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

datum dag onderwerp plaats & toelichting  

  2-11 wo Workshop mossen duurzaam leslokaal 

  4-11 vr Vrijwilligersdag provincie Noord-Brabant provinciehuis N-Brabant; vooraf aanmelden 

  9-11 wo Workshop paddenstoelen microscoop duurzaam leslokaal 

16-11 wo Evaluatie vlinderwerkgroep duurzaam leslokaal 

19-11 za Beleidsraad in Zeist Vogelbescherming Zeist 

21-11 za lezing over geologie in West-Brabant door Patrick Kiden  De Wegwijzer, aanvang 20.00 uur 

23-11 wo Bestuursvergadering  

26-11 za Mossen inventariseren plaats wordt nader bekend gemaakt 

30-11 wo Workshop mossen duurzaam leslokaal 

10-12 za Landelijke Florondag Nijmegen; opgave vooraf 

14-12 wo Evaluatie plantenwerkgroep duurzaam leslokaal 

17-12 za Mossen inventariseren plaats wordt nader bekend gemaakt 

28-12 wo Workshop mossen duurzaam leslokaal 

28-12 wo Breda Binnenste Buiten: eindejaars wandeltocht in 

stroomgebied Bavelse Leij 

gids IVN 

11-1 wo Bestuursvergadering  

21-1 za Mossen inventariseren plaats wordt nader bekend gemaakt 

25-1 wo Workshop mossen duurzaam leslokaal 

  1-2 wo Bestuursvergadering  

13-2 ma Lezing paddenstoelen in Loonse en Drunense Duinen, Ad Smits De Wegwijzer, aanvang 20.00 uur 

18-2 za Mossen inventariseren plaats wordt nader bekend gemaakt 

22-2 wo Workshop mossen duurzaam leslokaal 

13-3 ma Breda Binnenste Buiten: lezing over stroomgebied Molenleij olv 

Charles Schils 

De Koffiemolen, aanvang 20.00 uur 

 

Plannen 2017 

We zijn al volop bezig om het programma voor 2017 rond te maken. De grote lijnen zijn intussen bekend. 

Naast de gebruikelijke activiteiten van de werkgroepen enkele opvallende zaken. 

Er komt een vervolg op de succesvolle themadagen insecten waarbij andere insectengroepen centraal 

komen te staan. 

Wat betreft de planten zijn we nog even zoekende. We gaan in elk aan de slag met een vervolg op de 

basiscursus wilde planten. We overwegen om een soort cursus planten in hun omgeving te verzorgen, waarbij 

plantengemeenschappen en landschap centraal staan. 

Voor de herfst zijn we bezig om een paddenstoelencursus in gang te zetten. 

In het najaar van 2017 staat op een themadag het natuurontwikkelingsgebied van de Gilzerwouwerbeek in 

Bavel een centraal. In dit gebied zijn de laatste jaren vele nieuwe ontwikkelingen aan de orde geweest, alle 

reden om dit gebied een keer bij de kop te nemen. 

Zoals je in een aparte bericht kunt lezen krijgt ook Breda Binnenste Buiten een vervolg. Het komende jaar krijgt 

het stroomgebied van de Bavelse Leij extra aandacht, denk hierbij aan het gebied tussen de A27 en het 

Ulvenhoutse Bos. 

 

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 

 

 

 

November-December 2016 – Januari 2017 ● Uitgave 7 - 5 

 

mailto:breda@knnv.nl


 
Nieuwsbrief KNNV-Breda       november – december 2016 - januari 2017     2 

 

Wie neemt het stokje over? 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat een aantal leden van het bestuur, al weer actief 

sinds 2008, van plan is de taken over te dragen. Niet omdat we het beu zijn, maar meer omdat we onze 

zinnen willen verzetten. 

We hebben aangegeven dat de afdeling op dit moment goed functioneert, dat het ledenaantal blijft 

toenemen en dat we als bestuur trots zijn over het reilen en zeilen. 

