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Breda Binnenste Buiten gaat door 
Het afgelopen jaar zijn we met het project Breda Binnenste Buiten als probeersel gestart. 
Basisidee is om elk jaar een ander stroomgebied van een beek die in de Mark uitmondt, te onderzoeken op 
aanwezige soorten. Verschillende groepen die nu al actief zijn met inventarisaties gaan daarbij samen-
werken.  Bijzonderheden en leuke vondsten die we tegenkomen dragen we uit. Ons enthousiasme voor 
natuuronderzoek proberen we over te brengen en zo bij inwoners meer aandacht voor natuur in en om de 
stad te stimuleren.  
Het idee is goed aangeslagen. Op een eerste bijeenkomst in januari is de Molenleij als proefgebied 
gekozen en zijn door werkgroepen plannen gemaakt voor o.a. vis-, vogel- planten-, zoogdier- mossen-, 
libellen-, vlinders-, bijen- en wespen-inventarisaties. Ook konden begin maart potentiële deelnemers een 
verkenningstocht door het gebied maken. Bijzonder dat een ijsvogel ons midden in de stad zat op te 
wachten. 
De werkgroepen gingen met kijkers, visnetten, insectennetten, infraroodcamera’s, loepjes het hele jaar 
door aan de slag. Het via waarneming.nl geregistreerde aantal soorten nam toe tot 1785. Begin van het 
seizoen stond  de teller op 1367 soorten, een toename van 418 soorten.  
De verschillende groepen kwamen begin oktober samen in het Natuurpark Gilzewouwerbeek voor een 
‘zoveel-soorten-dag’. Die werd feestelijk en vochtrijk afgesloten met een barbecue, aangeboden door de 
gemeente Breda. 

 
 
Foto links: Vochtrijke afsluiting 
zoveel-soorten-dag 
 
 
Foto rechts: Heusdenhout Hill 
 
 
 
 
 

Bijzondere vondsten waren o.a. 
• De rivierdonderpad bij de monding, de tweede waarneming in de omgeving Breda 
• De purperreiger, voor het eerst dit jaar in het gebied gesignaleerd, na het broedseizoen twee maanden 

aanwezig in natuurpark Gilzewouwerbeek. 
• De steenmarter, langzaam westwaarts uitbreidend, nu ook in Breda 
• De vos die onder de A27 doorkruipt en de stad in trekt, tenminste, zo lang hij niet in het water valt. 
• Heusdenhout Hill ofwel de geluidswal Heusdenhout blijkt qua plantengroei een van de meest 

soortenrijke kilometerhokken (65e plaats) van heel Nederland. 
Op www.bredabibu.nl kun je over al die bijzonderheden meer lezen. 
In april hielden we een drukbezochte informatieavond over het gebied, waar ook wijkbewoners op af 
kwamen. Er is een website ontwikkeld. IVN Mark en Donge organiseerde twee excursies in het gebied. 
Behalve met de verschillende lokale natuurgroepen IVN Mark en Donge, Natuurgroep Mark en Leij, West 
Brabantse Vogelwerkgroep werkten we samen met: 
• Medewerkers van Waterschap Brabantse Delta 
• Medewerkers van de Gemeente Breda 
• Leden van de Werkgroep Heusdenhouts Historie 
• Studenten toegepaste Biologie, HAS Den Bosch 

In oktober is het project besproken met een aantal coördinatoren van werkgroepen en besloten dat we 
zeker willen doorgaan. Komend jaar vanaf april, staat de Bavelse Leij centraal. Voor die tijd gaan we in 
februari met deelnemers bekijken wat er goed ging en wat beter kan. Op 13 maart sluiten we het Jaar van 
de Molenleij af met een lezing onder de titel De Opbrengst. Daar komen de verschillende natuurgebiedjes 
in het stroomgebied met hun karakteristieke kenmerken aan bod en worden de bijzondere vondsten 
toegelicht. Ook zal John Vegt zijn filmimpressie tonen die hij afgelopen jaar gemaakt heeft,. 
Ook interesse of vragen? Mail naar info@knnvbreda.nl of via ‘reacties’ op de website www.bredabibu.nl 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
Bijlage:  De Jaarverslagen 2016    ●     februari – maart 2017  

