
 
Nieuwsbrief KNNV-Breda april – mei 2016     1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

 
Datum Dag Activiteit   

 

06-04-2016 

 

woensdag 

 

Aftrap vlinderseizoen 

 

19.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 

13-04-2016 woensdag Beginnerscursus wilde planten Breda Alleen voor cursisten 

14-04-2016 donderdag Bestuursvergadering  

16-04-2016 zaterdag Excursie beginnerscursus wilde planten Alleen voor cursisten 

16-04-2016 zaterdag VV landelijk Voor bestuursleden 

19-04-2016 dinsdag Vervolgcursus wilde planten Tilburg Alleen voor cursisten 

21-04-2016 donderdag Info-avond over project Molenley 19.30 u Café De Koffiemolen, Pels 

Rijckenpark 1, Breda 

23-04-2016 zaterdag Excursie vervolgcursus wilde planten Alleen voor cursisten 

24-04-2016 zondag Vlaamse Ardennentocht Bois Joly 06.45 u Bagvenpark Breda 

09.00 u vertrek Kerkhof Ronse 

11-05-2016 woensdag Bestuursvergadering  

14-05-2016 zaterdag Themadag Kevers 09.30 u bezoekerscentrum Wolfslaar 

17-05-2016 dinsdag Vervolgcursus wilde planten Tilburg Alleen voor cursisten 

21-05-2016 zaterdag Excursie vervolgcursus wilde planten Tilburg Alleen voor cursisten 

21-05-2016 zaterdag Fête de la Nature  

22-05-2016 zondag Fête de la Nature  

25-05-2016 woensdag Beginnerscursus wilde planten Breda Alleen voor cursisten 

27-05-2016 vrijdag Vrijwilligersdag Provincie Noord-Brabant Voor vrijwilligers 

28-05-2016 zaterdag Excursie beginnerscursus wilde platen 

Breda 

Alleen voor cursisten 

29-05-2016 zondag Gewestelijke excursie Dintelse Gorzen en 

Halsters Laag door KNNV Roosendaal 

08.35 u vertrek Bagvenpark Breda 

 

04-06-2016 zaterdag Themadag Libellen 9.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 

 

 

Klankbordgroep weer in mei bij elkaar 

In mei komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Deze bijeenkomst is de plaats om met het bestuur van 

gedachten te wisselen over de koers van de afdeling en wensen /ideeën naar voren te brengen.   

Welke thema’s wilt u aan de orde stellen, naar wat voor soort lezingen gaat u voorkeur uit, aan welke 

cursussen heeft u behoefte. Er kunnen allerlei ideeën naar voren komen waaraan zo mogelijk invulling 

wordt gegeven.  

Zo werd vorig jaar geopperd om de Bredase natuur meer aandacht te geven. Dit idee is opgepakt en 

verder uitgewerkt. Het project Breda Binnenste Buiten is hiervan het resultaat.  Denkt u ook graag mee met 

de afdeling, laat het even. Geen tijd om mee te doen, ook suggesties, ideeën zijn van harte welkom. 

                                                                                                                                                    Jacques Rovers 

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 
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Korte terugblik jaarvergadering 

Door de jaarvergadering aan te laten sluiten op een lezing konden we het 

nuttige met het aangename verenigen. Ruim 15 leden mochten we als 

bestuur begroeten. 

Naast de gebruikelijke zaken hebben we wat langer stil gestaan bij de 

samenwerking met de natuurverenigingen in de Breda en omgeving. 

In eerste plaats is de intentieverklaring van KNNV en IVN Mark & Donge aan 

de orde gesteld. De voltallige vergadering ging akkoord met deze verklaring. 

Ook het oprichten van het Natuurplein de Baronie had, na wat extra uitleg 

van de voorzitter, de algemene goedkeuring van de vergadering. Met beide 

goedkeuringen kan het bestuur verder werken aan uitbouwen en invulling. 

Feestelijk punt was het 25-jarig jubileum van Erik van der Hoeven, oud-

voorzitter en bestuurslid. Onder dankzegging heeft de voorzitter de KNNV-

speld overhandigd. De vergadering liep naadloos over in de lezing over de Chaamse Beken door Martin 

Mons en John Sips van Natuurmonumenten.                                         Jacques Rovers 

 

Vlaamse Ardennentocht op 24 april 2015 

Dit jaar kunnen we weer deelnemen aan de Vlaamse Ardennentocht.  

In de voormiddag bezoeken we Bois Joly in Ronse.  In de namiddag wordt er speciaal voor de KNNV-

afdelingen (Tilburg, Roosendaal en Breda) een excursie georganiseerd naar het Eeckhoutbos.  

