
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
Aanmelding per email: breda@knnv.nl 

of per telefoon bij de excursieleider. 

 

29 januari: Schouwen-Duiveland 

Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

Advies €10 (aanmelding: 06 209 890 06) 

26 februari: Goeree 

Vogeltocht Goeree en Overflakkee 

o.l.v. Hub Snapper (tel: 06 209 890 06). 

We maken de tour langs de bekende 

punten. Maar omdat de plaatsen, 

waar de ganzen zich ophouden, van 

een groot aantal factoren afhangen 

(weertype, wind, enz.), is het nooit 

zeker ze daar ook werkelijk aan te 

treffen. We zullen dat ter plaatse 

moeten uitzoeken.  

Vooral de kijker en vogelboek(en) niet 

vergeten! Vertrek om 9.00 uur in de 

Willemstraat. Advies €10,-. 

17 maart: De bodem van West-Brabant 

Het weekend van de Geologie! 

Aansluitend op de lezing van Piet de 

Jongh (6 februari) over de aardkundig 

waardevolle gebieden in Noord-Bra-

bant willen we vanuit KNNV afdeling 

Breda een dagexcursie koppelen.  

Niets is zo waardevol dan zelf ter 

plaatse te zien hoe de aardkundige en 

landschappelijke waarden van West-

Brabant er uitzien.   

We gaan per touringcar.  De kosten 

voor KNNV-leden bedragen € 20,- pp.; 

voor anderen € 25,- pp. Bij het bedrag 

is het vervoer en de begeleiding van 

de excursie inbegrepen. Versnaperin-

gen en drank zijn voor eigen rekening. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

  8.30 uur Vertrek vanaf opstapplaats     

       Bagvenpark, Ettensebaan, Breda 

  9.30 uur Aankomst in De Heen, wandeling 

11.00 uur  Landschappelijke Bustocht naar 

Sprang-Capelle 

12.00 uur Lunch in Sprang-Capelle 

13.00 uur Wandeling door de Langstraat 

14.30 uur Vertrek naar Castelré 

15.30 uur  Wandeling langs het Merkske 

17.00 uur Afsluiting in café In Holland 

18.00 uur Aankomst in Breda 

Aanmelding: Stuur een e-mail naar 

breda@knnv.nl of neem contact op 

met KNNV Breda (076 587 5353). 

Graag vermelden: naam, adres, tele-

foonnummer en ‘excursie landschap’. 

De kosten te voldoen na bevestiging 

van de aanmelding op giro 1070954 

t.n.v. KNNV, afdeling Breda.  

 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Onze afdeling is in grote lijnen klaar 

voor 2012. Het is het jaar van de Bij. U 

kunt van ons dus zeker meerdere bij-

activiteiten verwachten. 

We hebben drie cursussen gepland: 

een plantencursus gericht op bepaal-

de families, een vlindercursus en een 

cursus over paddenstoelen.  

De excursies zullen we zoveel mogelijk 

aan laten sluiten bij de lezingen of bij 

concrete activiteiten van de afdeling. 

Het bestuur heeft besloten dat deel-

nemers aan excursies zich van tevoren 

Van het bestuur 
op moeten geven. In het geval van 

tegenvallende belangstelling kunnen 

we onze plannen dan bijstellen. 

De eerste stappen op weg naar nau-

were samenwerking met het IVN en de 

West Brabantse Vogelwerkgroep zijn 

gezet. We denken aan een geza-

menlijke afstemming van activiteiten 

(lezingen, excursies, inventarisaties) en 

aan de vorming van een gezamenlijk 

aanspreekpunt  voor derden (gemeen-

te, provincie,e.d.). In maart is er een 

vervolgoverleg.   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  29  jan.    9 – 17  u. 

Zondag  26  febr.   9 – 17  u. 

Zaterdag  17  mrt.    8.30 – 17  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Ma 6 febr. : Bodem van West-    

         Brabant      20 uur 

In het gemeenschapshuis De Haay,  

Bavelse Hei 3, Bavel,  

Wo 7 mrt. : Natura-2000         

         gebieden in NB  20 u. 
In gemeenschapshuis Vianden,  

Viandenlaan 3, Breda 

Ma 12 mrt.: Waterleven   20 uur 
Vianden, Viandenlaan 3, Breda 

Workshop: 

Wo 29 febr. Waterorganismen 

Andere data: 

7 febr./8 mrt./4 april :    

Bestuursvergadering 

11 febr.  :  Beleidsraad KNNV 

  5 mrt.  :  Bijeenkomst Markdal 

26 mrt.  : Jaarvergadering  

11 april  : Vlindercursus 
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Roze winterpostelein 

 Chaamse beek 
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Lezingen 

 

 

Onze derde workshop gaat over kleine waterorganismen. Al wandelend langs sloot 

en plas krijg je die niet zomaar te zien. In bijvoorbeeld een liter slootwater kom je van 

alles tegen: insecten, wormen, slakjes, kreeftjes, algen, eencelligen, enz.  

In deze workshop gaan we met behulp van microscopen en loepjes dat leven eens 

van dichterbij bekijken. Van te voren weten we nooit precies wat we te zien krijgen, 

Een workshop vol verrassingen dus. 

Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar.  Aanvang 19.30 uur. Deelname is € 2,- pp (koffie/ 

thee).  Vóór 22 februari aanmelden via email: breda@knnv.nl of via tel.: 076-5875353.  
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12 maart:  Waterleven 

Marco Beers   in Vianden, Viandenlaan 3 

Het is niet verwonderlijk dat een ge-

middelde natuurliefhebber vooral oog 

heeft voor het leven op het land en 

veel minder voor het leven in het 

water. Om bijvoorbeeld de vissen te 

leren kennen moet je veel meer 

moeite doen. 

Marco Beers is aquatisch ecoloog bij 

het Waterschap Brabantse Delta. Hij 

komt ons vertellen welke vissen er in 

het stroomgebied van  Mark en Aa  

leven en wat het waterschap doet om 

de visstand te verbeteren. Een mooi 

voorbeeld hiervan is het ‘vispasseer-

baar’ maken van de stuwen. 

 

6 februari:  Bodem van West-Brabant    

         bergt veel (w)aarde 

Piet de Jongh       in De Haay, Bavelse Hei 

Wat stelt aardkunde in West-Brabant nou 

voor zult u zich afvragen? Nou daarin 

kunt u zich nog aardig in vergissen. Liefst 

35% van alle aardkundig waardevolle 

gebieden in Noord-Brabant liggen in het 

westen van de provincie. 

Piet de Jongh, fysisch-geograaf, zal uw 

interesse opwekken voor de bodem on-

der uw voeten waar velen van u  slechts 

spaarzaam bij stilstaan. 

Aansluitend een excursie op 17 maart 

(zie onder ‘Excursies’). 

 

Vlindercursus - vervolg 

Onze vlindercursus van vorig jaar 

krijgt een vervolg. Voorlopig zijn 

er vier data waarop we aan-

dacht aan vlinders gaan beste-

den:   

Een binnenbijeenkomst op 11/4 

en drie buitenbijeenkomsten: 

12/5, 23/6 en 25/8.  

Op de eerste bijeenkomst willen 

we in het kort herhalen wat Kars 

Veling en Tineke Kramer ons 

hebben verteld.  

Meer hierover In de volgende 

Nieuwsbrief. 

 

Workshop Kleine waterleven: 29 februari 

 

 

Mededelingen: 

- De Vlaamse Ardennentocht is 

op zondag 15 april 2012.  

 Opgeven vóór 9 april  

 via email: breda@knnv.nl , of 

 bij Hub Snapper, 06 209 890 06. 

Programma: zie website. 

- West-Brabantse Vogelwerk-

groep:  

5 febr. : Ganzentocht Biesbosch 

18 mrt.: Stadsvogelexcursie 

Zie:  www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 

 data van excursies 

 - 12 en 26 februari 

 - 11 en 25 maart 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

Pantoffeldiertje 

Jaarvergadering maandag 26 maart 2012 

 

 

Aanvang: 20.00 uur 

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

Na het officiële gedeelte zullen we wat uitvoeriger ingaan op de werkzaamheden 

van de plantenwerkgroep en de activiteiten op het gebied van stadsplanten. 
 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d  9 april, gepubliceerd op de website 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Bespreking jaarverslag 2011 van de secretaris 

5. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen  

6. Bespreking financieel verslag van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2011 

8. Goedkeuring van de jaarstukken van 2011 en décharge van de penningmeester   

9. Begroting 2012 

10. Contributie 2012 

11. Benoeming leden kascommissie 

12. Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende 

Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV 

13. Programma voor 2012 en inbreng van de leden 

14. Huldiging jubilaris(sen) 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

Pauze  

 Resultaten van de plantenwerkgroep en de activiteiten rondom het stadsplantenproject. 

 

 

7 maart:  Natuur in Noord-Brabant        Nol Verdaasdonk    
in  gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3, Breda 

De eerste Bredase Natuurlezing was een succes. Kars Veling hield een hartverwar-

mend verhaal over vlinders. Deze tweede lezing gaat over de natuur in Noord 

Brabant. 

Eind vorig jaar verscheen het boek ‘Natuur dichtbij’, een uitgave van de Brabantse 

Milieufederatie. Het boek behandelt de Brabantse Natura 2000-gebieden.  

Deze maken deel uit van het belangrijke Europese netwerk van natuurgebieden. 

Voorbeelden hiervan zijn de Loonse en Drunense Duinen, de Regte Heide en het 

Ulvenhoutse Bos. 

Onze stadgenoot Nol Verdaasdonk, werkzaam bij de Brabantse Milieufederatie, 

gaat ons uitleggen waarom de natuur in onze provincie zo uniek is en waarom het 

van belang is dat we die blijven beschermen.               De toegang is € 5,-. 

 

Gewestelijke excursie: ‘t Merkske 

Op 21 april a.s. organiseert de 

afdeling Breda een gewestelijke 

excursie naar ’t Merkske.  

Noteer alvast deze datum. Meer 

informatie over het gebied kunt u 

vinden op de website en in de 

volgende Nieuwsbrief. 

 

Het jaar van de bij 

Op 1 januari jl is bij het program-

ma Vroege Vogels het jaar van 

de Bij ingeluid. KNNV doet hier 

natuurlijk ook aan mee. Samen 

met andere natuurverenigingen 

wordt voor de omgeving van 

Breda een jaarprogramma op-

gesteld. Zie voor meer informatie   

www.jaarvandebij.nl. 
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