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Programma komende periode 

De komende periode staan diverse cursussen op stapel. We noemen ze 

even: cursus insecten die op vrijdag 10 april begint (nog enkele plaatsen 

vrij), cursus grassen, zeggen en russen die we in samenwerking met Mark 

en Leij organiseren (start 21 april) en de voortzetting van de cursus 

plantengemeenschappen die op 13 mei aanvangt. Voor een 

beschrijving van de cursussen zie vorige Nieuwsbrief en op de website. 

Naast de gewestelijke excursie van de afdeling Eindhoven op 4 april 

vindt op zaterdag 25 april de derde gezamenlijke bijeenkomst plaats in 

de reeks van Vier jaargetijden. 

Op 1 mei is de laatste les van de nachtvlindercursus, gestart in 2014. Op 

deze avond zal ook worden vastgesteld hoe we verder gaan met de nachtvlinders.  

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 

Website: www.knnv.nl/breda  E: breda@knnv.nl  T: secretariaat: (076) 587 53 53  Banknr: NL94 INGB 0001 0709 54 

 

 

 

april 2015 - mei 2015 ● Uitgave 6 - 2 

 

Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

za 4-apr Gewestelijke excursie Eindhoven De Mortelen 

do 9-apr Bestuursvergadering 

vr 10-apr 1e les insecten (opgave vooraf)  

za 11-apr VV, landelijke vergadering 

wo 15-apr 2e les insecten 

do 16-apr Bijeenkomst klankbordgroep 

zo 19-apr Aftrap 500 jaar Mastbos 

di 21-apr Cursus grassen, zeggen en russen (opgave vooraf) 

za 25-apr Vier jaargetijden lente. 13.00 uur. Gemeenschapscentrum "De Wegwijzer", Breda 

di 28-apr Cursus grassen, zeggen en russen 

vr 1-mei Nachtvlinderavond in bezoekerscentrum Wolfslaar; 21.30 uur olv Wim Verachtert 

di 5-mei Cursus grassen, zeggen en russen 

wo 6-mei Bestuursvergadering KNNV 

wo 13-mei Cursus plantengemeenschappen (opgave vooraf) 

di 19-mei Cursus grassen, zeggen en russen 

weekend 23-25 mei  Fête de la Nature 

wo 27-mei Cursus plantengemeenschappen 

wo 27-mei 3e les insecten 

za 30-mei Excursie cursus insecten 

do 4-jun 4e les insecten 

za 6-jun Excursie cursus insecten  

di 9-jun Cursus grassen, zeggen en russen 

wo 10-jun Bestuursvergadering 

wo 17-jun Cursus plantengemeenschappen 

di 23-jun Cursus grassen, zeggen en russen 
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Eind augustus komt een workshop waterplanten met de nadruk op sterrenkroos en kroos (in samenwerking 

met Floron) 

In het najaar willen we starten met de al eerder geplande mossencursus, voorlopig één binnenbijeenkomst 

en twee excursies  Daarnaast willen we in aansluiting op het thema van de KNNV Natuur  aandacht vragen 

voor de natuur in stad en dorp. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hierop nader ingaan.  

Voor de paddenstoelen hebben we voor dit najaar is samenspraak met enkele leden een eenvoudig 

programma opgesteld. De nadruk ligt op enkele excursies in het najaar en een eerste start met monitoring 

in de stedelijke omgeving. 

Dit jaar is er helaas geen Vlaamse Ardennentocht. Het lukt voor de Belgen niet meer om dit festijn jaarlijks te 

organiseren. Ter geruststelling: het plan is wel om in 2016 weer een Vlaamse Ardennendag te organiseren.  

De planten- en de vlinderwerkgroep hebben in maart hun aftrap gehad en zijn begonnen met hun 

inventarisaties en vlinderroutes. Ook interesse? Neem dan eens contact op met de coördinatoren van deze 

werkgroepen. 