Een goed moment voor nieuwe bestuursleden om de afdeling verder uit te bouwen en weer aan te passen 

aan het huidige tijdsbeeld. 

Elke vereniging heeft immers na verloop van tijd nieuwe inspiratie en ideeën nodig om het voor de leden 

boeiend te houden. 

Uiteraard is een periode van 8 jaar zeker niet nodig. Enkele jaren een extra bijdrage kan natuurlijk ook heel 

goed.  

Wie spreekt dit aan of wil hierover meedenken. Stuur even een mailtje naar breda@knnv.nl of neem contact 

op met een van de bestuursleden.  

Het is ook voor jezelf leuk om lid zijn van het bestuur. Het brengt je in aanraking met interessante mensen en 

organisaties, waardoor ook je eigen kennis en vaardigheden toenemen.  

 

21 november: Lezing Geologie van West-Brabant door Patrick Kiden 

Op 21 november geeft geoloog Patrick Kiden een lezing over de geologie van West-Brabant.  

De Nederlands-Belgische streek ten zuiden van Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda is ontstaan in het 

Pleistoceen, oftewel in de laatste ijstijd (tot 10.000 jaar geleden). Wat er toen allemaal is aan komen waaien 

uit de droge Noordzeebodem vinden we als dekzanden nog steeds terug in het Mastbos, Kalmthoutse Heide 

of Galderse Meren en in de vroeger zo onvruchtbare zandakkers. 

Door al dat dekzand stroomden veel laaglandbeken van zuid naar noord, zoals de Zoom, Roosendaalse 

Vliet, Mark en Aa of Weerijs. Op de hogere ruggen ontstonden vennen en ontwikkelde zich na de ijstijd hoog-

veen in de vorm van ontoegankelijke moerassen. Tussen al die moerassen ontstonden bossen en later ook 

uitgestrekte heidevelden. 

Ten noorden van de drie steden vinden we uitgestrekte, door zeekleilagen afgedekte, laagveengebieden 

van na de ijstijd. Dat drassige kustgebied heeft zich in de loop van de vele eeuwen ontwikkeld tot het huidige 

West-Brabantse kleilandschap met als belangrijkste rivier de Mark die via de Dintel uitmondt in het Volkerak. 

Klimaatveranderingen, aanslibbing, veranderende kustgebieden, steeds weer wijzigende rivierlopen, veen-

afgravingen, bedijkingen en Brabantse Wal maken West-Brabant tot een, geologisch gezien, zeer interessant 

gebied.  

Kortom, we maken kennis met de ondergrond en kunnen daarmee de uiteenlopende leefgemeenschappen 

van flora en fauna beter leren begrijpen. Ga terug in de tijd en verwonder je over zoveel afwisseling en dy-

namiek. 

Deze lezing op maandag 21 november begint om 20.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis de Weg-

wijzer, Steendorpstraat 2 in Breda. Buslijnen 4 en 5 stoppen voor de deur.  

De toegang bedraagt 3.00 euro. Hiervoor heeft men niet alleen een interessante lezing maar ook koffie of 

thee.  

Patrick Kiden van de Geologische Dienst Nederland (TNO) laat zien hoe klimaat, bodembewegingen, water, 

wind en andere krachten het huidige landschap van West-Brabant en de Noorderkempen hebben bepaald 

en maakt duidelijk wat er nog van te zien is.  

Hij heeft vele geologische artikelen gepubliceerd over onder andere Noord-België en Zuid-Nederland. 

 
Foto links: De kronkelende Bovenmark doorsnijdt het kleinschalige, pleistocene dekzandlandschap. Bron: Breda Buiten, 2007 

Foto rechts:  De Benedenmark stroomt door het grootschalige klei-op-veenlandschap bij Zevenbergen. Bron: Breda Buiten, 2007. 
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Breda Binnenste Buiten gaat in 2017 naar de Bavelse Leij 

Eind oktober zijn we met de coördinatoren bijeen geweest en hebben het afgelopen jaar geëvalueerd. In 

grote lijnen was iedereen heel positief over wat er het afgelopen jaar is bereikt.  

