijde 2 

zo   24-09  SBB-fair                                             Grote Hoeve, Bouvigne 

ma  25-09  Lezing over het Markdal                                20.00 u, De Wegwijzer 

wo  27-09  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

wo  27-09  Overleg werkgroepcoördinatoren Breda Binnenste Buiten   Charles Schils 

do     5-10  Themadag paddenstoelen in Grote Hoeve van Bouvigne  Jacques Rovers 

wo  11-10  inventariseren paddenstoelen                          J acques Rovers 

wo  11-10  Workshop paddenstoelen mmv Jac Gelderblom          Jacques Rovers 

za   14-10  Mossen inventariseren                                 Colinda van Meer 

zo   15-10  Breda Binnenste Buiten: Dal van de Bavelse Leij           14.00 u, Koolpad 14a, Bavel 

                                                             zie programma IVN 

wo  18-10  Workshop mossen                                    Colinda van Meer 

wo  18-10  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

di   24-10  Gewestelijke vergadering                              Natuurmuseum Tilburg 

wo  25-10  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

wo  25-10  Workshop paddenstoelen mmv Jac Gelderblom          Jacques Rovers 

ma  30-10  Klankbordgroepvergadering                           Bezoekerscentrum Wolfslaar 

wo    1-11  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

wo    8-11  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

za   11-11  Mossen inventariseren                                 Colinda van Meer 

Half nov   Lezing, onder voorbehoud                             2 0.00 u, De Wegwijzer, Breda 

wo  15-11  Inventariseren paddenstoelen                          Jacques Rovers 

wo  15-11  Workshop mossen                                    Colinda van Meer 

wo  22-11  Evaluatie vlinderwerkgroep                            Jan Woolderink 

za   25-11  Themamiddag mossen                                Colinda van Meer 

wo  29-11  Evaluatie plantenwerkgroep                           Jacques Rovers 

za      2-12  Mossen inventariseren                                 Colinda van Meer 

za      9-12  Florondag Nijmegen 

wo  13-12  Workshop mossen                                    Colinda van Meer 

 

Van het bestuur 

Deze keer een uitgebreide Nieuwsbrief waarin alle werkgroepen een bijdrage hebben geleverd. We hopen 

dat we voor de komende periode weer voor elk wat wils hebben georganiseerd in de vorm van thema-

dagen, gewestelijke excursie, lezingen of meelopen met een van de werkgroepen. 

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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Waterviolier, 4e bergboezem 

( 

We mogen terugzien op twee zeer geslaagde themadagen over insecten. Leuk voor de organisatoren dat 

ze hiermee in de roos hebben geschoten. Ook mogen we in dit verband ook zeker de soortendag van 

Breda Binnenste Buiten niet vergeten met aansluitend een BBQ. Een gevarieerde bijeenkomst waarbij ieder 

in elkaars keuken kon kijken. Dank voor de organisatie van deze bijeenkomsten. 

In de loop van dit najaar wordt het nieuwe programma voor 2018 weer opgesteld. Mocht u voorstellen 

hebben of wilt u graag meepraten over het programma of over andere zaken die de KNNV Breda 

betreffen, laat het ons weten.  

U bent van harte welkom op de avond van de klankbordgroep op 30 oktober. 

Bestuur KNNV Breda  

Themadag waterplanten – 2 september 

Op zaterdag 2 september organiseert de 

KNNV Breda in samenwerking met Floron 

een themadag over waterplanten.  

In de ochtend gaan we wat dieper in op 

wat waterplanten nu eigenlijk zijn, zoomen 

we in op de verschillende groeivormen, en 

laten zien in welk type water (waterkwaliteit) 

je ze zoal kunt vinden.  

In de namiddag gaan we het veld in op 

zoek naar diverse soorten waterplanten in 

hun natuurlijke omgeving. Hierbij zullen we 

meerdere biotopen bezoeken. 

De themadag is bedoeld voor floristen die 

wat meer willen weten over waterplanten. 

Begeleiding: Jacques Rovers 

Plaats      :  Duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar. 

Aanvang   : 10.00 uur -  Afsluiting: ca 16.00 uur 

Kosten      : € 7,50 per persoon. 

Aanmelden :  Stuur een mailtje naar  breda@knnv.nl. Maximaal aantal deelnemers is 15. 

Jacques Rovers, organisator themadag waterplanten 

Gewestelijke excursie, De Maashorst vanuit KNNV Eindhoven – 23 september 2017 

Thema              :   Algemeen, landschap 

Leiding en organisatie :  Annemieke van Vucht van KNNV Eindhoven 

Duur               :   Hele dag excursie 

Start                :  9:45 uur, vanaf de Orionstraat, Eindhoven (voor deelnemers uit Eindhoven eo), of 

Start                :  10.30 Natuurcentrum de Maashorst,  Erenakkerstraat 5,  Nistelrode.  

                     Het parkeerterrein ligt een paar honderd meter voor het Natuurcentrum aan de   

                     Slabroekseweg. Na de P verandert de naam in Erenakkerstraat.  

                     Lopend vanaf de P ligt het Natuurcentrum aan je linkerhand. 