 

 

 

 

Samenwerking IVN en KNNV  

De landelijke besturen van het IVN en de KNNV hebben in november 

vorig jaar de intentie uitgesproken dat ze ernaar streven “dat beide 

organisatie verder gaan in een nieuwe natuurorganisatie om 

daarmee de krachten te bundelen en gezamenlijke doelen te 

behalen”. 

Dit besluit is/wordt in februari en maart met afgevaardigden van de besturen van de afdelingen besproken 

en het komt ook aan de orde op de landelijke vergaderingen van beide organisaties op 11 april a.s. 

Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe natuurorganisatie. Er zijn een commissie en een 

projectgroep benoemd die de samenwerking verder moet concretiseren. Regelmatig zal met de 

afdelingen overlegd worden. 

In de verklaring van de hoofdbesturen staat ook aangegeven waar ze naar toe willen: 

“De nieuwe organisatie stimuleert mensen om zich met de natuur te verbinden. Zij wil een 

netwerkorganisatie zijn van leden, vrijwilligers en natuurliefhebbers en de samenwerking met andere 

organisaties zoeken. Zij kan hierdoor juist meer bereiken dan IVN en KNNV afzonderlijk kunnen. Hoe groter 

de beweging, hoe meer bereik en resultaat. 

We willen mensen inspireren en verbinden met de natuur. Juist in deze tijd waarin een groot beroep wordt 

gedaan op eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijk bewustzijn, wil de nieuwe organisatie deze rol 

vervullen. Onze organisatie en onze visie op natuurbeleving kan hier een belangrijke rol spelen.” 

Wij, bestuur van de KNNV-afdeling Breda, staan hier positief in. We onderschrijven bovenstaande 

doelstelling: de wens tot meer samenwerking en het gezamenlijk vormen van een nieuwe natuurorganisatie 

in Breda en omgeving. Aansluitend hierop hebben we het initiatief genomen om in gesprek te gaan met 

IVN Mark & Donge om na te gaan hoe we dit initiatief regionaal vorm kunnen geven. 

Behalve de aanstaande samenwerking tussen IVN en KNNV, zoals hierboven aangegeven, hebben de vier 

natuurverenigingen - IVN-Mark&Donge, KNNV-Breda, Markkant, West-Brabantse Vogelwerkgroep – een 

werkgroep ingesteld die als opdracht heeft na te gaan wat er nodig is om tot een betere samenwerking te 

komen en hoe dit is te realiseren. 
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Van het bestuur 

Sinds het tragisch ongeval van Hub Snapper zitten we nog steeds zonder penningmeester. Tijdelijk neemt 

de voorzitter deze taak waar, maar we zijn nog steeds op zoek naar een opvolger voor Hub. Wie zou deze 

taak over willen nemen? Het penningmeesterschap vraagt beperkte tijd. 

Belangstelling? Laat het ons weten.  

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden hebben de leden die de Nieuwsbrief per post 

ontvangen deze pas in een laat stadium in de bus gekregen. Jammer genoeg kwamen we er te laat 

achter dat de Nieuwsbrief nog niet op de plaats van bestemming was aangekomen. Mogelijk zijn zij 

hierdoor enkele activiteiten misgelopen.  Onze excuses daarvoor. 

 

Gewestelijke excursie afdeling Eindhoven op zaterdag 4 april 2015  

Dit voorjaar is de afdeling Eindhoven weer aan de beurt voor een 

gewestelijke excursie. We beginnen met een kop koffie of thee met gebak, 

waarna we een wandeling maken in de Mortelen, een prachtig gebied 

waar het landschap nog ouderwets kleinschalig is. De lunch wordt gebruikt 

in het veld en hiervoor zal dus zelf gezorgd moeten worden. Waterdichte 

schoenen zijn sterk aanbevolen. De lengte van de geplande wandeling is 

10 km. 

Start: 10:00 uur, Café Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, 5688 MB Oirschot. 

