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Agenda 

Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider (indien vermeld). 

Datum    Activiteit                            Plaats en tijd 

wo  07-6  Avond voor nieuwe leden             Duurzaam leslokaal Boerderij Wolfslaar, 19.30 uur 

za   10-6  Excursie cursus planten 2 Binnenpolder   Via Charles Schils 

wo  21-6  Vervolgcursus planten 3               Duurzaam leslokaal Boerderij Wolfslaar, 19.30 uur 

zo   25-6  Excursie Schotsman, KNNV Roosendaal  Parkeerterrein N57 Veere; Aanvang: 10.00 uur.          

                                            Aanmelden vooraf bij Ad Hellemons 

za   01-7  Soortendag Bavelse Leij               Nadere informatie via  Breda Binnenste Buiten 

za   08-7  Excursie planten 3 rivierengebied       Via Charles Schils/Erik Simons 

za   12-8  Themadag insecten bijen en wespen    Duurzaam leslokaal Wolfslaar, 10.00 uur 

za   19-8  Themadag vlinders                   Duurzaam leslokaal Wolfslaar, 10.00 uur 

ma  28-8  Thema-avond zoogdieren mn muizen   Duurzaam leslokaal Wolfslaar, 19.30 uur 

za   02-9  Themadag waterplanten              Duurzaam leslokaal Wolfslaar, 10.00 uur. 

                                            Opgave vooraf; ism Floron 

wo  13-9  Vervolgcursus planten 4               Duurzaam leslokaal Boerderij Wolfslaar, 19.30 uur 

Van het bestuur 

Onlangs hebben we overleg gehad met de coördinatoren van de werkgroepen. Tijdens dit overleg is beslo-

ten dat de werkgroepen een meer prominente rol gaan spelen bijna de KNNV. Dat betekent o.a. dat de 

invulling van de Nieuwsbrief nadrukkelijker door de werkgroepen wordt ingevuld. Inmiddels is het aantal werk-

groepen uitgebreid met een mossenwerkgroep, werkgroep libellen/vlinders, werkgroep insecten (tsm IVN 

Mark & Donge) en er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep vissen van Mark en Leij.  

In deze Nieuwsbrief laten de werkgroepen zich allemaal al duidelijk zien.  

Daarna is het plan om ook de website en facebook regelmatig van info over de activiteiten van de werk-

groepen te voorzien.  

Op deze manier wordt het werk meer verdeeld over een groter aantal leden en zal het werk voor het bestuur 

(inmiddels teruggebracht tot drie leden) worden verlicht. We zijn erg blij met deze ondersteuning. We zijn 

overigens nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest om de grote lijnen voor 

het programma 2018 uit te zetten. We gaan nu werken aan de invulling. 

De workshop QGIS is succesvol verlopen (ondanks stroomuitval), dit najaar is er wellicht een vervolg en de 

eerste libellenexcursie is ook achter de rug (helaas vanwege voorjaarvakantie nog weinig deelnemers, maar 

dat wordt vast beter). Op het programma staan meerdere activiteiten van de werkgroepen en project Breda 

Binnenste Buiten. Leuk om te melden dat op de Vrijwilligersdag van de provincie Noord-Brabant drie leden 

een bijdrage hebben geleverd over Breda Binnenste Buiten en Stadsplanten. Een goed signaal dat we buiten 

de afdeling worden gezien en gehoord (Erik, Charles en John dank daarvoor). 

Het ledenaantal is de laatste jaren flink gestegen, alle reden om de nieuwe leden uit te nodigen en bij te 

praten over de KNNV Breda. De datum is vastgesteld op 7 juni. Alle betrokken leden ontvangen hiervoor voor 

nog een aparte uitnodiging. 

In de maanden juni en juli is het even wat rustig met algemene activiteiten, de vervolgcursus wilde planten 

het project Binnenste Buiten en het werk van de werkgroepen vragen daarentegen alle aandacht. De the-

mabijeenkomsten vinden meer richting augustus plaats. 

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

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 
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Tot slot: Op 13 mei heeft de gedeputeerde Johan van der Hout met het opendraaien van de toegang van 

het water uit de Waterakkers richting de Lage Vuchtpolder officieel geopend. Het waterpeil gaat omhoog. 

Nu is het afwachten wat voor gevolgen dat heeft voor flora en fauna in deze mooie polder. 

