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0) inleiding:  
 

Dit verslag geeft ten behoeve van het bestuur van IJsvermaak een globaal overzicht van de samenwerking 
van de natuurverenigingen met de Verenging IJsvermaak. Met het doel om ook de Algemene Leden 
Vergadering van IJsvermaak te informeren. Het betreft de werkzaamheden om uitwerking aan het 
gezamenlijke inrichtingsplan van landschapsarchitect Willem Veenhuizen te geven. Daarbij staat altijd het 
doel, om als de winter het toelaat in het schaatsseizoen te kunnen schaatsen, voorop. Maar tegelijk wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de natuur zonder het schaatsen te belemmeren op IJsvermaak te versterken. 
Het bestuur van IJsvermaak wil zo een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving geven.  Dit alles op 
basis van het afgesproken inrichtingsplan. 
De samenwerking wordt gedragen door natuurverenigingen West Brabantse Vogelwerkgroep, IVN 
Mark&Donge en KNNV Breda, die aangesloten zijn bij de Federatie Natuurplein de Baronie.  
Voor een groot deel krijgt de realisatie van het inrichtingsplan steeds meer vorm. Wat nog ontbreekt is de 
natuurlijke inrichting van het voorterrein, dat deels eigendom is van de gemeente. Daarvoor is al enkele keren 
contact met gemeentelijke medewerkers geweest, echter tot nu toe zonder resultaat. Dit overleg wordt 
voortgezet.  

 
1) Insecten 

Voor de insecten waren Ria Voermans en Aad van Diemen driemaal ruim een halve dag op het terrein 
aanwezig. Voor een insectentelling moet het goed weer zijn. Vooral vlinders luistert nauw: eigenlijk moet de 
zon schijnen, weinig wind en de temperatuur boven de 15 graden. Voor de meeste insecten echter, begint het 
leven pas echt bij 19 graden.  

Bijen 

In totaal zijn 10 soorten bijen geteld. Daarbij zijn vier soorten hommels. Daar kunnen nog wel een paar 
soorten bijkomen. Er zijn twee typische voorjaarssoorten bij: het vosje en de asbij, die beide op wilgen vliegen. 
Een bijzonderheid is een behoorlijke kolonie pluimvoetbijen 
tussen de stenen voor het gebouw. De vrouwelijke 
pluimvoetbij is een van de mooiste bijen van Nederland met haar 
prachtige oranje pluimen aan de poten. Zie foto.   

Een andere soort die in opvallende hoeveelheden aanwezig is, is 
de tronkenbij. Een kleine zwarte bij die in stengels en 
kevergangen in hout nestelt. Zie foto. Is een vaste klant van 
insectenhotels. We zagen ze veel op het jacobskruiskruid. 

 

 

Wespen 

Alle wespen zijn vleeseters en jagen op andere insecten of spinnen. Er 
zijn zeven soorten wespen geteld in lage aantallen. Gelet op de 
beschikbare prooien zou je meer soorten verwachten. Het kan zijn dat 
het terrein toch te vochtig is. Opmerkelijk zijn de twee soorten 
Lindenius: kleine graafwespen die in zanderige grond nestelen en ook 
vaak in het stedelijk gebied worden aangetroffen.  

 

 

 

Figuur 1: Pluimvoetbij. 

Figuur 2: Tronkenbij 
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Vlinders 

Er zijn 12 soorten dagvlinders aangetroffen. Relatief grote aantallen bruin 
zandoogje. Zie foto. Dat is dan ook een typische Brabantse soort van 
graslanden. Ook kleine geaderde witjes en kleine koolwitjes vlogen in 
redelijke aantallen. Ook op de ijsbaan is de distelvlinder gezien. Deze 
soort is in heel Nederland in 2019 opvallend veel gezien.  

 

Conclusie 

Zeldzame soorten zijn niet aangetroffen. Voor bijen en wespen is de 
stenige, zanderige en droge plaats voor het gebouw essentieel voor nestbouw. Voor een aantal soorten 
wespen is het ook jachtgebied.  

Een tweede serie tellingen in 2020 zal naar verwachting het aantal soorten bijen en vooral wespen verder 
doen stijgen. Wat de vlinders betreft hoop je op het koevinkje, argusvlinder, landkaartje en oranjetipje.  

Toegift 

Tijdens de inventarisatie op 17 juni werden er eerst vossenkeutels gevonden en even later tijdens de 
boterhammen-pauze zagen Aad en Ria rustig een Vos (vrouwtje) het terrein over wandelen. Mooi gezicht.     
 

