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In deze Nieuwsbrief 

Augustus 2020 

KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

De algemene ledenvergadering, die in maart uitgesteld is vanwege de Coronacri-

sis, is nu gepland op woensdag 16 september.  

De agenda voor de jaarvergadering stond al in de nieuwsbrief van maart jl.  Medio 

augustus zullen we een nieuwe versie opstellen en versturen. 

We zijn al gestart met het overdragen van het secretariaat van de huidige secreta-

ris Jacques Rovers naar de nieuwe secretaris Rico Bongaarts. Hij maakt te zijner 

tijd graag kennis met de leden. 

Jaarvergadering 

Stadsplantenwandeling 

•  Jaarvergadering woensdag 16/9 

•  Facebook en Instagram 

•  Tuinsafari in BredaVandaag 

•  Stadsplantenwandeling 

•  Plantenwerkgroep gaat gedeeltelijk 
    digitaal 

•  Werkgroep Bodem en landschap 

•  Weekend veldbiologie 

•  Enquête Regionale energiestrategie 
Kleine vuurvlinder 
(EVZ Vossenbergsevaart) 

Tuinsafari  in  BredaVandaag 

Gedurende 6 weken staan in de Bredase huis-aan-huis-krant ‘Breda Vandaag’ 

twee pagina’s over de natuur in de tuin en in de stad.  

De artikelen zijn gemaakt door de verschillende natuurverenigingen van  

Natuurplein de Baronie waaronder de KNNV.  

De afleveringen zijn gestart op 8 juli. We zijn nu halverwege.  

Volgende week verschijnt het artikel over Stadsplanten. 

Facebook en Instagram 

De afdeling breda is actief op beide sociale media. 

Er worden artikelen geplaatst die relevant zijn voor 

de projecten waarbij de KNNV betrokken is. Ook 

worden prachtige foto’s geplaatst van al dan niet 

bijzonder planten, dieren etc. 

Kijk ook eens op deze media: Klik op de buttons 

hiernaast of onderaan deze nieuwsbrief 

Eenbes, Foto: Erik vd Hoeven 

Rups van de Nachtpauwoog Foto: Rico Bongaarts 

Klik: 

Leden van de werkgroep Stadsplanten 

hebben een stadsplanten-wandeling in 

Breda-centrum en -Belcrum gemaakt.  

Deze wandeling is door Studio Oxédio 

vormgegeven zowel voor de smartphone 

als in een printversie.  

De gemeente Breda heeft hiervoor een 

financiële bijdrage gegeven. 

Op de website over de stadsplanten van 

Breda:    www.stadsplantenbreda.nl/  

staat hoe je de wandeling kunt downloa-

den. 
Foto: Studio Oxédio  

Plantwerkgroep gaat gedeeltelijk digitaal! 

Eerder hebben we aangegeven dat de plantenwerkgroep met een digitale cur-

sus was gestart. Het totaal aantal deelnemers bedraagt nu 17.  

Gezamenlijk oefenen met de Veldgids 

Weekend Veldbiologie    3 en 4 oktober 

Enquête Regionale-energiestrategie (Concept RES) 

De Regionale energiestrategie betreft de overgang 

naar opwekking van duurzame energie in de periode 

tot 2030 en gaat vooral over de realisatie van opwek-

king van elektrische energie uit zonnepanelen en met 

windmolens.         

Werkgroep Bodem en Landschap 

Het inventariseren van bodems in het project 

“Bolberg” kan waardevol zijn voor andere 

werkgroepen, maar staat nu vrijwel stil.  

Toch zijn er nog voorbereidingen in het veld 

geweest. Ook vindt literatuuronderzoek plaats naar 

de dynamiek van beken. Binnenkort komt er een 

instructiefilmpje over de techniek van het boren.  

Dit alles kan komend najaar leiden tot een leuke 

werkgroepbijeenkomst.  

De excursie naar Zuid-Limburg blijft nog even op 

de plank liggen. 

      Frans Engels 

Booractiviteit Bolberg  - F: Frans Engels 

Inmiddels zijn er 7 families aan de orde ge-

weest. 

Op verzoek van de cursisten hebben we 

inmiddels ook twee fysieke bijeenkomsten 

georganiseerd, waar het praktisch gebruik 

van de Veldgids centraal stond.  

Eind augustus hebben we nog een veldex-

cursie gepland om al het geleerde in praktijk 

te brengen. 

  Jacques Rovers,  

  coördinator Plantenwerkgroep  

Het zijn zeer ingrijpende plannen en de natuur en het landschap zijn daarbij in het 

geding. Medio volgend jaar zal de RES definitief zijn. 

In het kader van de burgerconsultatie hebben de opstellers van de energiestrate-

gie een enquête opgesteld. Via deze enquête kunnen inwoners uit de regio West 

Brabant hun mening geven. De enquête staat open t/m 31 augustus; de link naar 

de enquête is: www.hetpon.nl/RES-west  

Natuurplein de Baronie heeft een reactie gegeven op de concept-

Regionale-Energiestrategie West-Brabant. Wellicht handig die 

eerst te lezen. 

Zie: Reactie van het Natuurplein de Baronie op de concept-RES op 

de website: natuurpleindebaronie.nl.  

Daar staat ook de concept-RES en een toelichting en  

het standpunt van de BMF m.b.t. de plannen. 

           Jan Woolderink 

Het weekend van 3 en 4 oktober is het weekend 

van de veldbiologie van de KNNV.  

Omdat we dan nog geen groepsactiviteiten willen 

organiseren is de gedachte vanuit KNNV Breda een 

digitale lesbrief uit te brengen rond het thema 

‘herfst’: paddenstoelen, blad, mos, vruchten, te ont-

dekken bij een boswandeling.  

Dit is dan niet gebonden aan dit weekeinde, maar 

aan de hele maand oktober. 

We willen dit eventueel koppelen aan een prijs-

vraag.  

We richten ons op de belangstellende natuurlief-

hebber binnen en buiten de vereniging. We gaan 

het idee in augustus verder uitwerken. 

Meehelpen?  Bel even met de secretaris (06-

53890309) of stuur een mailtje naar breda@knnv.nl 
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We gaan het idee de komende maanden verder uitwerken. Thema Herfst. Paddenstoelen, 

bladval, mos, vruchten boswandeling. Koppelen aan een prijsvraag (3 prijzen). Antwoor-

den en FOTO (op Instagram plaatsbaar)  