Bij de diverse werkgroepen zijn nieuwe en ook jongere deel-

nemers actief geworden. Er zijn in het gebied veel waarnemingen 

gedaan, waaronder enkele verrassende.  

De leuke contacten tussen de groepen bij de openings- en 

afsluitingsdag waren stimulerend. Ook wat betreft het laten zien 

wat we doen, is al veel bereikt, zoals de bouw en vullen van de 

website, de goedbezochte buurtavond in Brabantpark, de 

geslaagde IVN-excursies en de filmopnamen. 

Redenen voldoende om volgend jaar verder te gaan en te 

proberen het succes verder uit te bouwen. Als gebied is gekozen 

voor de Bavelse Leij (inclusief Broekloop).  

We zijn op zoek naar versterking van het team dat de coördinatie 

verzorgt. We zoeken vooral in kringen van IVN en Vogelwerkgroep, ook om de betrokkenheid met de leden 

van de twee verenigingen te versterken. Maar ook andere handjes zijn zeer welkom. 

Vind je het leuk om te organiseren of te schrijven, bv de website, krantenartikel en wil je er enkele uren per 

week aan te besteden, neem dan eens contact op bijv. via de mail of website. 

Vooraankondiging 

Verrassingen van de Molenleij, de Gilzerwouwerbeek en Dorstse Leij. Een nieuw Bredaas boekje over een 

steeds veranderend bekenstelsel. 

Rijke historie, fladderende vlinders, kwakende kikkers, bloeiende waterplanten, wervelende stroomversnel-

lingen, schaduwrijke wandelpaden, open landschappen, gevarieerde woonwijken.  

Zie hier de Molenleij. Een stadsbeek die op meerdere plaatsen ontspringt: Als Gilzerwouwerbeek nabij Gilze, 

als Molenleij nabij Molenschot en als Dorstse Leij nabij Boswachterij Dorst. Rondom Breepark vloeien ze samen 

om als getemde beek, midden in de stad, in de Wilhelminasingel uit te monden. 

Verwachte publicatie maart 2017, meer weten: zie www.bredabibu.nl 

                                                                                 Charles Schils 

Plantenwerkgroep 

Toch eindelijk volop herfst geworden. Het inventarisatiewerk is voor het merendeel klaar, de uitwerking van 

de verzamelde gegevens is begonnen.  

We hebben het afgelopen jaar op diverse plaatsen rondom Breda kilometerhokken onderzocht. Dat varieert 

van de 4e Bergboezem tot Binnenpolder bij Terheijden en Teteringen en het stroomgebied van de Molenleij 

tot het Merkske. 

Een zeer bijzondere vondst waren toch wel de duizenden draadgentianen (Cicendia filiformis) op een van 

de percelen in de Binnenpolder. Nog niet eerder in deze regio aangetroffen en nu de meest westelijke vondst 

in Noord-Brabant. Het bewijst dat de natuurontwikkeling in de Binnenpolder zijn vruchten begint af te werpen. 

Draadgentiaan is een zeer klein, ijl gebouwd plantje, Eenjarig, dat pas n het voorjaar kiemt en in de tweede 

helft van de zomer bloeit. Het is een plant die zo maar ineens massaal kan verschijnen en zich in de daarop 

volgende jaren niet meer laat zien.  

Draadgentiaan vraagt heel bijzondere groeiomstandigheden: s’ winters nat en ’s zomers licht uitdrogend met 

een bodem die beslist fosfaatarm moet zijn. De grond moet weinig kansen bieden aan kieming van overblij-

vende planten, waardoor er open plaatsen blijven waar deze ijle planten zich kunnen vestigen.  

