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Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 
Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

datum dag activiteit   
  4-11-2015 woensdag Mossencursus 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
10-11-2015 dinsdag Bestuursvergadering KNNV  
14-11-2015 zaterdag Mossencursus 1e excursie cursisten mossencursus 
18-11-2015 woensdag Evaluatie vlinders 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
21-11-2015 zaterdag Beleidsraad Zeist 
21-11-2015 zaterdag Mossencursus 2e excursie cursisten mossencursus 
23-11-2015 maandag Lezing mestkevers 20.00 uur de Wegwijzer Breda 
25-11-2015 woensdag Terugkomdag/workshop insecten 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
  9-12-2015 woensdag Bestuursvergadering KNNV  
16-12-2015 woensdag Evaluatie plantenwerkgroep 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
13-01-2016 woensdag Bestuursvergadering KNNV  
25-01-2016 maandag Lezing  zoogdieren 20.00 uur de Wegwijzer Breda 
17-02-2016 woensdag Mossencursus  19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
18-02-2016 donderdag Bestuursvergadering  
20-02-2016 zaterdag Mossencursus 3e excursie cursisten mossencursus 
27-02-2016 zaterdag Mossencursus 4e excursie cursisten mossencursus 
  9-03-2016 woensdag Bestuursvergadering  
14-03-2016 maandag Lezing Natuurmonumenten 20.00 uur de Wegwijzer Breda 
16-03-2016 woensdag Start beginnerscursus wilde planten  19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
22-03-2016 dinsdag KNNV Breda jaarvergadering 20,00 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
30-03-2016 woensdag Aftrap plantenseizoen 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
  6-04-2016 woensdag Aftrap vlinderseizoen 19.30 Bezoekerscentrum Wolfslaar 
24-04-2015 zondag Vlaamse Ardennentocht omgeving Ronse 

 
 
Programma komende  maanden 
Op 4 november start de mossencursus. De belangstelling is met ruim 20 deelnemers erg goed te noemen. 
Ook meerdere belangstellenden van buiten de vereniging hebben zich aangemeld.  
Op 21 november is er weer een Beleidsraad in Zeist. Tijdens deze vergadering zal vooral de samenwerking 
tussen de KNNV en IVN centraal staan.  Hoe gaat die er de komende jaren uitzien en in welke vorm? 
Na de succesvolle eerste lezing over 500 jaar Mastbos is de volgende lezing op 23 november as. Tijdens 
deze lezing wordt het leven van de mestkevers uit de doeken gedaan. Op 25 januari volgt al weer de 
derde lezing over zoogdieren in de omgeving van Breda. 
De late herfst is ook de periode voor de evaluaties en de terugblikken: 

• De geslaagde insectencursus wordt op 25 november afgesloten met een terugkomdag. 
• De werkgroepen planten en vlinders ronden het veldjaar met interessante waarnemingen af met  

een evaluatie in november of december. 

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 

 

 
 

November-December-Januari 2015/2016 ● Uitgave 6 - 5 

 

mailto:breda@knnv.nl


 
Nieuwsbrief KNNV-Breda november-december-januari 2015/2016     2 

 

 
Vooraankondiging: Op dinsdag 22 maart is de jaarvergadering van de KNNV Breda gepland. Het 
programma verschijnt in de volgende Nieuwsbrief. 
Op 16 maart start een basiscursus wilde planten. De cursus is bedoeld voor mensen die graag tijdens 
wandelingen de planten die ze tegenkomen op naam willen brengen en ook graag willen weten waarom 
een plant op een bepaalde plaats groeit. 
In de loop van april zal er ook weer een vervolg zijn op de wilde plantencursus die Floron vorig jaar in 
samenwerking met KNNV Tilburg en Breda organiseerde.   
In 2016 staan er drie themabijeenkomsten insecten op stapel:  één over libellen, één over  kevers en één 
over sprinkhanen. 
Tot slot kunt  in 2016 weer deelnemen aan een Vlaamse Ardennentocht en wel op zondag 24 april.  
Meer uitgebreide informatie over de vervolgcursus wilde planten, de themabijeenkomsten insecten en de 
Vlaamse Ardennentocht komt in de volgende Nieuwsbrief. 