Aanmelden         :  Bij  Rob of Annemieke van Vucht, 0499-398897,  robvanvucht@hetnet.nl 

Voor deze gewestelijke excursie is gekozen voor de 

Maashorst. We beginnen met koffie/thee en iets lekkers op 

het terras/de picknickwei bij het Natuurcentrum (dat op dat 

moment nog gesloten is). De Maashorst is een bekend 

gebied waarin gewerkt wordt aan nieuwe ontwikkelingen 

onder supervisie van Stichting ARK. Twee jaar geleden is een 

deel van het gebied afgesloten voor het publiek en is er een 

kudde Wisenten naartoe gebracht.  

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied 

in Brabant (3.500 ha) met bossen, heidevelden, stuifduinen, 

vennen en oude dreven. Om deze natuurkern heen ligt een 

kleinschalig dynamisch landschap. Het geheel wordt 

begrensd door verschillende gemeenten zoals Bernheze, 

Landerd, Oss en Uden. Het gebied bevat honderden 

plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 

zoogdieren. Dat de Maashorst vroeger rijk was aan vennen en moerassen zie je nog terug aan de vele 

soorten amfibieën en reptielen die je nog steeds aantreft. Ook honderden insectensoorten hebben de 

Maashorst als leefgebied uitgekozen. Gedurende onze excursie gaan we een aantal verschillende 

landschapselementen zien.   

Wisent; foto Leonard Schrofer 

mailto:breda@knnv.nl
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Stichting ARK werkt in opdracht van de provincie en de Maashorstgemeenten aan de ontwikkeling van de 

natuur in het gebied. Landbouwgronden worden opgekocht en teruggegeven aan de natuur met de 

daarbij behorende oude landschapselementen zoals houtwallen en boomsingels. ARK heeft  in 

samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeenten nieuwe grote grazers in de kern van de Maashorst 

gebracht: wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Zij zorgen voor het open landschap. De bosontwikkeling 

om de kern heen zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse 

dekzanden ontstaat. De wisenten leven momenteel binnen een afgesloten ‘wengebied’, misschien zien we 

ze op afstand.  

                  Voor deze tekst is gebruik gemaakt van teksten van de site www.allemaalmaashorst.nl. 

 

Lezing over ontwikkelingen in het Markdal - maandag 25 september, 20 uur 

Presentatie door de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal over de ontwikkelingen in het Markdal, die nu 

resulteren in ontwerpbestemmingsplannen van de gemeenten Alphen-Chaam en Breda. Het project 

Markdal startte in 2012 o.a. met IVN Mark & Donge en KNNV-Breda als mede-initiatiefnemers om tot 

herinrichting van het Markdal te komen.  

Sinds de start is het proces van plan- en visievorming, vrijwillige grondverwerving, en hydrologisch onderzoek 

door het Waterschap, uitgemond in een Voorkeursalternatief (VKA) voor de nieuwe loop van de Mark. Door 

middel van een ‘van binnenuit’ aanpak komt op vrijwillige wijze ruim 100 ha beschikbaar voor natuur. 

Daardoor wordt met een vrijstromende en meanderende Mark aan de ecologische doelen van de 

Europese Kaderrichtlijn Water voldaan. Tegelijk komt er meer ruimte voor duurzame en toekomstgerichte 

agrarische activiteiten met ruimte voor stille recreatie om van het Markdal te genieten.  

Verwacht wordt dat volgend jaar de eerste ‘schop’ de grond in gaat.           

Aanvang om 20.00 uur, einde rond 22.30 uur . Zaal open om 19.30 uur. 

Plaats: Gemeenschapscentrum De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda-Noord. 

De entree bedraagt € 3,00 inclusief koffie of thee voor aanvang en in de pauze. 

 

Nieuws van het Natuurplein – 15 augustus 2017 

Ruim een half jaar geleden is het Natuurplein de Baronie opgericht, het samenwerkingsverband tussen de 

natuurverenigingen. Het doel is in dit in 2017 vorm te geven door een aantal zaken aan te pakken, naast 

de praktische dingen die bij elke nieuwe vereniging nodig zijn, zoals een bankrekening, een werkreglement, 

de afvaardiging van de leden, en dergelijke. 

Inspraak - beginspraak 

We zijn bezig geweest de inspraak te bundelen m.b.t. de plannen van de gemeente(s)met betrekking tot 

ruimtelijke ordening, de omgevingswet en grote projecten. Voorheen waren er twee groepen die zich hier 

mee bezighielden: de BROM-werkgroep van het IVN en het Wolfslaaroverleg van de betrokken vier 

verenigingen. Sinds april van dit jaar is er een gemeenschappelijke werkgroep Leefomgeving, 

samengesteld uit leden van de aangesloten verenigingen.  

Bovendien heeft de gemeente Breda toegezegd de inspraak (en de ‘beginspraak’) vanuit het Natuurplein 

te willen faciliteren door middelen beschikbaar te stellen zodat we iemand kunnen inhuren voor 1 dag per 

week als coördinator van deze (beg)inspraak.  

We zijn op dit moment zo ver dat we een goede kandidaat voor deze opdracht hebben gevonden en we 

zijn nu bezig met de concrete afwikkeling er van. 

Daar zijn we blij mee: een werkgroep en professionele coördinatie.  