De soort is erg kritisch wat betreft warmte en vochtomstandigheden bij de kieming. Kortom een zeer kritische 

soort. De vraag is of we deze soort de komende jaren blijven aantreffen. 

  
Foto links en rechts: 

Draadgentiaan 

(Cicendia filiformis 
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Paddenstoelen 

In september zijn we met veel enthousiasme gestart met het inventariseren van paddenstoelen in het 

stroomgebied van de Molenleij.  

Helaas het weer zat voor paddenstoelen niet echt mee. Veel te droog voor een goede paddenstoelen-

ontwikkeling. Dat blijkt ook uit de vondst van de soortendag in de Gilzerwouwerbeek waar we in totaal slechts 

vijf verschillende soorten konden ontdekken, een mager resultaat. Omdat we toch wel graag paddenstoelen 

willen zien zijn we tijdelijk uitgeweken naar boswachterij Dorst. 

Ook de excursie met Wim Veraghtert hebben we vanwege de droogte moeten verzetten. 

Zoals reeds eerder gemeld gaan we elke woensdagmiddag op stap. Iedere week wordt enkele dagen 

tevoren het gebied bepaald waar we heen gaan. Nu het weer een stuk natter is geworden hopen we nog 

op een mooi naseizoen. 

Wat staat er de komende maande nog op het programma: op woensdagavond 9 november een workshop 

microscopie. We gaan sporen bekijken en proberen eenvoudige coupes te maken van essentiële 

onderdelen van een paddenstoel. Wil je hieraan deelnemen meld het ons even via breda@knnv.nl 

 
  
Foto links:  

Truffelknotszwam in 

Boswachtrij Dorst 

 

Foto rechts:  

Verwondering over een 

berkenboleet met ‘jong” 

 

 

 

 

Samenwerking Natuurverenigingen – vervolg 

Op onze jaarvergadering van maart j.l. is ingestemd met de vorming van het samenwerkingsverband 

‘Natuurplein De Baronie’. We zijn druk bezig dit verder vorm te geven. De statuten zijn bijna klaar. Het 

samenwerkingsverband wordt een vereniging van natuurverenigingen en staat open voor alle natuur- en 

milieuverenigingen uit de Baronie van Breda (Breda en omringende gemeenten). Het doel is de natuur in 

onze omgeving te behouden en te bevorderen door o.a. de betrokken verenigingen te ondersteunen en 

inhoudelijke verbindingen te zoeken. 

De oprichters zijn IVN Mark&Donge, KNNV-Breda, Markkant, NBV-Groep Baronie, en West-Brabantse 

Vogelwerkgroep. Zodra de statuten klaar zijn komen ze op de website. 

Met betrekking tot de landelijke samenwerking KNNV en IVN zijn er in 2016 een viertal projecten gestart: a) 

inventarisatie van voorbeelden van samenwerking bij de afdelingen, b) Operatie Steekbreek, c) betrekken 

van IVN-leden bij reizen en kampeervakanties van de KNNV en d) het ontwikkelen van een gezamenlijke 

cursus.  

Momenteel wordt nagegaan welke volgende stap in de samenwerking haalbaar is. 

Hier in Breda willen we de samenwerking tussen IVN en KNNV verder bevorderen door geregeld bestuurs-

overleg te hebben naast het overleg in Natuurplein de Baronie en door inhoudelijke activiteiten op elkaar af 

te stemmen. Meer samenwerken op het gebied van communicatie en het instellen van een overkoepelende 

werkgroep insecten zijn daar voorbeelden van.             

                                                                               Jan Woolderink 

Mossen 

Dit voorjaar is een aantal deelnemers aan de mossencursus gestart met inventariseren in omgeving 

Heusdenhout. Dit najaar en winter willen we hiermee verder gaan. 

