
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 

2 april: Gewestelijke excursie Tilburg 

Deze gewestelijke excursie gaat naar 

het Beleven ten zuidwesten van Reusel  

en de Reuselse Moeren.  

Het Beleven (Brabants Landschap) is 

een ven dat door natuurontwikkeling 

weer in zijn oude staat is gebracht. De 

Reuselse Moeren (SBB) is een hoog-

veenreservaat. 

Vertrek om 8.30 uur uit (Willemsstraat) 

Breda of rechtstreeks: Café de Klok, 

Turnhoutseweg 31, Reusel. 

Opgeven vóór 25 maart bij Hub Snap-

per of Ben Akkermans (013 5362107). 

17 april: Vlaamse Ardennendag 

Dit is de 33e Vlaamse Ardennendag,  

's Morgens maken we een geologische 

wandeling te Kwaremont. Na de lunch 

gaan we naar het Ingelbos bij de 

Hotondmolen te Kruisbergen. 

Vertrek: Verzamelen (om 6.45 uur) op 

de hoek van de Vriesdonken en Grote 

Spie, Breda. Opgeven vóór 10/4 bij: 

Hub Snapper, 06 209 890 06. 

8 mei: Turfvaart en Bijloop  

Nadat de turf was afgegraven ont-

stond er een nat heidegebied langs Bij-

loop en Turfvaart dat in de vorige 

eeuw  in landbouwgebied is omgezet. 

Het Brabants Landschap is sinds 1970 

eigenaar van de Pannenhoef en werkt 

hard aan natuurherstel. Op deze ex-

cursie zien we wat het resultaat is. 

Vertrek om 9.15 uur in de Willemsstraat, 

of om 10.00 uur bij parkeerplaats ‘de 

Bak’  langs de Ettense Baan.  

21 mei: Strijbeekse heide 

Sinds 1990 wordt de verdroging tegen-

gegaan. Vennen zijn uitgebaggerd, 

delen van het gebied zijn geplagd, 

doorgaande wegen zijn afgesloten en 

recreatieweitjes opgeheven.  

Deze maatregelen blijken succes te 

hebben. Nog volop in ontwikkeling 

maar genoeg reden om nu alvast een 

kijkje te komen nemen! 

Vertrek om 9.15 uur in de Willemsstraat, 

of om 10,00 uur bij parkeerplaats aan 

de Ericaweg (bij de Goudbergseweg). 

 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Gelukkig trekt de lente zich niets aan 

van het politieke klimaat. Alles komt 

gewoon weer in bloei: Maarts viooltje, 

speenkruid, klein hoefblad, herderstas-

je, vroegeling, enz. De natuur oogt 

(nog) niet bleker. 

Toch zijn er zorgen. Staatssecretaris 

Bleker heeft aangekondigd dat hij 

naast bezuinigingen op natuur ook 

bescherming van de natuur wil vermin-

deren. Om dit te bereiken zijn er nog 

wel wetswijzigingen nodig en die geluk-

kig ook langs de Eerste Kamer moeten.  

In onze directe omgeving is er weer 

enige hoop voor een meer natuurlijke 

Van het bestuur 
inrichting van het Markdal. Vijf natuur-

verenigingen (waaronder KNNV-Breda) 

hadden samen op 23 februari  j.l.  in de 

zaal Vianden een discussieavond met 

provinciale politici georganiseerd over 

de toekomst van het Markdal. 

De politici deden enkele toezeggingen 

in de richting van een duurzaam Mark-

dal (meer informatie op onze website).  

Heeft u een min of meer natuurlijk inge-

richte tuin? Dan kunt u zich opgeven 

voor het project ’Tuinreservaten.nl’, 

een initiatief van ‘Vroege Vogels’ on-

der het motto Stop het stenen tijdperk 

(zie www.tuinreservaten.nl). 