Communicatie 

Het doel is de herkenbaarheid van het Natuurplein en de aangesloten verenigingen te vergroten. Dat 

willen we o.a. doen door een website in te richten die een portaal is naar de aangesloten verenigingen om 

zo de activiteiten van de verenigingen en de werkgroepen laat zien. Het doel is een eerste versie van de 

website medio september klaar te hebben. 

Verder wordt door een groepje nagedacht over de mogelijkheid om twee keer per jaar een blad uit te 

geven met stukjes van de afzonderlijke verenigingen en van het natuurplein als geheel. Informatie over de 

natuur in de nabije omgeving, vooral gericht op belangstellende niet-leden. 

Laat het ons weten als je belangstelling hebt om, in een of andere vorm, aan deze activiteiten mee te 

doen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de werkgroep Leefomgeving of door mee na te denken over 

de verbetering van de website en andere middelen voor de communicatie naar buiten. 

                                                   Jan Woolderink, bestuur Natuurplein de Baronie 

 

  

http://www.allemaalmaashorst.nl/
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Themadag paddenstoelen – 5 oktober 

 

   Sombere honingzwam                         Vliegenzwam         (foto’s Jacques Rovers) 

In 2012 en 2013 heeft KNNV Breda in samenwerking met Hans Vermeulen van Natuurpunt een cursus pad-

denstoelen georganiseerd. Nadien zijn we met een groep paddenstoelenliefhebbers verder gegaan. Elk 

jaar organiseren we in de herfst tenminste een vervolg op deze cursus. Dit jaar willen we weer eens wat 

extra aandacht geven in de vorm van een themadag.   

Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout, verzorgt deze themadag.  Hij heeft een unieke 

methode ontwikkeld om paddenstoelen via veldkenmerken te herkennen.  

Alle paddenstoelenwerkgroepen van Natuurpunt maken gebruik van deze methode omdat ze door haar 

structuur een goed houvast biedt aan de gebruiker.  

In de ochtend staan we stil bij enkele veel voorkomende geslachten met hun bijzondere kenmerken 

waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekwerkje Sleutelen met Fungi, een uitgave van Natuurpunt.  

’s Middags gaan we het veld in om ons met de sleutel verder te verdiepen. We proberen met de Sleutel de 

meest voorkomende soorten in elk geval op geslachtsniveau op naam te brengen.  

Datum      :   donderdag 5 oktober 2017  

             (helaas op vrijdag of zaterdag was Hans Vermeulen niet beschikbaar). 

Organisatie  :   Jacques Rovers 

Docent     :   Hans Vermeulen van Natuurpunt 

Plaats      :   Grote Hoeve van Bouvigne (SBB), Bouvignelaan 35, 4836 AA Breda 

Aanvang   :   9.30 uur en sluiting rond 16.30 uur 

Kosten      :  € 10,- per persoon.  Helaas lukt het niet meer om de themadag gratis aan te bieden.  

               Groen en Doen bestaat niet meer.  

             Het geld kunt u overmaken op het rekeningnummer van de KNNV Breda: 

             NL94 INGB 0001 0709 54  van Kon Ned Natuurhistorische Ver Afd Breda. 

             onder vermelding van themadag paddenstoelen. 

Aanmelden :  Stuur een mailtje naar  breda@knnv.nl. Maximaal aantal deelnemers is 20. 

 

Werkgroep zoogdieren 

Vorig jaar tijdens een klein zoogdierenonderzoekje in het natuur-

gebied Gilzewouwerbeek bleek dat de dwergmuisgebied het gebied 

al had gekoloniseerd. Op zich niet een zeldzame soort maar toch 

komen we het diertje lang niet overal tegen. Bovendien is het een  

van de schattigste muizen die we in Nederland hebben. Tijd voor een 

korte introductie! 

Wat maakt ze nu zo bijzonder? Allereerst zijn ze klein, heel klein! Zo licht 

en klein dat je ze in een luciferdoosje zou kunnen versturen met een 

enkele postzegel! Ook zijn dwergmuizen de enige dieren in Nederland 

die hun staart gebruiken om te klimmen. Zo klauteren ze als aapjes 

rond tussen hoge grassen en andere planten. Er is geen zoogdier in 

Nederland dat beter kan klimmen dan een dwergmuis! 

In de zomer leven ze met meerdere in een kogelrond nestje tussen de 

halmen waarin de jonge dwergmuisjes geboren worden. In de winter 

als de planten afsterven, zoeken ze een plekje dichtbij of zelfs onder 

de grond.  

mailto:breda@knnv.nl
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Dwergmuizen komen vooral voor langs oevers van wateren, ruig begroeide greppels, ruige graslanden en 

houtwallen. Waar deze aan graanakkers grenzen smullen ze ook graag van de zaden in graanvelden! Hun 

lievelingseten bestaat uit zaden met af en toe een insect als snack voor de stevige trek.  

Vroeger kwamen dwergmuizen ook veel voor op het boerenland. Doordat boeren zo veel mogelijk voedsel 

willen produceren op een veld blijft er nu niet veel ruimte over voor dwergmuizen en andere dieren.  

Het aanleggen van nieuwe (ruige) natuur helpt dus voor deze soort, maar het helpt ook als boeren meer 

rekening te houden met deze dieren. Bijvoorbeeld door de rand van een akker in te zaaien met planten 

waar dieren van houden of te zorgen dat kleine bosjes en bomenrijen blijven bestaan. Hierdoor weten ze 

toch vaak een plekje te vinden op het boerenland.  

