Jaarverslag KNNV-afdeling Breda over het jaar 2019
Algemeen
Ondanks enkele wijzigingen stond het aantal leden per 1-1-2020 op 110 leden. Nauwelijks
verandering in het ledenaantal dus. Wel blijft het noodzakelijk om activiteiten te blijven
ontwikkelen om het ledenaantal stabiel of licht stijgend te houden.
Er zijn 7 nieuwe leden bijgekomen, helaas hebben ook 4 leden hun lidmaatschap per 1-12020 opgezegd.
Het systeem met cursusleden, waarbij deelnemers aan een cursus een jaar gratis lid worden
van de afdeling werpt zijn vruchten af.
Bestuurlijk
Het is lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. In 2019 waren de voorzitter en secretaris
niet meer herkiesbaar. Omdat er tot nu toe geen nieuwe leden voor deze functies
beschikbaar waren hebben zij hun functie voor maximaal een jaar voortgezet. Inmiddels is
het al wel gelukt om voor het nieuwe verenigingsjaar een nieuwe secretaris te vinden.
Helaas heeft zich nog geen nieuwe voorzitter gemeld.
Fijn om te melden dat het bestuur goed wordt ondersteund door twee leden die actief aan
de bestuursvergadering deelnemen, maar geen onderdeel van het bestuur uitmaken.
Natuureducatie
Op diverse manieren geven we invulling aan natuureducatie.
Denk hierbij aan twee lezingen, drie themadagen (spinnen, waterplanten, natuur in en rond
de stad), twee cursussen (bodem en landschap, microscopie), diverse workshops (Q-gis,
mossen, waterplanten)
De belangstelling was voor alle onderdelen goed.
Lezingen
Er zijn in 2019 slechts twee lezingen georganiseerd.
• 21 januari: Korstmossen door Laurens Sparrius met aansluitend een excursie naar het
Cadettenkamp in Teteringen
• 18 februari: Een lezing over bodem, landschap en vegetatie door Wiet Kerkhoven en
Erik van der Hoeven
Op het gebied van lezingen is er geen samenwerking meer met IVN Mark& Donge.
Cursussen
Er zijn in 2019 twee cursussen georganiseerd.
Eén cursus is verzorgd door de nieuwe werkgroep Bodem en Landschap. De cursus bestond
uit drie theorieavonden en twee excursies. Met ruim 20 deelnemers bleek het een schot in
de roos.
De cursus spitste zich toe op de kringloop van gesteenten, erosie en sedimentatie en ter
afsluiting de bodems van West-Brabant. De twee eerste lessen zijn verzorgd door Frans
Engels en de laatste door Piet Anker. De bijbehorende excursies vonden plaats nabij de
Vrachelse heide.
Daarnaast was er vanuit de mossenwerkgroep een cursus over het gebruik van de
microscoop begeleid door Harrie Hendrickx. Met name bedoeld om meer inzicht te krijgen

in het gebruik van een microscoop. Het ging van het maken van verschillende preparaten
tot het gebruik van kleurstoffen. Een aantal deelnemers vindt het zo boeiend dat ze in de
winterperiode enkele nieuwe avonden hebben gepland. Wie weet komt hier nog een nieuwe
werkgroep uit voort.
Themadagen
Ook in 2019 zijn we met de themadagen verder gegaan.
In de ochtend theorie en in de namiddag wordt het geleerde in de praktijk toegepast. De
belangstelling hiervoor blijft goed te noemen.
• Op 15 juni was er een themadag spinnen onder leiding van Peter Koomen van het
Natuurmuseum Fryslan
• Op 29 juni verzorgde Maik Janssen van Floron een themadag waterplanten. Deze
themadag was in samenwerking met Floron en waterschap Brabantse delta.
• Op 14 september vond de gewestelijke themadag natuur in stad en omgeving plaats
onder begeleiding van Merlijn Hoftijzer. In de namiddag is met de groep de
Gilzewouwerbeek bezocht. Deze dag is gekomen ter vervanging van de jaarlijkse
gewestelijke excursie. De deelnemers uit de andere gewesten waren erg enthousiast
over de opzet en lieten weten het idee te willen overnemen voor een volgende
bijeenkomst.
De themadag paddenstoelen kon helaas door persoonlijke omstandigheden van de docent
wederom geen doorgang vinden.
Workshops
Er zijn meerdere workshops georganiseerd. We zijn gestart met workshops Q-gis, een
vervolg op de bijeenkomsten waarmee we gestart zijn in 2017.
Deze bijeenkomsten zijn speciaal bedoel voor degenen die het leuk vinden om zelf kaarten
te maken bijv. kaarten met daarop vermeld de vondsten van inventarisaties.
In de herfst en winterperiode organiseert de mossenwerkgroep maandelijks een workshop.
Meestal worden de mossen die waargenomen zijn tijdens de excursies wat meer uitvoerig
bestudeerd. In de eerste workshop van 2019 stonden de veenmossen centraal, een lastige
groep, die eigenlijk alleen microscopisch van elkaar te zijn onderscheiden.
Klankbordvergadering
Eenmaal per jaar komt de klankbordgroep bijeen om te praten over het reilen en zeilen van
de afdeling. In 2019 stond met name de toekomst van de afdeling centraal en wat er moet
gebeuren om voldoende continuïteit te houden. En wat willen we als lid/werkgroep om ons
beter te positioneren. Hier zal in de loop van het jaar nog uitvoerig op worden
teruggekomen. Daarnaast hebben de deelnemers aan de vergadering ideeën aangedragen
voor het programma 2020.
Project Breda Binnenste Buiten
Het gezamenlijk project Breda Binnenste Buiten, een initiatief van KNNV Breda is in 2019
gestopt. De support vanuit de verschillende werkgroepen en verenigingen was te gering om
voortvarend door te kunnen gaan. De website is nog een jaar in de lucht gebleven. Er wordt
voor deze website een nieuwe bestemming gezocht.
.

