
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
30 januari: Watervogels in Zeeland 

Vogeltocht naar Schouwen-Duiveland, 

de gebieden van Plan Tureluur, rond-

om Zierikzee. Altijd succes, veel water-

vogels, ganzen en steltlopers. Het halve 

vogelboek komt voorbij!  

We gaan met de West Brabantse Vo-

gelwerkgroep mee. Vertrek om 9.00 

uur, markt Princenhage. 

13 februari: Watervogels, Zuid-Beveland 

We gaan naar Zuid-Beveland waarbij 

wordt getracht zoveel mogelijk vanuit 

de auto de vogels te observeren. Bij de 

stopplaatsen worden dan de waarne-

mingen vergeleken. Speciaal aanbe-

volen voor iedereen die belangstelling 

heeft voor o.a. waterwild en stoot-

vogels. Vertrek: 9 uur in de Willemstraat. 

 

27 februari: Stadsplanten  

Al enige tijd is de projectgroep Stads-

planten Breda van IVN en KNNV actief . 

Enkele projectgroepleden willen graag 

eens laten zien dat er in de oude bin-

nenstad van Breda heel wat herken-

bare soorten te vinden zijn.  

Vertrek om 14.00 uur bij het Kadaster, 

Markendaalseweg 44, Breda. 

20 maart: Stadsvogels 

In het kader van het stadsvogelfestival 

leidt Willem Veenhuizen ons rond door 

het centrum van de stad, op zoek naar 

gewone en bijzondere vogels: boom-

kruiper, boomklever, gele kwikstaart. 

Altijd weer een verrassing.  

Vertrek om 7.00 uur, Grote Kerk Breda. 

27 maart: Fietstocht landschap 

Fietstocht met het thema "landschap 

en natuurontwikkeling". Naar de Gal-

derse Heide, langs de bovenloop van 

de Mark en naar de Strijbeekse Heide. 

Daar wordt gekeken naar de natuur-

ontwikkeling die rond deze gebieden in 

gang gezet zijn. Start bij het Informatie-

centrum De Oudhof in het Mastbos 

(Stouwdreef 1, Breda) om 9.30 uur. De 

tocht duurt tot 12.30 uur. 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Het jaar 2011 belooft niet veel goeds 

voor de natuur in Nederland. De rege-

ring wil 40% korten op de budgetten 

voor natuur en landschap. Alle belang-

rijke organisaties die zich bezig houden 

met de natuur, dus ook de KNNV, 

hebben de handen ineengeslagen en 

een coalitie gevormd.  

Onder het motto ‘Hart voor Natuur’ 

keert de coalitie zich tegen de bezuini-

gingen. De eerste actie was een 

publieksdag op 2 januari. In een groot 

aantal natuurgebieden gaven de be-

herende instanties voorlichting over de 

besteding van al dat geld. In onze 

omgeving waren boswachters (en 

Van het bestuur 
ander personeel) van Staatsbosbeheer 

aanwezig op vier locaties. De bezoe-

kers kregen gratis chocolademelk. Dat 

kon nu nog. 

Henk Backx stopt met het coördineren 

van de excursies. Gedurende 23 jaar 

heeft Henk onze leden meegenomen 

naar talloze gebieden. Waarvoor onze 

dank. Voorlopig gaat het bestuur de 

excursies regelen. Zoals we al eerder 

hebben uitgelegd komt het accent bij 

de excursies meer op onze directe 

omgeving te liggen en liefst ook op 

een relatie met lezingen en cursussen. 

Gelukkig gaat Henk nog wel door met 

zijn activiteiten voor de mossenwerk-

groep.  

               Erik van der Hoeven 
 

Gewone salomonszegel 

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: 

Zondag    30 januari     9-17 u. 

Zondag  13 februari    9-17  u. 

Zondag    27 februari   14-16  u. 

Zondag  20 maart      7-  9  u. 

Zondag   27 maart  9.30-12.30  u. 

Zondag     2 april       9-17 u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV (tenzij 

anders aangegeven). 

Lezingen: 

Maandag    31 januari    20 uur 

Maandag    14 maart     20 uur 

Donderdag 17 maart     20 uur 

Maandag     18 april      20 uur 

In het gemeenschapshuis De Haay, 

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

lezing van 17 maart in Stadskantoor. 

Data: 

9 februari,  2 maart , 6 april:  

       Bestuursvergadering  

9   apr  : Jaarvergadering: 

 (11 uur: vergaderen, daarna 

   lunch en om 13 uur: excursie  

    Ulvenhoutse Bos) 

17 apr  : Vlaamse Ardennendag 
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als recreatiebos ingericht gaat worden 

en vanwege de kalkhoudend leem 

bekend staat om zijn botanische en 

mycologische rijkdom. Het Ulvenhoutse 

Bos, één van de weinige Natura 2000-

gebieden in de omgeving, dat weer 

natter dient te worden vanwege zijn 

bijzondere voorjaarsflora. En tot slot het 

Markdal dat dient als boezem voor 

Breda in perioden van hevige regenval 

en tevens dient als wandelgebied voor 

de inwoners van Breda.  

(Lees meer op de website: 

  www.knnv.nl/breda ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen 
14 maart: Libellen determineren - Ger Luijten 

 

 

Verslag lezing Beheer van de natte natuur rond Breda 

 

 

De plantenwerkgroep heeft een boeiend jaar achter de rug, waarin meerdere acti-

viteiten centraal hebben gestaan. Naast het inventariseren van enkele gebieden in 

de omgeving van Breda hebben we wederom een cursus wilde planten determine-

ren voor beginners georganiseerd. Bovendien hebben we gezamenlijk met IVN Mark 

& Donge tweemaal een cursus verzorgd speciaal gericht op het herkennen van 

stadsplanten met daaraan gekoppeld een excursie. 