Dwergmuizen worden niet zo oud, een dwergmuis van zes maanden is al best oud en met twee jaar zijn ze 

hoogbejaard! Natuurlijke vijanden van de dwergmuis zijn roofvogels als kerkuil, ransuil en torenvalk. 

Gelukkig worden er heel veel dwergmuizen geboren. Dwergmuizen hebben meestal zo’n twee tot drie 

nestjes van gemiddeld zes jongen per jaar. De jongen worden in de zomer geboren vanaf eind mei tot 

begin oktober. Als dwergmuizen 6 weken oud zijn, zijn ze volwassen en kunnen ze zelf jongen krijgen. 

Hierdoor kunnen dwergmuizen zich bij goede omstandigheden snel vermenigvuldigen. Dit is ook hard nodig 

aangezien iedere winter ongeveer 90% van de dwergmuizen buiten dood gaat. In vorst en nattigheid 

hebben de dieren veel moeite om zich warm te houden waardoor ze sterven van de kou.  

Ben jij benieuwd hoe ze er in het echt uit zien? Kom dan vanaf woensdag 16 augustus naar Boerderij 

Wolfslaar!   

                                                                                  Wouter Schuitema, coördinator werkgroep zoogdieren   

Werkgroep vlinders en libellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gewone pantserjuffer                                           Koraaljuffer; foto Jacques Rovers 

Intussen zijn er al meerdere libellen-excursies geweest op de zaterdag. De een wat geschikter dan de ander 

(vanwege het weer).   

Een erg geslaagde was zaterdag 8 juli. Het was prachtig libellenweer. Dat was ook duidelijk af te lezen aan 

het waarnemingenlijstje. Vijftien soorten op deze dag ! Het betreft de volgende soorten: 

Bosbeekjuffer,                     Weidebeekjuffer              Lantaarntje  
Azuurwaterjuffer               Blauwe breedscheenjuffer      Gewone pantserjuffer 
Houtpantserjuffer              Koraaljuffer                    

Bloedrode heidelibel           Smaragdlibel                 Viervlek 

Platbuik                      Gewone oeverlibel            Grote keizerlibel 
Bruine glazenmaker 

Omdat het al begin juli was voor we weer op stap gingen hebben we dit jaar wel een aantal vroege 

voorjaarssoorten gemist zoals Vroege glazenmaker, Glassnijder en Venwitsnuitlibel, maar de laatste 

smaragdlibellen en viervlekken konden we nog wel net meepikken. De vuurjuffers waren ook op, maar de 

eerste koraaljuffers waren er al. 

Ook dagvlinders vlogen er volop. We hebben de volgende 11 soorten waargenomen: Zwartsprietdikkopje, 

Citroenvlinder, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Icarusblauwtje, Boomblauwtje, Vuurvlindertje, Atalanta, 

Landkaartje (zomervorm ), Bruin zandoogje en Oranje zandoogje. 
Jeroen Stoutjesdijk, coördinator werkgroep libellen 
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Werkgroep paddenstoelen, half september start nieuw seizoen 

Hoewel er nog geen sprake is van een echte werkgroep paddenstoelen is 

er wel een groep, die in het najaar regelmatig op stap gaat. De groep is 

voortgekomen uit de deelnemers aan de cursus van Hans Vermeulen in 

2012 en 2013, Het is streven is dat er op termijn ook een werkgroep 

paddenstoelen komt. 

Voor het komend najaar staan naast de themadag op 5 oktober nog 

enkele andere activiteiten op stapel. Het plan is om vanaf 13 september 

elke woensdagmiddag op stap te gaan in de omgeving van Breda met 

het accent op de gebieden van Breda Binnenste Buiten (omgeving 

Ulvenhouts bos). Op twee woensdagavonden 11 en 25 oktober gaan we 

onder leiding van Jac Gelderblom in het veld verzameld materiaal verder 

onderzoeken en proberen met een microscoop en ondersteunende 

literatuur deze op naam te brengen. 

Heeft u belangstelling om bij deze groep aan te sluiten stuur even een 

mailtje naar breda@knnv.nl dan plaatsen we u op de mailinglijst.  Dit  voor 

het melden van zaken als plaats van samenkomst, aanvangstijdstip en 

verdere informatie (wel of niet doorgaan bijv. vanwege droogte). 

        Jacques Rovers, waarnemend coördinator groep paddenstoelen  

 

Plantenwerkgroep ligt op schema 

Het seizoen loopt al weer aardig op z’n eindje. De planning die we aan het begin van het jaar gemaakt 

hebben is volledig uitgevoerd. 

Leuk om te melden dat de belangstelling om aan de inventarisatie-avonden deel te nemen groeiende is. 

Soms is het aantal deelnemers op een avond  zo groot dat we in twee groepen in hetzelfde km-hok op stap 

gaan.   

We hebben in de loop van het jaar op diverse plaatsen in het gebied rondgekeken. Dit varieert van 

Strijbeek en ’t Merkske tot Biesbosch en de omgeving van Wijk en Aalburg. Ook rond Breda hebben we 

meerder km-hokken bezocht nabij Ulvenhout in kader van  Breda Binnenste Buiten, in de Haagse Beemden 

en nabij Galder. 