Vertrek vanuit Breda: Verzamelen bij Bagven Park,4839 Breda om 6.45 uur 

Plaats van samenkomst in de Vlaamse Ardennnen: ingang van het Bois Joly, parking van het stedelijk 

kerkhof van Ronse (zie weg-beschrijving). Vertrek daar is om 9.00 uur. 

In de voormiddag zal Roland Drieghe ons begeleiden.  

De middaglocatie is CC De Ververij in de Wolvestraat 37, 9600 Ronse. Hier is gelegenheid voor het 

verorberen van de meegebrachte broodjes en er is allerlei drank (bier, frisdrank, koffie, soep) te koop.   

In de namiddag bezoeken we onder begeleiding van Jo Cosijn het Eeckhoutbos te Maarke bezoeken.  

Plaats van samenkomst: 14 uur aan de kerk van Maarke (kruispunt van Maarkeweg en Kokkerellestraat,  

Aanmelden voor Vlaamse Ardennentocht bij breda@knnv.nl of telefonisch bij Jacques Rovers 076-5875353; 

geef ook even aan of je wilt samen rijden vanaf Bagvenpark of op eigen gelegenheid naar Ronse rijdt. 

Aanmelden vóór 10 april (in verband met organisatie). Maximaal aantal deelnemers voor de excursie 25 

(van drie afdelingen!). Als u mee wilt geef u tijdig op. 

In principe zijn de gidsen gratis, maar de gidsen zullen het zeker op prijs stellen als we als groep een bijdrage 

leveren aan het natuurbehoud in deze streek. 

Beschrijving van de gebieden kunt u vinden in de vorige Nieuwsbrief en op de website.  

Wegbeschrijving naar Bois Joly te Ronse:  

E17 Antwerpen-Gent-Kortrijk. Voorbij Gent, op de E17 de eerste afrit naar Oudenaarde nemen. Dan de N60 volgen tot 

Ronse. Aan de eerste verkeerslichten voor Ronse (= kruispunt met de N425) naar links (=Ommegangstraat, richting 

Schorisse en Zottegem). Een paar 100m verder rechts afslaan (=Hogerlucht) en 100 meter verder aan je linkerkant is de 

ingang van het Bois Joly (tevens van het kerkhof). 

 

Samenwerking IVN en KNNV – vervolg 

De samenwerking in onze regio Breda betreft twee sporen: enerzijds de samenwerking met het IVN-

Mark&Donge in het verlengde van de landelijke ontwikkelingen van de KNNV en IVN en anderzijds de sa-

menwerking met alle natuurverenigingen in de regio in ‘Natuurplein De Baronie’. 

Op onze jaarvergadering van 14 maart j.l. is ingestemd met de intentieverklaring van onze beide besturen 

dat het IVN-Mark&Donge en de KNNV-Breda ook samen een nieuwe vereniging willen vormen afgestemd 

op de landelijke ontwikkelingen. Ook is de vergadering akkoord gegaan met de vorming met een samen-

werkingsverband met andere natuurverenigingen in de regio in de vorm van Natuurplein De Baronie, zoals 

dat verwoord is in de betreffende notitie. 

Landelijk wordt door IVN en KNNV dit jaar de energie gericht op inhoudelijke samenwerking en verdere 

even een pas op de plaats gemaakt om eerst de samenwerking in de diverse regio’s een kans te geven. 

Dat vinden we hier teleurstellend, maar blijkbaar is het nodig. 

Het perspectief blijft één organisatie.  

Het inhoudelijke speerpunt voor dit jaar is: 

- samenwerking op het gebied van cursussen, 

- natuurbescherming een beter fundament geven, 

- uitbreiden van de ‘operatie Steenbreek’ naar meer gemeenten:  

 het tegengaan van de verstening en het brengen van meer natuur in de stad, vooral in de tuinen.  

 Op 8 juni is er in het kader van ‘Steenbreek’ een landelijke dag.                       Jan Woolderink 

mailto:breda@knnv.nl
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Gewestelijke excursie door KNNV Roosendaal in Dintelse Gorzen en Halsters Laag                              

Datum: zondag 29 mei 2016 

Excursiedoel: Dintelse Gorzen en Halsters Laag. 

Vertrek vanuit Breda: Verzamelen bij Bagven Park,4839 Breda om 8.30 uur (zie figuur). 

