
 

Jaarverslag 2020 KNNV afdeling Breda 

 

Bestuur: 

Begin 2020 is Rico Bongaarts lid geworden van het bestuur. Bedoeling was dat hij het secretariaat 
over zou nemen van Jacques Rovers op de jaarvergadering die gepland stond voor maart. Door de 
corona maatregelen is dit niet doorgegaan. De officiële jaarvergadering heeft op 16 september 2020 
plaatsgevonden. Op deze vergadering zijn Jacques Rovers als secretaris en Jan Woolderink als 
voorzitter afgetreden. Rico Bongaarts is secretaris geworden. Jan Woolderink is als gewoon 
bestuurslid gebleven. Jacques Rovers heeft het bestuur verlaten. 
In oktober is een oproep voor een nieuwe voorzitter op de vrijwilligers site van Breda gezet. Egbert 
Veen heeft zich aangemeld en is in het bestuur gekomen. Hij zal op de jaarvergadering van 2021 als 
voorzitter benoemd worden. 
 
Leden: 

Het aantal leden in Breda is gegroeid van 110 naar 118. De digitale plantencursus die Jacques Rovers, 
Erik vd Hoeven en Charles Schils hebben gemaakt heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook de 
aankondiging van de nieuwe insectencursus heeft nieuwe leden opgeleverd. 
Er zijn vier donateurs. 
 
Werkgroepen: 

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 20 januari hebben alle werkgroepen vol enthousiasme hun 
plannen voor 2020 gepresenteerd, maar door de coronamaatregelen zijn er vanaf maart zeer 
beperkte activiteiten geweest in 2020. 
In februari zijn de workshop Q-GIS en het bodem-practicum ter voorbereiding van het ‘Bolberg-
project’ nog doorgegaan. Ook de werkgroep mossen is nog geregeld op pad geweest tot maart, maar 
daarna lagen vrijwel alle groepsactiviteiten stil. 

 
De werkgroep Bodem en landschap heeft in 2020 in kleine groepjes of door individuen 
voorbereidende activiteiten voor het project Bolberg/Gilzewouwerbeek uitgevoerd.  Een eerste 
verkenning langs de beek door middel van boringen, in orde brengen van hulpmiddelen, 
literatuurstudie naar de natuurlijk loop van beken en het opnemen van een instructiefilm over het 
gebruik van de grondboor. 

 

De plantenwerkgroep heeft de geplande plantencursus omgezet naar een digitale variant, die zeer 
goed ontvangen is. Deze is beschikbaar gesteld voor andere afdelingen. De versie wordt op dit 
moment aangepast en komt weer beschikbaar. De afdelingen kunnen dan zelf aanpassingen doen 
(aan het lokale voorkomen van planten) en deze aan hun leden sturen. De antwoorden dienen dan 
wel door de desbetreffende afdeling zelf nagekeken te worden.  
De plantenwerkgroep is verder door Corona genoodzaakt geweest om de activiteiten te beperken. 
Veel leden van de plantenwerkgroep hebben een of meerdere plantenmaatjes opgezocht. Sommige 
leden gingen in hun eentje op pad. Daardoor zijn er dit jaar desondanks veel waarnemingen 
gerealiseerd.  
 

De paddenstoelenwerkgroep is in het najaar, hoewel aarzelend, toch op stap gegaan met maximaal 4 

personen.  Er zijn drie gebieden bezocht: Cadettenkamp in Teteringen, Duiventoren bij Dongen en de 

Blauwe Kamer in de buurt van de Klokkenberg in Breda.  



 

 
 
 
De amfibieënwerkgroep is diverse malen op pad geweest en heeft diverse bijdragen geleverd voor de 
nieuwsbrief. Tevens hebben zij een gebied dat door een grondwerker geschikt wordt gemaakt voor 
de boomkikker gedurende diverse bezoeken met een kleine groep van alle resterende vuil ontdaan. 
Inventarisaties bij Hazeldonk, Etten-Leur zuid en de Groene Schakel (ten NW van het Liesbos). De 
waarnemingen zijn ingevoerd op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).  
Gebied Gilzewouwerbeek: inventarisatie Boomkikkers in mei/juni op geluid en in augustus op zicht 
van juveniele en adulte kikkers. Dit in samenwerking met Bureau Natuurbalans-Limes Divergens. 
 
De mossenwerkgroep heeft in eerste maanden van 2020 nog hun inventarisaties en 
workshopbijeenkomsten kunnen doen. De inventarisaties in het gebied van de Gilzewouwerbeek zijn 
afgerond en er is vervolgens enkele malen geïnventariseerd in de Duiventoren bij Dongen. Dit najaar 
was het Liesbos het doelgebied, maar er zijn nog geen groepsactiviteiten geweest. 
 
De werkgroep stadsplanten (samenwerking IVN-Mark&Donge en KNNV-Breda) is weer wakker 
geworden. Er zijn drie Stadsplantenwandelingen gerealiseerd (Centrum, Zandberg, Princenhage) die 
digitaal kunnen worden gedownload op een mobiele telefoon. De gemeente Breda heeft het 
ontwerp voor deze wandelingen gefinancierd. 
Ook is er medewerking aan het boek ‘Stoepplanten’ op initiatief van Hortus Botanicus Leiden. Dat 
boek verschijnt in de loop van 2021. 
 