Aanmelden: Uiterlijk op 30 maart, bij Gerard Vos, foxy@xs4all.nl, 040-2217857 

 In de Nieuwsbrief van februari-maart vindt u een uitgebreide beschrijving van het gebied De Mortelen.  

 

Klankbordgroep op 16 april 2015 

De klankbordgroep is enkele jaren geleden  ingesteld om als bestuur meer binding te krijgen met de leden 

en als bestuur beter op de hoogte te zijn  wat er onder de leden leeft en te horen of de richting die het 

bestuur gekozen ook de juiste is. 

De klankbordgroep staat open voor ieder lid dat graag mee wil denken over de toekomst van de afdeling 

en over hoe we invulling kunnen geven aan de 3 doelstellingen van de vereniging: natuureducatie, 

natuuronderzoek, natuurbescherming. Maar ook over de vraag hoe we als afdeling het programma van de 

komende jaren invullen. Heb je ideeën over cursussen, studiemiddagen of andere zaken waar de afdeling 

aandacht aan zou moeten schenken. Laat het horen.  

Op 16 april is de eerstvolgende vergadering. Vind je het leuk om daar bij te zijn, je bent welkom. Mocht je 

geen gelegenheid hebben om te komen  maar wel ideeën/suggesties hebben, geef dit dan aan ons door, 

zodat we er ons voordeel mee kunnen doen.  

Laat even weten dat je komt via breda@knnv.nl. 

 

De Vier jaargetijden: lente-activiteit op 25 april a.s.  
Plaats:  Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’  Steendorpstraat 2 4826 EP Breda  

In maart 2013 kwamen vertegenwoordigers van de West Brabantse Vogelwerkgroep, KNNV afdeling Breda 

en IVN Mark en Donge bij elkaar om te praten over gezamenlijke activiteiten. Uit de vele ideeën die 

werden geopperd werd voor een serie activiteiten rondom Wolfslaar  gekozen. 

De eerste bijeenkomst vond plaats in de herfst van 2013; er was aandacht voor de historie van het gebied 

en voor paddenstoelen. Bij de drie resterende bijeenkomsten (winter, lente en zomer) kwamen 

onderwerpen als ‘bosuilen’, ‘voorjaarsflora’, ‘vogelgeluiden’, ‘waterleven’ en ‘vlinders +libellen’ aan de 

orde. 

In de tweede cyclus staan de ontwikkelingen in Breda Noord centraal in het bijzonder de aanleg van de 

Waterakkers en de realisatie van de Natte Natuurparel ‘Lage Vuchtpolder’. Intussen zijn we al halverwege. 

De eerste bijeenkomst was op 1 november jl. Er waren presentaties over het functioneren van de 

Waterakkers (het in dit  project gezuiverde water moet uiteindelijk zorgen voor betere leefomstandigheden 

voor flora en fauna in de Lage Vuchtpolder) en over de vogeltrek en op de tweede bijeenkomst op 24 

januari  stonden presentaties over de plannen voor de Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder en over de 

ontwerpen van redoutes langs de Zwarte Dijk op  het programma. 

 

 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Op 25 april is de volgende bijeenkomst. Het programma is als volgt: 

13:00 uur Inloop bij het gemeenschapcentrum “De Wegwijzer”  

13:30 uur Presentatie Christ Buiks over de historie van de Vuchtpolder 

14:00 uur Pauze 

14:15 uur Presentatie Willem Veenhuizen over weidevogels  

14:45 uur Fietsen (bij voorkeur) naar de kinderboerderij Parkhoeve (Hoge Vucht)  

Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda  

15:00 uur Start excursie  

16:30 uur Mogelijkheid om nog een drankje te gebruiken bij de Wegwijzer 

 

Over de sprekers:  

Christ Buiks is geïnteresseerd in de toponymie van de Baronie van Breda en publiceerde in dit kader een 

aantal monografieën. Verder heeft hij belangstelling voor regionale geschiedenis, cultuurhistorie en 

biologie. Christ is lid van KNNV afdeling Breda. 