                Erik van der Hoeven 
 

  Vleugeltjesbloem, Dorst 

Website 
 www.knnv.nl/breda 

Email 
 breda@knnv.nl 

Telefoon 
secretariaat: (076) 587 53 53 

planten–wg: (076) 587 53 53 

mossen-wg: (076) 565 65 46 

Postrekening: 10 70 954  

Lid worden:  

Stuur email naar:  breda@knnv.nl 

Excursies: 

Zaterdag    2 april     9.15-17 u. 

Zondag  17 april     7-19  u. 

Zondag      8 mei     9-12.30  u. 

Zaterdag 21 mei     9-12.30  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Maandag     18 april      20 uur 

In het gemeenschapshuis De Haay, 

Bavelse Hei 3, Bavel, T: 0161-43198. 

Data: 

1 april, 6 april, 12 mei:  

       Bestuursvergadering.  

9   apr  : Jaarvergadering: 

       (vergaderen en excursie  

           Ulvenhoutse Bos). 

11 mei : Begin cursus  

        Grasachtigen.  

14 mei : Eendaagse planten-  

       cursus. 

Mei    : KNNV-jubileum 110 jaar. 
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Oranjetip 

http://www.tuinreservaten.nl/
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kleiner. Om hier iets aan te doen wor-

den, samen met een netwerk van en-

thousiaste vrijwilligers, beschermings-

maatregelen genomen. Dit biedt hulp 

aan de soorten om zich in het huidige 

landschap te handhaven. 

Vanuit zijn professionele hoedanigheid 

als gebiedsmedewerker en voorlichter 

en adviseur van landschapsbeheer en 

erfbeplanting verzorgde Marco Renes 

op 31 januari een boeiende lezing over 

de weidevogels in Noord-Brabant. 

(Zie voor het uitgebreide verslag de 

website:   www.knnv.nl/breda ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen 
18 april: Natuur langs de Turfvaart en de Bijloop – Carlo Braat 

 

 

Verslag lezing Beheer Weidevogels 

 

 

De jaarvergadering is dit jaar op een zaterdag, met daarna een lunch en een excur-

sie in het Ulvenhoutse Bos.  

Locatie: Bezoekerscentrum Wolfslaar (MEC), Wolfslaardreef 95, 4834 SN te Breda. 

-  Aanvang vergadering: 11.00 uur 

-  12.30 uur: Gezamenlijke lunch in duurzaam leslokaal 

-  13.30 uur: Excursie Ulvenhoutse Bos 

-  15.30 uur: Afsluiting 

De (jaar)verslagen, het financiële verslag van 2010 en de begroting van 2011 zijn 

vanaf 10 uur in de vergaderruimte beschikbaar.  Deze stukken zijn ook verkrijgbaar 

via het secretariaat. De agenda is: 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d  27 april, gepubliceerd op website 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Bespreking jaarverslag 2010 van de secretaris 

5. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen en de excursiecommissie  

6. Bespreking financieel verslag van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2010  

8. Goedkeuring van de jaarstukken van 2010 en décharge van de penningmeester   

9. Begroting 2011 

10. Benoeming leden kascommissie 

11. Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende 

Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV 

12. Het programma voor 2011 en inbreng van de leden 

13. Huldiging jubilaris(sen) 

14. Rondvraag en sluiting 

 

Marco Renes is gebiedsmedewerker 

van het Coördinatiepunt landschapsbe-

heer en verbonden aan het Brabants 

landschap. Een onderdeel van dit coör-

dinatiepunt is soortbescherming van  

kenmerkende soorten van het agrarisch 

cultuurlandschap. Voorbeelden hiervan 

zijn vogels zoals weidevogels, uilen, zwa- 

luwen, de grote gele kwikstaart, maar 

ook andere diersoorten zoals amfibieën 

en vleermuizen. 