Hopelijk inspireert deze Nieuwsbrief u om nog meer van de natuur te gaan genieten.   Bestuur KNNV Breda  

 

Themadagen Wilde bijen en hommels en Vlinders – 12 augustus en 19 augustus 

Na de succesvolle themadagen van vorig jaar komt de insectenwerkgroep 

dit jaar weer met twee nieuwe themadagen over een insectengroep.  

Dit jaar schijnen we het licht op vlinders en op wilde bijen & hommels. 

Soortgroepen die velen waarderen maar soms net te lastig zijn bij de 

determinatie. Onder leiding van specialisten leren we de in’s and out’s van 

deze soortgroepen. Ze geven inzichten in de ecologie van de soortgroep, 

de verschillende soorten en tonen handige determinatie kenmerken.  

Wil jij zelf een vlinder of hommel op naam brengen of wil je gewoon meer 

weten over deze soortgroepen dan zijn deze themadagen ideaal om je 

kennis te verbreden en/of te verdiepen. De themadagen zijn bedoeld voor 

zowel beginner als gevorderde.  

Inhoud 

Beide themadagen 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 

Beide themadagen starten in het Duurzaam leslokaal van Bezoekerscentrum Wolfslaar aan de Wolfslaardreef 

95, 4834 SN Breda. 

12 augustus – Themadag Wilde bijen en hommels onder leiding van Theo Peeters en Wim Klein. 

19 augustus – Themadag Vlinders onder leiding van Kars Veling 

De themadagen starten om 10:00 en eindigen rond 16:00  

Kosten en aanmelding 

Het deelnemen aan een themadag bedraagt €10 per themadag.  

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

aantal deelnemers is maximaal 15 personen.                                                  

Merlijn Hoftijzer, organisator themadagen insecten 

Excursie naar De Schotsman – 25 juni 

Vorig najaar is er door de afdeling Bevelanden een gewestelijke 

excursie georganiseerd in de omgeving van Veere. Meerdere 

leden van de afdeling Roosendaal vonden dit zo’n mooi gebied 

dat ze dit gebied nog eens willen bezoeken. Zij nodigen ons uit om 

op zondag 25 juni a.s. met hun mee te gaan. Een mooi initiatief om 

te komen tot een nauwere samenwerking tussen de afdelingen. 

De dag begint met een wandeling langs de vloedlijn en zakt door 

de duintjes af naar De Schotsman. Dit gebied is een voormalige 

zandplaat, die na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961 droogviel. 

Naast open terrein met (schraal) grasland, slikrandjes en duinen, 

grenzend aan het Veerse Meer, bestaat het natuurgebied uit 

gemengd bos. 

De Schotsman staat bekend om zijn schrale graslanden met Parnassia en meerdere soorten orchideeën. In 

2011 werd voor het eerst Ronde zonnedauw aangetroffen. Tegen het Veerse Meer aan komen 

vertegenwoordigers voor van zilte graslanden voor zoals Melkkruid, Zilte rus en Zilte zegge. 

Het duinstruweel is rijk aan grasmussen, braamsluipers en nachtegalen. Ook de cetti's zanger is hier regelmatig 

te horen. De insectenfauna is met diverse soorten sprinkhanen, libellen en vlinders erg divers.  

Kortom een gebied waar je met gemak een dag met vel natuurplezier kunt doorbrengen. 

Het vertrekpunt ter plaatse is de (betaalde) parkeerplaats bij de surfschool aan de parallelweg van de N57, 

vertrek aldaar om 10.00 uur. 

Aanmelden: Als je belangstelling hebt om mee te gaan neem dan even contact op met 

ad.hellemons@gmail.com voor eventueel samen rijden.             

                                                                Ad Hellemons, KNNV Roosendaal 

Koninginnepage.    

Foto Saxifraga Chris van Swaay 
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Thema-avond zoogdieren in het bijzonder muizen – 28 augustus 

Op maandagavond 28 augustus verzorgt de werkgroep zoogdieren een 

avond over muizen. Via een korte inleiding wordt ingegaan op de meest 

voorkomende muizensoorten in de omgeving van Breda, hoe 

onderscheid je ze van elkaar en waar kun je ze verwachten. Tevens wordt 

ingegaan op welke wijze je ze kunt inventariseren en welke hulpmiddelen 

daar zoal voor nodig zijn. 

