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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: 10 70 954  

 

 

 

april - mei 2013 ● Uitgave 4 - 2 

 

Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 

  3 april : Bestuursvergadering 

11 april : Start workshop plantengemeenschappen 

13 april : Landelijke jaarvergadering KNNV 

14 april : Stadsvogels 

Stadsvogelexcursie van de West Brabantse Vogelwerkgroep voor vroege vogels! De natuur begint 

bij de voordeur, ook in Breda! Start 07.00 uur, bij de tank in het Wilhelminapark. Aanmelden niet 

nodig.  Neem verrekijker en vogelgids mee. 

14 april : Stadsplanten (i.s.m. IVN Mark & Donge) 

        Start om 14.00 uur, Kerkplein 2, Breda, voor ingang van de Grote Kerk. Aanmelden niet nodig.  

        Zie: stadsplantenbreda.nl 

20 april : Botanische dag KNNV in samenwerking met FLORON, Zwolle 

        Zie het artikel verderop en op knnv.nl 

27 april : De dag van de stadslandbouw 

        Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda. 

  3 mei  : Bestuursvergadering 

  4 mei  : Start nationale vogelkijkweek. 

        De vogelkijkweek loopt van 4 tot en met 12 mei 2013. Zie: vogelkijkweek.nl voor het programma. 

11 mei  : Gewestelijke excursie naar de “Naad van Brabant”: het Labbegat, de Dullaard en de Lage Hoven. 

        Start: 10.00 uur, Paardenmelkerij “De bonte Hoeve”, Hogevaart 85, Sprange Capelle. Einde: 16 uur. 

        Zie ook de toelichting verderop.  

        Aanmelden voor 5 mei bij Ben Akkermans (afd. Tilburg, 013 5362107) of via email: breda@knnv.nl.  

12 mei  : Vogelexcursie Park Hoge en Lage Vucht door de West-Brabantse Vogelwerkgroep in het kader van 

        de Nationale Vogelkijkweek. Informatie: westbrabantsevwg.nl 

18 mei  : Excursie van de workshop plantengemeenschappen. 

19 mei  : Stadsvogelexcursie Zaartpark, Start om 07.00 uur bij de brug Langendijk over de Aa of Weerijs. 

25 mei  : Excursie in Merkske vanuit SBB/Natuurrpunt 

26 mei  : Vlaamse Ardennendag.  

        De morgenwandeling is in de Zeverenbeekvallei (Deinze). De middaglocatie is dit jaar het natuur- 

        Gebied Grootmeers te Zingem. Een uitgebreidere toelichting staat verderop in deze nieuwsbrief. 

        Vertrek: Verzamelen (om 6.45 uur) op de hoek van de Vriesdonken en Grote Spie, Breda.  

        Opgeven vóór 19 mei bij: Hub Snapper, 06 209 890 06. 

29 mei  : Bestuursvergadering 

  6 juni  : Lezing over Libelen door Kars Veling in het kader van de cursus ‘Libellen’. MEC, Breda 

Het jaarthema van de KNNV voor 2013 is: Haal meer natuur in je tuin 

Dat betekent dat er dit jaar een aantal activiteiten zijn van de KNNV, maar ook van  

andere natuurorganisaties, waarin de (natuurlijke) tuin centraal staat, zoals: 

- Het boekje: “Tuinieren voor (wilde) dieren” vol  handige tuintips (€ 14,95, met 10 % korting 

 voor KNNV-leden te koop bij het MEC, Wolfslaardreef Breda, op de dinsdagochtend), 

- Er komen een zoekkaart voor de tuin en  een publieksfolder ‘Van tegeltuin tot egeltuin’.  

- Een publiekgerichte actie “Tellen in je tuin” op 25/26 mei (of 1/2 juni). 

- Een lezing in september 

mailto:breda@knnv.nl
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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.

Najaar 2013. Cursus paddenstoelen. 
Dit najaar willen we verder gaan met de in 2012 gestarte paddenstoelencursus. Het zal een vervolg en ver-

dieping zijn van de lesstof van 2012. We denken aan een drietal binnenbijeenkomsten en een drietal 

excursies. De komende periode gaan we de cursus verder invullen. 

