
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag KNNV afdeling Breda over het jaar 2018 

 

Algemeen 

Het aantal leden blijft rond de 110 leden schommelen en is daarmee vrij stabiel. 

 

In 2018 hebben we het 111 jaar  bestaan van de afdeling gevierd.  Deze was vooral gericht 

op en voor de leden met als slot een feestelijke avond op 1 november waarvoor alle leden 

zijn uitgenodigd. De succesvolle avond is in zijn geheel door de leden zelf verzorgd. 

 

Natuureducatie 

Op diverse manieren geven we invulling aan natuureducatie. Via lezingen (viertal, waarvan 

drie via BredaBiBu, in samenwerking met Princenhaags museum), cursussen (amfibieën), 

themadagen (mossen, en workshops (vleermuizen, Q-gis) proberen we een breed pakket op 

diverse niveaus aan te bieden. De belangstelling hiervoor is goed te noemen. Helaas kon de 

themadag paddenstoelen vanwege de droogte geen doorgang vinden. 

 

Lezingen 

Er zijn in 2018 vier lezingen georganiseerd, drie via BredaBiBu in samenwerking met Princen-

haags museum en een in kader van het 111-jaar bestaan van de afdeling. 

De volgende lezingen zijn in 2018 georganiseerd: 

• 27 september: Verdwenen Venen door Karel Leenderts (BredaBiBu) 

• 1 oktober: De veranderingen in de Biesbosch door Jacques van der Neut (in kader 

KNNV 111) 

• 18 oktober: Turfvaart en Bijloop, van economische oorsprong toen, tot ‘natte natuur-

parel’ nu door Wieke Bonthuis van Brabantse Delta en Hans Schep van Brabants 

Landschap (BredaBIBU) 

• 29 november Landgoederenlangs de Bredase Turfvaart door Thijs Caspers of Carlo 

Braat (BredaBIBU) 

 

De samenwerking met IVN Mark & Donge is op gebied van lezingen niet voortgezet. Er is nog 

geen andere invulling aan gegeven. 

 

Cursussen 

Er is in 2018 slechts één cursus georganiseerd en wel de cursus amfibieën. Deze bestond uit 

een binnen-bijeenkomst, ingevuld door Jeroen van Delft van Ravon, en een excursie inge-

vuld door de leden van de werkgroep amfibieën. 

 

Themadagen  

Het concept themadagen is in 2018 voortgezet. 

In de ochtend theorie en in de namiddag wordt het geleerde in de praktijk toegepast. De 

belangstelling hiervoor blijft goed te noemen. 

• Op 29 september themadag vissen olv Merlijn Hoftijzer 

• Op  24 november  themadag mossen olv Klaas van Dordt 

 

De themadag paddenstoelen kon helaas vanwege de droogte geen doorgang vinden.  

 

Workshops 

Er zijn meerdere workshops georganiseerd. We zijn gestart met workshops Q-gis, een vervolg 

op de bijeenkomsten in 2016 en 2017. Speciaal bedoel voor degenen die graag met het ma-

ken van kaarten ten behoeve van de inventarisaties aan de slag willen. 
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In september is een excursie/workshop georganiseerd over vleermuizen. De bedoeling is om 

dit in 2019 een vervolg te geven. 

Eind juni heeft de plantenwerkgroep een workshop over grassen georganiseerd. 

In de winterperiode verzorgt de mossenwerkgroep workshops over de mossen die tijdens de 

inventarisaties zijn gevonden.  

De vlinderwerkgroep is het vlinderseizoen gestart met een lezing over nachtvlinders. Eind au-

gustus gevolgd door een workshop nachtvlinders in de natuurtuin. Gezien de belangstelling 

willen we de nachtvlinderbijeenkomsten wat vaker organiseren. 

 

Klankbordvergadering 

Eenmaal per jaar komt de klankbordgroep bijeen om te praten over het reilen en zeilen van 

de afdeling. Waar nodig wordt bijgestuurd en er wordt mede nagedacht over het program-

ma van het jaar daarop. 

 

Project Breda Binnenste Buiten 

Het gezamenlijk project Breda Binnenste Buiten, een initiatief van KNNV Breda is in 2018 

voortgezet.  De Turfvaart stond centraal. In samenwerking met Princenhaags Museum is een 

tentoonstelling ingericht en zijn drie lezingen georganiseerd. Bij de opening van de tentoon-

stelling is het boekje Turfvaart 400, een uitgave van KNNV Breda en IVN Mark & Donge gepre-

senteerd. 