 
 

2) Vogels:  
Er hingen 9 nestkasten in 2019. In de nestkast aan de 
ooievaarspaal broedde al vroeg in het seizoen spreeuwen, 
waarvan de jongen uitgevlogen zijn.  
Verder 2 kasten wel door mezen bewoond en beslapen, maar 
niet gebroed. En 2 kasten zijn van de boom gevallen en worden 
hersteld.  
De ooievaarsnestpaal (schenking van Vogelbescherming in 
2015) wordt wel geregeld bezocht door passerende vogels. 
Soms is er nestgedrag van Nijlganzen en landt er wel eens een 
ooievaar. Maar nestel pogingen van ooievaars zijn nog niet 
waargenomen.  
Bijna maandelijks worden de waargenomen vogels op 
IJsvermaak bij een rondje Mark vermeldt in de column Natuur 
rond het Markdal in de weekkranten Nieuw Ginneken en Ons 
weekblad.  
Bij het knotten op zaterdag 26 oktober, vloog er een Watersnip 
op uit het weiland. Typische vogel van natte gebieden, die goed 
gecamoufleerd is en pas op laatste moment opvliegt. Verder zweefde er steeds een roepende Buizerd rond.  
 
 
 

3) Beplanting:  
Beplanting, alles wat we wilden doen is geplant conform de inrichtingsschets, zie de plantsoenlijst hieronder. 
Doch na deze droge zomer veel niet aangeslagen en verdroogd. Er lijkt ook later in het jaar gemaaid te zijn. 
Lijkt goed om dat volgend jaar af te stemmen.  
Het plantgoed is geschonken door de ontwerper van de inrichtingsschets. Waar nodig zal volgend jaar bij 
geplant gaan worden.  

Figuur 3: Bruin Zandoogje 

Figuur 4: Watersnip, foto Ria Lambregts. 
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Ook op de dam waar de ooievaarspaal staat zijn zowel wilgenstekjes geplant als andere struiken. Lijkt er op 
dat de droge zomer niet gunstig was, maar toch slaat er ook wel aan. Volgend jaar kan er een beter beeld 
ontstaan.    
 

Plantsoenlijst 
Opdrachtgever: Willem Veenhuizen 
tbv terrein IJSVERMAAK BREDA Woonplaats BREDA 

Projectnr.: 2018004 Tek.nr.:Schets jan 
Datum: Febr 
2018  Gew: 

      
Code Aantal Soort (latijnse naam) Nederlandse naam Maat Bloem- 

kleur 

            

    STRUIKEN HEESTERS     

1   planten langs hekwerk 2rij       

    struweel       

  85 st Ligustrum vulgare Liguster 40/60   

  75 st Rosa rugosa Bottelroos 30/40   

  45 st Viburnum opulus gelderse roos 40/60   

  45 st Prunus spinosa Sleedoorn 40/50   

  45 st Crataegus monogyna Meidoorn 40/60   

            

2   planten langs fietspadzijde       

    hakhoutsingel 3 rijen       

  40 st Acer campestre   Veldesdoorn 40/60   

  25 st Corylus avellana                        hazelaar 40/60   

  25 st Rosa rugosa Bottelroos 30/40   

  20 st Ligustrum vulgare Liguster 40/60   

  20 st Rhamnus frangula Vuilvoom 40/   

            

3   voor knotwilgen 1 rij       

  20 st Corylus avellana Hazelaar 40/60   

  20 st Salix aurita geoorde wilg 60/   

  10 st Salix viminalis Katwilg 60/   

  19 st Alnus glutinosa Els 40/60   

            

4   planten langs fietspadzijde       

    hakhoutsingel 3 rijen       

  30 st Corylus avellana Hazelaar 40/60   

  30 st Rosa canina Hondsroos 40/50   

  25 st Sorbus aucuparia Lijsterbes 40/60   

  20 st Rhamnus frangula Vuilboom 40/   

  20 st Prunus spinosa Sleedoorn 40/50   

            

7   op dijkje voorterrein       

    hakhoutsingel 3 rijen       
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  30 st Salix aurita geoorde wilg     

  30 st Salix cinerea grauwe wilg     

  30 st Salix viminalis Katwilg     

  30 st Alnus glutinosa Els     

            

      

 
 
 

4) Planten 
Waargenomen hogere planten IJsvermaak (Inventarisatie Erik van der Hoeven. KNNV-Breda. dd. juli 2019). 
 