Jacques Rovers 
Klankbordgroep 
Op 1 oktober j.l.is de klankbordgroep voor de tweede keer dit jaar bij elkaar geweest. Het bestuur vindt het 
belangrijk om regelmatig overleg te hebben met een vertegenwoordiging van de leden om zo de juiste 
koers te blijven kiezen en deze waar nodig bij te stellen. 
De laatste keer stond vooral het programma voor het komende jaar centraal. Gezamenlijk hebben we de 
belangrijkste activiteiten voor het komende jaar besproken. Leidend hierbij is om voor elk lid wat wils te 
bieden. In het programma voor komende maanden heeft u het resultaat hiervan kunnen lezen. 
Een belangrijk onderwerp was het plan van Charles Schils om de mooie natuur in en rond Breda dichter bij 
de burgers te brengen. We willen de burgers zowel op gebied van natuuronderzoek, natuurbeleving als 
natuurbeheer meer bij de natuur in hun directe leefomgeving betrekken. Dat willen we als KNNV niet alleen 
doen, maar zoeken daarbij samenwerking met andere Bredase natuurgroepen. Het plan dat nog in volop 
in ontwikkeling is wordt verder in de Nieuwsbrief in een aparte rubriek uit de doeken gedaan. 
In de resterende tijd is de samenwerking tussen KNNV en IVN aan de orde geweest. Teleurstellend was het 
bericht van het landelijk bestuur. Er blijkt bij veel afdelingen onvoldoende draagvlak te zijn voor een 
eenheidsorganisatie van KNNV en IVN. Het gevolg hiervan is dat er is besloten om op landelijk niveau een 
tussenstap in de samenwerking te maken. 
Men vond het jammer dat het landelijk bestuur een pas op de plaats maakt en men vraagt zich af wat dat 
betekent voor de regionale samenwerking. Het zou erg jammer zijn als deze hierdoor vertraging op zou 
lopen. 

Jacques Rovers 
Lezing over Mestkevers op maandag 23 november door Jac Blommaart 
Mestkevers, we kennen ze al-
lemaal wel. Die staalblauwe 
kevers die op hun gemak over 
een bospad scharrelen of op 
open plekken op de hei. Ze 
schijnen zich niet erg druk te 
maken.  
Maar pas op! Het zijn beestjes 
die een buitengewone broed-
zorg aan de dag leggen!  
Het is verbazingwekkend hoe 
mannetje en vrouwtje samenwerken om het nageslacht van een goede toekomst te verzekeren. Ze zijn de 
hele nacht bezig. Overdag zie je alleen maar wat omhoog gewerkt zand als resultaat van hun 
inspanningen. 
De Biesbosch en Surae mogen zich gelukkig prijzen dat er Schotse Hooglanders rondstruinen. Ze zorgen er 
voor dat Nederland nog wat stukken “echte “natuur bezit. En de mestkevers zijn daar het hele jaar door 
van mest verzekerd! Dat is op het boerenland wel anders. ’s Winters, en steeds vaker ook ’s zomers, staan 
de koeien op stal. Plaatsen waar wilde grazers lopen vormen zo enclaves voor onze mestkeverpopulatie. 
Mestkevers zijn zo nuttig dat Australië en Nieuw Zeeland ze uit Europa hebben geïmporteerd. Laten wij er 
dan ook zuinig op zijn! 
De lezing vindt plaats in Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda en begint om 20.00 
uur. De toegang bedraagt € 3, - (incl. koffie, thee). 
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Lezing over Zoogdieren in West-brabant  op 25 januari door Dick Klees 

