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Insecten Excursie Juli 2021 
foto: Egbert Veen 

De Brabantse Milieufederatie (BMF)  

organiseert voor 12 oktober een lezing over ‘Weet 

wat je eet’. 

De BMF meldt: “Tijdens de Warandelezing gaan we 

in gesprek met prominente gasten over de urgentie 

en kansen van de voedseltransitie. Welke uitdagin-

gen zijn er? Hoe kan de productie van voedsel duur-

zamer? En wat verwachten we daarin van overhe-

den, ondernemers, onderzoeksinstellingen én consu-

menten?” Meer informatie en aanmelden (klik op de 

knop hiernaast). Plaats: Aula, Tilburg University 

Tijd: 20.00—21.30 uur. 

Boomkikkers 
De waarnemers van Natuurbalans waren actief in mei. In 

de poelen bij de Gilzewouwerbeek telden ze op 10 mei 53 

roepende mannetjes en in recent gegraven poelen in de 

omgeving ca. 40. Opmerkelijk is dat bij de poel in de om-

geving van de Eikbergseweg, opgeleverd begin 2020, al 

13 roepende mannetjes werden gehoord. Een andere 

opvallende waarneming: 3 roepende mannetjes in een 

poel in een tuin langs de Lijndonkseweg.  De conclusie is 

dat het goed lijkt te gaan met de populatie boomkikkers in 

het westelijk gedeelte van de EVZ. 

De bronpopulatie op de vliegbasis Gilze-Rijen lijkt het niet 

zo goed te doen. Vrijwilligers van de werkgroep 

‘Vlieghaai’ hoorden er maar 15 mannetjes roepen bij de 

twee bekendste poelen. Bij een nieuwe poel telden ze er 

twee. Ter geruststelling: het kan ook gewoon toeval zijn. 

In de tweede helft van juli zijn de eerste jonge boomkik-

kertjes gesignaleerd. In de omgeving van de Gilzewou-

werbeek zijn er ruim 100 geteld!! In de allernieuwste poel 

bij de Eikberg ééntje en dat is al veel voor een gloednieu-

we poel. 

Witte Rapunzel 
De Witte rapunzel is in Nederland een zeldzame plant. Hij 

komt maar op een klein aantal plaatsen voor. Eén van die 

plaatsen is het Ulvenhoutse Bos (inclusief het landgoed 

Wolfslaar). De laatste decennia is de soort daar enorm 

achteruitgegaan. Om deze neerwaartse spiraal te doorbre-

ken heeft Floron in samenwerking met Science4Nature en 

de gemeente Breda een soort reddingsplan opgesteld. Er 

zijn zaden verzameld en hieruit zijn planten opgekweekt. 

Uit die planten werden opnieuw zaden geoogst en ten de-

le uitgezaaid op bepaalde plaatsen in het Ulvenhoutse 

Bos (+ Wolfslaar). Dit jaar bleek het uitzaaien vooral op 

”nieuwe“ plekken een succes. Met “nieuw” wordt bedoeld 

plekken waar de plant de laatste tijd niet meer was gevon-

den. Het lijkt erop dat het tij is gekeerd. 

Excursie Insectencursus 
Op 10 juli zijn de deelnemers van de insectencursus, ge-

geven door Win Klein via Zoom, weer op pad gegaan. 

Het kon weer en met 3 groepjes hebben we genoten van 

de expertise van de begeleiders (Wim Klein, Aad van 

Diemen en Theo Peters). 

Bij de parkeerplaats aan de Strijbeekse heide werden 

netten en potjes uitgedeeld on insecten te vangen en te 

bekijken.  Zoals al door Wim aangekondigd zijn we niet 

ver gekomen qua afstand. Er was zoveel te zien in en 

rond de paden en op de vegetatie.  Diverse soorten wes-

pen, vlinders, bijen, sprinkhanen, wantsen en kevers wer-

den gevonden. De uitleg bij de leefwijze en gedrag van 

de verschillende vondsten was zeer interessant.  Een 

welkome aanvulling op de lesavonden.  

 

 

Fotoalbum 

Erik van der Hoeven heeft een selectie met foto’s van dit 
jaar beschikbaar gesteld voor een nieuw album op onze 
website. Zie: breda.knnv.nl/fotoalbum/fotos-erik-2021/ 

Wim Klein met loep. 
Foto: Egbert Veen 

Heideblauwtje 
Foto: Egbert Veen 

Boomkikkers 
Foto’s: Erik van der Hoeven 

Witte Rapunzel 
Foto: Erik van der Hoeven 

In Memoriam Henk Backx 

Dit jaar is ons oudste lid, Henk Backx, overleden in de 

leeftijd van 98 jaar. 

Henk was 37 jaar lid van de KNNV-Breda. Hij was al 

vanaf het begin van zijn lidmaatschap erg betrokken als 

bestuurslid en door allerlei activiteiten. 

