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Piet en Dominique met Eikhaas 
Foto: Rico Bongaarts 

Verslag ledendag 2 oktober 2021 

Op zaterdag 2 oktober hebben 25 leden deelgeno-

men aan de lezingen in wijkcentrum Heksenwiel in 

de Haagse Beemden. 

De lezingen van Raymond van Breemen en Tom 

Rozendal waren interessant en leerzaam. De ex-

cursie onder leiding van Raymond gaf een mooi 

beeld van de structuur en maatregelen in het land-

schap. 

Aansluitend heeft Jan Woolderink (voorzitter Na-

tuurplein) het “Manifest Natuurplein” gepresen-

teerd.  

Klik hier voor het Natuurplein Manifest. 

De lezingen van Raymond en Tom zijn terug te 

vinden op de site van de KNNV Breda. 

Brabant Bokaal 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 

kent de Brabant Bokalen 2021 toe aan Jacques 

Rovers, Liesbeth Schreuder en Jan van Eijck. De 

onderscheiding wordt sinds 2008 jaarlijks toege-

kend aan personen die zich als vrijwilliger op meer 

dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en na-

tuur in de provincie.  

 

Lees er meer over: 

op Brabant.nl   of het artikel in BN de Stem 

Markdal, natuur en recreatie 

Recreatie en natuurbescherming staan soms op 
gespannen voet met elkaar. Zo ook in het Mark-
dal ter hoogte van Ulvenhout. De opening op 12 
mei jl.  van een laarzenpad op initiatief van de 
Vereniging Markdal dicht langs de broedplaats 
van een kolonie oeverzwaluwen riep meteen al 
vragen op. Staatsbosbeheer besloot om de vo-
gels rust te gunnen - heel verstandig- om het 
pad weer af te sluiten. Er ging zelfs een hang-

slot op het klaphek (zie foto). Maar de afsluiting 

viel niet overal in goede aarde. Gehoord argu-
ment: “de aanwezigheid van Homo sapiens ver-
hoogt de biodiversiteit met één soort”.    
       Erik van der Hoeven 

Deelnemers excursie Heksenwiel 
Foto Erik van der Hoeven 

Plantenwerkgroep nieuws 

Het seizoen is nu nagenoeg ten einde. In de regio 
hebben we  samen met Floron ca 80 km-hokken 
bezocht met > 140 soorten per km-hok  

Een van de bijzondere gevonden soorten in Breda 
is: Wilde averuit (op industrie terrein Minervum.  
Twee leden van de plantenwerkgroep kwamen er 
onafhankelijk van elkaar bij uit.  

De soort staat bekend als Bedreigd. Vraag blijft na-
tuurlijk hoe is deze soort daar terecht gekomen? Via 
autobanden? 

 
Wilde averuit 
Foto Jacques Rovers 

Paddenstoelencursus 

Maar liefst 27 deelnemers (17 leden en 10 niet-

leden) hoorden Jose Langens een boeiend verhaal 

houden over paddenstoelen. 

Daarna zijn twee groepen, een onder leiding van 

Jose Langens en een onder leiding van Piet van 

Iersel op zoek gegaan naar paddenstoelen en er 

werden er veel gevonden. 

Jacques Rovers 
Bron: Brabant.nl 

De presentatie is hier te lezen. 

Deelnemers paddenstoelencursus 
Foto’s Rico Bongaarts  

Laarzenpad in het Markdal 
Foto Erik van der Hoeven 

Amfibieënwerkgroep nieuws 

Dit jaar zijn we vooral actief geweest in projecten 
van de gemeente (Paddenonderzoek Ulvenhout), 
RAVON (Kamsalamanderonderzoek) en van het 
bureau Natuurbalans (Boomkikkers). Van “eigen” 
werk is door corona en ander gezondheidsgedoe 
niet veel terecht gekomen. 

In 2022 breiden we onze activiteiten uit tot reptielen: 
onderzoek naar levendbarende hagedis ten zuiden 
van Breda. Daarnaast gaan we weer poelen inven-
tariseren binnen de gemeente Breda.  

Voor 2022 staan nog meer acties op de agenda. Kijk 
ervoor op de website pagina van de amfibieën werk-
groep. 

Levendbarende hagedis in Strij-
beek 
Foto Erik van der Hoeven 

Paddenstoelenwerkgroep nieuws 

De herfst van 2021 is zeker  paddenstoelrijk te noe-
men. 

Vanaf 29 september is de werkgroep iedere woens-
dagmiddag op pad waarbij de oude lanen centraal 
staan. De belangstelling voor deze excursies is 
goed. 

Op 20 oktober hebben we de omgeving van 
Wolfslaar bekeken en leuke vondsten gedaan. Een 
uitschieter vormde Schaapje (Lactarius vellereus) 
onder zomereik. Een melkzwam  die in deze omge-
ving tot nu toe weinig is gezien en op de Rode lijst 
van 2008 als Kwetsbaar wordt gemeld. 

Schaapje (Lactarius vellereus)
Foto S.J. Rommelaars 

Watermuur in brand 

Vanaf je fiets valt je soms ineens iets afwijkend op. 
Op de grens met België langs de Strijbeekse Beek 
zag ik een soort muur met op het oog donkerpaars 
stuifmeel. De soort bleek watermuur te zijn (Stellaria 
aquatica) en die heeft zeker niet de genoemde kleur 
stuifmeel. Een korte speurtocht op Internet bracht de 
oplossing: een schimmel had de meeldraden geïn-
fecteerd. Het gaat om een zogenaamde brand-
schimmel: Microbotryum stellariae (oude naam: 
Ustilago stellariae)  

Brandschimmels zijn plantpathogenen die vooral 
leden van de grassenfamilie en van 
de cypergrassenfamilie (waaronder zegge) aantas-
ten. Vaak zijn de waardplanten van economische 
waarde, zoals mais, gerst, tarwe en haver. Een be-
kende brandschimmel is de veroorzaker van builen-
brand bij maïs. Een andere brandschimmel die plan-
ten uit de Anjerfamilie aantast is Microbotryum viola-
ceum. Deze wordt o.a. aangetroffen op Silene-
soorten.   Erik van der Hoeven 

Watermuur in brand 
Foto Erik van der Hoeven 
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