Dat er zo veel meer mensen naar vogels kijken dan naar 
zoogdieren komt niet door het feit dat vogels zo aaibaar 
zijn. Nu zijn wilde zoogdieren dat ook niet, al zien ze er 
soms erg uitnodigend uit.  
Het heeft waarschijnlijk te maken met het vermogen om 
te vliegen. De toegang tot een derde dimensie, biedt 
een vogel een aanzienlijk kortere vluchtafstand met een 
zelfde veiligheidsmarge ten opzichte van een twee 
dimensionaal zoogdier. Die kortere afstand vertaalt zich 
in gemakkelijker en langer zichtbaar.  
Daarbij zijn ze overwegend dag-actief wat goed 
overeenkomt met ons mensen en als het meezit ook nog 
kleurrijk. Zo stelen ze de show. Terwijl een groot aantal 
vogels ons verlaat als het even moeilijker wordt. 
Zoogdieren daarentegen zijn overwegend plaatstrouw, 
jaarrond aanwezig en moeten hun ruimte veel vaker 
met menselijk gebruik delen. Toch zijn er heel wat 
soorten die daar uitstekend in slagen en zelfs in of direct 
grenzend aan een stad een gebied bewonen waar ze 
voedsel en ruimte vinden om hun hele levenscyclus af te 
werken.  
En dat houdt echt niet op bij muizen en ratten, die vaak 
als profiteurs gezien worden. Iets wat spitsmuizen en 
vleermuizen als insecteneters niet valt te verwijten.  
Maar ook grotere dieren hebben geleerd zich aan te 
passen en met ons samen te leven. Konijnen koloniali-
seren industrie gebieden, reeën grazen in de bermen, 
marters verblijven in tuinen.  
U zult verbaasd staan hoeveel dieren er in onze naaste 
omgeving te vinden zijn, maar wij moeten ze wel leren 
zien. Dat betekent: Er ’s nachts op uit of de sporen leren 
te lezen die ze nalaten.  
Gelukkig helpt de techniek ons ook steeds meer om moeilijk waarneembare soorten in beeld te brengen. 
Zo kunnen wij het geluid van vleermuizen hoorbaar maken en donker actieve dieren filmen infrarood 
camera’s, terwijl wij zelf een dutje doen. Een beetje interesse gewekt, kom dan kijken naar de fascinerende 
mogelijkheden ……  

De lezing vindt plaats in Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda en begint om 20.00 
uur. De toegang bedraagt € 3, - (incl. koffie, thee). 
 
Mossencursus voor beginners in november 
In de periode november-februari organiseert de KNNV afdeling Breda een basiscursus mossen.  
Twee docenten zullen ieder een gedeelte van de cursus voor hun rekening nemen. In de herfst van 2015 zal 
Rob Vereijken, mossendeskundige bij KNNV-Tilburg de eerste beginselen aan de orde stellen. In het voorjaar 
van 2016 zal Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout, hierop voortborduren.  
In twee binnenbijeenkomsten komen de basiszaken rondom een mosplant aan de orde: uiterlijk, groeivorm, 
de voortplanting en de ecologie van de mossen (waar kun je een mos aantreffen). Vervolgens worden de 
belangrijkste mossen besproken met hun typische veldkenmerken en hun groeiplaats. De nadruk van de 
cursus ligt op herkenning van mossen in het veld en de plaats waar deze voorkomen. Daarom zijn vier 
veldexcursies opgenomen.  
Meer informatie is te verkrijgen bij breda@knnv.nl  
Inmiddels is het maximale aantal deelnemers bereikt, waardoor aanmelding helaas niet meer mogelijk is.  

Jacques Rovers 
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Basiscursus wilde planten  
Het is al weer enkele jaren geleden dat de KNNV Breda een basiscursus wilde planten heeft georganiseerd. 
In 2016 pakken we dit weer op. 
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die graag zelfstandig een plant op naam willen brengen om zo 
meer over de achtergrond van de plant zoals groeiplaats te weten te komen.  
De cursus bestaat uit 6 theorieavonden en 5 veldexcursies.  
De start is half maart en de cursus eindigt tweede helft van september. 
Wat komt er zoal aan de orde: 

• Indeling van het plantenrijk  
• De opbouw van de planten en de namen en functies van de verschillende onderdelen  
• Uitleg bij de botanische termen die gebruikt worden in de Veldgids Nederlandse Flora 
• Enkele plantenfamilies, de gemeenschappelijke kenmerken 
• Het op naam brengen van planten met de Veldgids Nederlandse Flora 