Verzamelplaats Dintelse Gorzen: parkeerterrein Beneden Sas (Beneden Sasweg 2-

4. De Heen) om 09.30 uur. Vertrek naar Dintelse Gorzen om 10.00 uur           

Gidsen KNNV Roosendaal: Petra van der Wiel en Wim van Vliet  

Vanwege nat terrein is waterdicht schoeisel of laarzen aan te bevelen 

Aanmelden vóór 18 mei bij breda@knnv.nl of telefonisch bij Jacques Rovers 076-5875353; geef ook even 

aan of je wilt samen rijden vanaf Bagvenpark of op eigen gelegenheid naar Beneden Sas rijdt. 

Dintelse Gorzen 

De Dintelse Gorzen zijn een voormalig zoutwatergetijdengebied. Hieraan kwam een einde met de afsluiting 

van de Philipsdam in 1987. Langzaam maar zeker verdween de zoutminnende flora en fauna, de 

zoetminnende kwam hiervoor in de plaats. Natuurmonumenten werd eigenaar van het gebied en had als 

doelstelling een “open parklandschap”. Om dit te realiseren zijn grote grazers ingezet.  

Voor de bezoekers is de huidige flora meer dan de moeite waard door vele soorten Orchideeën, Stijve, 

Rode en Kleverige ogentroost en niet te vergeten Parnassia. Daarnaast zijn er nog zilte restanten te zien 

zoals Zeekraal, Zilte rus en Zilte Zegge. Van de dieren zijn de gesignaleerde Das en de Kraanvogel zeker 

bijzonder te noemen.  

Halsters  Laag  

Het Halsters Laag wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer en bestaat uit veel 

natte hooilanden en sloten rijk aan plan-

ten en mossen.  

De geologische geschiedenis van het 

gebied gaat terug tot de laatste ijstijd. In 

die periode is door erosie een laagte 

ontstaan. Afzetting van zand heeft 

ervoor gezorgd dat deze laagte niet meer kon ontwateren. Deze is geleidelijk opgevuld met water, 

dichtgegroeid met waterplanten en  uiteindelijk heeft zich een dikke veenlaag ontwikkeld.  

Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw is het veen ontgonnen. Nu nog zijn enkele veenputjes te 

vinden in de moerasbossen in het noordelijk deel. Door waterpeilverlaging is het natuurgebied vanaf 1930 

omgevormd tot grasland. Ook de kwelinvloed is sindsdien verminderd.  In de jaren ‘90 is het plan opgepakt 

het gebied weer te herstellen. De ingeklonken veengrond is afgegraven.  

Planten- en mossensoorten van voedselarme grond zijn nu weer terug te vinden in de hooilanden. Teer 

guichelheil, Draadzegge en Blauwe knoop hebben meerdere populaties in het gebied. Veenmossen 

komen weer tot ontwikkeling en pioniers als Oermos zijn op kale plekjes aan te treffen. Andere interessante 

soorten: Moerashertshooi, Moeraskartelblad, Moerasviooltje, Galigaan en in de sloten Pilvaren, Brede 

waterpest en Stomp fonteinkruid.                                                 KNNV Roosendaal 

 
 

 
 
 

Nationale Vogelweek 2016 

Van 14 t/m 22 mei 2016 organiseert Vogelbescherming Nederland in samenwerking met vele vogelwerk-

groepen en groene organisaties de Nationale Vogelweek. Door het hele land zijn er gratis vogelexcursies 

en activiteiten. Onder begeleiding van ervaren vogelkenners ontdek je vogelsoorten die je nooit eerder 

hebt gezien.   

In de Nationale Vogelweek kan iedereen ervaren hoe rijk ons land is aan vogels en hoe leuk het is om naar 

vogels te kijken. Zoals de vaak verrassende vogelwereld vlak om de hoek. Dan sta je opeens zomaar oog in 

oog met een ransuil, groene specht, ijsvogel, grutto, of ontdek je hoe fraai alledaagse soorten als een 

groenling of putter van dichtbij zijn. In elke provincie worden tientallen vogelexcursies, wandelingen, 

workshops en andere vogelactiviteiten georganiseerd. De excursies zijn altijd voor kleine groepen en 

grotendeels gratis. 

Deelnemers krijgen veel tips over vogelherkenning, de beste verrekijkers en vogelgidsen en krijgen veel 

vogels in het wild van heel dichtbij te zien. Vanaf begin maart zijn honderden activiteiten en excursies te 

vinden op www.vogelweek.nl. Via zoeken op woonplaats zie je bijvoorbeeld in één oogopslag wat er bij jou 

om de hoek te doen is. Maar uiteraard kun je ook zoeken buiten de eigen regio.  