De cursus voor KNNV-leden is gratis omdat we subsidie hebben ontvangen van de Groen en Doen. Aan niet-

leden vragen we een bijdrage van € 28,- (een jaar lidmaatschap van de afdeling) 

De cursusdagen zijn voorlopig gepland op: 17 september, 24 september en 1 oktober. De excursies vinden 

plaats op 12 oktober, 19 oktober en 26 oktober.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 mei 2013: Gewestelijke excursie: naar het Labbegat, de Dullaard en de lage Hoven.  
Net ten noorden van het oude spoorbaan traject “Het halve zolen lijntje” bij Sprang-Capelle liggen aaneen-

gesloten enkele bijzondere natuurgebieden, Het Labbegat, De Dullaard en De lage Hoven. Het is de 

overgang van de hoge zandgronden van de Kempen naar het kleilandschap van het maasdal. Het regen-

water dat op de hogere zandgronden valt en daar in de bodem zakt stroomt ondergronds naar het 

noorden. Hier stuit het tegen de slecht doordringbare kleilaag aan en komt als kwelwater aan de opper-

vlakte. Tijdens deze ondergrondse reis vermengt het water zich met de daar aanwezige mineralen. Hierdoor 

is het kalkrijk en bevat veel ijzer maar geen fosfaten en stikstof. Dit kwelwater zorgt voor een bijzondere 

plantengroei zoals dotterbloem, holpijp en de bosbies.  

De goede waterkwaliteit van de sloten zorgt voor een rijke begroeiïng van o.a. waterviolier en geeft ook een 

grote verscheidenheid aan vissen zoals zeelt, rietvoorn, snoek en het drie-doornig stekelbaarsje. Amfibieën, 

mossels, slakken en insecten, denk aan libellen, zijn rijk vertegenwoordigd. 

Het gebied staat ook bekend als het “Slagen” landschap. Dit is een bijzondere manier van ontginning uit het 

verleden. Onze gids, Ad Wagemakers, zal hierover uitgebreid vertellen. Het slagenlandschap kenmerkt zich 

door zijn lange smalle percelen omzoomt met elzenhagen. De zaden van deze elzen zorgen in de wintertijd 

voor een rijk voedselaanbod voor sijsjes en putters. Vogels die we er nu aantreffen zijn blauwborst, rietgors, 

koekoek, ransuil en roeken uit de nabij gelegen kolonie. 

Het vertrekpunt van de ochtendwandeling is nabij het kasteeltje Huize Zuidewijn of Zidewinde. In de middel-

eeuwen was dit stenen bouwwerk het huis van de ambachtsheer van de heerlijkheid Zuidewijn. 

Met lunchtijd zijn we weer terug bij de plaats van samenkomst, de paardenmelkerij, “De bonte hoeve”. Er is 

hier koffie thee en soep verkrijgbaar.  

Na de lunch vertrekken we van hier uit naar het gebied, De lage Hoven, een bijzonder laagveen 

weidegebied met mooi begroeide sloten. Het gehele gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en valt 

onder de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).  

Excursieleider: Ad Wagemakers; contactpersoon: Ben Akkermans. 

Botanische dag 20 april: Programma 

Aanvang: 10.00 uur. Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle. 

THEMA: BIJZONDERE BOTANISCHE BIODIVERSTITEITS BIJDRAGEN. 

Het programma bestaat uit een serie korte lezingen in de ochtend en middag. Tussen de middag is er vol-

doende tijd voor ontmoeting tussen de deelnemers en wordt er een quiz gehouden waarbij zeldzame plan-

tensoorten benoemd moeten worden! Informatiemateriaal wordt aangeboden bij stands in de zaal 

bijvoorbeeld van FLORON, het GAN en de KNNV. 

Een aantal sprekers zal hun licht werpen op het thema: 
  Laurens Sparrius:       Het werk van FLORON: van Streeplijst tot Rode Lijst en Atlas 

  Jan van Groenendael:  Efficiënte en eigentijdse bescherming van biodiversiteit 

  Rob Plomp:           Botanische tuinen en het biodiversiteitsverdrag van Rio 

  Hein van Bohemen:    Planten in urbane landschappen met accent op groene daken en gevels. 

