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Stadsflora van de Lage Landen 

Een groot deel van onze inheemse flora huist in onze 

steden.  

Het nieuwe boek Stadsflora van de Lage Landen zet 

600 typische stadsplanten in de schijnwerpers met au-

thentieke foto's uit Vlaamse en Nederlandse steden.  

Maar liefst 80 nieuwe soorten worden speciaal voor 
deze flora met hun Nederlandse namen gepresenteerd.   

Ook Breda staat er in en enkele Bredase floristen zijn 

betrokken geweest bij het ontwikkelen van een stads-

plantenwandeling in het centrum van de stad 

Roepende boomkikkers langs de Gilzewouwerbeek 

Als onderdeel van de EVZ Boomkikker is het 

gebied van de Gilzewouwerbeek al een suc-

ces. De boomkikker laat zich de laatste jaren 

in toenemende mate horen.  

In mei van dit jaar hoorden we naar schatting 

60 roepende mannetjes bij één van de poelen. 

We konden elkaar – bij wijze van spreken- niet 

meer verstaan.  

De mannekes zaten zelfs vanuit het braam-

struweel te roepen, terwijl het toch de bedoe-

ling is dat ze de vrouwtjes naar een plek in het 

water lokken. 
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Werkgroep Bodem en landschap: Bolberg project 

Van dat veldwerk is niets terecht 

gekomen. Toch heeft de werk-

groep niet stilgezeten.  

Zo zijn er contacten gelegd met 

een natuurwerkgroep in Gilze, zijn 

een aantal leden bezig met studie 

naar het gedrag van beken in 

dekzandlandschappen en wordt 

gewerkt aan een communicatie-

plan. 

KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Hoewel we aanvankelijk van plan waren om de Algemene ledenvergadering te hou-

den in juni hebben we toch besloten om deze uit te stellen tot na 1 september.  

We zijn al wel gestart met het overdragen van het secretariaat van de huidige secre-

taris naar de nieuwe secretaris Rico Bongaarts. Hij maakt te zijner tijd graag kennis 

met de leden. 

Wat betreft activiteiten volgen we het advies van het landelijk bestuur: Tot 1 juli geen 

openbare excursies organiseren en geen groepsactiviteiten met meer dan 5 perso-

nen.  

De komende periode 

Regionale energiestrategie West-Brabant  

Natuurplein de Baronie heeft (mede namens de KNNV) 

een reactie gegeven op de concept-Regionale-

Energiestrategie West-Brabant, afgekort concept-RES.  

Het betreft de overgang naar opwekking van duurzame 

energie in de periode tot 2030 en gaat vooral over de 

realisatie van opwekking van elektrische energie uit 

zonnepanelen en met windmolens. 

Het zijn zeer ingrijpende plannen en de natuur en het 

landschap komen daarbij in het geding. 

De gemeenteraden nemen deze maanden een besluit 

over de concept-RES. Medio volgend jaar zal de RES 

definitief zijn. 

Week van de veldbiologie 

Van de werkgroep zoogdieren 

De werkgroep is nog steeds druk bezig met het 

wildcamera project in tuinen en op bedrijventer-

reinen. 

Dit heeft al vele leuke en gekke waarnemingen 

opgeleverd waaronder de wasbeer.  

Daar zijn nog leuke waarnemingen van de wezel 

en steenmarter bij gekomen.  

Ook heeft de gemeente Breda weer een fauna-

passage in de Gilzeweg aangelegd en voor een 

tweede is subsidie gekregen in de Ulvenhoutse 

laan. Vlakbij de locatie waar vorig jaar ook een 

paunapassage is gerealiseerd. 
Wezel  
foto: Saxifraga—Piet Munsterman 

Informatiesessie Nieuwe kades 10 juni 

In het kader van de vergroening van de muren en kades 

van de Nieuwe Mark is een proefopstelling aangebracht. 

Op woensdagavond 10 juni organiseert BLASt hierover 

een online informatie-sessie. Er wordt uitleg gegeven 

over de bouwkundige principes en over de verwachtin-

gen m.b.t. de groei van mossen en muurplanten. 

Aanmelden door een e-mail te sturen naar 

post@stichtingblast.nl.  U krijgt daarna per mail informa-

tie over hoe u digitaal kunt inloggen. 

Van vrijdag 25 september t/m zondag 4 oktober 2020 organiseert de landelijke 

KNNV voor de derde keer de “Week van de Veldbiologie”. Uiteraard met inachtne-

ming van de dan geldende Coronamaatregelen. 

Dat geeft beperkingen, maar biedt ook nieuwe kansen en uitdagingen.  

Geïnspireerd door de digitale cursus wilde plantenw illen we vanuit KNNV Breda 

een digitale lesbrief uitbrengen met daarin opgenomen een aantal floristische op-

drachten.  

We richten ons op de belangstellende natuurliefhebber binnen en buiten de vereni-

ging. We gaan het idee de komende maanden verder uitwerken. 

Kijk op Exoten - nieuwsbrief 30 

De 30ste nieuwsbrief Kijk op Exoten is uit. 

De nieuwsbrief is hier te vinden. 

Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de 

Exoten-nieuwsbrief via:  

www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten.  

Kijk op Exoten wordt dan automatisch toegezonden. 

De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project 

Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten van 

het Ministerie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voed-

sel en Warenautoriteit).  

Onze laatste groepsactiviteit was het practicum bodemkunde bedoeld als aanloop 

naar het veldwerk in natuurgebied “Gilzewouwerbeek.  

Daarmee willen we ontdekken waar de beek heeft gestroomd en wat de relatie is 

tussen de bodemgesteldheid en de natuur die er afhankelijk van is. 
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