
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
Aanmelding per email: breda@knnv.nl 

of per telefoon bij de excursieleider. 

 

15 april: Vlaamse Ardennendag 

Dit is de 33e Vlaamse Ardennendag,  

's Morgens maken we een wandeling in 

het Burreken, een kleinschalig land-

schap van akkers, bossen en gras-

landen. Na de lunch gaan we naar het 

bos ’t Ename dat grotendeels op de 

steile valleiwand van de Schelde ligt. 

Vertrek: Verzamelen (om 6.45 uur) op 

de hoek van de Vriesdonken en Grote 

Spie, Breda. Opgeven vóór 9 april bij: 

Hub Snapper, 06 209 890 06. 

a 

21 april: Gewestelijke excursie Merkske 

De beek ’t Merkske meandert letterlijk 

op de grens van België en Nederland 

Wat het gebied bijzonder maakt is het 

beekdal waardoor het slingert. Mooie 

kleinschalige landschappen met ieder 

hun eigen flora en fauna geven het dal 

een geheel eigen gezicht.. 

Vertrek om 8.30 uur uit (Willemsstraat) 

Breda of om 9.30 uur bij café In Hol-

land, Schootsenhoek 23, Castelré. 

Opgeven vóór 14 april bij Jacques 

Rovers (076 587 5353). 

29 april Stadsplanten Breda - Zuidoost  

We gaan naar de wijken Overakker, 

Blauwe Kei en IJpelaar. We zien na-

tuurlijk heel algemene soorten, maar 

wellicht ook bijzondere planten, zoals 

klokjessoorten, de eendgsbloem en 

varensoorten. Aanmelden niet nodig. 

Vertrek om 14.00 uur, kruising Valke-

nierslaan 45 / Mathenessestraat, Breda. 

20 mei: Trippelenberg 

De Trippelenberg is een natuurgebied 

ten zuidwesten van Breda langs de Aa 

of Weerijs, dat in 2005 opnieuw is 

ingericht. De maatregelen hebben een 

gunstig effect gehad op met name de 

plantengroei. Waterdicht schoeisel en 

een loepje en verrekijker meenemen. 

Vertrek om 9.30 uur op de Houtbrug 

(=de brug tussen de Dr. Batenburglaan 

en de Dr. Schaepmanlaan in Breda). 
Aanmelden: Erik vd Hoeven, 076-5600729 

 

 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Het buitenseizoen is van start gegaan 

met een prachtige bustocht door een 

deel van onze provincie, gecombi-

neerd met enkele wandelingen. Onder 

leiding van Piet de Jongh hebben we 

kennis gemaakt met de verschillende 

landschappen van West-Brabant. Eerst 

de Dintelse Gorzen, dan de Langstraat 

(Labbegat) en tenslotte het Merkske.  

Uit een wilg op de Dintelse Gorzen 

klonk “tjif-tjef-tjif-tjef…..”, toen wisten 

we dat de lente weer in het land was. 

Vanaf 17 maart kun je dit vogeltje dus 

bijna overal weer horen. 

Het bestuur heeft op de afgelopen 

Van het bestuur 

jaarvergadering het idee gelanceerd 

om te komen tot een klankbordgroep. 

Dat is een groep leden die zo af en toe 

eens met het bestuur komt praten over 

het reilen  en zeilen van de afdeling. 

We zien elkaar wel regelmatig bij 

lezingen, cursussen en excursies, maar 

dan komt het er niet van om bijvoor-

beeld over onze toekomstplannen te 

praten. Wij willen onze ideeën graag 

met enige regelmaat toetsen aan de 

wensen van ‘gewone’ leden. Hierbij 

dus een oproep om daar aan mee te 

doen. 

                Erik van der Hoeven 
 

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 (vooraf aanmelden): 

Zondag     15 april     6.45 -19 u. 

Zaterdag 21 april    9.30 -16.30 u. 

Zondag   29 april    14-15.30 u. 

