
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
In de winter zijn er geen bloeiende 

planten, paddenstoelen, vlinders e.d. 

te zien, maar wel vogels. Vandaar een 

aantal vogelsexcursies. We kunnen 

daarbij o.a. mee met de West-Braban-

tse Vogelwerkgroep (WBV). 

Aanmelding per email: breda@knnv.nl 

of per telefoon bij de excursieleider. 

 

27 januari: Schouwen-Duiveland 

Vogeltocht. Vertrek om 9.00 uur in de 

Willemstraat. Advies €10. Aanmelding: 

Hub Snapper, 06 209 890 06. 

03 februari: Ganzenexcursie Biesbosch 

Zondagmorgen 3 februari 2013 is er een 

excursie van de West Brabantse Vogel-

werkgroep naar ganzengebieden wat 

verder van Breda, namelijk in de Bies-

bosch. 

De excursie wordt geleid door vogel-

deskundige Piet van Iersel. Het vervoer 

is per auto om de ganzen zo weinig 

mogelijk te verstoren. De meeste waar-

nemingen zullen dus van hier uit wor-

den gedaan. Waar mogelijk gaan we 

even uit de auto. 

Tel.: 06 30446366. Vertrek om 9.00 uur, 

Schoolakkerplein (Ginneken). 

17 maart: Stadsvogelexcursie 

Stadsvogelexcursie van de West Bra-

bantse Vogelwerkgroep voor vroege 

vogels! De natuur begint bij de 

voordeur, ook in Breda! Wist je dat ook 

in hartje centrum heel veel verschillen-

de vogels leven? 

Op zondagochtend 17 maart 2013 is 

de eerste stadsvogelexcursie van dit 

jaar met de ervaren vogelkenner 

Willem Veenhuizen. 

Startpunt is de Grote Kerk, om 7.00 uur. 

Op en rond deze kerk zijn in de afgelo-

pen jaren Slechtvalken waargeno-

men. Je weet maar nooit of ze er dan 

zullen zitten! 

Aanmelden niet nodig. Neem verre-

kijker en vogelgids mee. 

 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Op 17 december jl wist BN De Stem te 

melden dat de natuurclubs in onze 

regio “tegen de verdrukking in groei-

en”. Dat is goed nieuws! De man 

achter het persbericht, Joop van Riet 

(actief in IVN, Westbr.Vogelwerkgroep 

en  Platform Markdal), had uitgerekend 

dat het totale ledental van IVN, Mark 

en Leij, Westbr.Vogelwerkgroep, Mark-

kant, Tussen Mark en Mastbos en KBBV 

in 2012 met 48 was gestegen tot 1522.   

Het ledenaantal van onze eigen vere-

niging is vrijwel stabiel, maar de sa-

menstelling verandert wel: er zeggen 

oudere leden op omdat ze niet meer 

kunnen deelnemen aan de activitei-

ten en er komen jongere leden bij. 

De KNNV organiseert van 2013-2016 de 

landelijke campagne “Natuur in je om-

Van het bestuur 
geving”. Elk jaar kiest de KNNV een 

landelijk project binnen deze campag-

ne. Het accent verschuift daarbij elk 

jaar van dichtbij naar verder weg.  

Van de natuur rond je huis, natuur in de 

stad naar de regio en provincie. Cen-

traal staat dat we ons meer verant-

woordelijk gaan voelen voor natuur-

behoud en -beheer. Te beginnen dicht 

bij huis.  Dit jaar is het thema ‘Tuin en 

Balkon’. Inspiratiebron voor 2013 is het 

boekje van de KNNV-uitgeverij: 

 “Tuinieren voor (wilde) dieren, maak 

van je tuin een beestenboel”. 

We hebben een weblog ingericht voor 

nieuwsberichten, waarnemingen e.d.: 

knnvbreda.wordpress.com. Het is nog 

een proef. Geef je ervaringen en oor-

deel eens door. 
               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  27  jan.    9 – 17  u. 

Zondag  03  febr.   9 – 13  u. 

Zaterdag  17  mrt.    7.00 – 9  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Ma 25 febr. : Natuurontwikkeling 

   in de Kaaistoep     20 uur  

Wo 25 mrt. : Landgoederen voor  

   cultuur en natuur in NB  20 u. 

Beide in: Sociaal Cultureel Centrum 

‘t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel 

Cursus: 

Wo 21 febr.: Libellen 

Do 11 april:  Start  cursus 

Plantengemeen schappen 

Andere data: 

7 febr./6 maart/13 april :    

Bestuursvergadering 

  9 febr.  : Beleidsraad KNNV 

18 maart : Jaarvergadering 

20 maart : Gewestelijke vrg.  Zuid 
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Sleutelbloemen 

 Steenrode heidelibel 
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Libellencursus  

De libellencursus 

start op 21 februari  

met een presentatie van Kars 

Veling. De volgende lesavond is 

op 21 maart. 

Opgeven: breda@knnv.nl of 076-

587 53 53.  

De folder staat op de website. 

 

Lezingen 
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25 februari:  Natuurontwikkeling in de Kaaistoep                                             Paul van Wielink 

Het natuurgebied ‘Kaaistoep’ is gelegen ten zuidwesten van Tilburg. Sinds 1994 is hier een natuurontwikkelingsproject 

gaande. Vanuit het westen naar het oosten wordt het gebied steeds lager en natter en daardoor is  het  zeer gevarieerd 

en rijk aan planten en dieren. Sinds 1995 is de KNNV-Tilburg actief in het terrein. Het is een van de best onderzochte 

natuurgebieden van Nederland. Paul van Wielink, coördinator van het KNNV-onderzoek, wilt u mee laten genieten van al 

het bijzonders en moois wat daar is aangetroffen. 