De cursus wordt gehouden op de avonden van 16 maart, 13 april, 25 mei, 29 juni, 17 augustus en 21 
september telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur in het duurzaam leslokaal van bezoekerscentrum Wolfslaar in 
Breda (de data zijn nog onder voorbehoud) . 
De veldexcursies zijn op zaterdagochtend  16 april, 28 mei, 2 juli, 20 augustus en 24 september van 9.00 uur 
tot 12.00 uur.  
Door financiële ondersteuning van Groen en Doen (onder voorbehoud) is de deelname voor leden van 
KNNV-Breda gratis, voor leden van naburige afdelingen €14, -. Niet-leden kunnen voor € 28, - deelnemen en 
krijgen een jaar gratis lidmaatschap van KNNV ingaande per 1-1-2016. Koffie en thee zijn gratis.  
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, een uitgave 
van de KNNV Uitgeverij (het boek kost € 39,95) en van een loep. Dit materiaal wordt tijdens de lessen 
beschikbaar gesteld. De veldgids kan voor een gereduceerde prijs worden aangeschaft. 
Aanmelden: stuur een email naar breda@knnv.nl onder vermelding basiscursus wilde planten.   
Meer informatie kunt u inwinnen via breda@knnv.nl of bij 076 5875353.                        Jacques Rovers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Samenwerking IVN en KNNV - vervolg 
Na het raadplegen van de achterban, alle afdelingen van het KNNV en het 
IVN, hebben de landelijke besturen geconcludeerd dat "er meer tijd en 
ruimte nodig is om de samenwerking gestalte te geven". Gedacht wordt in 
2016 eerst een lichte koepelorganisatie in te richten die inhoudelijke 
samenwerking tussen beide verenigingen gaat realiseren en de afdelingen en regio's gaat ondersteunen. 
Ook wil men voorbeelden geven hoe je lokale samenwerking vorm kunt geven. 
Een beetje pas op de plaats dus en dat vinden we vanuit het Bredase wel een beetje teleurstellend, omdat 
we eigenlijk wel verder willen met het proces. Het bestuur van de KNNV-afdeling Breda heeft met het 
bestuur van het IVN Mark&Donge de intentie uitgesproken dat we het streven naar een nieuwe natuur-
organistie omarmen en dat we de regionale ontwikkelingen willen laten sporen met de landelijke ontwikke-
lingen. Daarop zouden we wel willen anticiperen door verder samen te werken en activiteiten af te 
stemmen. Wordt vervolgd dus. 
Daarnaast is ook de werkgroep van vier Bredase natuurverenigingen actief die de meerwaarde en moge-
lijkheden voor samenwerking tussen alle natuurverenigingen in Breda onderzoekt. Ze zullen eind oktober 
een presentatie voor de besturen geven met een advies hie verder te gaan. Het resultaat komt in een 
volgende nieuwsbrief aan de orde.                                                Jan Woolderink 

Terugkomdag insecten – 25 november 
Op woensdagavond 25 november is nog de terugkom-/studieavond als 
afsluiting van de insectencursus. 
De bedoeling is bijzondere ervaringen uit te wisselen, gemaakte foto’s te laten 
zien en te kijken of de soorten op naam te brengen zijn met de hulp van Wim.  
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan de 
basiscursus insecten. Maar als je niet deelgenomen hebt, en wel interesse 
hebt in insecten, ben je op deze avond van harte welkom!     Jan Woolderink 

mailto:breda@knnv.nl
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Evaluatie-avond vlindertellingen 2015 – 18 november 
Op 18 november as komen de tellers van de vlinderroutes in en rond Breda weer bij elkaar. Door 
omstandigheden is het de eerste keer van dit jaar. De vlindertellers zullen de tellingen van hun eigen route 
presenteren en we zullen het programma voor 2015 bespreken. 
De evaluatieavond wordt gehouden om 20.00 uur in het duurzaam leslokaal van  het bezoekerscentrum 
Wolfslaar.  
 
 
 
 
 

Breda Binnenste Buiten  
Het Mastbos en Liesbos zijn onverbrekelijk met de naam Breda verbonden en alom bekend. Maar Breda 
heeft zoveel meer natuur te bieden. De Lange bunders, de geluidswal Heusdenhout, Vuchtpolder om maar 
wat te noemen.  
Binnen het KNNV is het idee gegroeid om de komende jaren met al die mooie natuurgebieden meer naar 
buiten de treden. We willen zowel op gebied van natuuronderzoek, natuurbeleving als natuurbeheer 
inwoners meer bij de natuur in hun directe leefomgeving betrekken. Hierin zoeken we samenwerking met 
natuurgroepen als IVN en de West-Brabantse vogelwerkgroep. 
In een tijdsbestek van 5-7 jaar moet de hele stad bestreken zijn. Elk jaar staat één gebied in de aandacht. 
Bij de keuze van de gebieden gaan we uit van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk in 
de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, Bavelse Leij, Bijloop/Turfvaart, Weerijs, poldersloten 
Vuchtpolder. 
In 2016 willen we als pilot starten met de Molenleij (zie ook stukje 2016, jaar van de Molenleij). Verschillende 
groepen gaan met inventarisaties aan de slag, zoals planten, vogels, zoogdieren, amfibieën/vissen, 
vlinders/insecten en paddenstoelen. Er kunnen natuurwandelingen en exposities georganiseerd worden. 
Zou het niet leuk zijn om er ook andere organisaties zoals de heemkundekring en een fotografieclub bij te 
betrekken? 
Via een eigen website worden de waarnemingen vermeld, maar ook via regelmatige publicaties met ver-
halen en bijzondere waarnemingen in de kranten, brengen we de activiteiten naar buiten. Een handboek 
van de natuurgebieden van Breda met kortere en langere wandelingen kan  een mooi eindproduct zijn. 
Het plan is nog volop in ontwikkeling en niet uitgerijpt. Als je enthousiast bent en wilt meedenken of mee-
werken, kun je aanhaken: stuur een email naar breda@knnv.nl. Ook voor vragen. We zoeken zowel 
specialisten die met hun soortenkennis de diepte in gaan en daarin andere mensen willen meenemen, als 
mensen die overzicht hebben en het grote geheel kunnen overzien, mensen die leuke  verhalen kunnen 
schrijven, fotografen, it-ers. 