Daarna gaan we naar buiten om eerder geplaatste muizenvallen te 

inspecteren.  

Een leerzame avond voor wie wat meer over muizen wilt weten en hier 

mogelijk mee aan de slag wilt. 

Plaats: Duurzaam leslokaal Wolfslaar  

Aanvang: 19.30 uur 

Wouter Schuitema, coördinator werkgroep zoogdieren 

Themadag waterplanten – 2 september 

Op zaterdag 2 september organiseert de KNNV Breda in samen-

werking met Floron een themadag over waterplanten.  

In de ochtend gaan we wat dieper in op wat waterplanten nu eigenlijk 

zijn, zoomen in op de verschillende groeivormen, en laten zien in welk 

type water (waterkwaliteit) je ze kunt vinden. In de namiddag gaan 

we het veld in op zoek naar diverse soorten waterplanten in hun 

natuurlijke omgeving. We zullen proberen meerdere biotopen te 

bezoeken. 

De themadag is bedoeld voor floristen die wat meer willen weten over 

waterplanten. 

Plaats: duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar. 

      Aanvang: 10.00 uur; afsluiting: ca 16.00 uur 

       Organisatie en begeleiding: Jacques Rovers 

De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Maximaal aantal deelnemers is 15. 

Aanmelden: Stuur een mailtje naar breda@knnv.nl.  

Jacques Rovers, organisator themadag waterplanten 

Amfibieënwerkgroep 

Sinds enkele weken heeft onze afdeling een amfibieën-werkgroep.  

Het is een ideale werkgroep voor leden die niet meer zoveel 

verschillende soortennamen kunnen onthouden. In onze omgeving zijn 

het er maar een stuk of tien: een viertal salamandersoorten en zes of 

zeven kikker- en paddensoorten. Dat laatste aantal hangt ervan af of je 

de middelste groene kikker als soort beschouwt. Het is namelijk een 

kruising tussen de poelkikker en de meerkikker. Of de laatstgenoemde 

in de omgeving van Breda voorkomt is niet zeker. 

De amfibieën vormen een zeer boeiende klasse van de gewervelde 

dieren. Hun leefwijze laat zien hoe uit vissen uiteindelijk landdieren zijn 

ontstaan. Dat gebeurde ongeveer 350 miljoen jaar geleden en ging 

natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Toch zou je kunnen 

zeggen dat die evolutie zich binnen een jaar bij amfibieën voltrekt! Een 

visachtige larve verliest zijn kieuwen, krijgt pootjes en longen en gaat het land op. Prachtig! 

Voorlopig hebben we drie leden. Dat zijn leden die ook deel uitmaken van andere werkgroepen. Net als met 

amfibieën leven ze dus in verschillende werelden. Versterking is dus geboden. Neem even contact op via 

breda@knnv.nl.  

Onze eerste activiteiten bestonden uit het bemonsteren van poelen in het gebied van Bavelse Leij in het 

kader van Breda Binnenste Buiten. We vonden groene kikker (welke??), bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander en alpenwatersalamander. Toch altijd weer spannend wat er in je net zit! En na het 

gerommel in zo’n net hebben je handen zo’n heerlijke geur. Puur natuur! 

Erik van der Hoeven, coördinator werkgroep amfibieën 

 

 

Foto Saxifraga Rudmer Zwerver 

Stijve waterranonkel.  

Foto Jacques Rovers 

Middelste groene kikker?  

Foto Erik van der Hoeven 
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Mossenwerkgroep 

Sinds maart 2017 heeft KNNV Breda weer een mossenwerkgroep! 

Van begin oktober tot eind maart gaan we op pad om mossen te zoeken in de omgeving van Breda. De 

waarnemingen worden doorgestuurd naar een landelijke databank en verschijnen op de Verspreidingsatlas. 

We gaan elke maand een zaterdagmiddag op zoek naar mossen in natuurgebieden rond Breda. Enkele 

excursies worden gewijd aan het project Breda Binnenste Buiten, voor 2017/2018 het stroomgebied van de 

Bavelsche Leij en Broekloop (met het Ulvenhoutse Bos). 

Aansluitend hebben we dan een woensdagavond waarop we de verzamelde mossen nader bekijken, 

determineren en bespreken. Hierbij maken we gebruik van binoculairs, een microscoop en veel mossenflora’s.  