Willem Veenhuizen is van beroep tuinontwerper. Al z’n vrije tijd besteedt hij evenwel aan vogels, hij is 

veldmedewerker weidevogels in West Brabant voor Brabants Landschap en als vrijwilliger 

Stadsvogeladviseur. Willem is medeauteur van het boek ‘Vogels houden van Breda’. Hij is lid van de West 

Brabantse Vogelwerkgroep en van de KNNV afdeling Breda. 

 

Aftrap plantenwerkgroep 

Op maandag  16 maart jl hebben we de aftrap gedaan van het plantenseizoen. De afgelopen jaren heeft 

het accent van de inventarisaties gelegen op de stedelijke omgeving van Breda. Op enkele km-hokken na 

is dit nagenoeg klaar. Dat hopen we in 2015 te kunnen afronden. Daarna jaar gaan we ons meer richten 

op het buitengebied van Breda, omgeving Bavel en Teteringen. Vooral ten zuiden van Breda zijn nog 

diverse km-hokken waarvan de laatste 10 jaar geen gegevens meer verzameld zijn. Over enkele jaren 

hopen we een goed beeld te hebben van het aantal soorten dat in de gemeente Breda is waargenomen. 

Daarnaast zijn we bezig om de soorten die extra aandacht verdienen in kaart te brengen zodat we deze 

ook in de tijd kunnen volgen (monitoring). Indien je over deze kennis beschikt is het ook gemakkelijker om 

contact met beheerders te zoeken en voorstellen voor beheer aan te reiken.  

Heb je belangstelling voor de plantenwerkgroep. Neem even contact op met de coördinator van de 

plantenwerkgroep: Jacques Rovers via 076-5875353 of via jarovers@ziggo.nl 

 

 

 

Zoogdierenwerkgroep Breda: actieve leden gezocht! 

Heb je altijd al willen weten met welke viervoeters je jouw leefomgeving 

deelt? Ben je benieuwd welke zoogdieren er in jouw regio voorkomen? 

Voor het opstarten van een zoogdierenwerkgroep met als werkgebied 

Breda, is de Gemeente Breda op zoek naar enthousiaste leden die affiniteit 

hebben met onderzoek, inventarisatie en studie naar zoogdieren en daar 

wat van hun vrije tijd voor in willen zetten. De Gemeente Breda wil samen 

met de werkgroep het grondgebied van de gemeente inventariseren op 

zoogdieren. Daarvoor worden leden gezocht die zich actief willen inzetten 

voor de inventarisatie. Hiervoor hoef je geen professional te zijn maar enige 

kennis van zoogdieren is een plus. De Gemeente hoopt de inventarisatie- en studiegegevens uiteindelijk te 

kunnen bundelen in een mooi boekwerk. Heb je interesse om deel te nemen in de werkgroep of wil je meer 

informatie, stuur dan een reactie naar merlijn_hoftijzer@hotmail.com (laag streepje tussen merlijn en hoftijzer).  

 

 

mailto:jarovers@ziggo.nl
mailto:merlijn_hoftijzer@hotmail.com
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Aftrap Werkgroep Vlinders 

De voorjaarszonnestralen (7 maart) hebben de temperatuur al 

weer zodanig verhoogd dat de eerste vlinders uit hun 

winterschuilplaatsen, zoals schuurtjes en boombasten tevoorschijn 

zijn gekomen. Het zijn de winteroverblijvers zoals het 

Citroenvlindertje, de Kleine Vos en de Gehakkelde aurelia, die de 

doorbraak van de lente gestalte gaven. Popoverwinteraars, zoals 

het Grote en Kleine witje, het Oranjetipje zullen weldra volgen. 

Wanneer welke vlinder in welke periode verschijnt is te volgen via:  

http://www.natuurkalender.nl/voorspelmodule/algemeen.asp?gro

ep=1 of http://www.vlindernet.nl/doc/info_vliegtijden.pdf  

Bij deze laatste website is ook meer informatie te vinden over 

vlinders en libellen in het algemeen.  