  Piet Bremer:          Nieuwe natuur: uitzaaien en inheems materiaal. Voorbeelden uit de regio Zwolle en Flevoland. 

  Bert Maes:            De inheemse bomen en struiken van de Overijsselse bossen en houtwallen. 

Kosten van deelname: €13,50 incl. lunch, koffie en thee òf 3.50 Euro zonder lunch, alleen koffie en thee. 

Deelnamekosten te voldoen bij aankomst, liefst met gepast geld! 

Opgave:  Uitsluitend via e-mail bij Kees Nieuwerth (k.nieuwerth@wxs.nl), met vermelding van naam + incl. 

lunch, koffie en thee of alleen koffie en thee, vóór uiterlijk 5 april a.s. 
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Van het Gewest 
Op woensdag 20 maart hebben twee bestuursleden de gewestelijke vergadering in Tilburg bezocht. Bij deze 

vergadering komen de afdeling uit Noord-Brabant en Zeeland bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en 

waar mogelijk zaken op elkaar af te stemmen. 

Deze keer stond als onderwerp samenwerking tussen KNNV en IVN centraal. Uitgangspunt was een inspiratie-

notitie voor samenwerking van IVN- en KNNV-afdelingen die landelijk was opgesteld. Hoe zit dat nu in onze 

regio? 

In de diverse afdelingen blijkt al het nodige op dit gebied te gebeuren. Voorbeelden: een gezamenlijke web-

site en ledenblad, een gemeenschappelijke groene ruimte (MEC), lezingen die onder de vlag van beide 

verenigingen worden georganiseerd, afstemming van de excursies tot het samen organiseren van de 

excursies.  

Voordelen van samenwerking zijn onder andere: optimalere van personen (kennis en inzet) en middelen, 

versterking van de groene lobby richting bijv. naar gemeenten. 

Hoe groot is de wil om nog tot verdere samenwerking te komen. Hierover wordt binnen de afdelingen 

verschillend gedacht en varieert van het vormen van een regionaal Natuurpunt volgens Belgisch model tot 

het benadrukken van de eigen identiteit en dit proberen te behouden en verder vorm te geven. Hoe een 

afdeling tegen samenwerking aankijkt wordt sterk bepaald door de opgedane ervaringen, de huidige 

noodzaak om samen te werken en hoe men kijkt naar de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen 

(individualisering van de maatschappij). 

Afgesproken is om in de afdelingen daadwerkelijk aan de slag te gaan en gewoon Te DOEN. In onze 

afdeling zoeken we elkaar steeds meer op. Zo komt er dit najaar een gezamenlijke actie onder de naam “De 

Vier Jaargetijden van Wolfslaar” waar bij drie natuur verenigingen (IVN Mark & Donge, West-Brabantse 

Vogelwerkgroep en KNNV afdeling Breda) vier themabijeenkomsten organiseren rondom het landgoed 

Wolfslaar.  

Binnen onze afdeling gaat het zoeken naar meer samenwerking met de verschillende natuurorganisaties 

zeker door. 

 
Nieuws van de plantenwerkgroep  

Onlangs is het jaarprogramma van de plantenwerkgroep voor 2013 weer rond gestuurd. Het bestaat uit een 

afwisseling van inventarisaties in het stedelijk gebied tot het zogenaamde Nieuwe Strepen in de regio van 

Breda. De vaste avond van de groep is dinsdagavond. Daarnaast wordt ook op de donderdag of 

vrijdagochtend geïnventariseerd.  

We starten op 2 april in het Ulvenhouts Bosch om de voorjaarsflora in kaart te brengen en eindigen in 

september met de stadsflora. 

Het Nieuw Strepen van Floron is een wat andere manier om de planten in een kilometerhok  te inventariseren 

dan tot nu toe gebruikelijk. De belangrijkste reden is dat het met deze methode gemakkelijker is om de trends 

te berekenen van de voo-r of achteruitgang van een plant. Op basis hiervan kunnen beherende instanties 

maatregelen nemen om zo nodig beschermende maatregelen te treffen.  