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het duurzaam leslokaal 

van Boerderij Wolfslaar en dienen vooral voor het uitwisselen 

van kennis. Soms zal er een bepaald thema belicht worden. 

Ook vondsten vanuit andere, individuele, excursies worden 

dan getoond en besproken. 

Het streven is om elk jaar een extra activiteit te organiseren, 

bijvoorbeeld een workshop of korte cursus, waarvoor een 

deskundige wordt uitgenodigd. Dit kan ook in de vorm van een 

excursie zijn, waarbij we naar een interessant mossengebied 

gaan. Zulke excursies worden aangemeld bij de landelijke 

mossen- en korstmossenwerkgroep BLWG (zie website 

www.blwg.nl), zodat ook mossenliefhebbers uit de wijdere 

omgeving kunnen aansluiten. De excursies van de BLWG 

vormen een goede en leuke manier om veel kennis over 

mossen op te doen en worden door het hele land 

georganiseerd. 

Wil je meer weten over de mossenwerkgroep Breda? Of wil je een keer meedoen met een van onze excursies 

of werkgroepavonden? Neem dan contact op met onze coördinator Colinda van Meer, telefoon 076-593 

4067 of stuur een mailtje naar breda@knnv.nl. Je krijgt dan het programma per mail toegezonden. Onze 

activiteiten worden ook vermeld in de agenda van KNNV Breda.  

 
Vissenwerkgroep Mark en Leij  

Het vissenseizoen is gestart! De vissenwerkgroep, met leden 

van Mark en Leij en KNNV Breda, is op maandag 24 april 

voor het eerst dit jaar weer het water in gegaan.  

Met acht fanatieke leden, gewapend met schepnet en 

waadpak, wordt er geschept naar zoveel mogelijk 

vissoorten en andere waterbeesten in het ecologische 

Bavelse Leij park in de wijk Nieuw Wolfslaar. Binnen het 

project Breda Binnenste Buiten (http://www.bredabibu.nl/) 

is dit jaar de focus gelegd op het stroomgebied van de 

Bavelse leij.  

De vissenwerkgroep inventariseert daarbij het aquatische 

leven van de Leij. Dit stuk van de beek is het meest 

stroomopwaarts gelegen stuk dat voor vissen bereikbaar is. 

Al binnen enkele scheppen werd een kleine modderkruiper gevangen; een bijzondere vondst want de 

modderkruiper is nog niet eerder zo ver stroomopwaarts aangetroffen. Ook de vangst van verschillende 

zeelten resulteerde in een glimlach op de gezichten. Zeelt was nog niet eerder door de vissenwerkgroep in 

deze beek aangetroffen maar kan zich uitstekend huisvesten in dit uiterste puntje van de beek waar het 

water zeer langzaam stroomt en er veel waterplanten groeien. 

De vangsten die avond werden aangevuld met baars, snoek en ruisvoorn Een goede start van het seizoen 

met in totaal deze vijf soorten. Daarnaast werden ook enkele rode- en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 

opgevist die het hier goed lijken te doen. Het water in dit stuk beek gonst van het leven: honderden kikker- 

en paddenvisjes, geel gerande watertoren, riviervlokreeftjes en libellen- en jufferlarven zijn slechts enkele 

soorten van het waterleven.  

De vissenwerkgroep zal de komende maanden op verschillende plekken van de Bavelse Leij vissen om het 

gehele stroomgebied te in kaart te brengen. Dat gebeurt om de week op maandag avond.  

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mailtje naar merlijn_hoftijzer@hotmail.com 

     Merlijn Hoftijzer, coördinator vissenwerkgroep Mark en Leij 

Gewoon sikkelsterretje. Foto Jacques Rovers 

Op zoek naar vis in de Bavelse Leij.  

Foto Merlijn Hoftijzer 
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Werkgroep zoogdieren 

Elk jaar vallen er verkeersslachtoffers op wegen. Niet alleen vele zoogdieren worden aangereden maar ook 

vele amfibieën. Om dit aantal te verminderen worden er faunapassages aangelegd onder wegen.  

De KNNV Breda is partner in het project Breda Binnenste Buiten. Afgelopen jaar stond het stroomgebied van 

de Gilzewouwerbeek centraal en dit jaar het stroomgebied de Bavelse Leij. 