De opzet is om eenmaal per maand op een zaterdagmiddag inventariseren en vervolgens de woensdag-

avond daarop via een workshop de gevonden mossen nader te bestuderen met behulp van binoculair en 

determinatietabellen. 

De eerste excursie was tijdens de soortendag in de Gilzerwouwerbeek, de tweede was op 22 oktober in 

Boswachterij Dorst. Intussen hebben we ook twee workshops achter de rug. De belangstelling is met ruim 8 

deelnemers goed te noemen. Het is erg handig om Peter van Ruth er als begeleider bij te hebben als er twijfel 

rijst over de naamgeving. 

Ook belangstelling om mee te doen, laat het even weten via breda@knnv.nl 

De komende inventarisatie-zaterdagen zijn op 26 november, 17 december en 21 januari. De workshops op 

de woensdagavond zijn op 2 november, 30 november, 28 december en 25 januari. 

De excursies beginnen om 13.30 uur. Plaats wordt nog nader bekend gemaakt.  

De workshops starten om 19.30 uur in Boerderij Wolfslaar.                              Jacques Rovers 

mailto:breda@knnv.nl
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Insectenwerkgroep  

Op dit moment en in het recente verleden zijn leden van het IVN, KNNV en Bredaas Bijenhouders Collectief 

(BBC) bezig met een aantal groepen insecten: bijen, wespen, vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers en 

insecten in het water. Met een insectenwerkgroep willen we deze activiteiten onderling afstemmen en kennis 

en deskundigheid bundelen.  

Binnen de drie samenwerkende organisaties werden en worden activiteiten ontplooid gericht op insecten en 

dat blijft ook zo. Het doel van de werkgroep is de continuïteit van het onderwerp insecten binnen de 

verenigingen te borgen en waar mogelijk de kwaliteit van kennis te verhogen.  

Uitbouwen van het contact met het Natuurmuseum Tilburg is van belang. Er zijn ook deskundigen in de 

Baronie die om die reden benaderd kunnen worden.  

Er is voorlopig gekozen voor een lichte 

overkoepelende organisatievorm; de 

werkgroep bestaat vooralsnog uit  

Aad van Diemen (IVN Mark&Donge), Aat 

Rietveld (Bredaas Bijenhouders Collec-

tief) en Jan Woolderink (KNNV-Breda).   

                                   

                      Jan Woolderink 

 

 

 

 

Themadag Sprinkhanen en Krekels 

Op zaterdag 3 september deden 18 enthousiaste leden van de KNNV mee aan de laatste insectenthema-

dag van dit jaar, namelijk de themadag over sprinkhanen en krekel.  

Met gastsprekers Roy Kleukers en Wilbert Kerkhof, beiden werkzaam voor EIS en auteurs van de Entomolo-

gische tabel Sprinkhanen en Krekels, werd de dag geopend met het theoretische gedeelte van de dag. Roy 

vertelde alles over soorten, habitat en ecologie van de insecten. Wilbert had vooraf al enkele soorten 

gevangen die bekeken konden worden. In totaal komen er 49 soorten sprinkhanen en krekels voor in 

Nederland. Roy lichtte een handige app toe (determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/) waarmee 

ieder gemakkelijk soorten kan determineren.  

Na het oefenen met deze determinatie app gingen we als groep naar buiten om sprinkhanen en krekels te 

inventariseren op Landgoed Wolfslaar. Eind augustus, september en begin oktober zijn goede maanden voor 

de inventarisatie van sprinkhanen. Er hoefde niet ver gelopen te worden om de eerste soorten tegen te 

komen: Grote Groene Sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima), Zuidelijk Spitskopje (Conocephalus fuscus) en 

Gewoon Doorntje (Tetrix undulata). Verder wandelend werden ook de Krasser, Raterlaar (Pseudochorthippus 

parallelus), (Chorthippus biguttulus), Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) en Zuidelijke boomsprinkhaan 

(Meconema meridionale) gevonden.  

