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KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Jaarvergadering 30 maart 

Onze jaarvergadering is gepland voor 30 maart 2021. 

Indien mogelijk wordt de vergadering fysiek gehouden in een grote vergaderzaal.  

De locatie is dan De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 

Maar er is een grote mogelijkheid dat dit niet kan. We dien dan een online versie. 

We zullen later bekijken hoe we dat precies zullen doen en daarover berichten. We 

zullen dan ook de agenda toesturen. 

Er is ook een lezing gepland tijdens de jaarvergadering van Marc Siepman met als 

thema “Bodemleven”. Voor meer informatie kijk op zijn website: www.marcsiepman.nl 

Deze lezing is mogelijk dan ook digitaal. 

de agenda en de jaarstukken zijn ook te bekijken op onze website of op te vragen bij 

de secretaris.  

KNNV Strategie 

In de periode mei-november 2020 is er een strategiegroep samengesteld na een 

oproep in de vereniging van leden die hierin mee wilden denken. Uit de discussies 

is een strategievoorstel voor de KNNV ontstaan.  

In de (landelijke) vertegenwoordigende vergadering in april 2021 zal de KNNV-
strategie definitief gemaakt worden en in de tussentijd zal op diverse manieren de 
voorstellen gedeeld worden en input worden opgehaald.  

Ook in onze afdeling zal het bij het bestuur op de agenda staan. 

De brief over de strategie is ook te vinden op onze website. 

Ooievaars terug in breda 
foto: Rico Bongaarts 

Cursus wilde planten 

Zoals het er nu naar uitziet start eind maart 

de basiscursus wilde planten. Er is nog de 

mogelijkheid om je aan te melden. 

Geprobeerd wordt zoveel mogelijk fysieke 

bijeenkomsten te houden in de lesruimte van 

Boerderij Wolfslaar. De werkwijze is geba-

seerd op opdrachten die na een korte inlei-

ding individueel of in tweetallen wordt uitge-

voerd. Daarna wordt de opdracht besproken 

en wordt verder geoefend. 

Er zijn 6 fysieke bijeenkomsten, de eerste is 

op 24 maart, en daarnaast nog drie excur-

sies.    Meer op de website. 

Basiscursus Insecten 

Op 18 maart start de basiscursus Insecten.  

Vorig jaar ging die niet door vanwege de Co-

rona-perikelen, maar dit jaar proberen we het 

wel o.a. door de eerste lesavonden digitaal te 

geven (met Zoom). 

In deze cursus gaat het niet op de eerste 

plaats om kennis, maar vooral om het zien 

van die grote verscheidenheid aan insecten, 

die dagelijks om ons heen in de weer is en 

de vraag waarom ze zo belangrijk zijn voor 

de instandhouding van onze natuur. 

Leden helpen de Kwaalburgse Hoeve 

Op de Kwaalburgse Hoeve (bij Alphen) is men al jaren bezig met natuurlijk land en 

bosbeheer. Er was subsidie verkregen om 2000 boompjes te planten. Een aantal 

leden heeft hierbij geholpen.  

Als KNNV Breda kunnen we vaker betrokken raken bij zulke initiatieven. Bomen 

planten, schoonmaakacties, als je ideeën hebt meldt het bij de secretaris. 

Meer weten: zie het uitgebreide artikel op de website 

Akkerhoornbloem 

Foto: Jacques Rovers 

Gehakkelde Aurelia 

Foto: Jan Woolderink 

Onze leden samen aan de slag.  Foto Egbert Veen 

Er zijn vier lesavonden en twee excursies/praktijkdagen. De verder planning is ui-

teraard afhankelijk van de situatie m.b.t. Corona in de komende maanden. 

We gaan van start met 27 deelnemers!    Meer op de website. 

Een nieuwe website !! 

Vanaf 15 februari hebben we 

een geheel vernieuwde website. 

Zowel de landelijke als afdeling 

website zijn volledig vernieuwd 

met een mooie lay-out en nieu-

we structuur.  

Zie voor onze afdeling:  

breda.knnv.nl/ 

en voor de landelijk site: 

www.knnv.nl 

Werelddag Wilde Dieren en Planten 3 Maart  

Jaarlijks op 3 maart is het World Wildlife Day (Werelddag van de Wilde Dieren en 

Planten). Een dag om aandacht te vragen voor een toekomst waarin mens en in het 

wild levende dieren in harmonie kunnen samenleven.  

Op deze dag staat de waarde van wilde flora en fauna centraal, inclusief alle ecolo-

gische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, 

recreatieve en esthetische eigenschappen. 

Zie: world wildlife day . 

Brabantse Milieu Federatie 

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) verzorgd in maart twee Webinars: 

9 maart  : Webinar Water voor water  

10 maart : Kleine marterachtigen 

18 maart : Webinar Regionale energiestrategie -  

    'Wat betekent de RES 1.0 voor natuur en landschap?  

Opgeven door te klikken op bovenstaande titels of via de website van de BMF. 

Tellingen in de tuin:  

    kikkerdril en bijen 

In maart staan er diverse tellingen gepland waar 

iedereen aan mee kan doen. 

Kikkerdriltelling: 13 maart – 4 april (afhankelijk van 

het weer)                         Zie: Kikkerdriltelling 2021 

Bijen-telling: 17 -18 april - Zie nationale bijentelling  

Groene kikker.  Foto Erik vd Hoeven 

Bolberg project 

De werkgroep Bodem en Landschap gaat dit jaar verdere met het project Bolberg. 

De bedoeling was het project vorig jaar uit te voeren, maar door Corona is daar 

maar weinig van kunnen komen. 

Het doel is opdoen van veldervaring voor de leden van de werkgroep, maar ook 

ervaring in het opdoen van samenwerking tussen en met andere werkgroepen die 

in dit gebied ook waarnemingen verrichten,. 

De meeste van de ongeveer 15 leden zijn ook actief in andere werkgroepen. 

Het werkterrein van het Bolberg project is een strook natuurterrein, in 2011 door 

de gemeente Breda aangelegd, langs de Gilzewouwerbeek ten oosten van Bavel. 

Hier meer informatie. 

Klimaatalarm 2021 -  

14 maart Breda 

Op 14 maart organiseert Klimaatalarm Breda een 

coronaproof demonstratie (mondkapje op en 1,5 

meter afstand) op het Chasséveld van 14.00 tot 

15.30 uur. Om 14.30 klinkt de landelijke audio-

boodschap. 

Meld je aan via: klimaatalarm-in-breda 
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