Met genoegen denken we terug aan de botanisch zeer interessante excursie naar 

het Labbegat bij Sprang-Capelle. Een lustoord voor plantenliefhebbers met als hoog-

tepunten: gele zegge, vele vierkante meters gekleurd met het roze van teer guichel-

heil en velden vol met moeraswespenorchis. 

De plantwerkgroep bestaat eind 2010 uit 12 actieve leden, een uitbreiding van 4 

leden ten opzichte van 2009. (Ook zin om aan te sluiten?) 

Ook in 2010 heeft het accent gelegen op het monitoren van de planten in de Bin-

nenpolder in Terheijden. Daarnaast zijn we op verzoek van de gemeenste Breda 

gestart met de inventarisatie van de binnenstad van Breda, het gebied binnen de 

singels van Breda. Daarnaast hebben we de inventarisatie van de wateren in de 

Hoge Vucht vervolgd. Voor SBB hebben de plantenontwikkeling in de Trippelenberg 

en het Vischven (Mastbos) gemonitoord.. 

 

 

De belangstelling met ruim 40 bezoekers 

voor de lezing op 22 november was 

groot. Anneke Oomes en Theo Bakker 

vertelden ons over de stand van zaken 

met betrekking tot de (natte) natuuront-

wikkeling rondom Breda.  

Het Mastbos met de ontwikkeling rond-

om de Johanna Hoeve tot natte heide. 

Weimeren met toekomstige schraal-

graslanden en moerasgebieden naast 

de Mark. De Binnenpolder bij Terheijden 

die nabij de eendenkooi weer een 

beetje in zijn oude botanische glorie 

hersteld kan worden. Surae dat vooral 

In de periode april – december 2010 

deed de mossenwerkgroep een inven-

tarisatieonderzoek in Bosschenhoofd, 

Hoeven en omgeving. Over dit onder-

zoek maakten ze een lijvig rapport (96 

pagina’s) dat op 15 december werd 

aangeboden aan de belanghebben-

den (eigenaren van de terreinen). 

De meest opmerkelijke vondst was het 

Velddikkopmos (Brachythecium cam-

pestre) op het terrein van ‘Bosbad 

Hoeven’. De aanwezigheid van dit mos 

was nog nooit eerder in Nederland 
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op het leren herkennen van de veld-

kenmerken voor het determineren van 

libellen en waterjuffers.  

Ook is er aandacht voor de natuur-

fotografie van libellen, het inventa-

riseren met de GPS en de beschikbare 

veldgidsen en determinatietabellen. 

Een avond voor libellenliefhebbers om 

eens kennis te maken met de wereld 

van deze bont gekleurde vliegende 

wondertjes. Bioloog Ger Luijten, heeft 

voor deze lezing een hele serie mooie 

en soms spectaculaire foto's uitgezocht. 

De lezing is gericht op de biologie, de 

biotopen, de vliegtijden en vooral ook 

De mosflora van Bosschenhoofd, Hoeven en omgeving   

 

 

vastgesteld. Naast deze nieuwe soort 

werden er maar liefst  146 mossoorten 

aangetroffen, waarvan ongeveer 35 

zeldzame tot zeer zeldzame Het 

rapport is ook voor niet-specialisten 

lezenswaardig. Op de eerste bladzijden 

staat een soort spoedcursus over 

mossen in het algemeen.  

Voor mycologen is er een bijlage over 

de paddenstoelenflora van het ge-

bied. Een indrukwekkende lijst. 

Het rapport eindigt met beheeradvie-

zen.  

Pagina 2 

In 2011 organiseren we drie 

cursussen: 

- Cursus Grasachtigen op 11, 18 

en 25 mei en 15 juni, gevolgd 

door een excursie op 25 juni. 

- Inleidende plantencursus (in de 

vorm van een eendaagse work-

shop), zowel op zaterdag 14 mei 

als op 27 augustus. 

- Vlindercursus.  

Twee cursusavonden in juni en 

september en een  excursie in 

september. De data worden 

later bekend gemaakt. 

 

Verslag plantenwerkgroep  2010 

 

 

Mededelingen: 

- 2 april: de gewestelijke excur-

sie, georganiseerd door de 

afdeling Tilburg, 9-17 uur, 

 aanmelden bij secretariaat. 

- 17 april: Vlaamse Ardennen-

tocht.  Opgeven vóór 10/4 bij: 

Hub Snapper, 06 209 890 06. 

- Op de website is uitgebreide-

re informatie te vinden over 

- jaarverslag excursies 2010 

- jaarverslag van de planten-    

  en van de mossenwerkgoep 

- artikelen van de nieuwsbrief 

 (excursies, nieuws, verslagen) 

- Kijk eens op: 

www.stadsplantenbreda.nl 

- Op 9 maart, 20 maart en 30 

maart: Vroege Vogelexcursies 

van de WBV, door Marjo Lips.  
 Aanmelden: marjo.lips@planet.nl 

- Excursies IVN Mark & Donge: 

www.ivn-markendonge.nl   

Stadsvogelsymposium: 

Op donderdag 17 maart is een 

minisymposium over stadsvo-

gels in het stadhuis/-kantoor. 

Op zaterdag daarna (19/3) is er 

een stadsvogelfestival in Breda. 

 

Jaarvergadering op zaterdag 9 april: 

Het bestuur wil de jaarvergadering aantrekkelijker maken. Dit jaar houden we de 

vergadering op een zaterdag (9/4), met daarna een lunch en een excursie in het 

Ulvenhoutse Bos. Ook op dit tijdstip van het jaar erg mooi met de voorjaarsbloeiers. 

 

Tweerijige zegge 