Sprinkhanen worden geïnventariseerd op geluid en visuele determinatie. Je kunt een batdetector gebruiken 

die het geluid van de dieren versterkt of de dieren vangen en bekijken. Voor de laatste manier kun je 

innovatief zijn door het gebruiken van een vlindernet of paraplu (boomsprinkhanen vang je eenvoudig uit 

een boom door een paraplu ondersteboven onder een paar takken te houden en hieraan vervolgens te 

schudden).  

Verder werden nog de soorten Gewoon Spitskopje (Conocephalus dorsalis), Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) en 

Bruine Sprinkhaan (Chorthippus brunneus) gevonden.  

In totaal werden er dus tien verschillende soorten aangetroffen, wat een prachtige hoeveelheid is op een 

verscheidenheid van in totaal 49 soorten verspreid over heel Nederland. 

                                                                               Merlijn Hoftijzer 

 
Foto links: 

Grote Groene Sabelsprinkhaan 

 

Foto rechts: 

Veldkrekel 

 

 

 

 

  

http://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1708&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=105701&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1919&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1717&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1717&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1941&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1915&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1930&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1694&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1922&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
http://waarneming.nl/user/view/75685?sp=1707&from=2015-10-21&to=2016-10-20&prov=0&month=
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Vlindergroep - vlinderroute 

Ik ‘loop’ een vlinderroute langs een vaart in Etten-Leur. Geen bijzondere natuur, 

gewoon een zandweg en een fietspad in het buitengebied. Zo’n vlinderroute 

is 1 km lang, 20 stukken van 50 m. De route loop je in een rustige wandelpas en 

je telt per stuk van 50 m hoeveel vlinders je ziet in de omgeving 5 m links, rechts 

en boven je. 

In Breda en omgeving doen we dat met een zevental mensen, die elk een ei-

gen route hebben in de buurt van hun huis, of in een mooi gebiedje.  

We noemen dat de vlindergroep. Deze groep komt twee keer per jaar bij elkaar, 

aan het begin van het seizoen, ergens in maart, en na afsluiting er van, dit jaar 

op 23 november.  

2016 was een matig jaar, in elk geval voor mij. Zie de bijgevoegde tabel: Wel 

alle soorten van vorige jaren gezien, maar in totaal veel minder vlinders. Vorig 

jaar een topjaar voor het oranje zandoogje, dit jaar was het slecht gesteld met 

deze vlinder op mijn route. 

Redenen waren er wel: In het voorjaar was het nogal koud en regenachtig en 

in juni ook erg wisselvallig. Ik loop de route op een vast moment en als het weer 

niet goed is (meer dan 15 °C, voldoende zon, e.d.) heb je geen waarneming. 

Bovendien is er op mijn route laat gemaaid in het voorjaar waardoor ook de 

bermen in de zomer minder in bloei stonden, wat vooral een verklaring is voor 

het lage aantal oranje zandoogjes. 

                                                      Jan Woolderink 

 

 

Terugblik beginnerscursus planten 

  Op 16 maart jl. ging onze basiscursus wilde plantencursus van start met twintig deelnemers.  

Een probleem bij het starten van een beginnerscursus is om een juiste inschatting te maken van de aanwezige 

kennis bij de deelnemers. Begin je te vertellen dat een plant bestaat uit een wortel, een stengel en bladeren? 

En dan de bouw van bloemen en de sporenvormende organen? Lastig te beoordelen.  

Op de eerste cursusavond kwamen in een rap tempo allerlei zaken voorbij als anatomie, evolutie, classificatie, 

e.d. Na de pauze moest er gewerkt worden. Met behulp van de Veldgids Nederlandse Flora van Eggelte 

moesten de deelnemers enkele Kruisbloemigen op naam te brengen. Dat lukte vrij aardig, al bleek ook nu 

dat niet alle planten voldoen aan de exacte omschrijving in het boek. Aan de verschillende tafels ontstonden 

boeiende gesprekken over planten. Soms werden bepaalde begrippen verschillend geïnterpreteerd. Dat 

leidde tot zeer leerzame discussies. Ook tussen de docenten.  