De werkgroep zoogdieren is samen met andere leden van de KNNV en IVN nog druk bezig met het 

wildcamera-project in de gemeente Breda. 

De leden van de vlinderwerkgroep zijn individueel aan het werk geweest in de lente en zomer door 

de inventarisaties op hun vlinderroute.  

De libellenwerkgroep heeft geen groepsactiviteiten gehad. 

 
Projecten: 

- In 2020 is de gemeente Breda het herinrichtingsproject “Groene Kades” begonnen. Dit is onderdeel 
van het plan de rivier de Mark weer door Breda te laten stromen.  De KNNV is als onderdeel van 
Natuurplein daar direct bij betrokken voor inventarisaties en bijdrage aan de voorlichting over het 
project. Diverse leden hebben meegedaan met informatie op de open dag die georganiseerd is. 
- In het kader van de week voor de veldbiologie zijn lesbrieven samengesteld rond het thema 
‘herfst’: paddenstoelen, bladeren, mossen, spinnen. De lesbrieven zijn naar alle scholen gestuurd. De 
respons daarop was helaas laag. 
- Bolberg-Gilzewouwerbeek is een gebied dat door de gemeente ontwikkeld wordt naar nieuwe 
natuur. De beek wordt verlegd en er worden landschapselementen toegevoegd. De Bodem en 
landschap werkgroep onderzoekt de oude en nieuwe loop. De andere werkgroepen inventariseren in 
dit gebied om zo aanvullend een goed overzicht te hebben van de aanwezige flora en fauna. 
 
Nieuws: 

In 2020 zijn 5 nieuwsbrieven uitgebracht. De Nieuwsbrief wordt of per e-mail verzonden en voor een 
twaalftal leden nog via de post bezorgd. Leden en donateurs die de Nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen krijgen een reductie op de contributie. 



 

Daarnaast hebben een artikel gepubliceerd in de krant: “Ken jij de planten in je straat” gedurende de 
eerste Lock down.  
Erik van er Hoeven heeft in de lente en de zomer een aantal fotoseries gemaakt over de natuur in de 
regio. 
 
Samenwerking binnen KNNV: 

Binnen het Gewest wordt provinciaal samengewerkt met de afdelingen Roosendaal, Tilburg en 

Eindhoven. 

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

afdelingen worden besproken. Gesprekspunten zijn de gezamenlijke aanpak natuurbescherming op 

provinciaal niveau, de punten die in de beleidsraad aan de orde zijn geweest en het reilen en zeilen 

in de verschillende afdelingen. Normaliter zijn er jaarlijks twee gemeenschappelijke activiteiten. Dit 

jaar slechts één, een digitaal overleg eind december. 

 

Samenwerking tussen natuurverenigingen: 

De samenwerking in onze regio Breda betreft vooral de samenwerking met de natuurverenigingen in 

de regio via onze deelname aan ‘Natuurplein De Baronie’. Er zijn nu zeven verenigingen aangesloten. 

De doelstelling van Natuurplein berust op twee pijlers:  

a. het coördineren van de inspraak met betrekking tot natuurontwikkeling en natuurbescherming; 

b. laten zien wat de aangesloten verenigingen doen voor belangstellende natuurliefhebbers. 

Binnen Natuurplein zijn twee werkgroepen actief: een werkgroep Leefomgeving en een werkgroep 

Natuurontwikkeling en -beheer. Sinds 1 september 2017 is er een coördinator ‘beginspraak’ . De 

kosten van het werk van de coördinator zijn door de gemeente Breda aan Natuurplein opnieuw voor 

een nieuw jaar toegezegd. 

 

Activiteiten op gebied Natuurbescherming: 

De activiteiten met betrekking tot natuurbescherming vinden plaats onder de paraplu van 

Natuurplein. De bedoeling is om zoveel mogelijk met één geluid naar buiten te treden. 

Binnen Natuurplein worden zaken op gebied van natuurbescherming en natuurontwikkeling en -

beheer met de natuurverenigingen in Breda en omstreken afgestemd. 

Natuurplein is ook de regionale gesprekspartner voor de gemeente Breda, de terrein-beherende 

organisaties, het waterschap, de Brabantse Milieufederatie, de Provincie NB en voor onderwerpen 

ten aanzien van de regionale energiestrategie. 

Voor een inhoudelijk overzicht wordt verwezen naar het jaarverslag van de secretaris 

Natuurplein de Baronie. 

 

Samenwerking met andere organisaties: 

Met vele organisaties in en rond Breda wordt samengewerkt. Het betreft vooral monitoringswerk 

van de werkgroepen. De verzamelde gegevens worden aangeboden aan de soortorganisaties voor 

opname in de NDFF. 

 

KNNV Digitaal: 

De afdeling Breda heeft naast de digitale plantencursus en lesbrieven ook een Facebook (77 volgers) 

en Instagram account (99 volgers). Er worden regelmatig berichten en foto’s gedeeld. 

 
 
 
 