Charles Schils 
Symposium muurplanten groot succes 
Samen met de gemeente Den Haag organiseerde FLORON voor het eerst in twintig jaar een symposium 
over muurplanten, speciaal voor stadsecologen, ecologisch adviesbureaus en muurplantenwerkgroepen.  
Wethouder Boudewijn Revis opende het symposium, dat op 8 oktober j.l. in het stadhuis van Den Haag 
plaatsvond. Tijdens het ochtendprogramma konden de 52 deelnemers inspiratie opdoen uit de praktijk in 
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. 's Middags waren er twee excursies langs bijzondere plekken voor 
muurplanten in de stad.  
De presentaties van de dag zijn te vinden op de website van FLORON: www.floron.nl//muurplanten 
Wil je met muurplanten aan de slag in Breda of omgeving of wit je gewoon meer weten over dit onderwerp  
neem dan gerust contact op Erik van der Hoeven via breda@knnv.nl            Erik van der Hoeven 
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http://www.floron.nl/muurplanten
mailto:breda@knnv.nl


 
Nieuwsbrief KNNV-Breda november-december-januari 2015/2016     6 

 

Activiteiten paddenstoelengroep in 2015 
Op 3 oktober jl. heeft Coby Stapel de paddenstoelengroep begeleid nabij de putten van Surae, aan de 
oostzijde van Boswachterij Dorst. 
Met de determinatietabel “Sleutelen met fungi” van Hans Vermeulen in de hand probeerden we de 
soorten op naam te brengen. Bij sommige soorten verliep dat erg gemakkelijk, bij sommige blijft het toch 
lastig om de terminologie goed te interpreteren. Maar met enkele plaatsjesboeken en niet te vergeten de 
hulp van Coby konden we de meeste paddenstoelen wel op naam brengen.  
Op 23 oktober zijn we met nagenoeg dezelfde groep onder leiding van Wim Verachtert, verbonden aan 
natuurpunt in Turnhout, vanaf de oude Boswachterschuur de boswachterij Dorst ingetrokken. Belangrijk doel 
was om de paddenstoelen-geslachten in het veld goed van elkaar te kunnen onderscheiden.  Wat zijn nu 
de specifieke kenmerken waarin het ene geslacht zich onderscheidt van het andere?   
Een basistabel voor plaatjeszwammen uit “Sleutelen met fungi”  is hierbij leidend. De kleur van de sporen is 
een belangrijke eerste stap. De paddenstoelen met bruine sporen staan bekend als moeilijk op naam te 
brengen. Het is een uitgebreide groep met vele op elkaar lijkende  geslachten. Toch zijn er wel handige 
kenmerken.  
Zo is een goed kenmerk van de gordijnzwammen de roestbruine kleur van dit geslacht. Onmiskenbaar. Zit je 
eenmaal bij het goede geslacht, dan is de vervolgstap om binnen het geslacht op de juiste soort te komen. 
Bij sommige geslachten is dat vrij goed te doen, bij andere is dat erg lastig en dien je microscopisch te werk 
te gaan.   
Het voert te ver om alle soorten te noemen die we tijdens de excursie gezien hebben. Enkele bijzondere: de 
rupsendoder (foto2), pelargonium gordijnzwam (foto 3), zwartwordende wasplaat (foto 4), het felgroene 
papagaaizwammetje en de talloze sneeuwzwammetjes. 
Om de opgedane kennis vast te houden en uit te breiden proberen we dit najaar nog enkele keren op 
stap te gaan (vrijdagochtend of vrijdagmiddag).   
Ook belangstelling? Laat het even weten via breda@knnv.nl.                                                  Jacques Rovers 

                                                                          

2016, Het jaar van de Molenleij 
‘Alles verandert, maar sommige dingen 
blijven toch hetzelfde’. 
 