Op de vervolgavonden en tijdens de excursies in de omgeving van Breda kwamen de meest bekende 

plantenfamilies aan de orde: Schermbloemigen, Composieten, Ooievaarsbekken, Ranonkels, Rozen, 

Viooltjes, Anjers en Lipbloemen. 

Vanaf het begin van de cursus was er een prima sfeer en het was allesbehalve saai. We hopen natuurlijk dat 

er tussen de cursisten nieuwe leden voor de plantenwerkgroep zullen zitten. In het voorjaar van 2017 is er een 

terugkomdag met een excursie onder leiding van Erik Simons, als vrijwilliger verbonden aan Floron. De datum 

is waarschijnlijk in juni.                                                        Erik van der Hoeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Agrarisch Natuurbeheer door Carlo Braat 

Op maandag 17 oktober stond Agrarisch natuurbeheer centraal.  

Carlo Braat van Brabants Landschap besprak de veranderingen die er de laatste jaren zijn opgetreden bij 

de subsidieverstrekking voor Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer. Werd voorheen subsidie verstrekt aan 

individuele agrariërs, tegenwoordig is er sprake van een collectieve aanpak. Met ingang van 1 januari 2016 

is een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden waarbij agrarische streekcollectieven centraal staan. 

Deze agrarische streekcollectieven voeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. 
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In Noord-Brabant betreft het drie Collectieven (Oost-Midden en West-Brabant) opgericht door de Agrarische 

Natuurverenigingen en Plattelandsverenigingen. Zij nemen de taken over die voorheen bij de overheid lagen.  

Bij de keuze wordt gekeken waar de kansen op goede natuurresultaten het grootst zijn. Zo worden in 

gebieden waar patrijs, kievit of veldleeuwerik nog voorkomen extra maatregelen genomen om deze vogels 

een steuntje in de rug te geven.  

Dit gebeurt veelal in de vorm van speciale bloemenranden langs akkers. De soort rand wordt afgestemd op 

de behoefte van het te beschermen dier. Het betreft zowel grasland als akkerland. Op basis hiervan zijn voor 

Noord-Brabant 6 leefgebieden gedefinieerd, variëren van akkerland op klei tot grasland op droge zand-

grond. Per leefgebied zijn ook de te beschermen soorten opgenomen. 

Bij de keuze van de gebieden wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk aaneengesloten gebied om de kans 

op succes zo groot mogelijk te maken en het totaal bedrag van 2,8 miljoen euro zo goed mogelijk te verdelen. 

Voorbeelden van gebieden rond Breda die als streekgebied zijn aangewezen: zand-akkerlandschap rond 

Etten-Leur, en Baarle-Nassau, Chaamse landgoederen (botanisch beheer bloemrijke graslanden), Lage 

Vuchtpolder (kievit, grutto), wat verder weg het Land van Heusden en Altena (veldleeuwerik, argusvlinder en 

rugstreeppad) en het gebied nabij Waalwijk (grote modderkruiper, waterplanten). 

De deelname vanuit de agrariërs is wisselend en verschilt per gebied. Belangrijk punt is wel het onderling 

vertrouwen binnen het Collectief. Hoe groter het onderling vertrouwen, hoe groter de bereidheid om deel te 

nemen. De agrariërs ontvangen een passende vergoeding voor de gederfde opbrengsten.  

De eerste monitoringsresultaten zien er veelbelovend uit. 

Een interessante ontwikkeling die bijdraagt tot een verbetering van de soortenrijkdom in de agrarische 

gebieden. En mocht je een steentje willen bijdragen. Er worden vrijwilligers gevraagd voor monitoring. 