In totaal werden er 68 plantensoorten waargenomen, veelal betrof het ruigte kruiden, die op ‘rijke’ grond 
groeien. Het zijn:   

Akkerdistel 
Akkerereprijs 
Akkerkool 
Bergbasterdwederik 
Biggekruid  
Blaartrekkende boterbloem  
Bleekgele droogbloem 
Bijvoet 
Canadese fijnstraal 
Egelboterbloem  
Engels raaigras 
Geknikte vossestaart 
Gekroesde melkdistel 
Gele lis 
Gele waterkers  
Gewone hoornbloem  
Gewone raket 
Greppelrus  
Grote bereklauw  
Grote brandnetel 
Grote waterweegbree 
Grote wederik 
Grote weegbree 
Haagwinde  
Harig wilgeroosje 
Heermoes 
Herderstasje 
Hondsdraf 
Hopklaver 
Jacobskruiskruid  
Kattestaart 

Kleefkruid 
Klein streepzaad 
Kompassla 
Kruipende boterbloem 
Langbaardgras 
Liggend vetmuur 
Mannagras 
Melganzevoet 
Moerasdroogbloem 
Moerasrolklaver  
Moeraswalstro 
Penningkruid 
Perzikkruid 
Pinksterbloem 
Pitrus 
Raapzaad  
Reukeloze kamille 
Ridderzuring 
Riet 
Robertskruid 
Rode schijnspurrie  
Scherpe boterbloem 
Schildereprijs  
Smalle weegbree 
Speerdistel 
Tengere rus 
Varkensgras 
Varkenskers 
Veenwortel   
Veldzuring 
Vergeten wikke  

Vogelwikke 
Watermunt 
Waterpeper 
Witbol 
Witte klaver 
Wolfspoot 
IJle dravik 
Zilverschoon 
Zomprus  
Zompvergeet-mij-nietje 
Zwart tandzaad 

 
Door de inventarisatie jaarlijks te herhalen kan de ontwikkeling gevolgd gaan worden.  
 

 
5) Knotwilgen: 

Enkele ‘knotters’ hebben ook meegeholpen bij het planten van de stekjes. In de zomer werden de 
wilgen stammen geschoren van uitlopers. Op de dam zijn wilgenstekken bijgeplant. Doordat dit een 
‘puindam’ is, is het wortelen moeizaam en komt nog niet alles op. Neemt meer tijd om aan te slaan. 
Van de winter nalopen en bijplanten.  
Op 26 oktober heeft de knotploeg van de West Brabantse Vogelwerkgroep met ca 10 mensen en een 
“IJsvermaker” de bestaande wilgen geknot. Waar nodig enkele nieuwe ‘slieten’ bijgeplant. Het werk 
werd gezellig afgesloten met ‘worstenbroodjes’ en ‘erwtensoep’.   

Figuur 5: Pinksterbloemen, kenmerkend voor drassige 
grond. 
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In de weekkranten verscheen een mooi verslag van het werk 
op IJsvermaak.  Zie daarvoor het slot bij communicatie.   
 

 
6) Paddenpoel 

Een van de onderdelen van het inrichtingsplan was de aanleg 
van een ‘paddenpoel’. Dit werk is onder regie van IJsvermaak 
eind 2018 uitgevoerd. In het komende jaar zal met behulp van 
de vismonitor groep van Mark en Leij geïnventariseerd 
worden, met name of en welke amfibieën (salamanders, 
kikkers, padden, etc.) deze paddenpoel al hebben weten te 
vinden. Aandachtspunt is of met een dammetje voorkomen 
moet worden of vissen de poel kunnen bereiken. Deze eten 
nl. graag het amfibieën gebroed op. Afgelopen zomer werden 
al wel veel Groene Kikkers waargenomen. Tijdens excursies 
van Natuurgidsen van IVN Mark&Donge wordt ook over de 
paddenpoel en de goede samenwerking met IJsvermaak 
verteld. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7) Communicatie 
Zo veel mogelijk worden de activiteiten en goede samenwerking met IJsvermaak ook 
uitgedragen naar de omgeving. Dit zowel tijdens excursies, in nieuwsbrieven als in ‘Natuur 
rond het Markdal’ in de weekkranten. Zie daarvoor een recent artikel over het knotten. 
 
 

JvR. 31/10/19 

Figuur 6: aanleg paddenpoel door IJsvermaak 
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