Dit leverde mooie vondsten op zoals: Rossig fonteinkruid en Pilvaren nabij de Krabbenbossen, Breed pijlkruid 

bij de put van Prinsenbeek (een exoot die niet eerder in West-Brabant is waargenomen), enkele nieuwe 

teunisbloemen en diverse tuinontsnappers zoals Yucca gloriosa. Maar ook Driekantige bies nabij Wijk en 

Aalburg is een soort die je niet elke dag ziet. Bijzonder is ook Straatwolfsmelk tussen de stenen van een oprit, 

een van oorsprong Noord-Amerikaanse soort die al in meerdere Europese landen is ingeburgerd.  

We hebben extra aandacht geschonken aan de lastige Festuca’s, zelfs coupes gemaakt en onder de 

binoculair gekeken naar het sklerenchym (een laag cellen langs de rand van het blad die voor de 

stevigheid zorgt). Hiermee was een goed onderscheid te zien tussen Hard zwenkgras, Fijn Schapengras en 

Festuca lemanni (een blauwe Festuca die wrs verwilderd is). 

Iedere dinsdagavond zijn we op stap en haast elke keer vinden we wel iets bijzonders dat de moeite waard 

is om thuis verder te onderzoeken. Kortom we zijn nog lang niet op de Wilde flora rond Breda uitgekeken. 

                                              Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep 

  Rossig fonteinkruid; foto Jacques Rovers         Straatwolfsmelk; foto Jacques Rovers 

  

Kleine beurszwam, Biesbosch 

(foto Jacques Rovers) 

mailto:breda@knnv.nl
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Breda Binnenste Buiten  -  2e ‘Zoveel Soortendag 

‘Bijzonder, dat je deze soorten in de stad vindt’ 

Ongeveer 20 deelnemers verzamelden zich 1 juli bij het Waterpark Bavelse Leij. Het park ligt tussen de wijken 

Nieuw Wolfslaar en IJpelaar. Vroeger vormde het beekje de Bavelse Leij de grens tussen de gemeenten 

Bavel en Breda. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk is het omgevormd tot een natuurader die de 

omgeving van de ‘Landschappelijke driehoek’ (Kunstacademie Sint Joost) en het Park Wolfslaar en het 

aangrenzende Ulvenhoutse bos met elkaar verbindt.  

De deelnemers  speurden naar vogels, vissen, amfibieën, zoogdieren, mossen, planten, vlinders en libellen.  

De leden van de plantenwerkgroep streepten exact 150 soorten planten. Nogal wat van de gevonden 

soorten  verwacht je niet direct in de stad. Je vindt ze meestal alleen in natuurgebieden. Soorten als Kleine 

zonnedauw, Loos blaasjeskruid en een tiental soorten zeggen geven aan dat er in een korte tijd  toch een 

bijzonder gebied ontstaan is. 

Op het scheiden van de markt toch 

nog een aparte vondst: de Gele 

bieslelie (Sisyrinchium californicum), 

meer dan 50 exemplaren langs de 

beekoever. Het plantje hoort thuis in 

het westen van de V.S. en is als 

tuinplant in ons land terecht 

gekomen. Het was enkele jaren 

geleden ook al in dit park 

aangetroffen, en heeft er in die 

jaren blijkbaar zijn stekje gevonden. 

Het heeft zich gehandhaafd en zelfs 

uitgebreid. Zou het van hier uit een 

verdere opmars in onze 

natuurgebieden gaan maken? Op 

de kaart kun je zien dat het al op 

meer plaatsen is aangetroffen.       Gele Bieslelie; kaartje bron Verspreidingsatlas en foto Jacques Rovers 

 De mossenwerkgroep verzamelden mossen voor ‘huiswerk’. Zo’n dertig soorten konden op naam worden 

gebracht. De viswerkgroep ving o.a. Zeelt, Kleine modderkruiper, Snoek, Ruisvoorn en Baars. Wat betreft 

libellen waarnemingen is de Tangpantserjuffer een wat zeldzamere soort.  In het stroomgebied van de 

Bavelse Leij is deze soort ook in park Wolfslaar, het landgoed Valkenberg en golfclub Princenbosch 

waargenomen. In de vangkooitjes voor kleine zoogdieren werd o.a. de Rosse woelmuis aangetroffen. 

De middag werd afgesloten met een goed verzorgde barbecue, aangeboden door de gemeente Breda. 

  Rosse woelmuis; foto Marco Beers                       Zeelt; foto Marco Beers 
 

Wil je zelf het gebied leren kennen? Voor het gebied is een ommetje (6,5 km) beschreven. 

(www.brabantsemilieufederatie.nl).  

Op 27 september overleg van  de werkgroepcoördinatoren over de invulling van programma in 2018. 

Op 7 oktober is er een herfstexcursie van de fotogroep G&B door het stroomgebied van de Bavelse Leij. 

Een greep uit de foto’s is te zien op de website www.bredabibu.nl 

Op 15 oktober is er een IVN wandeling met als thema Bron, Beekdal, Bisdom naar de oorsprong van de 

Bavelse Leij. Zie programma IVN Mark & Donge.                