Voor meer informatie zie http://anbbrabant.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsnatuur in Breda 

Twee interessante artikelen van de hand van twee van onze leden in het blad Bijenhouden. 

“Stadsplanten en bijen” van Erik van der Hoeven en “Biodiversiteit in Breda” door Rien van Broekhoven met 

medewerking van Aat Rietveld. 

Je kunt deze artikelen lezen op onze website  

      www.knnv.nl/afdeling-breda/nieuws/stadsplanten-en-bijen-en-biodiversiteit 
   

 

 

 

 

 

 

 

Boekje Binnenpolder Terheijden 

Op 27 augustus j,l, is in het ouderlijk huis van Jan Engelen het boekje “Pioniers van de natuur in de Binnenpol-

der” uitgereikt.  

Het is een uitgave van de Heemkundekring “De Vlasselt” (nr. 151) en samengesteld door Leo Vermeulen. Het 

gaat in het kort over het ontstaan van de Terheijdense Binnenpolder en de naamgeving “De Zegge”.  

Het belangrijkste onderdeel gaat over Jan Engelen, een tuinderszoon uit Terheijden, die vóór en tijdens de 

oorlog, zich erg heeft ingespannen om de natuur in de Binnenpolder van Terheijden te beschermen tegen 

de grootse verkavelingsplannen.  

Helaas heeft hij het niet kunnen bolwerken tegen de toen heersende opvattingen over voedselproductie en 

natuur. Gelukkig heeft SBB een, weliswaar klein, gedeelte weer in de oude staat terug kunnen brengen. 

Enkele jaren geleden hebben we Jan Engelen ontmoet tijdens een landelijke vergadering van Floron. Naar 

aanleiding hiervan zijn we bij hem thuis op bezoek geweest en hebben we zijn dagboeken en corresponden-

tie uit die tijd mogen ontvangen met zijn uitdrukkelijke wens om dit een goede bestemming te geven. 

http://anbbrabant.nl/
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Het materiaal wordt bewaard in het archief van SBB en in het archief van KNNV 

Breda. 

Deze contacten zijn aanleiding geweest voor een onderzoek door een stagiair bij 

SBB. Het materiaal van Jan Engelen en het stagerapport van Aerjan van den Akker 

(HAS in Den Bosch) vormen een belangrijke bron voor het boekje over de pioniers 

in de Binnenpolder Jan Engelen en zijn compaan Herman van Groenwoud.  

Vanuit KNNV Breda hebben we een korte bijdrage geleverd over de ontwikkelin-

gen in de Binnenpolder vanaf 1990. 

Het boekje is te verkrijgen bij de Heemkundige kring De Vlasselt in Terheijden via 

secretariaat@vlasselt.nl. 

                                                    Jacques Rovers 

 

Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 

Donderdag 10 november ‘EHBO voor vogels, lezing door Charles Brosens van het 

Vogelrevalidatiecentrum in Zundert, lees verder….. 

Het programma van januari is nog niet bekend. 

 

Excursies en lezingen IVN Mark en Donge 

Zaterdag 5 november Natuurwandeling De Pannenhoef, Stille Schoonheid, lees verder….. 

Zondag 20 november Natuurwandeling Van Sonsbeeckpark, Winterklaar, lees verder….. 

Zondag 27 november Natuurwandeling Binnenpolder Terheijden, Onderweg, lees verder….. 

Zondag 11 december Natuurwandeling Landgoed Wolfslaar, Verborgen Voedsel, lees verder….. 

Zondag 18 december, Natuurwandeling Liesbos, Winter, lees verder….. 

Het programma van januari is nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@vlasselt.nl
http://www.westbrabantsevwg.nl/C9159-Agenda.html
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_pannenhoef_nov2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_sonsbeeckpark_nov2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_terheijden_binnenpolder_nov2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_wolfslaar_landgoed_dec2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_liesbos_dec2016.htm