Op 25 maart houdt de Vlinderwerkgroep haar jaarlijkse opstartvergadering, waarin de werkgroepleden 

weer op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen en waar het komende monitoringsjaar 

wordt besproken. Op 1 april, de aanvang van het officiële telseizoen, worden de routes weer bewandeld. 

Het seizoen sluit op 1 oktober en meteen daarna worden de opgestuurde meetgegevens via de 

Vlinderstichting door het CBS verwerkt. Ook gaan de meetgegevens naar de Ecologische Dienst van de 

gemeente Breda, die ze gebruiken voor haar ecologisch beheer. De gemeente Breda is een van de 

weinige gemeenten in Nederland die daar zeer actief in is en vrijwilligers met raad en daad ondersteunt. 

Ook belangstelling voor vlinders? Er  bestaat altijd de mogelijkheid mee te lopen op één van de routes uw 

buurt. Een e-mailtje naar nico.van.leeuwen@planet.nl volstaat. 

 

Jaarvergadering 25 februari 2015 

Op 25 februari  jl hield de afdeling Breda zijn jaarvergadering. 

Helaas waren er nogal wat leden die verhinderd waren om deel 

te nemen. Naast de gebruikelijke terugblik en verantwoording 

over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar 

gaf de voorzitter een korte uiteenzetting over de stand van 

zaken betreffende de samenwerking tussen de 

natuurorganisaties in de regio Breda (zie voor meer info aparte 

stukje over de samenwerking). Tijdens de vergadering hebben 

we de heer Jurgens gehuldigd met zijn 40-jarig jubileum. De 

overige jubilarissen konden helaas niet aanwezig zijn. Vanaf 

deze plaats feliciteren we ze met het jubileum en wensen we ze 

nog vele gezonde jaren bij de KNNV 

Na het officiële gedeelte liet Erik ons genieten van zijn reis naar Colombia en laat boeiende plaatjes zien 

over dit land met de hoogste biodiversiteit op de wereld. Prachtige kleine kikkers, vreemdsoortige insecten, 

felle bloemen en kleurrijke vogels komen voorbij. Wat is de natuur toch rijk aan vormen en soorten. 

Wie veel reist kan veel verhalen. Erik bedankt! 

 

Nationale Vogelweek 16-24 mei: Vogels kijken voor iedereen! 

Van 16 t/m 24 mei 2015 barst de Nationale Vogelweek weer los. Door het hele land zijn er gratis 

vogelexcursies en activiteiten. Vogelbescherming Nederland en 

Sovon Vogelonderzoek organiseren de Vogelweek omdat we 

zoveel mogelijk Nederlanders willen stimuleren er op uit te 

trekken om samen met kenners vogels te ontdekken en ervan te 

genieten. 

Voor excursie zie de activiteiten van de West-Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Mark& Donge. 

 

 

 

http://www.natuurkalender.nl/voorspelmodule/algemeen.asp?groep=1
http://www.natuurkalender.nl/voorspelmodule/algemeen.asp?groep=1
http://www.vlindernet.nl/doc/info_vliegtijden.pdf
mailto:nico.van.leeuwen@planet.nl
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De winterlezingen zijn ten einde, het voorjaar kan beginnen!  

Het afgelopen seizoen waren er vier interessante lezingen. Bij de eerste stond 

de boomkikker centraal, bij de tweede het heidelandschap. In de derde 

lezing was het onderwerp stinsenplanten. Bij de laatste lezing in maart 

werden de ontwikkelingen in het stroomdal van het Merkske toegelicht.  

Voor wie er niet bij was of nog even terug wil lezen wat er aan de orde 

kwam. Colinda van Meer heeft van deze lezingen een korte samenvatting 

gemaakt.  