Wees er daarom op tijd bij, en meld je aan op www.vogelweek.nl. Dat voorkomt teleurstellingen.  

http://www.vogelweek.nl/
mailto:breda@knnv.nl
http://www.vogelweek.nl/
http://www.vogelweek.nl/
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Vlindertellers – 6 april, 20 uur 

Op woensdagavond 6 april is de opstartbijeenkomst voor de tellers op de vlinderroutes 

om 20 uur op het Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef, Breda. We bespreken de 

verschillende routes en maken o.a. afspraken voor deelname aan elkaars routes. 

Als je interesse hebt om vlinders te tellen en eens wil horen hoe dat in zijn werk gaat 

ben je van harte welkom. Laat het vooraf even weten. 

                                                                                                     Jan Woolderink 

 

Breda Binnenste Buiten 2016 - De Molenley – 21 april  

Na verschillende bijeenkomsten, ging het project Breda Binnenste Buiten op 5 maart 2016 echt van start. 

Vanuit diverse invalshoeken wordt het stroomgebied van de Molenleij onderzocht.  Ruim 20 deelnemers 

namen deel aan deze eerste oriënterende excursie.  

Op 21 april volgt er een informatieavond over het gebied en daarna zullen de verschillende werkgroepen 

zich op het gebied storten en hun inventarisaties uitvoeren. 

Bijeenkomst 21 april, tijd 20.00 uur Plaats Grand-Café de Koffiemolen Pels Rijckenpark 1, 4817 CZ Breda. 

 

Cursus themadagen Kevers, Libellen en Sprinkhanen - 14 mei – 4 juni – 3 september 

Eigenaardige kevertjes die als soldaatjes over zandpaadjes marcheren, 

om je oren zoevende libellen en knisperende krekels die het ultieme 

zomer-gevoel geven.  

Hoe klein ze ook zijn, ze vervullen essentiële rollen binnen de ecologie. 

Dat maakt insecten dan ook zeer interessante soortgroepen binnen de 

natuur.  

Opruimen en afbreken van dood plantmateriaal, als voedselbron voor 

andere, vaak grotere dieren en bestuiven van planten zijn slechts enkele 

functies van insecten. Maar wist u bijvoorbeeld dat libellenlarven twee 

tot vier jaar onder water leven voordat zij zich ontwikkelen tot een 

enkele weken vliegende libel? 

We organiseren dit jaar drie interessante insectenthemadagen waarin drie soortgroepen centraal staan: 

kevers, libellen en sprinkhanen & krekels. De themadagen zijn bedoeld voor natuurliefhebbers die zich meer 

in deze soortgroepen willen verdiepen. Voor iedere themadag zijn experts op het gebied van de soort 

uitgenodigd die de deelnemers kennis laten maken met de ecologie, soortverscheidenheid en inven-

tarisatiemethodes van iedere soort. Het beloven boeiende dagen te worden voor eenieder die zich met 

insecten bezighoudt of bezig wil gaan houden. 

Inhoud:  Iedere themadag bestaat uit een theoretisch ochtendgedeelte en een praktijkdeel in de middag. 

Tijdens de theorie gaan de sprekers in op de verschillende soorten binnen de soortengroep, hun ecologie, 

determinatie en inventarisatiemethoden. In het middagdeel gaan we op excursie naar buiten om in het 

veld te zoeken naar soorten en deze om deze op naam te brengen.  

Waar en wanneer:  

Plaats: Duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda. 

14 mei - Themadag Kevers met Jac Blommaart (Keverspecialist) 

04 juni - Themadag Libellen met Tim Termaat (Vlinderstichting)  

03 september - Themadag Sprinkhanen met Roy Kleukers en/of Wilbert Kerkhof (EIS, Kenniscentrum insecten) 

De themadagen starten om 10:00 uur en eindigen rond 17:00 uur. 

Materiaal en kosten: 

Door financiële ondersteuning van Groen en Doen kunnen we de themadagen tegen een gereduceerd 

tarief aanbieden. Het deelnemen aan één of twee themadagen kost € 5,- per themadag voor KNNV-leden 

en €10,- voor niet-leden.  

Voor het bijwonen van alle drie de themadagen is dat respectievelijk € 12,50 en € 25,-. Koffie en thee tijdens 

het theoriedeel zijn inbegrepen. 

Aanmelding: 

Aanmelden voor één van de thema dagen kunt u doen door een email te sturen aan breda@knnv.nl.  

Het aantal deelnemers per themadag is maximaal 16 personen.   

Deelname wordt bepaald op basis van datum van opgave dus meldt u tijdig aan. Opgave is mogelijk 

vanaf 5 april 2016. 

 

  

mailto:breda@knnv.nl
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Werkgroep Zoogdieren 

Op 2 maart jl. is de Werkgroep Zoogdieren weer bij elkaar gekomen voor een vergadering. Daar is 

besproken wat iedereen in de wintermaanden heeft gedaan.  

