
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 
Aanmelding per email: breda@knnv.nl 

of per telefoon bij de excursieleider. 

30 juni: Vlinderexcursie 

Vlinderliefhebbers opgelet, een kans 

om uw vlinderkennis op te vijzelen.  De 

Kragge in Bergen op Zoom is door het 

geaccidenteerde terrein zeer geschikt 

voor vlinders.   

Op 30 juni as gaan we, onder leiding 

van Guus Dekkers, kijken hoeveel vlin-

ders we in het veld kunnen herkennen. 

Breng een vlinderkaart mee en zo mo-

gelijk ook een verrekijker.  

Aanvang excursie 10.00 uur bij de 

Kragge te Bergen op Zoom.  

Het adres: splitsing van Bergse baan en 

Moervaart. Neem op de A58 afslag 27 

vlak voor Bergen op Zoom.  Rechtsaf 

Ruijtershoveweg. Eerste weg links Berg-

se baan. Parkeerplaats bij de splitsing.  

Vertrek om 9.15 uur bij Bagvenpark 

4839 Breda.  Aanmelden vóór 28 juni bij 

Jacques Rovers, 076-5875353. 
 

11 aug.: Heemtuin Rucphen 

Heemtuin Rucphen is een Brabantse 

natuur- en landschapstuin, met in- 

heemse wilde flora en fauna. Met 400 

soorten wilde bloemen is de Heemtuin 

Rucphen één van de mooiste wilde 

bloementuinen van Nederland en 

Vlaanderen. De Heemtuin Rucphen is 

twee ha groot en ontworpen rondom 

negentien leefgebieden, welke zijn 

gebaseerd op de Brabantse natuur die 

rond de vijftiger jaren van de vorige 

eeuw nog geregeld voorkwam.  

We kunnen er terecht van 10.00 uur tot 

12.00 uur. Adres: Baanvelden 12 

Rucphen. Zie: www.heemtuinrucphen.nl  

Vertrek om 9.15 uur bij Bagvenpark 4839 

Breda.  Aanmelden vóór 7 augustus bij 

Hub Snapper,  06 209 890 06. 

 

19 aug. Stadsplanten Breda - Heuvel  

De Werkgroep Stadsplanten Breda  

organiseert een tocht vol verrassingen 

door het Heuvelkwartier. Er groeien 

beschermde muurplanten, recent ont-

snapte tuinplanten en de gewone 

straatstenen- en gevelliefhebbers. 

Graag een loep meenemen. 

Vertrek om 14.00 uur vanaf de over-

gang tussen het Planciusplein en het Dr. 

Struykenplein. Aanmelden is niet nodig 

Zie ook www.stadsplantenbreda.nl 

 

 

 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Broedende ooievaars op het dak van 

de Grote Hoeve van Staatsbosbeheer in 

het Markdal !  Op 19 mei zijn de eieren 

uitgekomen. De voorbereidingen van 

een kraamfeestje zijn in volle gang.  Dat 

is natuurlijk het belangrijkste natuur-

nieuws van Breda. Of de val van het 

kabinet Rutte ook goed nieuws is moe-

ten we nog maar afwachten.  

Intussen hebben de groene organisa-

ties van Nederland een  10-puntenplan 

voor nieuw natuurbeleid gelanceerd. 

Van het bestuur 
Het 10-puntenplan is een gezamenlijk 

initiatief van meer dan 40 natuur-, 

landschaps- en dierenwelzijnsorganisa-

ties, waaronder de KNNV. Zij pleiten 

voor broodnodig natuurherstel, gecom-

bineerd met toegankelijk groen voor 

alle Nederlanders.  Zie verder:      

  www.natuurmonumenten.nl/content/ 

  het-10-puntenplan.    

Intussen gaat onze afdeling gewoon 

door met haar bescheiden werk. Zie 

deze nieuwsbrief.                                       

                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): 

Maandag 18 juni  19.00 uur  

 (voor deelnemers plantencursus) 

Zaterdag  30 juni    9.15 -13.00 u. 

Zaterdag 11 aug.    9.30 -12.30 u. 

Zondag   19 aug.    14-15.30 u. 

Zaterdag  25 aug.    10 -13  u. 

   (voor deelnemers vlindercursus) 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Maandag     24 sept.   20 uur 

 ‘Bijen in alle soorten en maten’ 

Data: 

27 juni, 25 juli, 29 augustus:  

       Bestuursvergadering.  

8-15 juni: Floron-kamp in Lage    

      Zwaluwe 

14 &15 juli  : Open Imkerijdagen  

12 aug. : Plein Air aan de Mark. 

19 aug. : Superzondag  

        Biodiversiteit 
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vuurjuffer 

Gele waterkers  
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Tot slot gaat biodiversiteit ook over de 

variatie in ecosystemen. Hieruit zijn de 

ecosysteemdiensten voortgevloeid. Een 

mooi voorbeeld is een gebied  bij New 

York waar, door massale boskap ten 

behoeve van woningbouw, de grond 

geheel wegspoelde door het te snel 

afstromen van het regenwater. De 

oplossing was: herstel het ecosysteem. 

Na herstel van het bos werd het 

regenwater weer door de bomen 

opgenomen en verliep het afstromen 

van het water veel langzamer waar-

door van afspoeling geen sprake meer 

was. 

Als we in de toekomst over nieuwe 

voedingsmiddelen of nieuwe medicij-

nen willen beschikken dan zullen we 

ons biologisch kapitaal verstandig moe-

ten beheren. Dit geldt over de grenzen, 

maar ook onze naaste omgeving. 

Voor meer informatie over deze lezing: 

zie onze website. 

Website over teken 

 

Verslag lezing biodiversiteit 

 

 

Vorig jaar zijn we gestart met een cursus om belangstelling te wekken voor de dag-

vlinders rond Breda.  Kars Veling van de Vlinderstichting heeft ons met een erg boei-

ende lezing gemotiveerd om met vlinders aan de slag te gaan.  Een van de doelen 

van de cursus was om meer informatie te verkrijgen over de vlinderstand rond Breda. 

Het verheugt ons dan ook dat een aantal mensen wekelijks een vlinderroute loopt in 

zijn/haar naaste omgeving.  

In dit verband: de gemeente Breda heeft een aantal jaren geleden verspreid over 

de  stad vlinderroutes uitgezet. Een kwart hiervan wordt twee keer per jaar bezocht. 

Met de vrijwilligers is het mogelijk om deze routes intensiever te bezoeken waardoor 

meer informatie wordt verkregen over de dagvlinders. Met deze kennis kan het 

bestaande ecologisch beheer worden getoetst en zo nodig bijgesteld. 

Er bestaan nu acht vlinderroutes rond Breda, waarvan zes binnen de gemeente-

grenzen. Om praktische kennis in het veld op te doen was er op 26 mei een excursie 

bij Wolfslaar. Op deze goed bezochte excursie kwamen we soorten tegen als land-

kaartje, hooibeestje, icarusblauwtje, bont zandoogje, kleine vuurvlinder. Met dank 

aan Raymond van Breemen en Leny Kuijstermans voor de begeleiding.  

In augustus gaan we  nogmaals het veld in.                    Jacques Rovers 

De laatste lezing van 2011/2012 ging 

over de betekenis van biodiversiteit en 

de praktische invulling in een aange-

legde tuin aan de Prof Cobbenha-

genlaan in Tilburg. Ben Delbaere, ver-

bonden aan het ECNC, stond vooral stil 

bij de betekenis van biodiversiteit. 

Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal. We 

danken er ons voedsel, onze kleding, 

onze bouwmaterialen en onze medi-

cijnen aan. Het bepaalt de kwaliteit van 

ons leven.  

Biodiversiteit omvat de complete bio-

logische rijkdom van onze planeet. Bij 

biodiversiteit gaat het om de variatie in 

genen, de bouwstenen die noodzakelijk 

zijn voor ons dagelijks bestaan. 

Biodiversiteit gaat ook over de variatie in 

soorten. Er zijn nu 1,5 miljoen soorten 

bekend, waarvan de aaibare soorten 

(grote dieren) duidelijk meer aandacht 

krijgen dan de vele nog te ontdekken 

kleinere organismen.  

Een succesvolle excursie op 21 april on-

der leiding van Bart Hoeymans naar het 

Merkske.  

De verschillende Brabantse gewesten 

waren goed vertegenwoordigd.  

Na een korte inleiding in café in Holland 

zijn we op stap gegaan in dit bijzondere 

landschap met zijn vele populieren, krui-

denrijke graslanden met planten als 

moerasstreepzaad  en zijn rijke insecten-

populatie waaronder de bosbeekjuffer. 

De wateren herbergen soorten als kop-

voorn, bermpjes, kleine modderkruiper 

en riviergrondels. In een van de poelen 

www.tekenradar.nl is een nieuwe web-

site met veel informatie over de ge-

volgen van tekenbeten. 

Iedereen die een beet heeft opgelo-

pen of bij wie een rode ring zichtbaar 

is, kan (eigenlijk: móét) dat op die site 

melden!  

 

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. 

Beten van besmette teken blijken de 

oorzaak van veel en soms zeer ernstig 

lichamelijk leed te zijn. Vooral mensen 

die in de natuur actief zijn, hebben een 

flink risico een tekenbeet op te lopen. 

Menig KNNV lid heeft hier ervaring mee. 

Gewestelijke excursie ‘t Merkske 

 

 

had Bart een fuik uitgezet waardoor we 

de verschillende salamanders, waaron-

der de kamsalamander, van dichtbij 

konden bewonderen. 

Na de lunch in de Klapekster in Wortel-

Kolonie-kolonie hebben we in de Bros-

kens de poel bezocht waar vorig jaar 

de boomkikker is geherintroduceerd. 

Een poel te midden van een weelderig 

braamstruweel. Het was helaas te koud 

om de boomkikker al te zien. 

Het gebied langs ’t Merkske, in onze 

regio een landschappelijk juweeltje. 

Jacques Rovers 
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De cursussen: 

- De Paddenstoelencursus start 

op 20 september en daarna: 

4 oktober en 25 oktober (telkens 

van 19.30-22.00 uur); de excursie 

is op 13 oktober.  

Plaats: Bezoekerscentr. Wolfslaar. 

Opgeven bij de secretaris. 

- Cursus Cruciferen en compo-

sieten – vervolg: 4 juni en 20 au-

gustus (telkens van 19.30 - 22.00 

uur), een excursie op 18  juni. 

Vlindersroutes rond Breda 

 

 

Mededelingen: 

- Op de website (knnv.breda.nl) 

staat meer informatie over de 

artikelen van deze nieuwsbrief 

(excursies, nieuws, verslagen) 

-  West-Brabantse Vogelwerk-

groep  

09 juni : Avondexc.Asterdplas 

17 juni : Stadsvogelexcursie 

www.westbrabantsevwg.nl 

- IVN Mark & Donge: 

 data van excursies 

 - 10 en 24 juni 

 - 8, 22 en 29 juli 

 - 12, 19 en 26 augustus 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

 

Het jaar van de bij is in volle 

gang. Diverse informatie- en pro-

motieproducten rolden in maart 

en april van de pers: een zoek-

kaart met 20 soorten wilde bijen, 

een publiekskrant over bijen, de 

schoolkrant “zoemers en prikkers” 

met werkbladen en een docen-

tenhandleiding en zakjes bijen-

plantenzaad. 

In juli staat op het programma: 

14 juli: Open imkerijdag op Grote 

Markt in Breda 

15 juli: Open dag bij de imkers, 

 i.s.m. de bijenvereniging  
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