Zondag    20 mei     9-12.30  u. 

Zaterdag 26 mei     9-12.30  u. 

   (voor deelnemers vlindercursus) 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Maandag     16 april      20 uur 

In het gemeenschapshuis De Haay, 

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

Data: 

4 april, 2 mei, 30 mei:  

       Bestuursvergadering.  

14 april : KNNV Landelijke  

       jaarvergadering 

7 mei  : Start cursus cruciferen  

    en composieten  

12 mei : Bijenteldag Breda 

. 
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Ook gele helmbloem en tongvaren zijn 

regelmatig waargenomen. Klein glas-

kruid (Parietaria judaica) lijkt ook aan 

een opmars begonnen.  

Op drie verschillende locaties zijn forse 

populaties van de beschermde steen-

breekvaren aangetroffen.  

Heel bijzonder is de vondst van zwart-

steel (Asplenium adiantum-nigrum) op 2 

verschillende locaties en de ontdekking 

van een lintvaren ( Pteris multifida) in 

een kelderput. 

Op de website www.knnv.nl/breda kunt 

u een artikel vinden over muurplanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen 
16 april: Wat kun je als burger aan biodiversiteit doen?          De Haay, Bavel  

Ben Delbaere en Ronald Kusters  

 

 

Stadsplanten 

 

 

Als je gewoon door West-Brabantse landschap rijdt of fietst zie je weinig bijzonder-

heden, maar kijk je wat beter dan laat het landschap nog veel sporen zien van zijn 

ontstaansgeschiedenis en zijn bewoning. 

Het was erg fijn dat Piet de Jongh, goed bekend met het Brabantse landschap en 

redactielid van het boek “Van Beekdal tot Stuifduin”, ons wegwijs heeft gemaakt. 

Op 6 februari zorgde hij voor een boeiende lezing over het ontstaan van Noord-

Brabant en heeft hij de drie belangrijkste landschapstypen in West-Brabant bespro-

ken: het kustlandschap bij de Dintelse Gorzen, het veenlandschap in de Langstraat 

en het deklandschap bij het Merkske. 

De theorie ging echter pas echt leven toen we op 17 maart met de bus de 

besproken landschappen gingen bezoeken. Gewapend met grondboor liet Piet de 

Jongh ons lopen door de komklei, vertelde over de alleenstaande kerk van 

Raamsdonk en loodste ons door het bruine kwelwater nabij het Merkske. Alle ruim 30 

deelnemers kijken nu op een andere manier naar het landschap. In genoemd boek 

kunt u veel terugvinden van de aardkundige waarden in Noord-Brabant. 

 

De Werkgroep Stadsplanten Breda 

werkt gestaag aan het vullen van de 

website  www.stadsplantenbreda.nl  

Intussen staan er 68 planten beschreven 

en ongeveer wekelijks worden nieuwe 

vondsten gemeld.  

In de afgelopen herfst zijn we een 

onderzoek gestart naar het voorkomen 

van een aantal typische muurplanten in 

onze stad. Vooral de muurvaren en 

muurleeuwenbek komen zeer frequent 

voor op wat oudere muren. Op 

sommige locaties was het aantal 

exemplaren niet te tellen.  

Het gaat niet goed met de huismus.  Het 

is echter niet geheel duidelijk waarom 

de populatie huismussen achteruitgaat. 

Kees Heij, de spreker op de lezing van 31 

oktober jl, geeft aan dat de achteruit-

gang niet komt door één oorzaak maar 

een opeenstapeling van oorzaken is. 

De kat is een belangrijke vijand van de 

huismus. Daarnaast speelt het aanbod 

van minder geschikt voedsel een grote 

rol. Dit komt vooral door het mindere 

aanbod van eiwitrijke insecten. Mussen 

zijn alleseters. Een koud, nat, insecten-

arm voorjaar is dan ook funest. 

Ook zijn stad en platteland te netjes 

geworden. Er zijn nauwelijks nog foura-

geerplaatsen. 