 

In deze Nieuwsbrief de samenvatting van de laatste lezing over het stroomdal van het Merkske. De andere 

samenvattingen kunt u terugvonden op de website www.knnv.nl/breda. 

 

Het stroomdal van het Merkske 

De opkomst was groot bij de laatste winterlezing op 2 maart. Twee 

boswachters belichtten het beekdal van het Merkske: vanuit Staatsbosbeheer 

Theo Bakker, boswachter monitoring, en vanuit België, Bart Hoeymans, 

boswachter Agentschap Natuur en Bos. 

Dit grensgebied bestaat uit veel verschillende landschappelijke elementen die 

alle op een specifieke wijze beheerd moeten worden. Allereerst natuurlijk de 

beek zelf, daarnaast diverse typen bos, bloemrijk grasland, vochtige 

graslanden, heide en droog schraalland, akkers, houtsingels, vennen en 

poelen. 

Tegenwoordig wordt de beheermethode “hout in de beek” toegepast. Als een 

beek te diep is, stroomt het water te snel weg en heeft daardoor minder kans 

opgenomen te worden in de omliggende gronden. Door letterlijk hout (takken, 

of een hele boom) in de beek te gooien, moet het water zich daaromheen 

“wringen” waardoor het meer gaat kronkelen. 

Hierdoor ontstaan diepere en ondiepere plekken en 

rustige en wilder stromende plekken, waardoor de 

beek zichzelf vormt en er tevens meer zuurstof in het water komt. De zo verkregen 

variatie is aantrekkelijk voor de verschillende organismen die in een beek leven. 

Deze techniek wordt ook wel  “building by nature” genoemd. 

Van de verschillende biotopen werden steeds de bijzondere vogels, insecten, 

vissen en planten genoemd en de manieren van beheren werden uitgelegd. Ook 

werd nog gesproken over de herintroductie van de boomkikker en de 

knoflookpad. 

Tot slot werd nog een en ander verteld over de diverse manieren van monitoring 

en de knelpunten waar de beheerders tegenaan lopen (zoals bijvoorbeeld 

exoten en de lozing van huishoudelijk afvalwater). 

 

2015, jaar van de muurplanten 

Niet iedere plant die op een muur groeit is een muurplant. Echte 

muurplanten zijn van oorsprong rotsplanten. Omdat in Nederland 

geen rotsen zijn, vinden we deze planten op allerlei bouwwerken 

zoals grachtmuren, kademuren, kerkhofmuren, bruggen, kerken en 

kloosters. Op deze bouwwerken zijn de omstandigheden 

(groten)deels gelijk aan die op rotsen: er zijn weinig voedingsstoffen 

beschikbaar, het is moeilijk wortelen op de stenige verticale 

ondergrond en het microklimaat schommelt sterk in vochtgehalte 

en temperatuur. Slechts enkele soorten kunnen onder deze 

speciale omstandigheden groeien, de echte muurplanten dus.  

Varens, muurleeuwenbek of muurhavikskruid verdwijnen nogal eens als muren gerestaureerd worden. 

Ze komen dan vaak niet meer terug. Om deze planten meer aandacht te geven heeft  Floron, een stichting 

die het floristisch onderzoek in Nederland coördineert, het jaar 2015 uitgeroepen tot het het jaar van de 

muurplanten.  In dit kader gaat FLORON een zoekkaart maken en roept mensen op muurplanten te 

inventariseren. En hierdoor te beschermen. 

 

 

 

http://www.knnv.nl/breda
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Muurplanten in Breda 

De Werkgroep Stadsplanten Breda ( zie www.stadsplantenbreda.nl ) heeft enkele 

jaren geleden een onderzoek gedaan naar het voorkomen van muurplanten in 

Breda. De resultaten overtroffen alle verwachtingen. Muurvaren en 

muurleeuwenbek komen in Breda op veel plaatsen voor. Op sommige locaties was 

het aantal exemplaren niet te tellen. Ook gele helmbloem en tongvaren werden 

regelmatig waargenomen. Klein glaskruid (Parietaria judaica) leek ook aan een 

opmars begonnen. Op drie verschillende locaties werden forse populaties van de 

beschermde steenbreekvaren aangetroffen, waarvan er één intussen weer 

verdwenen is.  Heel bijzonder was de vondst van zwartsteel (Asplenium adiantum-

nigrum ) op 2 verschillende locaties en de ontdekking van een lintvaren ( Pteris 

multifida) in een kelderput. 

In het boekje ‘Stadsplanten van Breda’ staan een aantal muurplanten beschreven: 

Gele helmbloem,  muurleeuwenbek, muurvaren, steenbreekvaren, tongvaren, zwartsteel en klein glaskruid. 

Meer informatie over de muurplanten (achtergrond, het milieu waar ze groeien en de bedreigingen) kunt u 

terugvinden in het artikel van Erik van der Hoeven  op de website www.knnv.nl/breda 

 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl) 

Donderdag 16 april:  Bijeenkomst met lezing over De Pannenhoef door Bart Portzgen van het Brabants 

Landschap, lees verderop de website 

Zondag 19 april Stadsvogelexcursie door Willem Veenhuizen door de Villawijk Ruitersbos, lees verder op de 

website 

Hemelvaartsdag 14 mei  Dauwtraptocht voor alle vogelliefhebbers vanaf 06.00 uur ‘s morgens door Harry 

van Vugt, lees verder op de website 

Zaterdag 16 mei Stadsparkwandeling Oosterhout door Eric van Damme in het kader van de Nationale 

Vogelkijkweek, lees verder op de website 

Zondag 17 mei Stadsvogelexcursie door Willem Veenhuizen door het Zaartpark in Breda, lees verder op de 

website 

Zaterdag 23 mei Vogelexcursie door de Lage Vuchtpolder door Wilma Rasink, lees verder op de website 

Meer informatie over de West-Brabantse Vogelwerkgroep: publiciteit. 

 

Excursies IVN Mark & Donge  

Maandag 6 april Natuurwandeling Landgoed Hondsdonk vanaf 14.00 uur, lees verder 

Zaterdag 11 april Werk- en Inloopachtend Oranjepolder van 09.00 tot 12.00 uur, lees verder 

Zondag 12 april Natuurwandeling Dorstse Bossen, vroeg uit de veren en fluitend ontwaken, vertrek 06.00 uur 

vanaf de parkeerplaats bij Staatsbosbeheer, lees verder 

Zondag 19 april Natuurwandeling Zwarte Goor en Goudberg in het stiltegebied van Strijbeek, vertrek om 

14.00 uur vanaf parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Goudbergseweg/Erikaweg in Strijbeek, lees verder 

Zondag 26 april Natuurwandeling Breda, Liniekwartier. Voorjaar in de stad, stadsnatuurwandeling. Vertrek 

om 14.00 uur vanaf Taxistandplaats aan de (nieuwe) ingang van het Centraal Station, Stationslaan, Breda. 

Lees verder 

Zondag 3 mei IVN Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout open van 13.00 tot 16.00 uur, lees verder 

Zaterdag 9 mei Werk- en Inloopachtend Oranjepolder van 09.00 tot 12.00 uur, lees verder 

Zondag 10 mei IVN Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout open van 13.00 tot 16.00 uur, lees verder 

Zondag 17 mei IVN Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout open van 13.00 tot 16.00 uur, lees verder 

Zondag 24 mei IVN Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout open van 13.00 tot 16.00 uur, lees verder 

Maandag 25 mei Natuurbelevingstheater op Landgoed De Blauwe Kamer vanaf 10.00 uur, lees verder 

Zondag 31 mei IVN Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout open van 13.00 tot 16.00 uur, lees verder 

Zondag 31 mei Natuurwandeling Markdal, Genieten van )bijna’ zomer, vanaf 14.00 uur , lees verder 
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