De loop van de Molenleij is de afgelopen 200 
jaar voortdurend omgelegd en vergraven. 
Begin jaren 60 is de monding verlegd van het 
Ginneken naar de Wilhelminasingel, ter hoog-
te van het Florijn College. Nog dit jaar is bij de 
Bavelseberg de loop verlegd. Eigenlijk is het 
meer een knutselbeek.  
Wat is in die twee eeuwen hetzelfde is ge-
bleven? Al op het kaartje uit 1815, vloeien 
drie hoofdtakken samen (nabij de huidige 
Bavelse berg) en vormen samen de Molenleij. 
Deze drie takken zijn de Dorstse Leij, dat zijn 
oorsprong vindt nabij de Boswachterij Dorst, 

de Molenschotse Leij stroomt vanaf de vliegbasis en de Gilzewouwerbeek die tot Gilze reikt. Het totale 
stroomgebied heeft (nog steeds) een oppervlakte van zo’n 30 km². Als er 1 mm regen valt, is dit 1 liter water 
per vierkante meter, komen er toch 30 miljoen ‘melkpakken’ naar beneden. Al het water dat niet verdampt 
of dieper de bodem intrekt, stroomt uiteindelijk bij de Wilhelminasingel in de Mark. 

Stroomgebied Molenleij 1815, bron: Kadaster, 200 jaar topografie 
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In het stroomgebied liggen geen uitgestrekte natuurgebieden. Wel zijn door het ecologisch beheer en 
natuurontwikkeling interessante gebiedjes ontstaan. Het van Koolwijkpark en Brabantpark zijn nog traditio-
nele parken, de beek stroomt er als een groen/blauw lint langs en doorheen.  
Door de sterk verbeterde waterkwaliteit en het beheer zijn er o.a. voor vlinders en libellen aantrekkelijke 
oever- en waterbegroeiingen ontstaan. Maar ook een vistrap, wat poelen en een stukje ‘oerbos’; althans 
een 25-jaar oud bosje waar nooit één boom is aangeplant. Aan de rand van de stad zijn de geluidswal 
Heusdenhout en Natuurpark ‘Tussen de Leijen’ aan de overzijde, in de jaren negentig aangelegd. De 
knolsteenbreek groeit er inmiddels massaal.  
In de afgelopen vijf jaar is het natuurpark Gilzewouwerbeek en dit jaar het stroomgebied rond de Bavelse 
berg gereed gekomen. Dat laatste ligt er nu nog kaal bij, maar de inrichting is interessant genoeg om de 
ontwikkelingen de komende jaren te volgen. Zal de geïsoleerde populatieboomkikkers een uitweg vinden 
van de vliegbasis Gilze-Rijen naar andere gebieden? We gaan het zien!  

                                                                               Charles Schils 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zondag 1 november 2015, Wandeling Asterdplas vanaf 09.00 uur; lees verder. 

 
Excursies IVN Mark & Donge  (Voor meer informatie: http://www.ivn-markendonge.nl) 
 
Zondag 8 november 2015:    Haagse Beemdenbos en polder. Vogels op bezoek. Lees verder  
Zondag 22 november 2015:   Mastbos (Turfven). Bijna winter? Lees verder  
Zondag 6 december 2015:   Hooiberg. De groene Schakel. Lees verder  
Zondag 20 december 2015:  Vrachelse Heide. Water winnen. Lees verder  
Zondag 27 december 2015:  De Blauwe Kamer. Einde van een jaar. Lees verder  
 

 
 
Facebook KNN-Breda 
 
Houdt ook onze facebookpagina goed in de gaten voor allerlei nieuwtjes . 

 

Vistrap Brabantpark         De Funnelman laaft zich     Samenvloeiing Molenschotse Leij en Gilzewouwerbeek 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=672
http://www.ivn-markendonge.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_haagsebeemdenbos_nov2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_mastbos_turfven_nov2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_hooiberg_dec2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_vrachelseheide_dec2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_blauwekamer_dec2015.htm
https://www.facebook.com/KNNV-Breda-183479615188932/?ref=hl