                                          Charles Schils, coördinator project Breda Binnenste Buiten 
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Mossenwerkgroep toch nog even in actie op 1 juli 

 

  Klei-smaragdsteeltje                                        Gewoon knikkertjesmos 

 Nu de dagen weer korter worden, komt het mossenseizoen weer in zicht. Vanaf april was de mossen-

werkgroep met “zomerreces”, alleen op de Zoveel-soorten dag van Breda Binnenste Buiten op 1 juli is er 

geïnventariseerd op mossen.  

Hiervoor bezochten we de groene verbindingszone van de Bavelsche Leij, gelegen in de wijk Nieuw 

Wolfslaar, tussen Breda en Bavel. In deze verbindingszone vindt men veel vochtige biotopen, die helaas al 

tamelijk dicht begroeid zijn, wat voor de pioniersmossen ongunstig is. Al met al vonden we op die halve dag 

37 soorten. 

Langs de rand van de doorgetrokken Bavelsche Leij stonden nog de echte pioniers zoals 

Knolletjesgreppelmos, Beekstaartjesmos, Gewoon knikkertjesmos, Bolletjespeermos en Bleek peermos en 

Slankmos. Ook Gewoon plakkaatmos staat op dergelijke plaatsen en hoort onder de thalleuze levermossen, 

evenals Gewoon moerasvorkje. 

Liefhebbers van de echte natte plaatsen waren Veenknikmos, met bruin stengelvilt langs de stengel, 

Gewoon puntmos en Hartbladig puntmos, die, in tegenstelling tot Gewoon puntmos wel een nerf heeft. 

Beekmos was langs de doorgetrokken beek te vinden en deed dus zijn naam eer aan. 

Geoord veenmos is een van de algemenere veenmossen en is in dit gebied in opkomst. Gewoon haakmos 

is een van de meest algemene mossen van grasvelden en gazons en die konden we ook hier noteren. 

Er waren twee soorten haarmossen, namelijk Zandhaarmos (met bruine punten aan de blaadjes) en 

Gewoon haarmos, die in tegenstelling tot Fraai haarmos voor de meer open en meer nattere 

standplaatsen kiest. 

Op betreden plaatsen, tussen de verhardingsmatten op de paden groeit Gewoon smaragdsteeltje, van 

een afstand te spotten vanwege de felgroene kleur, maar waarbij een loep toch uitsluitsel moet geven 

over welk smaragdsteeltje het gaat. We vonden namelijk ook Kleismaragdsteeltje, een soort die er veel op 

lijkt, maar een stekelpuntje aan het blad heeft. Daar troffen we ook Zilvermos aan en Geelkorrelknikmos, 

soorten die zowat in elke voeg tussen bestrating te vinden zijn. Verder zagen we er Oranjesteeltje ,  

Broeddubbeltandmos en Klein landvorkje, niet zeldzaam, maar ook niet heel alledaags. 

Zeer algemene soorten als Groot rimpelmos, Gewoon dikkopmos, Gewoon purpersteeltje, Grijs 

kronkelsteeltje en Fijn laddermos ontbraken ook in dit gebied niet. In een redelijk droge berm van een talud 

stond Bleek dikkopmos, dat als mini-asperges rechtop in het gras staat. 

Op de bomen in de directe omgeving zagen we Gewone haarmuts en Knotskroesmos (met kapsels in de 

vorm van een knotsje). Ook het zeer algemene Gesnaveld klauwtjesmos was, uiteraard, op de onderste 

meter van enkele bomen te vinden.  De Grijze haarmuts toont grijzig door de glasharen op de toppen van 

de bladeren, deze kan zowel op boomstammen als op steen groeien. 

Andere steensoorten die we in het gebied vonden waren Gedraaid knikmos, Gewoon muisjesmos en 

Gewoon muursterretje,  alle drie ook met glasharen, wat we vrijwel altijd zien bij steensoorten, om de zon 

die op deze stenige plaatsen veel warmte veroorzaakt, enigszins te weerkaatsen. Ook Gewoon 

pluisdraadmos was deze keer op steen (van een duiker) te vinden. 

Tot zover het verslag van een zomerse mossenexcursie (hoewel het nogal een natte dag was).   

In oktober gaan we weer van start met een nieuwe serie excursies en werkavonden. De eerste bijeenkomst 

zal zijn op zaterdagmiddag 14 oktober, plaats en tijdstip volgen te zijner tijd. 

Op de woensdagavond erna (18 oktober) zullen we het verzamelde materiaal nader determineren en 

bekijken. Ieder mag natuurlijk eigen vondsten meebrengen ter determinatie. 

Mocht je interesse hebben om eens mee te gaan of zo’n avond bij te wonen, laat dit dan even weten via 

breda@knnv.nl of per telefoon, 076-593 4067.   De coördinator van de mossenwerkgroep, Colinda van Meer. 

mailto:breda@knnv.nl
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Amphiobiocystidium, een nieuwe ziekte bij salamanders 

De beste periode voor het inventariseren van amfibieën ligt 

al weer achter ons. In de maanden die achter ons liggen 

hebben we alle poelen in de openbare ruimte van het 

stroomgebied van de Broekloop en Bavelse Leij bemonsterd. 

