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Bestuur– kennismaking Egbert Veen
Geboren en getogen in de Eindhoven, de liefde voor de natuur
was er al vanuit mijn jeugd, de Verkade albums van o.a. Jac P
Thijsse, wandelen in de Malpie, de Grote Peel en de Strabrechtse
hei, schaatsen op de vennen en de Karpendonkse plas. Sinds september vorig jaar in Breda. Ben 61, getrouwd, twee kinderen, woon
in het Ginneken. Geloof in de ontstaanbaarheid en wil dat ook als
voorzitter toepassen: als je de juiste voorwaarden schept ontstaat
het vanzelf. Kom graag in gesprek met je om te onderzoeken wat
die juiste voorwaarden zijn.

Programma komende maanden
De corona houdt ons nog in de greep zodat het lastig is een planning te maken voor
de activiteiten in de komende maanden. Dus voorlopig nog alleen werkgroepsactiviteiten op individuele basis en in kleine kring.
Het plan om in 2021 weer een plantencursus en de basiscursus insecten te starten
blijft bestaan.

Lezing Bodemleven en Jaarvergadering
Door de corona vervalt ook de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van de KNNV
Breda in januari. Het bestuur heeft besloten dit door te schuiven naar de jaarvergadering die hopelijk in maart kan worden gehouden.
We willen dan een lezing houden met het thema “BODEMLEVEN”, gegeven door
Marc Siepman. Als je al nieuwgierig wordt: kijk eens op:
https://marcsiepman.nl/video/
Op de jaarvergadering zal Egbert Veen voorgesteld worden als nieuwe voorzitter.
Het verdere programma wordt in de komende nieuwsbrieven en in een aparte mail
bij de uitnodiging van de vergadering worden bekend gemaakt.

Bloeiende planten december
Op de website van FLORON stond een oproep om van om van kerst tot 3 januari
bloeiende planten te tellen en deze door te geven. Hierbij enkele gevonden
exemplaren. Jullie herkennen ze vast wel!

Nieuws van de werkgroepen
Het afgelopen jaar zijn de werkgroepen door de corona-perikelen genoodzaakt
geweest om hun activiteiten te beperken. Dat geldt dus ook voor de plannen
voor bodemonderzoek en inventarisaties bij Bolberg langs de Gilzewouwerbeek.
De werkgroep Bodem & Landschap heeft een projectplan voor Bolberg gemaakt
en gaat in 2021 de draad weer op pakken zodra dat kan.
Het komend jaar zal de plantenwerkgroep zich voornamelijk richten op het maken van enkele vegetatieopnamen van plaatsen waar de oude loop van de Gilzewouwerbeek mogelijk heeft gelopen. Dit zal overlegd worden met de werkgroep bodem en landschap.
Voor het overige richt de plantenwerkgroep zich op het inventariseren van kmhokken in de omgeving. De keuze van de km-hokken geschiedt in overleg met
Floron. De vaste avond van de planten werkgroep is de dinsdagavond vanaf ca
half april tot begin september. De leden van de plantenwerkgroep worden hierover wekelijks ingelicht.
De personen die zich in 2020 voor de insectencursus hebben opgegeven krijgen
als eerste bericht. Indien er plaatsen vrij zijn wordt contact opgenomen met andere geïnteresseerden die zich hebben aangemeld.

Sterrenschot
Sinds kort houdt een groepje KNNV-leden zich bezig met het opruimen van natuurgebiedjes van de gemeente Breda.
We lopen individueel door een terrein en stoppen flesjes, blikjes, mondkapjes, enz.
in een vuilniszak en leveren dat in bij een groepslid met auto. Leuk werk. Lekker
buiten zijn en contact onderhouden Je spreekt elkaar nog eens op 1,5 meter.
En je geniet ook nog van de natuur. En we vinden nog eens wat.
Onder een hek lagen witte, snottige balletjes: Sterrenschot. Dat blijkt afkomstig uit
het lichaam van vrouwtjeskikkers of -padden.