25 maart:  Landgoederen voor cultuur en natuur in NB                                             Thijs Caspers 

Brabant telt maar liefst 150 landgoederen, waarvan er 30 onder de hoede van het Brabants Landschap vallen. Vele zijn 

ook nog in particuliere handen. Niet alleen het landschap en de natuur worden er gekoesterd, maar ook de rijke cultuur-

historie. Thijs Caspers, verbonden aan het Brabants Landschap en schrijver van het Landgoederenboek zal in zijn lezing 

uitgebreid aandacht besteden aan dit rijke cultuurbezit. Hierbij gaat hij zowel in op de culturele rijkdom als op de 

veelzijdige natuur. 

 

Mededelingen: 

- De Vlaamse Ardennentocht is 

(pas) op zondag 26 mei 2013.  

Programma: zie volgende 

nieuwsbrief en de website. 

- West-Brabantse Vogelwerk-

groep:  

3 febr. : Ganzentocht Biesbosch 

17 mrt.: Stadsvogelexcursie 

Zie:  www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 

 data van excursies 

 - 10, 15, 17 en 24 februari 

 - 10, 17 en 24 maart 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

Jaarvergadering maandag 18 maart 2012 

 

 

Tijd: 20.00 uur, Bezoekerscentrum Wolfslaar (MEC), Wolfslaardreef 95, 4834 SN te Breda. 

De stukken zijn een uur voor aanvang beschikbaar en op te vragen bij de secretaris. 

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

met betrekking tot de vlinderinventarisatie. 

Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d  26 maart, gepubliceerd op de website 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Bespreking jaarverslag 2012 van de secretaris 

5. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen (plantenwerk- en mossenwerkgroep)  

6. Bespreking financieel verslag van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2011 

8. Goedkeuring van de jaarstukken van 2012 en décharge van de penningmeester   

9. Samenstelling bestuur: wisselen van voorzitter (zie toelichting hiernaast) 

10. Begroting 2013 

11. Benoeming leden kascommissie 

12. Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende 

Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV 

13. Programma voor 2013 en inbreng van de leden 

14. Huldiging jubilaris(sen) 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

Gewestelijke excursie: Labbegat 

Op 11 mei a.s. organiseert de af-

deling Tilburg een gewestelijke 

excursie naar de “Naad van  

Brabant”: het Labbegat, de Dul-

laard en de lage Hoven. 

Noteer alvast deze datum. Meer 

informatie op de website en in 

de volgende Nieuwsbrief. 

 

De voorgaande jaren hebben in de plantencursussen vooral de afzonderlijke plan-

tenfamilies centraal gestaan. Dit jaar willen we ons meer richten op de onderlinge 

samenhang. Een dergelijke gemeenschap van planten staat min of meer vast en is 

uitvoerig beschreven. Een toegankelijk boek over dit onderwerp is de Veldgids van 

Plantengemeenschappen van Nederland van Joop Schaminéé ea. Dit boek vormt 

de  leidraad voor de cursus. 

Het accent van de cursus ligt op het in het veld bekijken van de plantengemeen-

schappen. Er is een binnenbijeenkomst is op donderdagavond 11 april, gevolgd 

door buitenbijeenkomsten op 20 april (ochtend), 18 mei (ochtend), 19 juni (avond), 

3 juli (avond), 17 augustus (ochtend) en 7 september (ochtend). In overleg met de 

cursisten kunnen we de excursiedata en plaatsen nog wat aanpassen. 

De kosten bedragen € 40,- voor leden KNNV en 50,- voor niet leden. Dit is exclusief 

de Veldgids. Aanmelding: breda@knnv.nl of 076-5875353. 

 

Cursus plantengemeenschappen 

 

 

Toelichting agendapunt 12:   

Erik van der Hoeven wil zijn func-

tie als voorzitter neerleggen op 

de komende jaarvergadering. Dit 

is één jaar vóór het formele einde 

van zijn zittingsperiode. Jan Wool-

derink is bereid deze taak over te 

nemen voor de resterende tijd. 

Erik blijft wel lid van het bestuur. 

 

Plantenwerkgroep: Ook in 2012 heeft de plantenwerkgroep weer een interessant jaar 

achter de rug. De belangrijkste activiteit is geweest het inventariseren en monitoren 

van gebieden voor Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn voor de gemeente Breda een 

groot gedeelte van de westelijke kant van de stad onderzocht. In juni hebben we 

daarbij een goede ondersteuning gekregen van Floron. 

Naast het buitenwerk hebben we een cursus verzorgd over de kruisbloemigen en 

composieten die in de omgeving van Breda te vinden zijn. De plantenwerkgroep 

bestaat eind 2012 uit 12 leden, vergelijkbaar met het aantal in  2011.  

Mossenwerkgroep: Zoals al vorig jaar vermeld zijn de leden van de werkgroep in 2012 

de mossenwerkgroep Den Bosch-Tilburg blijven assisteren. In januari 2012 werd de 

inventarisatie van het terrein van Psych. Ziekenhuis Coudewater voltooid. Daarna 

werden nog twee landgoederen onderzocht.  

In 2012 is gestart met de inventarisatie van een uurhok ten oosten van Rosmalen, een 

nog niet onderzocht gebied. Het bestaat uit 25 km-vakken. Wij zijn het hele jaar door 

om de week een middag actief. Elk km-vak vergt gemiddeld twee bezoeken dus we 

kunnen voorlopig nog wel even vooruit! 

 

Jaarverslag werkgroepen 2012 (uitgebreid verslag op de website) 

 