Bij amfibieën is de kans heel klein dat je spectaculaire 

vondsten doet, maar stiekem hoopten we op een 

kamsalamander of een boomkikker. We kwamen tot veel 

kleine watersalamanders en alpenwatersalamanders. Veel 

bruine kikkers en enkele groene. En natuurlijk gewone 

padden. Onze meest opmerkelijke maar ook treurigste 

vondst betrof een ziekte die in ‘ons’ gebied nog niet was 

aangetroffen. De veroorzaker van de ziekte is de eencellige 

parasiet Amphibiocystidium. 

De zieke dieren werden gevonden in een poel bij het 

knooppunt St Annabosch. Een geïsoleerde plek. “Liefhebbers” 

zullen hier niet snel met geïnfecteerde dieren gaan slepen. 

RAVON (Reptielen Amfibieën onderzoek Nederland) doet dit 

jaar onderzoek naar de Amphibiocystidium. Er is nog weinig van de effecten van deze parasiet op 

inheemse soorten. De ziekte kan zich uitwendig manifesteren als blaasjes. Deze blaasjes zijn doorgaans 

wittig tot doorzichtig, meestal kleiner dan 1 cm en kunnen op het gehele lichaam voorkomen.  De blaasjes 

zien er verschillend uit bij de verschillende soorten. Zo hebben geïnfecteerde bruine kikkers ronde blaasjes 

en groene kikkers blaasjes met een “X” of “Y”  vorm.  De blaasjes bij salamanders zijn eveneens rond. 

RAVON is zeer geïnteresseerd in meldingen van geïnfecteerde dieren! Geïnfecteerde bruine kikkers worden 

dikwijls tijdens de voorjaarsmigratie aangetroffen. Groene kikkers en salamanders kunnen het hele seizoen 

door zichtbaar geïnfecteerd aangetroffen worden. Geef waarnemingen van verdachte dieren liefst DIRECT 

door. Dit kan door te mailen naar Annemarieke Spitzen (a.spitzen@ravon.nl) en Tariq Stark 

(tariqstark@hotmail.com) of te bellen,  RAVON: 024-7410600.  

Het kan ook via de amfibieënwerkgroep. 

Erik van der Hoeven, coördinator werkgroep amfibieën 

 

Geelgerande watertor, een echt onderwatermonster-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Volwassen kever Geelgerande watertor              Larve geelgerande  watertor; foto’s Merlijn Hoftijzer 

Sterk gepantserd en met grote holle sikkelvormige gifkaken zoekende naar een prooi die voorafgaand aan 

het eten wordt volgespoten met verterende sappen zodat de prooi van binnen oplost en leeg geslurpt kan 

worden. Klinkt als een slechte horror film maar dat deze toppredator in elk gemiddeld slootje in uw buurt 

voorkomt is voor velen onbekend.  

Als één van de grootste keversoorten in de Benelux is de Geel gerande watertor (Dytiscus marginalis) een 

ware nachtmerrie voor alles wat onder water leeft. Met een glimmend langwerpig ovaal schild is de 

gestroomlijnde kever makkelijk te herkennen door de gele omranding van het halsschild. De watertor is een 

toppredator die op insecten, vissen en salamanders jaagt en kan zelfs gehele visvijver uitroeien door zijn 

vraatlust.  

De kever voelt zich thuis in allerlei wateren met een hoge dichtheid aan onderwatervegetatie en kan 

doormiddel van zijn vleugels gemakkelijk naar andere wateren vliegen. Sloten, vennen, vijvers en langzaam 

stromende beken zijn favoriet. Ondanks dat de tor vrijwel permanent onder water leeft moet deze geregeld 

Amphiobiocystidium, infectie bij vrouwtje 

Kleine watersalamander 

(bron: RAVON) 
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naar het wateroppervlak om lucht op te nemen waarbij de tor een luchtbel mee neemt onder zijn dek-

schilden. 

Het uiterlijk verschil tussen larve en volwassen exemplaren is erg uiteenlopend. De vanuit ei geboren larven 

groeien al snel uit tot een garnaalachtige larve die een lengte van zeven centimeter kan bereiken. Larven 

hangen in het water met de kop naar onder gericht en zijn ook in dit stadium al uitgerust met twee holle 

sikkelachtige kaken waarmee ze prooidieren kunnen doorboren en vol kunnen spuiten met verterende 

stoffen wat de prooi vloeibaar maakt. Vervolgens zuigt de larve net als de volwassen dieren hun prooi leeg 

via de kaken.  

Als larve vervelt de Geel gerande watertor meerder malen tot het moment van metamorfose. Deze vindt 

plaats op het land waarbij de larve het water uitkomt en een holletje graaft in de oever. Na het afsluiten 

van het holletje verpopt de larve zich in enkele weken tot een volwassen kever. Een volwassen kever kan 

de leeftijd van vijf jaar bereiken.  

De Geelgerande watertor is een vaak gevangen insect binnen onze vissenwerkgroep. Fascinerende dieren 

die naast hun uiterlijk vertoon ook bijzonder zijn door hun functie binnen het ecosysteem als toppredator. 

Het oppakken van deze kevers is echter af te raden. De kaken van dit beest kunnen gemakkelijk door de 

huid heen dringen bij een beet. Door het inspuiten van de verterende sappen zal een pijnlijke en langzaam 

genezende oppervlakkige verwonding aan de huid ontstaan. Dit kan ik vanuit eigen bevindingen beamen. 