Helaas staat het leefgebied van deze 

soorten onder grote druk en wordt het 

gebied waar zij zich thuis voelen steeds 

Kwaremont 

Wie de naam Vlaamse Ardennen over-

dreven vindt, moet hier dringend een 

kijkje komen nemen. De heuvels mogen 

dan maar tot 150 m boven zeeniveau 

reiken, het landschap met beboste 

bronbeken is diep ingesneden en de 

steile hellingen bieden je mooie verge-

zichten over de Scheldevallei. Bossen en 

vergezichten vormen de rode draad in 

deze schitterende route. 

Het Ingelbos 

Het Ingelbos is een bos, vrijwel volledig 

omgeven door weiden, maar het is 
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Deze gebieden worden beheerd door 

Natuurmonumenten en het Brabants 

Landschap. De laatste 15 jaar is er 

hard gewerkt aan natuurherstel.  

Carlo Braat van Brabants Landschap 

doet verslag  en schetst een toekomst-

beeld. 

De Turfvaart en de Bijloop lopen globaal 

vanuit de omgeving van Achtmaal in 

de richting van Breda (Princenhage).  

Links en rechts van deze waterlopen tref 

je prachtige natuurgebieden aan: de 

Oude Buissche Heide, Wallsteyn, de 

Moeren, de Pannenhoef en de Vloei-

weide.  

Vlaamse Ardennen, 17/4 

 

 

ervan gescheiden door beekjes die 

een barrière vormen voor schadelijke 

invloeden (insijpelende mest).  

Het uitgesproken reliëf zorgt voor droge 

en natte stukken, wat weerspiegeld 

wordt in de vegetatie : Beuk, Zomereik, 

Lijsterbes, Dalkruid en Valse salie op de 

droge stukken, maar ook Zwarte els, 

Gewone es, Gevlekt longkruid, Dotter-

bloem, Groot springzaad, Kleine maag-

denpalm en Muskuskruid in de voch-

tiger delen. Ook de typische Vlaamse 

Ardennenplanten zoals Paarse schub-

wortel, Wilde hyacint en Eenbes ont-

breken niet. 
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De cursussen: 

- Cursus Grasachtigen op 11, 18 

en 25 mei en 15 juni (telkens van 

19.30 - 22.00 uur), gevolgd door 

een excursie op 25 juni.  

Kosten € 40,- voor leden en € 50,- 

voor niet-leden. 

- Korte inleidende plantencursus 

(een eendaagse workshop voor 

beginners), zowel op zaterdag 

14 mei als op 27 augustus, van 

10-15 uur. Kosten: € 12,50 

Opgeven bij de secretaris. 

De folder staat op de website en 

is op te vragen bij de secretaris. 

- Vlindercursus.  

De cursusavonden zijn op 28 juni 

en in begin september en een  

excursie in september. De data 

zijn nog niet definitief vastge-

steld. 

 

Jaarvergadering zaterdag 9 april 

 

 

Mededelingen: 

- Op de jaarvergadering van 

9/4 bespreken we het activi-

teitenprogramma voor 2011. 

- Op 1 oktober vindt het congres 

‘van waarneming naar natuur-

bescherming’ plaats. De KNNV 

organiseert dit congres samen 

met de VOFF. 

- Deze zomer bestaat het land-

goed Wolfslaar 500 jaar: feest-

week eind juni. 

- Op de website is uitgebreide-

re informatie te vinden over de 

artikelen van deze nieuwsbrief 

 (excursies, nieuws, verslagen) 

- Zie www.stadsplantenbreda.nl 

 voor de stand van zaken van 

  het stadsplanten project. 

- Data excursies IVN Mark & 

Donge: 

- 3 april, 10 april, 25 april 

 - 8 mei, 15 mei, 29 mei. 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

KNNV 110 jaar: 

In mei viert de KNNV het 110-ja-

rige jubileum met 110 afdelings-

activiteiten.  

De nadruk ligt in het weekeinde 

van 21-22 mei. 

Grote muur 

http://www.stadsplantenbreda.nl/