 

http://www.bredabibu.nl/
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Voorlopige Agenda Breda Binnenste Buiten 2017 (zie ook de data aan het begin van deze Nieuwsbrief)  
  9 februari 20.00 uur Wolfslaar, voor deelnemers afgelopen jaar en geïnteresseerden 
13 maart   20.00 uur KNNV/IVN lezings: Jaar van de Molenleij, de Opbrengst. Grand-Café De Koffiemolen. 
19 maart   14.00 uur IVN wandeling. Thema: Waar twee beken samenvloeien, Broekloop en Bavelse Leij. 
  8 april    10.00 uur Openingsexcursie Verkenningstocht Bavelse Leij en Broekloop voor deelnemers. 
  1 juli      15.00 uur ‘Zoveelsoortendag’ Bavelse Leij voor deelnemers werkgroepen. 
30 juli       14.00 IVN wandeling Thema: Dal van de Broekloop. 
15 oktober 14.00 uur IVN wandeling. Thema: Bron en beekdal van de Bavelse Leij. 

Zoogdierenwerkgroep      
2016: Wat een pracht jaar!! 
Afgelopen jaar heeft de werkgroep zoogdieren niet stil gezeten. Vele projectjes zijn ingang gezet.  
Bijna alle projecten stonden in 2016 in het teken van het project Breda Binnenste Buiten (www.bredabibu.nl). 
In het stroomgebied van de Molenleij en de Gilzewouwerbeek zijn 
voor dit project de reeds gerealiseerde faunapassages regelmatig 
onderzocht. In elke faunapassage heeft daarvoor minimaal een 
week lang een wildcamera gehangen met zeer verrassende 
resultaten. Zo bleek een vos met grote regelmaat gebruik te 
maken van de duiker onder snelweg. En dat ook dieren hun dag 
niet kunnen hebben werd ook duidelijk toen de vos zich 
omdraaide in de faunapassage en daardoor een misstap maakte 
waardoor het dier een nat pak kreeg.  
Maar nog leuker was de steenmarter die zich regelmatig liet zien 
in de wijk Heusdenhout. Het was nog niet bekend dat deze soort 
al in de stad aanwezig is.  
(Foto boven: Vos, foto onder: steenmarter, wg zoogdieren) 
Eind oktober hebben 3 leden een kort lifetraponderzoek gedaan 
in het natuurgebied Gilzewouwerbeek. Dit om te bekijken welke 
soorten muizen er in het gebied voorkomen. Met pindakaas, 
brood en wortel en de zelfgemaakte vallen van onze collega’s 
van natuurvereniging Mark en Leij, werden in 2 weken tijd maar 
liefst 6 muizensoorten gevangen. Zelfs de dwergmuis was frequent 
te bewonderen.  
In samenwerking met de gemeente is er met een batlogger meerdere keren in Brabantpark en omgeving 
opnamen gemaakt van vleermuizen. Het bleek moeilijk te zijn om de geluiden betrouwbaar te analyseren 
en daarom stelt de gemeente Breda een korte cursus beschikbaar die in februari 2017 plaats gaat vinden. 
Er is ook afstemming gezocht met de VZZ (http://www.zoogdiervereniging.nl) om te kijken of de werkzaam-
heden van de werkgroep te standaardiseren zodat de waarnemingen beter gebruikt kunnen worden en 
uiteindelijk een beter inzicht geven in de verspreiding van soorten en de trends in aantallen en die 
verspreiding. 