Wat houdt het in het Nieuwe Strepen?  In een seizoen bezoeken twee personen of kleine groepjes (maximaal 

drie personen) een km-hok en doorkruisen de belangrijkste biotopen. Hierbij is de tijdsduur beperkt; deze 

varieert van 4-8 uur afhankelijk van de gevarieerdheid van het km-hok en van de groepsgrootte. De 

plantenwerkgroep zal een aantal km-hokken op deze wijze inventariseren. Echter een tweede bezoek is 

nodig. Ook individuele personen of groepjes kunnen hiermee aan de slag. 

Belangstelling? Via onderstaande link kun je je melden om een of meerdere hokken volgens het Nieuwe 

Strepen te onderzoeken:  http://www.floron.nl/Meedoen/Hetnieuwestrepen/tabid/164/Default.aspx. Hier vind 

je ook meer achtergrondinformatie en de bijbehorende richtlijnen 

Wil jij ook op stap met de plantenwerkgroep. Laat het even weten en we sturen je het jaarprogramma toe. 

breda@knnv.nl of bel even met de coördinator Jacques Rovers  tel. 076-5875353 

Nog even en er is weer volop bloei van de voorjaarsbloeiers. 

http://www.floron.nl/Meedoen/Hetnieuwestrepen/tabid/164/Default.aspx
mailto:breda@knnv.nl
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Bodemleven 

In de bodem krioelt het van het leven. Iedereen die wel eens in de tuin spit komt geregeld een regenworm 

tegen. En soms een engerling, een slakje of een duizendpoot En als er hoopjes aarde in het gazon verschij-

nen dan weet je het: mollen. Niet iedereen wordt daar blij van. 

Het meeste leven in de bodem onttrekt zich aan ons blote oog: bacteriën, schimmels, algen, eencellige 

diertjes, aaltjes, mijten en springstaarten. Al dat leven heeft enkele belangrijke functies: het zorgt voor het 

sluiten van de kringlopen in de natuur, de vorming en instandhouding van de bodem en het zorgt voor 

plantenvoeding. 

Het bodemleven is zeer omvangrijk. Om een idee te geven: één kubieke meter grasland kan honderden 

miljoenen bacteriën, duizenden protozoa en honderden meters schimmeldraden, honderden nematoden, 

mijten, insecten en ook grote hoeveelheden aan andere microben en grotere organismen bevatten. Het 

gewicht per hectare kan op een vruchtbare grond zo’n 20.000 kg bedragen. Bacteriën en schimmels vormen 

ongeveer 80% van dit gewicht.  

Het gehele artikel is te vinden op de website (knnv.nl/breda).                      Erik van der Hoeven 

 

 

 

 

Bijeenkomst ‘Groen in de buurt’ 

Op zaterdag 20 april 2013 organiseren IVN en de gemeente Breda een regionale bijeenkomst in het kader 

van het succesvolle initiatief Groen Dichterbij.  

De bijeenkomst vindt plaatst in het Bezoekerscentrum Wolfslaar  

te Breda en is bestemd voor een ieder die zich in wil zetten voor  

groene buurtinitiatieven, op welke manier en thema dan ook  

(ouderen, gezondheid, speelnatuur, etc.).  

Meer informatie is te vinden op:  

  groendichterbij.nl/nieuws/groenbuurtvanbreda 

U kunt zich tot 13 april aanmelden via deze website. 

 

 

 Wandelingen IVN Mark & Donge 
April 2013 

ma 01 Vloeiweide. Verkavelingen. 

        Vertrek 14.00 uur, bij zevensprong bij bruggetje over Bijloop, Raamschoorseweg, Breda. 

zo 28   Kelsdonk. De naad van Brabant. 14.00 uur, Restaurant In de molen, Zevenbergseweg 21, Etten-Leur. 

 

Mei 2013 

zo 05   Landschappelijke Driehoek. Tussen de Leijen. 14.00 uur, parkeerplaats Jeka, Beukenlaan 21, Breda. 

vr 10   Boswachterij Dorst. Ontwaken. 06.00 uur, parkeerplaats SBB, Weth.van Dijklaan, Dorst. 

vr 17   Boswachterij Dorst. Ontdekken en Beleven: buiten de paden in het struingebied. 