De wintertellingen van vleermuizen leverden leuke waarnemingen op, zelfs iets meer dan de jaren ervoor. In 

de Vierde Bergboezem waren lifetraps geplaatst waarin diverse aardmuizen werden gevangen. Diverse 

andere leden hebben zich verdiept in alle verschillende inventarisatie technieken: wildcamera’s, mostela’s, 

sporenbuizen, batdetectors en jigglers.  

Op die avond zijn ook de grove plannen voor 2016 besproken. Daarbij is ook gekeken hoe de Werkgroep 

Zoogdieren kan bijdragen aan het project Breda Binnenste Buiten. Daaruit is gekomen dat alle bestaande 

faunapassages in het stroomgebied van de Molenley worden gemonitord met wildcamera’s. Daarbij gaat 

het erom, om in kaart te brengen welke zoogdieren gebruikt maakt van de faunapassages. De werkgroep 

wordt hierbij geholpen door een viertal studenten van de HAS uit Den Bosch.  

Ook zal het reeds aangelegde natuurgebied Gilzerwouwerbeek gemonitord worden op de aanwezigheid 

van zoogdieren. Ditzelfde natuurgebied zal middels lifetraps onderzocht worden op muizen. Verder wordt 

een plan uitgewerkt voor een vleermuisonderzoek in bebouwde kom van dit stroomgebied.  

Op enkele plekken in het stroomgebied zal ook onderzoek plaatsvinden naar het voorkomen van marters. 

Hiervoor zijn in de afgelopen weken 40 sporenbuizen met de hand gemaakt en worden er nog eens 2 

mostela’s gebouwd.  

Daarnaast werkt de werkgroep op dit moment aan een oproep voor bewoners in het stroomgebied om 

foto’s op te sturen van de prooien die door katten worden gevangen. Tevens kunnen deze worden 

ingeleverd bij het bezoekerscentrum Wolfslaar waar een diepvries gereed staat.  

Naast de bijdrage aan het project Breda Binnenste Buiten zal de werkgroep ook andere faunapassages en 

natuurgebieden in en rondom Breda gaan monitoren.  

De werkgroep heeft in maart 40 sporenbuizen gemaakt. Een sporenbuis 

bestaat uit een buis met een diameter van 8 cm en een lengte van 40 

cm en is voorzien van een plankje van 38 cm lang en 7 cm breed. Op dit 

plankje wordt een strookje poetsdoek en twee strookjes papier 

vastgemaakt met een elastiekje. Het doekje wordt vervolgens nat 

gemaakt met een mengsel van koolstofpoeder en paraffineolie. De 

buisjes worden in een raai van 10 stuks in het veld neergelegd conform 

de adviezen voor inventarisatie van kleine marterachtige van de 

Zoogdieren vereniging (www.kleinemarters.nl). 

Momenteel wordt gewerkt aan 2 mostela’s. Dit zijn houten kisten met daar doorheen een sporenbuis. In 

tegenstelling tot de hiervoor beschreven sporenbuizen is deze sporenbuis open in de kist. In de kist staat 

vervolgens een wildcamera opgesteld waardoor het mogelijk wordt om mooie beelden te maken van 

marters.  

 

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

10 april 2016  Excursie Zonzeel door Eric van Damme 

14 april 2016  Ledenbijeenkomst over Weide- en Erfvogels door Marco Renes van Brabants Landschap 

17 april 2016  Stadsvogelexcursie Villawijk Ruitersbos door Willem Veenhuizen 

23 april 2016  Excursie Steltlopers in Zeeland door Martin van Leest 

05 mei 2016  Dauwtrappen op Hemelvaart met Harry van Vugt 

14 mei 2016  Excursie Lage Vuchtpolder en Park door Wilma Rasink in kader Nationale Vogelweek 

15 mei 2016  Stadsvogelexcursie Zaartpark door Willem Veenhuizen in kader Nationale Vogelweek 

21 mei 2016  Excursie Stadsparken Oosterhout door Eric van Damme in kader Nationale Vogelweek 

22 mei 2016  Excursie 4e Bergboezem door Kees van der Krift in kader Nationale Vogelweek 

Excursies IVN Mark & Donge  (Voor meer informatie: http://www.ivn-markendonge.nl) 