Ben Delbaere, verbonden aan het Eu-

ropees Expertisecentrum voor Biodiver-

siteit en districtscoördinator van Floron 

en Ronald Kusters van Gebroeders 

Brouwers Groenvoorziening lichten dit 

thema toe mede aan de hand van de 

biodiversiteitstuin in Tilburg. 
Hoe verhoudt de wilde flora en fauna 
zich ten opzichte van biodiversiteit. 
Welke kansen bieden 
biodiversiteitsacties voor de bescher-
ming van de inheemse flora en fauna. 
Welke zijn mogelijke risico's? Wat kun je 
als burger zelf aan biodiversiteit 
bijdragen? 

Ben Delbaere, verbonden aan het 

Europees Expertisecentrum voor 

Biodiversiteit en dis-trictscoördinator 

van Floron en Ronald Kusters van 

Gebroeders Brouwers 

Groenvoorziening lichten dit thema 

toe mede aan de hand van de 

biodiversiteitstuin in Tilburg. 

 

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. 

Hoe verhoudt de wilde flora en fauna 

zich ten opzichte van biodiversiteit? 

Welke kansen bieden biodiversiteitsac-

ties voor de bescherming van de in-

heemse flora en fauna. Welke zijn 

mogelijke risico’s. Wat kun je als burger 

zelf aan biodiversiteit bijdragen? 

Kat de grootste vijand van de huismus 

 

 

Minder nestgelegenheid wordt niet 

echt als een belangrijke oorzaak van 

de achteruitgang genoemd. Mussen 

zijn bij voldoende voedselaanbod 

vindingrijk in het vinden van nest-

gelegenheid. 

Of (virus)-ziekten een rol spelen bij de 

achteruitgang van huismussen is niet 

bekend. Onderzoek op dit gebied kan 

hierover opheldering geven. In dit 

verband is Kees Heij blij met iedere 

dode mus die op een natuurlijke wijze is 

gestorven.  

Zie onze website wat te doen als je een 

dode mus vindt. Daar vind je ook een 

uitgebreider verslag van deze boeien-

de lezing.           Jacques Rovers 
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De cursussen: 

- Plantencursus Cruciferen en 

composieten op 7 en 21 mei, 4 

juni en 20 augustus (telkens van 

19.30 - 22.00 uur),  

met een excursie op 18  juni.  

Kosten € 30,- voor leden en € 40,- 

voor niet-leden. 

Opgeven via breda@knnv.nl of 

bij de secretaris. 

- Paddenstoelencursus voor het 

najaar, in voorbereiding 

- Vlindercursus - vervolg.  

Vervolg van onze vlindercursus 

van vorig jaar: Een binnenbij-

eenkomst op 11/4 en een 

buitenexcursie op 26/5.  

 

Landschappelijk schoon van West-Brabant 

 

 

Mededelingen: 

- Op de website (knnv.breda.nl) 

staat meer informatie over de 

artikelen van deze nieuwsbrief 

(excursies, nieuws, verslagen) 

-  West-Brabantse Vogelwerk-

groep  

15 apr. : Stadsvogelexcursie 

2? apr. : Biesboschexcursie 

20 mei : Zaartpark, Breda 

 www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 

 data van excursies 

 - 9, 22 en 29 april 

 - 13, 20 en 28 mei 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

 

Het jaar van de bij 

Het weekeinde van 12 en 13 mei 

staat is Bijentelweekend.  

Het doel is dat zoveel mogelijk 

mensen in hun tuin of omgeving 

bijen gaan  tellen. In Breda is er 

een tel-‘event’ in de Merkxtuin. 

Uitgaven: 

- Wilde bijen zoekkaart 

- Bijen-publiekskrant 

- Schoolkrant 

- Zakje bloemzaden 

- Schoolpakket 

- Bijen in beeld 

Zie: 

 www.jaarvandebij.nl 
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