                                                                                     Merlijn Hoftijzer, coördinator werkgroep vissen Mark en Leij 

                                                                                  

Eerste Korfmossels in Aa of Weerijs 

Half juni zag ik voor mij onbekende schelpen liggen langs de 

Aa of Weerijs. Ongeveer 300 meter ten zuiden van de 

Houtbrug. Een speurtocht op het Internet bracht me op het 

geslacht Corbicula. Volgens Jeffrey Samuels van Waterschap 

Brabantse Delta zou het heel goed kunnen gaan om de 

Aziatische korfmossel (Corbicula fluminea). Honderd procent 

zeker wist hij het (nog) niet.  

Deze exoot is voor het eerst in 1988 in Nederland 

waargenomen. Ze kunnen tot 3,8 cm groot worden. 

Waarschijnlijk is deze soort afkomstig uit Zuid Oost Rusland. Het 

is niet bekend hoe dit dier in onze wateren terecht is gekomen. 

In West-Brabant was de soort tot op heden nooit aangetroffen. 

Volgens Jeffrey is mijn vondst te danken aan de lage water-

stand. Scholeksters zijn gek op deze mosseltjes, maar krijgen ze normaal niet te pakken in wat dieper water. 

Nu wel dus. Dat de schelpen in hoopjes bijeen lagen wijst op predatie. Bovendien is er een bepaald type 

beschadiging te zien dat ontstaat door het met ‘geweld’ openen van de schelp 

                                                                          Erik van der Hoeven 

  

Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 

 

Do 14/9         Lezing over de voortgang van project in Polen door Jan Benoist en Hans van der Sande 

                       Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 20.00-22.00 uur 

Do 12/01       Lezing  over de Rotgans door Bart Ebbinge.  

                       Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 20.00-22.00 uur 

Zo 29/10        Excursie Haagse Beemden en Asterdplas  door Hans van der Sanden.  

                       Meer informatie bij Hans van der Sanden 076-5878432 of via mail ahsanden@hetnet.nl 

Do 9/11          Lezing over het project de Grauwe Kiekendief in Groningen. 

                        Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 20.00-22.00 uur 

                        Meer informatie bij Wilma Rasink 06-29232466 en Mathilde Marijnissen of via 

                        lezingenwbv@gmail.com 

Zie ook voor nadere informatie de website: www.westbrabantsevwg.nl 

 

Excursies en lezingen IVN Mark en Donge 

Zondag  

10/9, 10.00 uur 

 

Het achtje van de Markboezems  -  Druk de boezems aan uw boezem. 

Start: Parkeerplaats bij café Elsakker, Nieuwveerweg 2, 4841 KA Prinsenbeek. 

Landschapswandeling ca. 6 uur/20 km. Goede wandelschoenen en lunch mee!  

mailto:ahsanden@hetnet.nl
mailto:lezingenwbv@gmail.com
http://www.westbrabantsevwg.nl/
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Zie voor meer informatie de website van IVN Mark & Donge: www.ivn-markendonge.nl 

Zondag 

17/9, 14.00 uur 

Lage Vuchtpolder  -  Nieuwe paden. 

Start: de waterredoute aan de Zwarte Dijk bij kruising Nieuwe Dijkje, 4847 Teteringen. 

Zondag 

24/9, 14.00 uur 

Galderse Heide  -  Rust na de zomer. 

Start: Parkeerplaats bij rest. Huis Den Deijl, Marellenweg 8, 4836 BH Breda. 

Zondag 

8/10, 14.00 uur  

Liesbos  -  Lanen en dreven. 

Start: Parkeerplaats bij café rest. De Boswachter Liesbosch, Nieuwe Dreef 4,  Breda. 

Zondag 

15/10, 14.00 uur  

 

Dal van de Bavelse Leij  -  Bron, Bisdom, Beekdal.  

Start: Koolpad 14a, 4854 PD Bavel (Dierenartsenpraktijk).  

Wandeling in kader van Breda Binnenste Buiten in samenwerking met  KNNV Breda.  

Woensdag 

18/10, 14.00 uur  

Dorstse bossen  -  Herfstnatuur.  

Start: Parkeerplaats bij rest. Seterse Hoeve, Vijf Eikenweg 56, 4903 RK Oosterhout.  

Een gezinsactiviteit, klein en groot welkom!  

Zondag  

22/10, 14.00 uur 

 

Dorstse bossen  -  Paddenstoelen. 

Start: Parkeerplaats nabij rest. Beum, Wethouder van Dijklaan 19, 4849 PG Dorst.  

Een gezinsactiviteit, klein en groot welkom! 

Zondag 

5/11,14.00 uur  

Mastbos  -  Bomen langs het water. 

Start: Parkeerplaats bij café rest. De Kogelvanger, Galderseweg 55, 4836 AC Breda 

Zondag 

19/11, 14.00 uur  

Pannenhoef  -  Vennen en Veen. 

Start: Parkeerplaats De Lokkerberg, Oosteindseweg 82, 4891 TN Rijsbergen. 

Zondag  

3/12, 14.00 uur  

Landgoed Oosterheide  -  Hoor de wind waait.  

Start: einde asfalt bij Tilburgse Baan 7, 4904 SP Oosterhout. 

  