Nieuwsbrief
Jaarlijks worden er vier Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Nieuwsbrief wordt of per e-mail verzonden en voor een beperkt aantal leden nog via de
post bezorgd. Leden en donateurs die de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen krijgen een
reductie op de contributie.
In de Nieuwsbrief zijn vooral de activiteiten van de vereniging opgenomen, op de website is
de informatie zonodig wat verder uitgewerkt.
Activiteiten werkgroepen
De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de afdeling ligt bij de werkgroepen. De
volgende werkgroepen zijn actief: plantenwg , vlinder/libellenwg, zoogdierenwg, mossenwg
en amfibieeënwg, een gezamenlijke insectenwerkgroep (IVN Mark & Donge, NBV en KNNV
Breda) en een gezamenlijke vissenwg (KNNV Breda en Mark & Leij).
In 2019 is op 10 januari is de werkgroep bodem en landschap opgericht. Deze werkgroep is
met voortvarendheid aan de slag gegaan. Dit resulteerde in een cursus van drie avonden en
twee excursies.
Voor meer info over de werkgroepen zie de afzonderlijke verslagen.
Op 20 januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst is aan de werkgroepen de gelegenheid
geboden om in 10 minuten de belangrijkste zaken van de werkgroep voor het voetlicht te
brengen. Dit was wederom een geslaagde bijeenkomst
PR-activiteiten
Op diverse fronten laten we van ons horen. Denk hierbij aan persberichten en folders over
de themadagen, cursussen en workshops, aankondiging van de activiteiten via website
KNNV afdeling Breda en website IVN en daarnaast in meerdere regionale bladen.
Meer naamsbekendheid proberen we te krijgen door deel te nemen aan publieke
activiteiten.
Nieuw blijft voor ons het gebruik van facebook: www.facebook.com/KNNVBreda/. Het blijft
lastig om dit medium met enige regelmaat van voldoende nieuws te voorzien.
Samenwerking binnen KNNV
Binnen het Gewest Zuid wordt samengewerkt met de afdeling Roosendaal, Tilburg,
Eindhoven en tot voorheen de Bevelanden. Sinds eind vorig jaar vindt de samenwerking
plaats op provinciaal niveau.
Er zijn jaarlijks twee gewestelijke vergaderingen waarin de activiteiten en ideeën in de
verschillende afdelingen worden besproken. Gesprekspunten waren in 2019:
• Gezamenlijke aanpak natuurbescherming op provinciaal niveau (een van de reden
om de KNNV-afdelingen op provinciaal niveau te organiseren)
• Verzekeringen van de vrijwilligers (vooral van belang bij beheerwerk)
• Arbo-regeling
• Punten die in de beleidsraad aan de orde zijn geweest
o Omgangsregels binnen de KNNV
o Naamsbekendheid
• Reilen en zeilen in de verschillende afdelingen

Ook zijn er jaarlijks twee gewestelijke excursies.
In 2019 heeft afdeling Breda deze dag verzorgd. Ter vervanging van de gewestelijke excursie
is gekozen voor een themadag natuur in de stad en omgeving, verzorgd door de nieuwe
stadsecoloog van Breda Merlijn Hoftijzer.
Samenwerking tussen natuurverenigingen
De samenwerking in onze regio Breda betreft vooral de samenwerking met de
natuurverenigingen in de regio in ‘Natuurplein De Baronie’.
In december 2019 is het drie jaar geleden dat dit samenwerkingsverband is opgericht. Twee
pijlers zijn hierbij belangrijk:
1. het coördineren van de inspraak
2. laten zien wat de aangesloten verenigingen doen voor belangstellende
natuurliefhebbers.
Begin 2019 hebben twee nieuwe verenigingen zich aangesloten t.w. de Natuurvereniging
Mark en Leij en de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
De inspraak met betrekking tot de plannen van de overheden is gebundeld in een
gemeenschappelijke werkgroep Leefomgeving. Sinds 1 september 2017 is er een coördinator
beginspraak actief. De kosten van het werk van de coördinator zijn door de gemeente Breda
aan Natuurplein wederom voor een nieuw jaar toegezegd.
De nieuwe gezamenlijke werkgroep Natuurontwikkeling en -beheer houdt zich bezig met de
bestaande en nieuwe natuurontwikkelingsprojecten in de regio.
Activiteiten op gebied Natuurbescherming
De activiteiten met betrekking tot natuurbescherming vinden plaats onder de paraplu van
Natuurplein. De bedoeling is om zoveel mogelijk met één geluid naar buiten te treden.
In dit maandelijks overleg worden zaken op gebied van Ruimtelijke ordening met vier
Bredase natuurverenigingen afgestemd.
Voor een inhoudelijk overzicht wordt verwezen naar het jaarverslag van de secretaris
Natuurplein de Baronie.
Samenwerking met andere organisaties
Met vele organisaties in en rond Breda wordt samengewerkt. Het betreft vooral
monitoringswerk.
De verzamelde gegevens worden aangeboden aan de soortorganisaties voor opname in de
NDFF.
Breda, februari 2020
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