        Vertrek 19.00 uur, parkeerplaats einde Vijf Eiken, 5121 RG Rijen. 

zo 26   De Hooiberg. De groene schakel. Vertrek 14.00 uur, nabij Prinsendreef 2, 4841 LK Prinsenbeek 

 

 

 

Jaarvergadering 

Op maandagavond 18 maart was er de jaarlijkse jaarvergadering van de afdeling.  Een, je mag wel zeggen, 

“bruisend” evenement. Mede door concurrentie van de oprichtingsavond van de Stichting en Vereniging 

van Het Markdal was het aantal bezoekers aan de vergadering zeer beperkt. 

In deze vergadering is Erik van der Hoeven teruggetreden als voorzitter en heeft Jan Woolderink voor een 

jaar de voorzittershamer overgenomen. Erik vanaf deze plaats nogmaals dank voor al je inzet als voorzitter en 

Jan succes met je nieuwe functie. 

Dit jaar hadden we twee jubilarissen: een in ons midden en een op afstand. René van der Velden hebben 

we gehuldigd met een KNNV-speld, het boekje Tuinieren voor Wilde dieren, een door de aanwezigen 

ondertekende recente actiefoto en een kort woordje van de nieuwe voorzitter. De jubilaris op afstand, 

Henriette Huijgens, was jammer genoeg verhinderd. Ze zal vanuit het bestuur worden benaderd voor het in 

ontvangstnemen van de KNNV-speld en het bijbehorende boekje. Voor beiden nogmaals gelukgewenst en 

hopelijk blijven jullie nog vele jaren met veel plezier lid van de afdeling 

De overige agendapunten van de jaarvergadering konden vrij snel worden behandeld. 

Na de pauze heeft de secretaris de opzet van de vlindercursus en de daaruit voortvloeiende vlinderroutes 

toegelicht. 

Voor de leden die er niet waren: hopelijk kunt u er het volgende jaar wel bij zijn.  
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Verslag lezing Kaaistoep van 25 februari  

Paul van Wielink blijkt een begenadigd spreker: vol enthousiasme zet hij een ijzersterk verhaal neer waar je als 

gemiddelde natuurliefhebber en als amateurwetenschapper wat aan hebt. Je zou zo mee willen naar de 

Kaaistoep om bijvoorbeeld zuidelijke schorsloopkevers te gaan zoeken. Of om kreeften te gaan vangen in de 

Oude Leij.  

De Kaaistoep is een onderdeel van het grondwaterbeschermingsgebied pal ten westen van de bebouwde 

kom van Tilburg (De Blaak, Bels Lijntje) en ten noorden van de A58. Het terrein is eigendom van TWM Gronden 

B.V. (voormalig Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij). Het vroegere landbouwgebied en de terreinen met 

bos ten noorden ervan zijn vanaf 1994 in ontwikkeling als natuurgebied. 

Op verzoek van de TWM besloot de KNNV afdeling Tilburg in samenwerking met Natuurmuseum Tilburg het 

natuurontwikkelingsproces nauwlettend te gaan volgen. Het aantal onderzoekers is intussen gegroeid van 5 

in 1995 tot ca 50 op dit moment. 

In 1994 zijn er in de Kaaistoep 13 poelen gegraven en in 1998 het 1 hectare groot Prikven. In de winter van 

2005/2006 is er een meander aangelegd in de Oude Leij, het stroompje dat het gebied in tweeën deelt. Dit 

gebeurde in samenwerking met het waterschap “De Brabantse Delta”. 

Vanuit het westen naar het oosten gaande wordt het gebied steeds lager en natter. Het meest westelijk 

gedeelte van de Kaaistoep bestaat uit droge schrale zandgrond. Het meest oostelijke gedeelte (tegen het 

Bels Lijntje) is overwegend nat. Aansluitend op de bestaande structuur zijn er in het hele terrein singels 

aangelegd met inheems hout en tevens is er veel onderhoud gepleegd aan de bestaande vegetatie. De 

graslanden worden elke twee á drie jaar in blokken gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. 