Ecologie Gemeente Breda
De ecologen die in dienst zijn van de gemeente Breda hebben hard gewerkt in
2020. Hier volgt een lijst van wat er dit jaar is bereikt. En ze hebben ook veel plannen voor 2021:
Realisatie 3,1 ha Achterste Rith (“Patrijzenparadijs”)
Realisatie 16 faunapassages onder de bruggen van de singels
Afronding inrichting Houtwallen ’t Lies
Realisatie Faunapassage Gilzeweg
Slechtvalkenbak Grote Kerk
Realisatie 3,2 ha herstel heidevelden Vuchtschootseweg
Realisatie van stapstenen 3 en 14 van de EVZ Boomkikker
Herinrichting natuur rondom Jeka (Tussen de Leijen)
Herinrichting Luciapark Princenhage
Aankoop 1,3 ha Chaamse Beek
Aankoop 3,8 ha voor nieuw bos bij Ulvenhout
Aankoop 1,2 ha EVZ Klein Zwitserland
Subsidie binnengehaald voor de afwaardering van 42 ha Lage Vuchtpolder
naar natuur bestemming

Plannen voor Ecologie Breda 2021
Realisatie 1,2 ha EVZ Klein Zwitserland
Realisatie 2de faunapassage Ulvenhoutselaan
Realisatie 4,7 ha EVZ Krabbebossen
Realisatie 2,7 ha en 1,3 ha Chaamse Beek (beide zijden)
Realisatie fietspad en fietsbrug Halsche Vliet
Realisatie stapsteen 1,4,6,7,8 en 9 EVZ Boomkikker
Realisatie 42 ha Lage Vuchtpolder waarvan 37,5 ha voor weidevogels
Realisatie 3,8 ha nieuw bos bij Ulvenhout
Realisatie faunapassage Woestenbergseweg
Realisatie parkeerplaats Ulvenhoutse Bos
Inrichtingsplan Landgoederenzone Zuid en start realisatie deel 1
Opstellen Ecologische beheervisie
Opstellen Groenkompas
Opstellen Monitoringsplan Biodiversiteit Breda
Landschapsecologische systeemanalyse Galderse Heide voor
verbetermaatregelen
Grondruil Bisdom en inrichting 9 ha brongebied Bavelse Leij
Uitbreiden monitoringsplan EVZ boomkikker

BMF Pub Quiz 17/12:
‘Wat doe jij voor het klimaat’
Een leuke activiteit van de BMF:
“Speciaal voor Brabantse jongeren organiseren we op donderdagavond 17 december een online pubquiz over duurzaamheid. Test je duurzaamheidskennis
en ga samen met je vrienden, studiemaatjes of huisgenoten de strijd aan. Het
wordt een gezellige avond, waarbij we laten zien dat een serieus, actueel thema
als duurzaamheid vooral ook leuk kan zijn.”
Onze bekende Brabantse ’jongeren’ Piet en Ineke van Iersel hebben meegedaan en gewonnen!
Gefeliciteerd!

Uitnodiging bijeenkomsten
Natuurinclusief bouwen &
natuurvriendelijke tuinen
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de handen
ineen geslagen voor het project ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’, een
draagvlakproject waarmee ze het belang van natuurinclusieve bouw, renovatie
en gebiedsinrichting onder de aandacht willen brengen:
“Bij het uitdragen van onze natuurinclusieve boodschap kunnen we alle hulp
goed gebruiken, ook van vrijwilligers met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen!
Daarom organiseren we in 2021 verschillende informatiebijeenkomsten speciaal voor vrijwilligers, om hen kennis te laten maken met onze toolbox voor natuurinclusief bouwen (www.bouwnatuurinclusief.nl), en de website
mijnvogeltuin.nl, gericht op natuurvriendelijke tuininrichting.
Uw leden zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten met als thema
‘Natuurinclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen’. “

Regionale energie strategie - RES 1.0
De gemeenten in de regio werken aan het definitief maken van het plan voor de
een meer CO2-vrije energievoorziening. Ze willen dat in het eerste kwartaal van
2021 indienen bij het Rijk.
De Brabantse Milieufederatie en Natuurplein de Baronie volgen de plannen op de
voet. Vaak zijn namelijk ook het landschap en de natuurwaarden in het geding.

KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl
Volg ons op

Facebook en

Instagram.