 

Nieuwsbrief  

Jaarlijks worden vier Nieuwsbrieven uitgebracht. 

De Nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden of via de post bezorgd. Leden en donateurs die 

de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen krijgen een reductie op de contributie.  

In de Nieuwsbrief zijn vooral de activiteiten van de vereniging opgenomen, op de website is 

de informatie zo nodig wat verder uitgewerkt. 

 

Activiteiten werkgroepen 

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de afdeling ligt bij de werkgroepen. De 

volgende werkgroepen zijn actief: plantenwg, vlinder/libellenwg,  zoogdierenwg, mossenwg 

en amfibieeënwg, een gezamenlijke insectenwerkgroep  (IVN Mark & Donge, NBV en KNNV 

Breda) en een gezamenlijke vissenwg (KNNV Breda en Mark & Leij). 

Er komt een  werkgroep bodem en landschap. Op 10 januari 2019 is de oprichtingsvergade-

ring. 

Voor meer info over de werkgroepen: zie de afzonderlijke verslagen. 

 

PR-activiteiten 

Op diverse fronten laten we van ons horen. Denk hierbij aan persberichten en folders over de 

themadagen, aankondiging van de activiteiten via website KNNV en website IVN en daar-

naast in meerdere regionale bladen en websites.  Onze openbare activiteiten melden we in 

de Groene Agenda van de gemeente Breda. Meer naamsbekendheid proberen we te krij-

gen door deel te nemen aan publieke activiteiten. 

Nieuw blijft voor ons facebook: www.facebook.com/KNNVBreda/. Ondanks een werksche-

ma hebben we hierin nog niet helemaal onze draai gevonden. 

 

Activiteiten op gebied Natuurbescherming 

Het wekelijks overleg met de voorzitters van de West-Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Mark 

& Donge en Markkant vindt plaats onder de paraplu van Natuurplein. De bedoeling is om  

zoveel mogelijk met één geluid naar buiten te treden. 

In dit veertiendaags overleg worden zaken op gebied van Ruimtelijke ordening met vier Bre-

dase natuurverenigingen afgestemd.  

 

Samenwerking binnen KNNV 

Binnen het Gewest Zuid wordt samengewerkt met de afdeling Roosendaal, Tilburg, Eindho-

ven en tot voor kort de Bevelanden. Sinds eind vorig jaar vindt de samenwerking plaats op 

provinciaal niveau.  

http://www.facebook.com/KNNVBreda/
http://www.facebook.com/KNNVBreda/


Er zijn jaarlijks twee gewestelijke vergaderingen waarin de activiteiten en ideeën in de ver-

schillende afdelingen worden besproken. Ook zijn er jaarlijks twee gewestelijke excursies. 

 

Samenwerking tussen natuurverenigingen 

De samenwerking in onze regio Breda betreft vooral de samenwerking met de natuurvereni-

gingen in de regio in ‘Natuurplein De Baronie’. 

In december 2018 is het twee jaar geleden dat dit samenwerkingsverband is opgericht. Twee 

pijlers zijn hierbij belangrijk:  

1. het coördineren van de inspraak 

2. laten zien wat de aangesloten verenigingen doen voor belangstellende natuurlief-

hebbers. 

 

De inspraak met betrekking tot de plannen van de overheden is gebundeld in een gemeen-

schappelijke werkgroep Leefomgeving. Sinds 1 september 2017 is er een coördinator inspraak 

actief. De kosten van het werk van de coördinator zijn door de gemeente Breda aan Na-

tuurplein voor een nieuw jaar toegezegd.  

In 2018 is ook een gezamenlijke werkgroep Natuurontwikkeling en -beheer opgericht. 

 

Samenwerking met andere organisaties  

Met vele organisaties in en rond Breda wordt samengewerkt. Voor meerdere van deze orga-

nisaties wordt monitoringswerk uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden aangeboden 

aan de soortorganisaties voor opname in de NDFF. 

 

 

Breda, februari  2019 

 

Jacques Rovers,  

Secretaris KNNV afdeling Breda 
 
 
 
 
 
 