03 april 2016  Natuurwandeling Krabbenbossen Rijsbergen 

09 april 2016  Werk- en inloopochtend Oranjepolder Oosterhout 

13 april 2016  Algemene Levenvergadering Bavel 

17 april 2016  Natuurwandeling Landgoed Valkenberg (Beekdalpark) in Chaam 

24 april 2016  Natuurwandeling wijk Zandberg in Breda, Natuur in de Wijk 

30 april 2016  Ontdekkingstocht Oranjepolder Oosterhout, Zoek de Koningin 

01 mei 2016  Natuurwandeling Mastbos Breda, De eerste noten 

08 mei 2016  Natuurwandeling Liesbos bij Prinsenbeek, Moeder Natuur 

22 mei 2016  Natuurwandeling Molenley, Breda, tussen Stad en Buiten 

  

http://www.kleinemarters.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/
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Operatie Steenbreek  

Operatie Steenbreek heeft als doel de verstening van particuliere tuinen tegen te 

gaan. Tal van  gemeenten tonen interesse om zich hierbij aan te sluiten en zetten 

initiatieven op om de stad te vergroenen en verstening tegen te gaan.  

Verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving: 

- Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurver-

schil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omge-

vingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name 

ouderen en zwakkeren. 

- Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoor-

beeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogel-

soorten en vleermuizen. 

- Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding ver-

mindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot 

overbelasting van het riool. 

- Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door 

planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is. 

- Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof. 

- Een groene leefomgeving werkt stress verminderend, en heeft een algemeen positief effect op de ge-

zondheid en het welzijn van de mens. De KNNV is deelnemer in de landelijke werkgroep Operatie Steen-

breek. Dit jaar zal dit project een belangrijke plaats innemen in onze samenwerking met IVN. In Groningen, 

Leeuwarden, Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, Maastricht, Leiden, Leiderdorp en Haarlem  is de Opera-

tie Steenbreek al van start gegaan.   Onze afdeling zal probe-

ren om ook de gemeente Breda erbij te betrekken. 

- ‘Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, welke 

door de media in stand wordt gehouden. We zien het in huis- 

en tuinprogramma’s steeds weer terug. We zijn er ook aan 

gewend geraakt om onze omgeving totaal naar ons gemak 

in te richten. Particulieren bewust maken van de gevolgen en 

ervan overtuigen meer groen in hun tuin aan te brengen is 

wat ons te doen staat’. (Wout Veldstra , stadsecoloog van de 

gemeente Groningen en Leeuwarden). 

Info: www.operatiesteenbreek.nl  

                                                      Erik van der Hoeven 

 

Breda Binnenste Buiten 2016 - De Molenley, een eerste verkenning  

Na verschillende bijeenkomsten, ging het project Breda Binnenste Buiten op 5 maart  2016 echt van start. 

Vanuit diverse invalshoeken wordt het 

stroomgebied van de Molenleij onderzocht.  

Ruim 20 deelnemers namen deel aan deze 

eerste oriënterende excursie.  

Vanaf het verzamelpunt Molenslag/Nieuwe 

Inslag vertrekken de deelnemers op een 

eerste verkenningstocht van het gebied.  

Al gauw blijkt er in de groep een grote ver-

scheidenheid aan kennisgebieden verte-

genwoordigd.  

Leden van de plantenwerkgroep van KNNV, van de West-Brabantse Vogelwerkgroep, van de Vissenwerk-

groep, het IVN, vlinder- en libellentellers en andere natuurkenners en -liefhebbers, medewerkers van de 

gemeente en het waterschap, een lid van de Historische Werkgroep Heusdenhout en geïnteresseerde 

buurtbewoners. Iedereen kan een steentje bijdragen om het totaalplaatje van de Molenley vorm te geven. 

Meteen bij de start spotten we een IJsvogel en stuiten op een Tongvaren bij een gemaaltje. 

De Stadsbeek Molenley (zoals de beek binnen de bebouwde kom heet) zorgt hier via dit gemaaltje voor de 

afvoer van overtollig regenwater, dat mede door de bouw van het Amphia Ziekenhuis Molengracht en de 

bijbehorende verharding, niet meer in de bodem weg kan zakken. 

Achter de Push-velden heeft de gemeente in de beek een meander gemaakt, waardoor er een grotere 

variatie aan oevers is ontstaan, de oever veel langer werd en het water langer vastgehouden wordt.  

http://www.operatiesteenbreek.nl/
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Het gebied wordt zodanig beheerd dat de bodem verschraald wordt (door op de juiste tijdstippen te 

maaien en af te voeren), waardoor een interessantere flora ontstaat. Ook is er gezorgd voor schuilplaatsen 

voor amfibieën en zijn er enkele paddenpoelen aangelegd. 

Stroomopwaarts gaat de Stadsbeek Molenley onder de Heerbaan door. Hier is een faunapassage gereali-

seerd, die door de zoogdierenwerkgroep gemonitord zal worden. 