Voor al zijn werkzaamheden is Henk in 2010 tot erelid 

benoemd. Wat we het meest van hem zullen herinne-

ren is zijn rol als coördinator van de excursies.  

Ledendag 2 oktober 2021 
We organiseren een dag voor onze leden voor 2 oktober 2021. Deze valt dan in 

de week van de veldbiologie. Het doel van de week van de veldbiologie is sa-

men de natuur in te gaan en aandacht te vragen voor natuurbescherming.  

Dat willen we ook voor deze ledendag doen.  Het idee is een middag met het 

thema voor deze dag is ‘Breda stad in het Park’. De gemeente Breda wil de stad 

meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiver-

siteit terugdringen en inwoners en bedrijven meer binden. Het definitieve pro-

gramma volgt in september. Graag deze middag alvast reserveren 

Warande Lezing 12 oktober:  
Weet wat je eet, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem 

In de jaren tot aan 2010 waren de excursies de belangrijkste activiteit van de ver-

eniging. Elke 14 dagen werd er één georganiseerd en vaak in de zomer was er elke 

week een excursie. Dat was vooral het danken aan de inzet van Henk. Hij regelde 

de bestemming, de begeleiding, de route ernaar toe, het eventuele meerijden, de 

lunchplaats tussen de middag enz. Door de tijd, maar ook doordat er na het stop-

pen van Henk als coördinator geen opvolger was, zijn deze excursies langzamer-

hand vervallen. 

Voor het 100-jarige bestaan van onze afdeling in 2007 heeft Henk verslag gemaakt 

over het wel en wee van de vereniging van 1907-2007. 

Henk was ook een goede kenner van mossen. Hij heeft samen met de andere le-

den van de vroegere mossenwerkgroep vele gebieden rond Breda geïnventariseerd 

wat leidde tot een tiental rapporten  over mosflora in de regio, zoals bijv. het Mast-

bos, het Liesbos, De Berk, het Merkske etc. 

Henk was de beheerder van onze eerste website en was ook jaren de redacteur 

van het tweemaandelijkse verenigingsblad Natuurbeleving. 

Henk is tot op hoge leeftijd actief gebleven. De laatste jaren was hij minder zicht-

baar, maar nog wel aanwezig bij de jaarvergaderingen.  

Fijn zo'n lid gehad te hebben.           Jan Woolderink 

Nieuws Plantenwerkgroep 

Na een lange “rustperiode” zijn we begin juli weer als 
groep op stap gegaan. Inmiddels hebben we als groep 
weer drie km-hokken geïnventariseerd, een nabij 
Breepark, een in Chaam en een in Bavel. Een keuze uit 
de leuke vondsten. Kleine rupsklaver (Medicago mini-
ma) kwamen we tegen op een parkeerterrein in Raams-
donksveer. Het is een soort die meer in de duinen van 
Zuid-Holland en Zeeland thuis hoort en niet eerder in 
deze omgeving is gevonden.  
Verassend was de vondst van Slijkgroen ( Limosella 
aquatica) in een poel in de Groene Long van Bavel.  Een 
soort die je eerder verwacht in het rivierengebied  op 
droogvallende strandjes, maar niet in deze omgeving. 
Dit eenjarige plantje  maakt korte uitlopers en vormt klei-
ne witte bloemen. De soort is daar waarschijnlijk via wa-
tervogels terecht gekomen en heeft het gezien de aan-
tallen (> 1000 exemplaren) zeker naar zijn zin. Een nieu-
we soort voor de gemeente Breda. 

Kleine Rupsklaver 
Foto: Jacques Rovers 

Slijkgroen 
Foto: Jacques Rovers 

Monitoring Groene Kades 

Voor de Groene Kaden van de Nieuwe Mark hebben leden van de plantenwerk-
groep op 1 juli op 9 plaatsen in het stroomgebied van de Mark en Aa of Weerijs  
een monitoring uitgevoerd. Op deze plaatsen zijn over een strook van 100 m alle 
voorkomende wilde planten genoteerd. De bedoeling van deze 0-meting is in beeld 
te krijgen welke planten er op termijn in en nabij de kaden zijn te verwachten.   

 

Werkgroep Bodem, Landschap en Water 

De jonge werkgroep Bodem en Landschap heeft al onderzoekende een belangrijk 
onderdeel over het hoofd gezien. Opeenvolgende droge en natte seizoenen ma-
ken duidelijk dat water alles bepalend is voor het leven op en onder de grond. Ook 
heeft water tientallen eeuwen bijgedragen aan de ontwikkeling van landschappen 
en bodems rond Breda. Vandaar dat is besloten de naam van de werkgroep te 
veranderen in ‘werkgroep Bodem, Water en Landschap’. 
Vanaf september gaat de werkgroep verder met bijeenkomsten en excursies. In de 
volgende nieuwsbrief meer daarover. 
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