2017: Hoge verwachtingen 
Ook in 2017 staan vele onderzoekjes in het teken van het project Breda Binnenste Buiten. Dit jaar wordt het 
stroomgebied van de Bavelse Leij en de Broekloop zo goed mogelijk geïnventariseerd. Een zeer gevarieerd 
gebied met ook bos waardoor de verwachtingen hoog gespannen zijn. Zo worden ook in dit stroomgebied 
diverse faunapassages van wildcamera’s voorzien. Ook zal er in de landschappelijke driehoek en in en rond 
het landgoed Wolfslaar een lifetraponderzoek plaatsvinden. De vleermuizen komen ook weer aanbod door 
in de wijk IJpelaar en Wolfslaar met batloggers waarnemingen te verzamelen. 
Dit jaar gaat ook begonnen worden met het project Hopping camera’s. De VZZ heeft een protocol voor 
wildcamera's in de tuin van particulieren. Het idee is om een aantal wildcamera’s een week uit te lenen 
aan een bewoner om vervolgens zoveel mogelijk locaties binnenstedelijk te inventariseren.  
Een tweede project wat opgestart gaat worden is het registreren van katvangsten. Er zijn zoveel mensen 
met een kat en die komen met enig regelmaat vast met een muis aanzetten. Het idee is dat we vragen om 
de gevangen muis in te leveren of desnoods te fotograferen zodat wij het dier kunnen determineren.  
  

http://www.bredabibu.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Mossenwerkgroep in oprichting 
Vorig jaar moesten we in deze Nieuwsbrief melden dat de mossenwerkgroep onder leiding van Henk Backx 
helaas is gestopt. We hebben toen ook aangegeven dat er binnen de deelnemers aan de cursus van 
2015/2016 een groepje met de mossenstudie is verder gegaan.  
Dit groepje bestaat nu uit een vaste kern van 9 deelnemers. 
Peter van Ruth is hierbij een vaste ondersteunde pijler terwijl Colinda van Meer zich met veel energie in de 
materie aan het verdiepen is. Beiden hebben ook aansluiting gezocht bij de mossenwerkgroep in 
Eindhoven om hun kennis te vergroten. 
We zijn dan ook blij dat we samen met hen tweemaal per maand bij elkaar komen om ons te verdiepen in 
de mossen. 
De werkwijze is als volgt: Op een zaterdagmiddag gaan we in een gebied op zoek naar mossen, de meest 
interessante mossen verzamelen we en die bekijken we daarna, op en avond, met behulp van binoculair 
en ondersteunende literatuur. Eén van de leden zet tevoren de belangrijkste vondsten op een rij. Op deze 
gestructureerde manier proberen we onze kennis op gebied van mossen te verrijken. 
De aangetroffen mossen worden alle doorgegeven aan waarneming.nl. 
Er is een planning gemaakt tot eind maart, daarna gaan we met elkaar bezien op welke wijze we verder 
gaan. Evenals bij de paddenstoelen hopen we dat dit uiteindelijk uitmondt in een volwaardige werkgroep 
die in staat is om Breda en omgeving op mossen te inventariseren. 
                                                       Waarnemend coördinator Jacques Rovers 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnemers cursus paddenstoelen  
Uit de groep deelnemers die de padden cursus van Hans Vermeulen hebben gevolgd is een aantal 
liefhebbers naar voren gekomen die met enige regelmaat op zoek gaan naar paddenstoelen. 
Van een echte werkgroep met een vaste coördinator, een uitgekristalliseerd jaarprogramma en een aantal 
onderzoeksgebieden waarin intensief wordt geïnventariseerd, kun je eigenlijk nog niet spreken. 
De groep zit nog in een opstartfase, hopelijk eindigend in een goed functionerende werkgroep. Er is hier-
voor zeker belangstelling. 
Vanaf half september zijn we met een groepje van telkens 3 tot 5 personen op de woensdagmiddag in de 
omgeving op stap gegaan. We hebben enkele gebieden bezocht in het stroomgebied van de Molenleij.  
Tijdens de meest droge perioden zijn we uitgeweken naar Boswachterij Dorst. 
Alle aangetroffen waarnemingen zijn doorgegeven aan waarneming.nl. 
De geplande excursie met Wim Veraghtert van Natuurpunt op 14 oktober kon door droogte niet doorgaan 
en er kon helaas nadien geen nieuwe geschikte datum worden gevonden. Vanuit de groep is voor leden 
van KNNV een excursie op zaterdagmorgen georganiseerd. 
In november is voor de leden een eerste aanzet gegeven tot kennismaking met de microscopie bij 
paddenstoelen, een workshop microscopie. 
Binnen de groep zorgt Jacques Rovers voor de organisatie (waarnemend coördinator) en Coby Stapel 
zorgt tijdens de excursies voor de inhoudelijke inbreng. Daarnaast dient ook de inbreng van de andere 
leden binnen de groep niet vergeten te worden. 
Het zou mooi zijn als de groep uitgroeit tot een werkgroep die de paddenstoelen in de gemeente Breda of 
de naaste omgeving letterlijk op de kaart wil zetten.             
                                                        Waarnemend coördinator Jacques Rovers 
 
 
 
 
 
 
  

Kleivedermos                      Gewoon muisjesmos               Trompetkroesmos 

Knotsvoettrechterzwam      Zwartwordenden wasplaat    Witsteelfranjehoed         Zwarte truffelknotszwam 
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Jaarverslag 2016 Plantenwerkgroep 
Evaluatie 2016 
De plantenwerkgroep is het afgelopen jaar weer wat uitgebreid en heeft nu een vaste kern van 14 leden. 
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van een van onze leden van het eerste uur René 
van der Velden. René is vele jaren met veel inzet en toewijding lid van de werkgroep geweest. 
Ook In 2016 lag het accent op het inventariseren van km-hokken in de stad Breda en omgeving zoals Dorst, 
Oosterhout en Baarle-Nassau. Daarnaast hebben we op verzoek van SBB aandacht geschonken aan de 
Vierde Bergboezem en Boswachterij Dorst. Centraal stond hierbij  het in kaart brengen van de soorten in 
kader van SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap).  
In kader van project Breda Binnenste Buiten zijn 2 km-hokken volledig geïnventariseerd en is opnieuw het 
stroomgebied van de Molenleij bekeken vanaf de Heerbaan tot aan de Singel.  
Voor Floron zijn verspreid over het district, 16 km-hokken onderzocht, waarvan 4, evenals in 2015, volgens 
‘ Het Nieuwe Strepen’.  
Het stedelijk gebied van Breda is nu bijna geheel onder onderzocht. Resteren nog de gebieden in de buurt 
van de gemeentegrens. Dit betreft 5 km-hokken, aan de west en zuidzijde van de stad. 

Inventarisatie in gemeente Breda 
In de periode 2010-2015 hebben we in de gemeente Breda 1189 verschillende soorten planten aange-
troffen. Dit betreft zowel het stedelijk gebied als ook de planten uit de natuurgebieden.  
In 2016 zijn er 19 nieuwe, niet eerder in gemeente Breda aangetroffen, soorten bijgekomen. Ongeveer de 
helft hiervan is te beschouwen als verwilderd en afkomstig uit tuinen of als wildmengsel ingezaaid en ter 
plaatse in stand blijvend. In vergelijking met voorgaande jaren is dit aantal flink teruggelopen.  
Enkele opmerkelijke nieuwe soorten uit de categorie “echte” wilde planten: Duist (Alopecurus myosuroides), 
Rechte alsem (Artemisia biennis), Smalle aster (Aster lanceolatus, wellicht in voorgaande jaren vanwege de 
late bloei over het hoofd gezien), Stijf hardgras (Catapodium rigidum), Rijstgras (Leersia oryzoides bij 
Asterdplas), Klein fakkelgras( Rostraria cristata), Waterlepeltje (Ludwigia palustris) en Naaldroggebrummel 
(Rubus scissus, een van de vele recent op naam gebrachte soorten). 
Van de verwilderde planten zijn te noemen: Cardamine quinquefolia, een op pinksterbloem lijkende 
tuinplant, Galanthus woronowi (een sneeuwklokjes soort met brede bladeren), Hyacinth (Hyacinthus 
orientalis), twee soorten Physalis, Goudbes (Physalis peruviana) en Physlais ixocarpa (wel in de handel als 
tomatillo), Struikganzerik (Potentilla fruticosa) en Doorwaskervel (Smyrnium perfoliatum). 
In het vorige jaarverslag was nog onduidelijk met welk havikskruid we te maken hebben tegenover de 
Koepel in Breda. Onderzoek van Naturalis in Leiden heeft uitgewezen dat het om Weidehavikskruid 
(Hieracium caespitosum) gaat.  
In de rijkste km-hokken van Breda zoals de geluidwal bij Heusdenhout en Bavel zijn vanaf 1990 ruim 540 
soorten geteld. De rijkste km-hokken in Nederland worden zo’n 660 soorten geteld.  

Enkele opvallende soorten van 2016, een keuze:  
Voor SBB zijn de natuurgebieden Vierde Bergboezem en Boswachterij Dorst geïnventariseerd. Meest op-
vallende vondst was de vondst van een groot aantal exemplaren Draadgentiaan (Cicendia filiformis ) in de 
Binnenpolder van Terheijden. Daarnaast was ook Ronde zegge( Carex diandra) in deze polder  een teken 
dat dit natuurgebied zich in de goede richting ontwikkelt. Ook de vondst van Waterlepeltje (Ludwigia 
palustris) in de Trippelenberg door Hans Bax van SBB is zeker bijzonder te noemen. 
In de Boswachterij Dorst zijn niet echte nieuwe soorten aangetroffen. Bijzonder blijven natuurlijk de soorten 
van heischraal grasland zoals Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Grondster (Illecebrum 
verticillatum), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) en van de droge zandsgronde met soorten als 
Dwergviltkruid (Filago minima), Duits viltkruid ( Filago vulgaris), Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum) en  
Zandblauwtje (Jasione montana).  
Het inventariseren in de Haagse Beemden heeft tot nu ook geen echte bijzondere soorten opgeleverd. Dit 
onderzoek, gestart in 2015, is  in 2016 afgerond. 
Alle data zijn doorgegeven aan Floron, via welk kanaal ze terechtkomen in de Nationale Databank voor 
Flora en Fauna. Deze gegevens zijn weer op uurhokschaal terug te vinden op de Verspreidingsatlas. 

Toekomst 
Ook het komende jaar gaan we weer nagenoeg op dezelfde voet verder met extra aandacht voor de 
Bavelse Leij in het kader van het project Breda Binnenste Buiten. Daarnaast gaan we in de gemeente Breda 
verder aan de west- en zuidzijde. 
De dinsdagavond blijft de vaste inventarisatieavond met voor de liefhebbers de woensdagmiddag. 
Op 29 maart a.s.  trappen we af met een startbijeenkomst in Boerderij Wolfslaar. 
                                        Coördinator plantenwerkgroep KNNV Breda, Jacques Rovers 
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Jaarverslag KNNV afdeling Breda over het jaar 2016 
Algemeen 
Voor het eerst sinds jaren zijn we er als afdeling geslaagd om boven de 100 leden uit te komen. Per 1 januari 
2017 stond de teller op 104 leden. In 2016 zijn er ruim 25 nieuwe leden bijgekomen. Bekijken we het in een 
wat een ruimer perspectief dan is de afdeling vanaf 2009 met ruim 35 leden toegenomen. 

Activiteiten 
Een van de doelstellingen van de afdeling is om zich vooral te richten op de natuur in de naaste omgeving 
van Breda. Deze aanpak is ook in 2016 voortgezet via themagerichte bijeenkomsten, cursussen en niet te 
vergeten het project Breda Binnenste Buiten. 
Er zijn in 2016 in samenwerking met IVN Mark & Donge vier lezingen georganiseerd met een 
bezoekersaantal tussen de 25 en 65 bezoekers 
Daarnaast waren er 2016 twee cursussen: een basiscursus wilde planten en een mossencursus. 
In 2016 is gestart met een nieuw concept in de vorm van themadagen. Gedurende een gehele dag wordt 
een onderwerp uitgediept, in de ochtend theorie en in de namiddag wordt het geleerde in de praktijk 
toegepast. Voor alle dagen was een grote belangstelling, In 2016 stonden deze themadagen vooral in het 
teken van insecten. 

Project stadsplanten Breda in samenwerking met IVN Mark & Donge 
De ‘Werkgroep Stadsplanten van Breda’ heeft in het najaar zijn laatste vergadering gehouden en is per 1 
januari 2017 opgehouden te bestaan. 
Enkele mensen van de werkgroep houden nog de website ‘Stadsplanten van Breda’ in de lucht en zorgen 
voor de verdere verkoop van het boekje. 
De website ´Stadsplanten van Breda´, die vanaf eind 2010 verschijnt, was de afgelopen jaren een groot 
succes. Daarom is vanuit de voormalige werkgroep het initiatief gekomen om een landelijk weblog op te 

zetten over stadsplanten. Dit is ook gerealiseerd. In 
samenwerking met Floron is een nieuwe website 
gebouwd die vanaf half december de lucht is gegaan: 
http://www.stadsplanten.nl/ . De eindredactie blijft in 
Breda, met betrokkenheid van zowel IVN Mark & Donge 
als KNNV-Breda. 

Nieuw project Breda Binnenste Buiten 
Het afgelopen jaar is het project Breda Binnenste Buiten als pilot gestart. Basisidee is om elk jaar een ander 
stroomgebied van een beek die in de Mark uitmondt, te onderzoeken op aanwezige soorten. Maar ook om 
over leuke vondsten met de ‘buitenwacht te communiceren’. Het doel is om het enthousiasme voor 
natuuronderzoek over te brengen waardoor er meer betrokkenheid bij de natuur van bewoners in hun 
directe leefomgeving ontstaat. Naast alle Bredase natuurverenigingen wordt ook door waterschap 
Brabantse Delta, Heemkundige Kring en gemeente Breda deelgenomen aan dit project. Het idee is goed 
aangeslagen en wordt ook 2017 vervolgd. Op www.bredabibu.nl is meer informatie te vinden over dit 
project. 

Nieuwsbrief  
De digitale Nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. De website is aanvullend op de Nieuwsbrief. De 
Nieuwsbrief wordt of per e-mail verzonden of via de post bezorgd. Het aantal leden dat de Nieuwsbrief nog 
per post ontvangt is ook in 2016 weer afgenomen tot minder dan 20%. 

Draadgentiaan                    Rechte alsem             Smalle aster 

http://www.stadsplanten.nl/
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Werkgroepen 
In 2016 waren de volgende werkgroepen actief: planten- , vlinder- en zoogdierenwerkgroep. Daarnaast zijn 
rondom meerdere soortengroepen leden actief waaruit een werkgroep gaat ontstaan. Dit betreft mossen, 
paddenstoelen en insecten (in samenwerking met IVN Mark & Donge). Meer informatie over de 
werkgroepen is te vinden op de website breda@knnv.nl. Hier vind u ook de jaarverslagen over 2016.  

PR-activiteiten 
Via deelname aan publieke activiteiten proberen we meer naamsbekendheid te verkrijgen. Dit jaar was er 
de nodige publiciteit rondom het project Breda Binnenste Buiten door publiekbijeenkomsten, nieuwe 
website en gerichte activiteiten in het veld.  
Ook was er in de regionale krant aandacht voor oprichting van Federatie Natuurplein De Baronie. 
Via lezingen over stadsplanten en gerichte publiciteit voor de cursussen is extra bekendheid gegeven aan 
de KNNV. 
Ook wordt, weliswaar nog bescheiden, gebruik gemaakt van facebook. 

Activiteiten op gebied Natuurbescherming 
Het wekelijks overleg tussen de bestuursleden van de Bredase natuurverenigingen, het Wolfslaaroverleg, is 
ook dit jaar voortgezet (zie ook onder Natuurplein). 
Het afgelopen jaar was er vooral aandacht voor: Gemeentelijk bomenbeleid, inrichting Markdal, 
mesttoediening in de landschappelijke driehoek nabij IJpelaar, ontwikkeling stepping-stones voor de 
boomkikkers tussen Vliegbasis Gilze-Rijen en de Gilzewouwerbeek.  

Samenwerking binnen KNNV 
Binnen het Gewest Zuid wordt samengewerkt met de 4 zuidelijke afdelingen. Er zijn jaarlijks twee 
gewestelijke vergaderingen waarin de activiteiten en ideeën in de verschillende afdelingen worden 
besproken. Voor een binding tussen de leden van de afdelingen worden er per jaar twee gewestelijke 
excursies georganiseerd. Helaas loopt de belangstelling voor deelname hieraan vanuit de afdeling Breda 
jaarlijks terug. 

Samenwerking tussen natuurverenigingen 
De samenwerking in onze regio Breda betreft twee sporen:  

a. de samenwerking met het IVN Mark & Donge in het verlengde van de landelijke ontwikkelingen van 
de KNNV en IVN 

b. de samenwerking met alle natuurverenigingen in de regio in ‘Natuurplein De Baronie’. 
a. Samenwerking IVN en KNNV 
Op onze jaarvergadering van 14 maart jl. is ingestemd met de intentieverklaring dat IVN Mark & Donge en 
KNNV Breda samen een nieuwe vereniging vormen, afgestemd op de landelijke ontwikkelingen. 
Landelijk is er door IVN en KNNV echter een pas op de plaats gemaakt: Eerst moet de samenwerking in de 
diverse regio’s een kans krijgen. Het perspectief van één organisatie is daarbij door de landelijke besturen 
verlaten. Dat vinden we hier heel teleurstellend en dat hebben we ook schriftelijk aan het landelijk bestuur 
laten weten. Naar ons idee een gemiste kans. 
Met IVN Mark & Donge wordt samengewerkt rondom de activiteiten van het Natuurplein de Baronie en ook 
direct in werkgroepen, bij communicatie en activiteiten als lezingen en cursussen. 
b. Natuurplein de Baronie 
De samenwerking tussen alle Bredase natuurverenigingen loopt al een aantal jaren goed via het 
zogenaamde Wolfslaaroverleg. Dit jaar is deze samenwerking op het gebied van inspraak, zorg voor de 
natuur en natuureducatie en -studie verder vormgeven door een vereniging van natuurverenigingen op te 
richten: Natuurplein De Baronie.  
In het voorjaar is door de leden ingestemd met de vorming ervan. Dat is ook gebeurd bij de andere 
verenigingen zodat kon worden gewerkt aan het opstellen van statuten. 
Dit heeft in december geleid tot het ondertekenen van de oprichtingsacte bij de notaris. 
Het samenwerkingsverband is een vereniging van natuurverenigingen die openstaat voor alle natuur- en 
milieuverenigingen uit de Baronie van Breda). Het doel is de natuur in onze omgeving te behouden en te 
bevorderen door o.a. de betrokken verenigingen te ondersteunen en inhoudelijke verbindingen te zoeken. 
In 2017 wordt aan dit doel vorm gegeven. 

Samenwerking met andere organisaties  
Via de werkgroepen wordt samengewerkt met de gemeente Breda, SBB en Natuurmonumenten. Het 
betreft vooral monitoringswerk. 
Door waterschap Brabantse Delta, Heemkundige Kring en gemeente Breda wordt deelgenomen aan 
Breda Binnenste Buiten.  
Daarnaast heeft KNNV zitting in een commissie van de Vereniging Markdal, die de randvoorwaarden voor 
natuurontwikkeling in Markdal opstelt.  
                                                    Jacques Rovers, secretaris KNNV Breda 
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