De Kaaistoep is het best onderzochte stukje natuur in Nederland. Er is gekeken naar zoogdieren (vleer-

muizen), vogels, vissen, reptielen en amfibieën, insecten (o.a. libellen, sprinkhanen en kakkerlakken, dag-

vlinders, macro-nachtvlinders, vliegen, vliesvleugeligen en kevers en sinds kort ook een aantal andere 

groepen zoals haften, wantsen, netvleugeligen, kokerjuffers, stofluizen en sluipwespen), gallen en bladmi-

neerders, wilde planten, mossen, korstmossen en paddenstoelen. In 17 jaar tijd zijn er ongeveer 1700 soorten 

waargenomen, waarvan er 4800 tot de insecten behoren. 

In het gebied zijn ruim 50 nieuwe soorten voor Nederland ontdekt. Het gaat vooral om paddenstoelen. Eén 

ervan is zelfs nieuw voor de wetenschap: de knolletjesspechtinktzwam. De andere voor Nederland nieuwe 

soorten behoren vooral tot de kevers en tot de vliegen. Nieuw zijn ook de kaaskopmier en drie schildwespen. 

Het gehele artikel is te vinden op de website (knnv.nl/breda).                      Erik van der Hoeven 

 

 

Vlaamse Ardennendag 26 mei - ochtend 
We wandelen richting ‘De Blekerij’ een Europees beschermd natuurgebied, een grasland waar we wilde 

orchideeën in al hun pracht kunnen bewonderen, daarna trekken we richting ‘zandwegelke’ waar 

verschillende percelen van natuurpunt liggen, gekend als ‘ruigtes’.  We wandelen over het nieuw aangelegd 

knuppelpad richting Kerkstraat en via de ‘Moerputten’ (een overblijfsel van de laatste ijstijden) bereiken we 

de ezelinnenboerderij ‘De Hippomaan’, vrij bezoek aan de stallen, lama’s en boetiek, je kan er ook het 

‘ezelbier’ proeven. Rond 12u zijn we terug aan onze startplaats.  

 

Vallei van de Zeverenbeek 

De vallei van de Zeverenbeek is een langgerekt gebied dat zich uitstrekt van aan Schave, over Zeveren, tot 

in Wontergem. Het bestaat uit een reeks heel diverse biotopen met van oost naar west uitgestrekte meersen 

in Schave, de Moerputten, de bloemenrijke ruigtes ter hoogte van de Kerkstraat, de natte hooivlakte van de 

Blekerij, het Elzenbroekbos van Kauwe, en de extensief beheerde percelen met kleine landschapselementen 

in de Vondelmeersen in Wontergem. In totaal bezit en beheert Natuurpunt ongeveer 50 ha in de Vallei van 

de Zeverenbeek. Vanwege zijn unieke natuurrijkdom is de vallei geklasseerd als habitatrichtlijngebied. 

Natuur 

De vallei dankt haar rijkdom aan de natte veenbodems. Op kaarten van eind 18° eeuw zien we vooral 

‘gemene’ (dit wil zeggen gemeenschappelijke) hooilanden in de vallei, later kwamen er broekbossen 

(‘broek’ betekent moeras) in de plaats. De overgebleven historische hooilanden zijn zeer soortenrijk en 

kleuren in het voorjaar prachtig met Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Grote ratelaar, Brede orchis, 

Waterkruiskruid…, soorten die het moeten hebben van eerder voedselarme omstandigheden. 

De bossen met voornamelijk Els en Es werden vroeger als hakhout beheerd, maar dit intensieve bosbeheer is 

stelselmatig opgegeven. Ze zijn nu bijna niet meer toegankelijk. 

De vallei is opgenomen in het Natura 2000-netwerk dat bestaat uit Speciale  

Beschermingszones die de bescherming van de wilde flora en fauna in Europa  

tot doel hebben. 

Er zijn een aantal deelgebieden die wat uitvoeriger uitleg verdienen : Schave,  

Moerputten en omgeving Kerkstraat, de Blekerij, Kauwe, Dender en de Vondelmeersen. 

Zie daarvoor: deinzeplus.be/gebieden/natuurreservaten/zeverenbeekvallei/ 

 

 
 

 

 

 