Verderop bij het buitenhuis Weilust zien we in een glimp, hoe Heusdenhout er in vroegere tijden uitgezien 

moet hebben. De gracht van de villa valt nogal eens droog in de zomer, maar wordt nu meestal weer 

aangevuld door de Stadsbeek Molenley. 

Na het oversteken van de Heerbaan passeren we het bruggetje achter het BP-tankstation, we slaan even 

rechtsaf. Hier ligt nog een afgedamd oud stukje van de originele beekloop die vroeger richting het Ginne-

ken liep en in de jaren vijftig is verlegd. We kijken uit over de rondweg, naar het gebied Tussen de Leyen, (bij 

de Jeka-velden) waar een moerassige omgeving gecreëerd is. Ook dit watert af op de Molenley. We lopen 

terug naar de geluidswal. Het moerasbosje achter de geluidswal is door de Ecoploeg van de gemeente 

Breda bij de voet afgezet, takkenbossen bieden schuilplekken voor vogels en amfibieën. Dit stukje geluids-

wal is opgenomen in een vlindertelroute van de vlinderwerkgroep. Hogerop ziet het in het voorjaar wit van 

de bloeiende knolsteenbreek. De keien van de geluidswal zijn bedekt met allerlei mossen, die we later on-

der de loep gaan nemen. 

Als we de A27 oversteken, komen we op het bedrijventerrein Minervum en de Bavelse Berg uit. Voor het 

pand van de firma Abbott stromen de Dorstse Leij, die zijn oorsprong vindt nabij de Boswachterij Dorst, en 

de Molenley samen. In dit stuk ligt een vistrap die de leden van de vissenwerkgroep gaan monitoren. 

Na het oversteken van de weg bij de rotonde kijken we uit over een vlakte die onder water staat. De aan-

leg van het Breepark is hier het afgelopen jaar gereedgekomen. In dit natuurontwikkelingsgebied is de Mo-

lenley opnieuw verlegd en we zien hoe deze vanuit het noordoosten, vanachter de Bavelse Berg het ge-

bied in komt.  

Vanuit het zuidoosten stroomt de Gilzerwouwerbeek, onder een bruggetje door, het gebied in. Deze beek 

stroomt hier en daar nog door een echt oud beekdal, met bijbehorend reliëf. Door de hevige regenval van 

de voorbije dagen hebben beide beken het Breepark onder water gezet. Maar dat mag hier, om het wa-

ter langer vast te houden en te zorgen dat de wijk Brabantpark niet overstroomt. 

De eerste verkenning van dit gebied verliep veelbelovend, vooral door de diversiteit aan kennis en interes-

ses die er in de groep aanwezig was. 

Wordt vervolgd!                                                                                                                                      Charles Schils 

 

Aan alle KNNV’ers en IVN’ers. 

Houd je van kamperen? Houd je van de natuur? Vind je het leuk 

om met andere mensen op excursie te gaan? Overweeg dan 

eens mee te gaan met een kampeervakantie, georganiseerd 

door een aantal enthousiaste leden van de KNNV.  

Je kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens 

in Europa en kampeert in een tent, caravan, camper of even-

tueel een huisje of appartement in de buurt.  

Met elke dag de mogelijkheid met andere natuurliefhebbers te 

gaan wandelen of fietsen in de omgeving van de camping. Het 

programma wordt grotendeels door de deelnemers zelf 

bepaald.  

Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. 

Variërend van een paar dagen tot komend jaar zelfs drie weken naar Ierland, in Nederland, Frankrijk of 

elders in Europa. Maar altijd in een schitterend gebied.  

Je reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten en drinken. En iedere dag is er de mogelijkheid mee te gaan 

met een (deel van de) groep en te kiezen uit één van de excursies, die een excursieregelaar voor je 

uitzoekt. Je kunt je wensen voor het programma ‘s avonds bij de koffie of chocolademelk, die we meestal 

gezamenlijk drinken, kenbaar maken. 

Kamperen is sowieso een goedkope manier van vakantievieren en heel dicht bij de natuur. Omdat de 

kampeervakanties voor en door leden van de KNNV en IVN worden georganiseerd kunnen de inschrijf-

kosten worden beperkt tot een paar tientjes. In ruil daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de 

andere deelnemers. 

Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de e-mailadressen en telefoonnummers te 

vinden waar je met vragen terecht kunt. 

 

 

  

http://www.knnv.nl/kampeervakanties
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Natuurlezing “DE CHAAMSE BEEK” 14 maart 2016  

Aansluitend aan de jaarvergadering van de KNNV in de Wegwijzer was het alweer tijd voor de laatste 

lezing van deze winter. 