Vier studenten aan de HAS Hogeschool zijn begonnen met een zoogdierenonderzoek in drie deelgebieden 

binnen dit stroomgebied. Twee natuurgebieden die doorsneden worden door een weg met daaronder 3 

faunapassages. Door dit onderzoek wordt duidelijk wat het verschil is in de soortensamenstelling in de drie 

subgebieden. Dit wordt onderzocht doormiddel van cameravallen en enkele sporenbuizen.  

De natuurtuin Wolfslaar is reeds gedurende 2 weken onderzocht. De beelden zijn nog niet volledig verwerkt 

maar de vos liet zich veelvuldig zien op de camera’s. De sporenbuizen 

hebben nog geen resultaat gehad. Ook de faunapassages onder de 

Rouppe van der Voortlaan zijn nu 2 weken onderzocht met wildcamera’s 

maar ook hiervan zijn de beelden nog niet verwerkt.  

Tijdens het ophangen bleken de faunapassages echter flink wat achter-

stallig onderhoud te hebben. Op de loopplank lag meer dan 30 cm 

aarde met vegetatie erop en de faunatunnels lagen vol met bladeren. 

Om de effectiviteit te vergroten heeft de werkgroep zoogdieren meteen 

zo goed mogelijk de faunapassages hersteld. Nu volgt nog 2 weken 

onderzoek in het Ulvenhoutse Bos voordat de resultaten verwerkt worden. 

We houden u op de hoogte van de resultaten. 

Versterking 

Tijdens werkzaamheden voor de werkgroep amfibieën kregen we diverse vragen van omwonenden. Na wat 

uitleg bleek een persoon zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden van de werkgroep zoogdieren. Ze 

vertelde dat ze al de nodige onderzoekjes had gedaan dus we zijn zeer blij dat ze ons komt helpen.  

We kunnen altijd mensen gebruiken en voorkennis is niet altijd nodig. Neem dus gerust contact met ons op!  

Nieuwe faunapassages 

De werkzaamheden van de wettelijke kavelruil Weerijs Zuid zijn recent 

afgerond. Vele hectares natuur zijn gerealiseerd maar ook enkele 

faunapassages, waaronder één op het grondgebied van de gemeen-

te Breda, namelijk onder de Overaseweg.  

Dit is uiteraard goed nieuws voor de zoogdieren die vanuit het Mastbos 

naar de Aa of Weerijs willen of andersom!  

Website KNNV: Tussen de bedrijven door proberen we ook de KNNV-website van leuke informatie te voorzien. 

Zo plaatsen we af en toe ook leuke filmpjes van zoogdieren op de website, gemaakt met de wildcamera’s. 

                                                                                         Wouter Schuitema, coördinator werkgroep zoogdieren 

Werkgroep vlinders en libellen 
Libelleninventarisatie op zaterdag 6 mei 2017 van11-13 uur. 

Met 20 graden en een nog iets te fris windje was het na een koele 

periode eindelijk even redelijk libellenweer. We waren toch maar 

met z’n drieën; vermoedelijk vooral wegens de voorjaarsvakantie. 

Een rondje gelopen door het park en de natuurtuin; terug langs 

de Charlotte Cuypersdreef. 

Het voorjaar is laat dit jaar en zo waren we precies op tijd voor 

tientallen net uitgeslopen vuurjuffers; nog vrijwel ongekleurd en 

onzeker rondfladderend. Als altijd de eerst verschijnende soort.  

Verder nog één uitsluipende smaragdlibel en één rondvliegende. 

We vonden ook nog een exuvium (een afgeworpen huidje) dat 

bij determinatie thuis ook van een smaragdlibel bleek te zijn. Niet verwonderlijk, want dit is van de vroege 

libellen in het gebied één van de meest algemene. 

Van de andere te verwachten vroege soorten, glassnijder, viervlek, platbuik en witsnuiten was nog niets te 

bespeuren. Ook nog geen azuurjuffers. 

Verder al heel wat vlinders: klein geaderd witje, citroenvlinder, nog veel oranjetipjes, boomblauwtje, 

landkaartje.  

Vermeldenswaard is ook nog een paartje kleine bonte spechten dat – mooi in ons zicht - zat te roffelen in de 

hoge beuken in het Ulvenhoutse Bos achter de kanovijver. 

Volgende keer zijn er vast veel meer soorten. En ook meer deelnemers! 

                                                                                                     Jeroen Stoutjesdijk, coördinator werkgroep libellen 

Achterstallig onderhoud. Foto Wouter 

Schuitema 

 

Faunapassage. Foto Wouter Schuitema 
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Plantenwerkgroep 

Vanaf half april zijn we weer elke dinsdagavond op stap met de plan-

tenwerkgroep. Een kleine greep uit wat we de voorgaande maanden 

zoal hebben gedaan: 

We hebben het gebied bij Couwelaer (Ulvenhout) bekeken, de hooi-

landen en het bos in landgoed  Luchtenburg en zijn naar het zuiden 

afgedaald richting Grazen bij Strijbeek 

Tussentijds hebben enkele leden ook meerdere  km-hokken bezocht in 

de Merkske , dit in het kader van Het Nieuwe Strepen (een km-hok wordt 

tweemaal bezocht door verschillenden personen). 

Bijzondere vondsten; Gulden boterbloem langs een sloot in het gebied 

Couwlaer, op meerdere plaatsen begeleid door Grote pimpernel. 

Langs de rijksweg Stomp kweldergras en Stekelbrem. Verassend was 

Voorjaarsganzerik die vanuit de tuinen zich in het stedelijk gebied ver-

spreid (wild alleen te vinden in de duinen). 

We kijken nu wat intensiever naar de invasieve duizendknopen en treffen regelmatig de kruising aan van 

Japanse x Sachalinse duizendknoop. 

In landgoed Luchtenburg kwamen nabij een particulier terrein de heldergroene Doorwaskervel tegen, dui-

delijk een tuinontsnapper. Deze soort treffen we de laatste jaren vaker aan. Opvallend in de droge eiken-

beukenbossen zijn vele m2 Dalkruid,  

Als deze Nieuwsbrief verschijnt zijn we met meerdere leden naar de Biesbosch geweest om met ruim 20 flo-

risten moeilijk bereikbare km-hokken te inventariseren. Een week later staat het centrum van Breda centraal 

waar we kijken wat er zoal staat aan muurplanten. 

Voor elk wat wils. Wil je ook meedoen. Laat het even weten via breda@knnv.nl  

                                              Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep 

Breda Binnenste Buiten 

Zo aan het begin van het seizoen zijn er al meerdere activiteiten aan de 

orde geweest. 

Op 1 april maakten we met leden van de fotowerkgroep G&B Breda 

een excursie door het gebied rond Wolfslaar. Zij verbaasden zich er over 

dat zo’n mooi gebied vlak bij de stad ligt en willen graag bijdragen om 

mooie foto’s van het gebied te maken. Een eerste impressie vind je op 

de website www.bredabibu . 

Op 6 april ontvingen we wethouder Miriam Haagh en een zevental 

gemeenteraadsleden in de Natuurtuin bij Wolfslaar. Ze kregen uitleg 

over vlinderroutes, soorten salamanders, infraroodcamera’s voor 

zoogdieren en digitale plantenapps. Ze waardeerden vooral de 

samenwerking tussen de vrijwilligers van verschillende natuurvereni-

gingen in dit project. 

Op 8 april maakten we een verkenningstocht door het gebied. De geplande route via Natuurtuin, Wolfslaar, 

Ulvenhoutse bos, bleef helaas steken in het dal van de Broekloop langs het Ulvenhoutse bos. Te veel 

waarnemingen, te weinig beweging zodat het helofytenfilter van de Broekloop niet gehaald werd. Wel een 

prachtige tocht, lees het verslag van Colinda van Meer op de website. 

De verschillende werkgroepen zijn aan de slag gegaan, deels in en deels buiten het gebied. Hun planning 

vind je op de website, onder activiteiten. 

De studenten van de studie toegepaste biologie HAS Den Bosch, zitten in de afrondingsfase van hun 

onderzoek naar de rivierkreeften in de Molenleij. Een ander groepje studenten gaat onder begeleiding van 

Wouter Schuitema onderzoek doen naar zoogdieren in het stroomgebied van de Bavelse Leij. Ze gebruiken 

hiervoor infraroodcamera’s en lifetraps. 

Ook de eerste nieuwe vlinderroute is gelopen, zie de waarnemingen op de website. 

Op 1 juli is de eerstvolgende gezamenlijke activiteit voor alle groepen, de ‘zoveelsoortendag’. Zet de datum 

alvast in je agenda, mededelingen over wanneer en waar volgen. 

Op 20 mei was de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant in Etten-Leur. We waren uitgenodigd om die dag 

een presentatie te houden over Breda Binnenste Buiten. Vanaf 15.00 uur liet John Vegt fragmenten van zijn 

film zien en heb ik zelf de belangrijkste resultaten van het eerste jaar toegelicht 

Charles Schils, coördinator project Breda Binnenste Buiten 
 

Een baarsje uit Bavelse leij.  

Foto Joop van Riet 

Gebied Couwelaer in Ulvenhout. 

Foto Jacques Rovers 

mailto:breda@knnv.nl
http://www.bredabibu/
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Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 

Zo 11-6        Start 9.00 uur. Einde: 11.00 uur. Excursie rond Emerput Zaartpark.  

Aanmelden:  vóór vrijdag 9 juni bij Hans van der Sanden per telefoon (076) 5878432 of met een 

email naar  ahsanden@hetnet.nl            

Plaats: verzamelen op de parkeerplaats bij de Quick Lunch Shop Mijkenbroek 13, Breda 

Meenemen: laarzen of wandelschoenen, een verrekijker en een vogelboek. 

Zo 18-6        Start 7.00 uur. Einde: 9 .00 uur. Aanmelden niet nodig     

Plaats: om 7 uur verzamelen op de hoek van de Wilhelminasingel met de Brabantlaan (tussen 

Claudius Prinsenlaan en St. Ignatiusstraat in). 

Meenemen: wandelschoenen, een verrekijker en een vogelboek. 

Zie voor de excursies in juli en augustus de website van de West-Brabantse Vogelwerkgroep: 

www.westbrabantsevwg.nl/ 

 

Excursies en lezingen IVN Mark en Donge 

Za 11-6    Start 14.00 uur  -  Natuuractiviteit Natuurtuin Wolfslaar. IVN Slootjesdag.  

Ingang aan Charlotte Cuypersdreef, parkeren bij zwembad, Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda.         

Een gezinsactiviteit klein en groot welkom. Neem je schepnetje mee. 

Zo 18-6      Start 14.00 uur - Natuur wandeling De Worp, op zoek naar Beversporen. Vertrek nabij Oud                            

Drimmelen 4, 4924 EK Drimmelen (zie voor kaartje op website IVN Mark & Dongen). 

Zo 25-6      Start 10.00 uur – Molenleij –Geluidswal Heusdenhout  Fleurige ochtendwandeling.  

Vertrek vanaf de Kemelstede (zijstraat van Heerbaan), 4817 ST Breda 

Zon 9-7     14.00 uur  -  Valkrustpark-Markdal. Mooi Ginniken. 

         Start: vanaf parkeerplaats Schoolakkerplein, 4835 EH Breda.  

Zon 23-7   14.00 uur  -  Wandeling Vrachelse Heide. Zomers verdwalen 

         Start: vanaf Brasserie Woods, Veekestraat 19, 4904 TE Oosterhout  

Zon 30-7   14.00 uur  -  Wandeling Dal van de Broekloop. Lopen langs de Broekloop 

         Start: vanaf Uitspanning De Fazanterie, St. Annadreef, 4851 RC Ulvenhout.  

Wandeling in kader van Breda Binnenste Buiten 

Zon 13-8   14.00 uur  -  Wandeling De Blauwe Kamer. Poëtisch genieten. 

         Start: vanaf parkeerplaats bij Café-Restaurant De Kogelvanger, Galderseweg 55, 4836 AC Breda 

Vr 25-8     Wordt nader bekend gemaakt  -  Wandeling Landgoed Wolfslaar. Nacht van de vleermuis 

         Start: in de avond vanaf parkeerplaats zwembad, Wolfslaardreef 4834 SN Breda.  

Een vleermuiswandeling. Let op: aanmelden: vleermuiswerkgroep@gmail.com vóór 23 augustus, 

je krijgt dan de vertrektijd. 

Zon 27-8   14.00 uur  -  Natuurwandeling Strijbeekse Heide. Paarse heide. 

         Start: vanaf SBB parkeerplaats aan de Erikaweg,  

Erikaweg inrijden naast Marechausseehuisjes, Strijbeekseweg 47, 4856 AA Strijbeek 

Zie voor meer informatie de website van IVN Mark & Donge: www.ivn-markendonge.nl 

mailto:ahsanden@hetnet.nl
mailto:vleermuiswerkgroep@gmail.com

