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Watersnuffel 
Foto: Kees van der Krift 

Paddenstoelenwerkgroep 

Hoewel het op moment van schrijven nog erg droog is valt er wellicht in 

september toch weer voldoende regen om weer te beginnen met de 

Paddenstoelenwerkgroep. Laten we starten op 21 september en dan 

weer elke woensdag daarna op een tevoren afgesproken plaats (mocht 

het droog blijven dan stellen we deze datum uit). 

Dit jaar staat eind september bij de Mycologische Vereniging de Vlie-
genzwam in de spotlights. De activiteiten daarvoor zijn geconcentreerd 
op 24 september 2022. Als werkgroep doen we daar natuurlijk aan 
mee. Het is de bedoeling dat bij elke vondst ook de boomsoort 
(bijvoorbeeld: Berk, Zomereik, Beuk, Grove den en Fijnspar) wordt ge-
noteerd.  Dat kan via OBSMAPP of enig ander invoer programma. Het is 
een herhaling van de vraag naar waarnemingen in 1991 en 2000 wat 
vele duizenden waarnemingen heeft opgeleverd.  
Het is verder de bedoeling van de werkgroep om aan te sluiten bij de 0-
meting van de Galderse heide. De gemeente Breda wil deze een  op-
knapbeurt te geven en in dat kader graag weten welke paddenstoelen er 
vóór de herstelwerkzaamheden staan.    

Nachtvlindertellingen 

Er zijn al een aantal nachtvlindertellingen geweest op de Galderse 
Heide, telkens op de laatste maandag van de maand. 
Eind juli echter een weekje eerder omdat het toen heel warm weer 
was. Dat leverde een heel goed resultaat op: ca. 75 nachtvinders en 
micro’s (van de inmiddels 185 aangetroffen soorten). 
Daarvan zijn drie soorten die als zeldzaam beschreven: gele snuituil, 
gele uil, geelbruine bandspanner. 

Er waren 9 liefhebbers op deze avond. 

De volgende nachtvlinderavond is op woensdagavond 21 september 
20:00 – 22:00 uur, maar dan nu midden in de stad Breda tijdens de 
‘nachtsafari’. 

Vliegenzwam 
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Droogte Galderse Heide 

Als regelmatige bezoeker van de Galderse Heide valt me op dat de vegetatie 
steeds meer begint te kraken onder mijn voeten. Langs de oevers van de bijna 
en ook geheel droge poelen kom je wat jonge kikkertjes en padden tegen. Ze 
zijn op tijd kwakbol-af. De salamanderlarven hebben hopelijk hun kieuwen al 
ingewisseld voor longen. Maar helaas hebben niet alle waterorganismen de 
gave om zich aan te passen aan een droge omgeving.  

Elk nadeel heb z’n voordeel: als troost kiemen er nu ‘leuke’ planten op de nu 
nog vochtige oevers. Voor zolang het duurt. Maar……. de klokjesgentianen 
staan toch prachtig te bloeien.  

BMF 50 jaar 

Op vrijdag 16 september presenteren we een fototentoonstelling in het provinciehuis: 50 jaar milieubeweging in Brabant. 
Graag nodigen we je uit voor de opening. 

Uitnodiging: 50 jaar milieubeweging in Brabant 

50 jaar milieubeweging in Brabant is een eerbetoon aan alle Brabanders die zich met enthousiasme en daadkracht inzetten 
voor natuur, milieu en klimaat. Van een natuurgids tot een biologische boerenfamilie.  
De tentoonstelling laat de veelzijdigheid van de milieubeweging zien. Toen en nu. Het maakt bezoekers bewust van de 
kracht van groene vrijwilligers en de noodzaak van een milieubeweging die samen met maatschappelijke organisaties en 
overheden stem geeft aan per definitie stemloze belangen. 

De Brabantse milieubeweging is een essentieel onderdeel van een rijke, levendige provinciale democratie. Het Pro-

vinciehuis in Noord-Brabant is daarom de ideale plek voor een tentoonstelling over 50 jaar milieubeweging in Brabant. 

Libellencursus 

De Libellencursus, georganiseerd door Jan Woolderink is zeer succes-

vol verlopen. Na de eerste cursusavond door Gerdien Bos van de Vlin-

derstichting is er een excursie gehouden door Jeroen Stoutjesdijk. Er 

werden veel verschillende libellen en juffers waargenomen. De tweede 

avond (waarbij een grote paardenbijter in het leslokaal vloog!) werd ge-

geven door Raymond van Breemen. Hij begeleidde ook de excursie er-

na. Ook hier werden ondanks de droogte veel verschillende soorten ge-

zien en bestudeerd. 

Groei en Bloei Breda 

Op zaterdag 24 september wordt op boerderij Wolfslaar een najaar-markt ge-
houden. 

Er zijn verschillende kramen met leuke planten/struiken en aanverwante artike-
len, zoals plantensteunen keramiek, zelf gemaakte jam en tuincuriosa. 

Dus het ideale moment om te zoeken naar dat ene plantje wat al een tijdje op je 
verlanglijstje staat of zomaar gezellig kletsen met andere plant en tuin liefheb-
bers.  

SBB: Kennismaking met Alex Zuijdervliet 

Op de laatste bestuursvergadering is er overleg geweest met Alex Zuijdervliet, 
sinds mei in dienst van SBB West-Brabant en opvolger van Joey Braat. Er is 
gesproken over de projecten van de KNNV en de wens van de SBB om ook 
het stuk van de Galderse Heide in 2023 te betrekken bij divers onderzoek. 
 
Alex heeft al kennis gemaakt met enkele werkgroep coördinatoren. 
Hij is gespecialiseerd in met name vlinders, paddenstoelen en libellen. 
 
Voor contact: a.zuijdervliet@staatsbosbeheer.nl 
 
Ook Stella Verkroost, naast SBB –medewerker ook KNNV lid, wordt op de 
hoogte gehouden van de activiteiten van de KNNV.  
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Nieuwe microscoop KNNV Breda 

De KNNV afdeling Breda kreeg een Ger van Zanen-voucher voor een camera 
met beeldscherm. 

Met deze voucher en eigen inbreng van KNNV Breda hebben we een  Euromex 
NOVEX K en een Euromex camera aangeschaft. 

Voordeel van de camera is dat we een  microscooppreparaat rechtstreeks via 
een beamer op een scherm kunnen projecteren. Ideaal bij cursussen  om geza-
menlijk een preparaat te kunnen bespreken. 

Bij het  op naam brengen gaat het vaak om kleine details. Op een groot scherm 
zijn de specifieke details gemakkelijker aan te wijzen dan elke cursusdeelnemer 
apart door een microscoop te laten kijken. 

Nachtsafari Breda  
Woensdag 21 september 20:00 – 22:00 uur: Nachtsafari: Als de avond 

valt ontwaakt het Bredase nachtleven. Ga met een zaklamp op zoek 

naar vissen, met een batdetector op jacht naar vleermuizen of vergaap 

je aan de wondere wereld van de nachtvlinders.  

Week van de Veldbiologie 

Zaterdag 24 september tot en met zondag 9 oktober 

De voorbereidingen voor de Week van de Veldbiologie zijn nu flink 
op stoom! Kijk naar alle reeds geplande activiteiten op: 

https://knnv.nl/weekvandeveldbiologie/  

https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
https://waarneming.nl/photos/44897893/
https://waarneming.nl/photos/43084545/
https://waarneming.nl/photos/44541202/
https://waarneming.nl/photos/46772863/
https://waarneming.nl/photos/47909898/
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/west-brabant
https://www.wolfslaarbreda.nl/groei-en-bloei-breda
https://knnv.nl/weekvandeveldbiologie/