Martin Mos en John Sips, boswachters van Natuurmonumenten, vertelden 

wat de Natuurvisie Baronie 2015-2033 inhoudt. Dit plan, dat dus achttien 

jaar bestrijkt, omvat de gebieden De Chaamse Beek, het Markdal en de 

Hollandse bossen (onder Ulicoten).  

De Chaamse Beek bestaat eigenlijk uit vijf beekjes:  De Groote of Roode 

Beek, de Groot Heikantse Beek, de Broekse Beek, de Laagheiveltse Beek 

en de Chaamse Beek zelf. De beken stromen door een kleinschalig 

beekdallandschap met bospercelen, houtwallen en rijen knotwilgen en 

akkers en heideveldjes op de wat hogere delen, alles bij elkaar zo’n 240 

ha. 

Laaglandbeken zijn in Europees opzicht zeldzaam en het is bijzonder dat genoemde beken er nu nog zijn. In 

de jaren ’70 zijn veel beken rechtgetrokken (om sneller te kunnen afwateren) of gedempt. Ook de 

Chaamse Beek en de Mark kronkelden oorspronkelijk veel meer dan nu het geval is. 

Het landgoed De Hollandse Bossen was vroeger veel groter. In de loop van de jaren zijn grote delen 

verkocht en is de heide ontgonnen ten behoeve van de landbouw. 

Het Broek is bewaard gebleven omdat het gebied te nat was om er iets mee te kunnen doen. Hier vindt 

men nog vochtige hooilanden, waar, ook door de nog intacte kwelstromen, bijzondere planten kunnen 

overleven.  In Het Broek kan men onder andere Moeraskartelblad, Moesdistel, Slanke sleutelbloem en 

Knolsteenbreek aantreffen. Een paar jaar geleden is daar de Boomkikker geherintroduceerd. De populatie 

is redelijk stabiel en kent nu zelfs een lichte groei. 

Er is in het verleden al het nodige gedaan om de natuurwaarden te bewaren of te herstellen. 

In de Hollandse Bossen werden de gebouwtjes voor de munitieopslag gesloopt. In het achtergebleven puin 

heeft de Levendbarende hagedis een plek gevonden. De betonvloeren die zijn blijven liggen, zijn rijk aan 

korstmossen. De overgebleven oude gebouwen zijn nuttig voor de overwintering van Salamanders, 

Reptielen en Vleermuizen en de Kerkuil broedt er. 

Het Markdal is opnieuw ingericht. De maatregelen die nodig waren om ervoor te zorgen dat de inwoners 

van Breda droge voeten hielden, zijn tegelijkertijd van nut voor de natuur: het vasthouden van water in de 

kleinere stroompjes, het verbreden van de oevers en het aanleggen van retenties. Van de ambitie voor het 

realiseren van een strook van 400 tot 500 meter breed aan weerszijden van de Mark, is (nog) niet overal 

veel uitgekomen.  Het terugbrengen van de meandering is in gang gezet. 

De toekomstplannen zoals die in de Natuurvisie Baronie 2015-2033 zijn omschreven bestaan onder andere 

uit: Het verondiepen en verbreden van de Mark en herstellen van de oude loop (meanders terugbrengen). 

Kortom, er weer een echt beekdal van maken, goed voor de waterberging én voor de natuurwaarden. 

Natuurmonumenten zou graag zien dat de A58-barrière geslecht 

wordt door middel van een ecopassage onder de snelweg.  Ook is er 

de ambitie om het beeksysteem van de Chaamse Beken te herstellen 

(met name door hermeandering), wat misschien in achttien jaar niet 

helemaal zal lukken. 

Verder wil men zorgdragen voor een goed beheer van de hooi-

landen van Het Broek, de heideveldjes van de Strijbeekse Heide met 

elkaar verbinden en de Hollandse Bossen natuurlijk beheren en 

verbinden met het gebied van Het Merkske. 

Om al dat moois in de praktijk te zien is met Natuurmonumenten 

afgesproken om in juni voor de liefhebbers een excursie naar ‘t Broek te organiseren.     Colinda van Meer   

Kijk op Exoten 

De 15e nieuwsbrief van het project “Kijk op Exoten” is in januari jl uitgekomen. Deze 

nieuwsbrief is te vinden op de projectwebsite van de KNNV:  

http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-invasieve-soorten. 

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 Voedsel en Warenautoriteit).  

Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten.  

Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van potentieel invasieve 

exoten.  

U kunt zich abonneren op de Exoten-nieuwsbrief via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten. Kijk op Exoten wordt 

dan automatisch toegezonden. 

 

http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-invasieve-soorten
http://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten

