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Workshop Bomen, 12 november 2014 

Wanneer noemen we een plant een boom?  

Behalve deze vraag  zal Erik van der Hoeven in een korte inleiding een aantal bijzondere aspecten van het 

leven van een boom aan de orde laten komen.  

Het hoofddoel van de avond is echter het 

herkennen van algemeen in Nederland voorko-

mende bomen.  

Aan de hand van levend en dood materiaal 

zullen we proberen de juiste naam van de boom 

waar het materiaal van afkomstig is te achter-

halen. We zullen ook proberen de vraag te be-

antwoorden of de betreffende boom inheems is 

of niet. 

Datum : 12 november 2014,  

Plaats : Bezoekerscentrum Wolfslaar,  

Tijd    : 19.30 uur.  

Graag meenemen:  

bomengids(en), levend en/of dood materiaal 

(bladeren, takken, vruchten). 

 

Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij Erik van der Hoeven (076-5600729).  

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: NL94 INGB 0001 0709 54 
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Agenda 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

za    1 nov. : De Vier Jaargetijden – herfst, 13.30 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Breda. 

wo   5 nov. : Bestuursvergadering 

za    8 nov. : Beleidsraad, landelijk KNNV, Zeist 

wo 12 nov. : Workshop bomen/ 19.30 uur. Bezoekerscentrum Wolfslaar. Vooraf aanmelden. 

wo 19 nov. : Vlinderwerkgroep – terugblik 2014. Bezoekerscentrum Wolfslaar. 

za  29 nov. : Landelijke Sovon-dag. Locatie: De Reehorst, Ede; vanaf 09.30 uur. 

ma  1 dec. : Lezing: Boeren op de grote stille heide. 20.00 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’. 

wo 10 dec. : Plantenwerkgroep – terugblik 2014. Bezoekerscentrum Wolfslaar. 

za  13 dec. : Landelijke Florondag, Nijmegen. 

wo  7 jan.  : Bestuursvergadering 

za  24 jan.  : De Vier Jaargetijden – winter, 13.30 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Breda. 

           Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn er nog geen nadere gegevens  

           bekend. Informatie komt op de website. 

ma  26 jan. : Lezing: Stinsenplanten. 20.00 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Breda 

 

 

mailto:breda@knnv.nl
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De Vier Jaargetijden - herfst,  1 november 

Vier seizoensactiviteiten, speciaal voor en door de leden van de verenigingen 

IVN Mark & Donge, KNNV afdeling Breda en de West Brabantse Vogelwerkgroep. 

Dit jaar zal Breda Noord centraal staan. 

 

Programma voor 1 november – herfst: 

13:00 uur  Inloop bij het Gemeenschapscentrum “De Wegwijzer”, 

Steendorpstraat 2 4826 EP Breda 

13:30 uur  Presentatie door Kees de Rooij van het Waterschap Brabantse  

         Delta over het project “De Waterakkers”. 

of    Presentatie door Tim van Oerle van de West Brabantse vogelwerkgroep over  de vogeltrek. 

14:00 uur  Wisselpauze 

14:15 uur  Tweede presentatie van Kees de Rooij en Tim van Oerle. 

14:45 uur  Fietsen (bij voorkeur) naar Lange Weide / Rogdijk 

15:00 uur  Excursie op de Rogdijk 

16:30 uur  Mogelijkheid om nog een drankje te drinken bij het buurthuis “De Wegwijzer”. 

 

Een mooie gelegenheid om ook eens kennis te maken met natuurvrienden van een andere vereniging! 
 

 

De Vier Jaargetijden - planning  

De data zijn van de overige activiteiten zijn: 

- Winter - 24 januari 2015 

- Lente  - 25 april 2015 

- Zomer -  4 juli 2015  

De start is telkens om 13.30 uur. Bij alle activiteiten voor zit seizoen staat Breda-Noord centraal. 

 

Penningmeester gezocht  

Zoals u waarschijnlijk nog weet is onze penningmeester Hub Snapper in mei j.l.  

overleden.  

Tot nu toe doen Jacques en Jan de werkzaamheden van een penningmeester,  

maar dat is eigenlijk niet goed:  We zoeken dus een nieuwe penningmeester.  

Iets voor U? We zijn dan erg geholpen! 

Wat moet je kunnen: 

- Zuinig zijn met geld. 

- Af en toe wat geld overmaken (gemiddeld 1 à 2 keer per week) via internet bankieren. 

- De ledenadministratie bijhouden (we hebben ongeveer 90 leden), er zijn een tiental mutaties per jaar. 

- Bijhouden of alle leden hun contributie betaald hebben. 

- Controleren of cursussen e.d. binnen hun begroting blijven. 

- Aan het einde van het jaar een jaarrekening maken en een begroting. 

Dit zijn de zakelijke taken en de omvang ervan valt wel mee.  

Als je voor een huishouden de financiën doet, kan je het ook voor onze vereniging. 

Bovendien doe je mee met het bestuursoverleg. Dat zijn gezellige bijeenkomsten over het reilen en zeilen 

van de vereniging en over de natuur in Breda en omgeving. 

Als je belangstelling hebt en eens wil overleggen wat het precies inhoudt: bel Jacques Rovers 076-5875353  

of Jan Woolderink 076-5033018, of stuur een email naar breda@knnv.nl . 

 

Insectencursus in 2015 

We zijn bezig om voor het voorjaar van 2015 een insectencursus te organiseren. De cursus zal bestaan uit 4 

lesavonden en 2 excursies in de maanden april en mei. 

De beoogde onderwerpen zijn: 

- algemene entomologie (insecten, wat zijn het, wat doen ze, wat is hun functie, …)  

- bespreking van de grote orden  

- enkele specifieke groepen, zoals wespen en bijen, vliegen, kevers, 

In de volgende nieuwsbrief en dan ook op de website, komt meer informatie.   

mailto:breda@knnv.nl
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Lezing 1 december: Boeren op de grote stille heide 

Een lezing over faunavriendelijke beheermethoden in heidegebieden door Jap Smits, boswachter Ecologie, 

Monitoring en Natuuradvies bij Staatsbosbeheer. 

Staatsbosbeheer ‘de Kempen’ beheert grote aaneengesloten bos- en heidegebieden in de Brabantse 

Kempen.  

Terugkijkend in de tijd zien we dat het beheer van 

heide vroeger niets anders was dan de werkzaam-

heden die boeren uitvoerden om brandstof- en heide-

producten te winnen, hun vee te voeden en akkers te 

bemesten. Er werd van alles uitgeprobeerd en de 

heide leverde talloze producten.  

Dit geboer resulteerde door de eeuwen heen in een 

zeer gevarieerd landschap met een even gevarieerde 

flora en fauna. Vanaf eind vijftiger jaren werd de door 

verdroging, verzuring en vermesting vergraste heide 

door middel van grootschalige maatregelen hersteld. 

Dit had vaak nadelige neveneffecten op de fauna.  

Bij het huidige beheer van deze gebieden wordt vooral 

gekeken naar welk effect herstelmaatregelen zoals plaggen, maaien en branden hebben op het 

voortbestaan van kwetsbare flora- en faunasoorten.  

Op de Strabrechtse Heide, een 1500 ha groot heidegebied onder de rook van Eindhoven wordt sinds het 

begin van deze eeuw geëxperimenteerd met grootschalige ingrepen die een kleinschalig karakter 

hebben.  

Oude beheeringrepen worden weer uit de kast gehaald en in een nieuw jasje gestoken. Er wordt selectief 

gemaaid, kleinschalig gebrand en geplagd via een nieuwe methode die visgraatplaggen wordt 

genoemd. Door bosgebieden zijn brede corridors vrijgemaakt om heidevelden met elkaar te verbinden. 

Om het aandeel bos te verminderen maar toch te kunnen voorzien in mooie overgangen van bos naar 

heide is het principe van de wandelende bosjes uitgedacht. 

Het kleinschalig akkeren is ook weer opgepakt. Reden hiervoor is het compenseren van de degradatie van 

de droge heide door uitspoeling van micronutriënten en mineralen.  

Hierdoor ontstaat een onbalans in de N:P ratio oftewel tussen stikstof en fosfor. De tekorten in micro-

nutriënten zorgen momenteel voor sterfte onder typische faunasoorten zoals het korhoen, de wulp en vele 

insectensoorten zoals de nachtpauwoog. Ook speelt dioxinevergiftiging mogelijk een rol waardoor 

bepaalde vogelsoorten ongemerkt verdwijnen.  

Kortom, de moderne heidebeheerder staat voor een waslijst aan uitdagingen.  

In de lezing zal Jap Smits een aantal oplossingen voor deze problemen aandragen. 

Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2 in Breda. De toegang bedraagt € 3, - 

(incl. koffie, thee).  

Lezing 26 januari: Stinsenplanten 

Voordat je het weet komen de eerste Sneeuwklokjes al 

uit de grond. Waren die hier altijd al?  

En al die andere vroege bloeiers zoals de Tulp, Daslook, 

Holwortel, Winterakoniet, Vogelmelk en de Boshyacint.  

Waar komen die allemaal vandaan? Hebben de 

kruisvaarders die meegebracht? Of is dat een mythe? 

In ieder zijn ze ingevoerd. Notabelen, reizigers en 

kooplieden brachten ze mee uit het zuiden van Europa 

en uit Klein-Azië. Buitenplaatsen, kerkhoven, terpen en 

fraaie boerderijen werden ermee beplant om zo de 

status te vergroten.  

Waar komt het woord stinsenplant vandaan? En hoe 

komen ze aan de soms vreemde namen als ‘Haarlems 

klokkenspel’? En als u denkt dat er één soort sneeuwklokje is dan hebt u het mis.  

Er zijn zelfs ‘Galanthofielen’’, die grif 50 euro overhebben voor één bolletje van een nieuwe soort. Er zijn 

bijeenkomsten, congressen en jaarmarkten, alléén over stinsenplanten. 

Wellicht gaat er bij deze lezing van Karel Gort een nieuwe wereld voor u open. 

Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2 in Breda. De toegang bedraagt € 3, - 

(incl. koffie, thee).  
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Evaluatie-avond vlindertellingen 2014 – 19 november 

De tellers van de vlinderroutes in en rond Breda zullen de tellingen van hun eigen route presenteren ieder 

op zijn eigen manier. De een zal dat doen aan de hand van een Powerpoint-presentatie, een ander vertelt 

zijn bevindingen zittend aan de tafel. 

 

De evaluatieavond wordt gehouden om 20.00 uur in het duurzaam leslokaal van  het bezoekerscentrum 

Wolfslaar.  

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar de Emelerberg 

Dinsdagavond 26 augustus 2014. Inventarisatie stadsplanten met KNNV plantenwerkgroep. Het is druilerig 

weer, we zijn met zessen. Industrieterrein Breda-noord, Lijndonk, zijstraat van de Konijnenberg. Een nage-

noeg leeg asfaltparkeerterrein ter grootte van een voetbalveld. Zicht op Ineos, maakt producten van 

polystyreen. Terrein van 20 ha met pijpleidingen, silo’s en tanks. Alerte veiligheidsmensen komen informeren 

wat ons hier brengt, maar laten ons begaan. 

Vlak naast het parkeerterrein een vreemde plek. Een heideterreintje met Struikhei, Brem en Bramen!  

We vinden ook de Gewone Agrimonie. Die plant vindt je niet overal en nooit in deze combinatie.  

Even verderop een bosje, wat schrale graslandjes rondom een kantoorgebouw en onder eikenbomen in 

het gras, enorme heksenkringen van Eekhoorntjesbrood, na een periode met overvloedige regen. Ervaren 

floristen hebben er nog nooit zoveel en in zulke grote exemplaren bijeen gezien. Coby determineert 

achteraf ook nog de Blanke Champignonparasol, met witte en roze sporen, ook geen alledaagse 

verschijning. 

Het laat me niet los en ik ga eens op digitale speurtocht naar de geschiedenis van het terrein. De oude 

topografische kaart van rond 1910 laten een zandophoging zien en de naam Waranda, bij een boerderij 

en zelfs een heide-terreintje en wat bosjes. Zou het zomaar kunnen dat dit plukje hei, deze paar bomen en 

dat bosje, restanten zijn van een oud rivierduintje, intact gebleven te midden van opgespoten polders ? 

Zitten deze heksenkringen hier al eeuwenlang in de grond? Het vraagt om verder onderzoek. 

Zie voor de resultaten van deze spannende affaire de website: knnv.nl/breda .            Charles Schils 
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Geslaagde Studiemiddag in en nabij het water 

Vrijdag 19 september werd voor de tweede keer een 

studiemiddag georganiseerd door de KNNV.  

Ditmaal was het thema Exoten in en nabij het water. 

Doel van zo’n middag is kennisuitwisseling en kennis-

making tussen professionals en vrijwilligers. Aanwezig 

in de Bijenboerderij in Strijbeek waren naast de leden 

van de regionale natuurverenigingen ook mensen 

van onder andere Staatsbosbeheer, Waterschap De 

Brabantse Delta, RAVON, de Voedsel- en Waren-

autoriteit en Brabants Landschap. Er namen ruim 55 

mensen deel aan deze studiemiddag. 

De eerste spreker was Jeffrey Samuels, hydrobioloog 

bij Waterschap De Brabantse Delta. Hij wees ons op het belang van een snelle ontdekking van exoten die 

tot plaagsoorten uitgroeien, zodat de kosten van bestrijding en de ecologische schade beperkt blijven. Hij 

benadrukt hierbij het belang van samenwerking tussen de verschillende organisaties en vrijwilligers. Als 

voorbeeld noemde hij de Japanse Duizendknoop, een forse plant met dito wortelstelsel. Om deze planten 

in zijn geheel te verwijderen moet diep afgegraven worden. Een flinke kostenpost dus. Een andere plant die 

veel overlast veroorzaakt is de Grote Waternavel, die met een explosieve groei hele watergangen kan 

verstoppen. Inmiddels is voor verschillende exotische waterplanten een verkoopverbod van kracht. Ook 

worden vijver- en aquariumeigenaren gevraagd om overtollige waterplanten niet in de sloot te dumpen, 

maar af te voeren via de kliko. 

Als tweede belichtte Theo Bakker, boswachter monitoring West-Brabant, een drietal exoten waar Staats-

bosbeheer mee te maken heeft. Allereerst de Grote Canadese Gans die met zijn uitwerpselen de water-

kwaliteit van vennen kan aantasten. Bestrijding van deze gans kan door afschot, wegvangen (tijdens de 

rui), het schudden van de eieren en een gemakkelijkere methode: het oliën van de eieren waardoor de 

poriën verstopt raken en het embryo afsterft.  

De Watercrassula komt al op vele plekken in Breda voor en verdringt daar de inheemse waterplanten. 

Staatsbosbeheer heeft een proef lopen in het Markdal met het afdekken van de plekken met deze inva-

sieve exoot met vrachtwagenzeildoek met als doel de plant te verstikken. Eerder is gebleken dat afgraven 

niet afdoende is.  

Ook de Zonnebaars is een exoot die Staatsbosbeheer nog al eens tegenkomt. Het probleem is dat deze vis 

heel veel van de kleine waterdieren wegvangt. De Zonnebaars profiteert van de vernatting van 

natuurgebieden. In voormalig schietterrein De Kogelvanger werden sinds 2011 in totaal 95.000 (!) 

exemplaren gevangen en afgevoerd naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Staatsbosbeheer staat 

hier voor een dilemma: de vennen moeten gescheiden worden, zodat de Zonnebaarzen niet van de ene 

naar de andere plek gaan, terwijl men juist verbindingszones wil maken zodat allerlei dieren zich 

gemakkelijker kunnen verplaatsen.  

Jeroen van Delft van RAVON hield tot slot een geanimeerde presentatie over de Amerikaanse Brulkikker en 

liet een voorbeeld zien van bestrijding van deze reuzenkikker in twee particuliere tuinvijvers. Hij wees op de 

website van RAVON waar een link is naar de website Kijk op Exoten en waar men zich kan aanmelden voor 

een digitale nieuwsbrief. 

Voor en na de lezingen was er gelegenheid om de in de regio voorkomende waterplanten ter plaatse in 

teiltjes te bekijken en te vergelijken. 

Na een korte pauze vertrokken alle 

aanwezigen naar het Markdal om de 

plek met Watercrassula die afgedekt is 

met afdekzeilen te aanschouwen. De 

middag werd afgesloten met een borrel, 

zodat er nog een mogelijkheid was tot 

na- of bijpraten. Het was wederom een 

zeer geslaagde studiemiddag en er 

wordt al gedacht over een volgende! 
                

   Colinda van Meer 
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Gewestelijke excursie – zaterdag 4 oktober 

Op 4 oktober vond de gewestelijke excursie plaats, dit keer georganiseerd door KNNV Breda, met als 

thema landgoederen rond Breda.   

Op deze prachtige nazomerdag  waren er 19 deelnemers van verschillende afdelingen van de KKNV. Na  

een korte uitleg over het ontstaan van landgoederen door Erik van der Hoeven, die de excursie zou leiden, 

konden we meteen het eerste landgoed in lopen: Wolfslaar. 

De wandeling voert langs de Grote Akker en het  in 2000 aangelegde Ooievaarsbos. De Bavelse Leij is nog 

bedekt met Sterrenkroos, Klein- en Dwergkroos en Slanke Waterkers. De aanwezigheid van Bermpje (een 

vissoort) toont aan dat het water van goede kwaliteit is. Aan een wilgentakje zit een hele kluit rupsen van 

de Wapendrager.  

In de Natuurtuin Geelgroene Zegge, Bosbies en veel Moeraswolfsklauw.  Bij de vijvers ligt een dode 

Wintereik, die in onze contreien niet veel voorkomt. Wie zien nog Dubbelloof, Koningsvaren, veel Fraai 

Haarmos en de Plooivoetstuifzwam. 

Na het bruggetje over de Bavelse Leij waarmee we in het Park Wolfslaar komen, legt Erik uit dat dit park 

door de gemeente ecologisch beheerd wordt. We zien de Italiaanse Aronskelk, in het voorjaar zijn hier 

Daslook en Bosanemoon te vinden. De zeer zeldzame Witte Rapunzel komt ook in het park voor, maar laat 

helaas een afname zien.   

Het grasland waar het landhuis op uit kijkt heeft de bestemming bloemrijk grasland, maar is nog te 

voedselrijk, wat te zien is aan de grote plekken met Pitrus. De beek wordt sinds een aantal jaren door het 

park geleid. Het Ulvenhoutse Bos is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het water hiervan is van betere 

kwaliteit dan dat van de Bavelse Leij en wordt als experiment het park in geleid. 

De Groene Specht laat zich horen wanneer we via de uitgebaggerde vijver en het voormalige koetshuis 

terug lopen. We zien Rodondendrons, typisch voor veel landgoederen, en een afgezaagde boom met zeer 

grote Platte Tonderzwammen. Nog in bloei is Klein Springzaad en bij de ingang van het park bloeit 

Herfsttijloos, die ooit aangeplant is.  

Na de lunch de landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg. Zeldzame planten hier zijn: Muskuskruid, Slanke 

Sleutelbloem, Witte Rapunzel, Eenbes. Langs een beukenlaan bereiken we het voormalige jachtbos met 

Grove Den. De zaden hiervoor zijn door de heer Montens (die het Mastbos liet aanplanten, 500 jaar 

geleden) uit Duitsland gehaald. Er is ook nog een mooi voorbeeld van een houtwal te zien. Een 

Kostgangerboleet wordt gevonden, die als kostganger op een stuifzwam zit. De Stekelzwam heeft stekeltjes 

waar andere paddenstoelen plaatjes of buisjes hebben. In een stukje beukenbos vinden we Salomonszegel 

en verderop de Slanke Bruine Amaniet. 

Er worden enkele uitgebloeide exemplaren van de Echte Guldenroede gevonden. Aan greppelkanten zien 

we wederom Dubbelloof. Diverse mossoorten worden op naam gebracht: Sterrenmos, Pluisjesmos en het 

typisch licht grijsgroene Kussentjesmos. 

In het landgoed ligt de langgerekte Kruisvijver. Deze vijver is zeer recent opnieuw uitgegraven en is nu 

geheel kaal op de oevers. De bomen rondom zijn weggehaald, om meer licht toe te laten, helaas volgens 

enkele kenners, niet ver genoeg. In de vijver drijft, heel onnatuurlijk, een knalroze Waterlelie. Op de oever 

vinden we nog enkele restjes Kleine Zonnedauw, Moerashertshooi, Veenmos en Gagel. De Steenrode 

Heidelibel wordt herkend. 

De kelder die we in het bos aantreffen, lijkt ons meer een nieuw gemaakte kelder dan een oorspronkelijke 

ijskelder. Als we teruglopen vinden we nog de Groene (of Gele?) Knolamaniet. Iemand ontdekt een fluores-

cerend geelgroene harige rups, die van de Meriansborstel blijkt te zijn. Een goed herkenbare paddenstoel, 

namelijk de Amethystzwam (of Rode koolzwam) wordt nog getoond en ook de op eik voorkomende 

Biefstukzwam. 

De deelnemers waren enthousiast over de excursie, die met name door de uitleg van Erik en de inbreng 

van verschillende deelnemers interessante wetenswaardigheden opleverde.  

Meer over de landgoederen rond Breda is te vinden in het boek van Thijs Caspers over landgoederen in 

Noord-Brabant en in het boek Breda Buiten.                   Colinda van Meer 
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Activiteiten West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl) 

Do 20-11  Lezing “Weidevogels” door Astrid Kant,  

         20.00 uur, Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda, info hier. 

Zo 23-11  Excursie Asterdplas door Hans van der Sanden, 9.00-11.30 uur,  

         vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Asterdplan, Haagse Beemden, Breda hier 

Zo 07-12  Ganzenexcursie Willemsstad o.l.v. Piet van Iersel, info hier. 

Meer informatie over de West-Brabantse Vogelwerkgroep: publiciteit. 

 

 

Excursies IVN Mark&Donge   (http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen) 

Zo 09-11  Vrachelse Heide - Rust in ’t bos.,  

vertrek 14.00 uur vanaf Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout, info hier. 

Zo 23-11 Duiventoren – De woeste zand-zee 

Vertrek 14.00 uur vanaf SBB_parkeerplaats, Moerkensdreef, Dongen, info hier. 

Zo 07-12 Landgoed Krabbebossen - Groene verbinding, 

Vertrek 14.00 uur, SchoolDe Kropakker, Montenslaan 2, Rijsbergen, info hier. 

Zo 14-12 Zonzeelse polder – Wintervogels.  

Vertrek 10.00 uur, kruising Zoutendijk/Lange Reewer, Hooge Zwaluwe, info hier. 

Zo 28-12 De Moeren - Eindejaarswandeling.  

Vertrek 14.00 uur , boerderij/herberg In den Anker, Rucphenseweg 35, Zundert, info hier. 

 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1274&nieuws=56&bericht=364&page=1
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=270&page=1
http://www.westbrabantsevwg.nl/C3064-Agenda.html
mailto:publiciteit@westbrabantsevgw.nl
http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_vrachelseheide_nov_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_duiventoren_nov_2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_krabbebossen_dec2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_zonzeelsepolder_dec2014.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_demoeren_dec2014.htm

