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KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

De jaarvergadering van de afdeling Breda is digitaal gehouden op 30 maart 2021. 
Op de website kunt u het concept verslag en de besproken stukken vinden.  
https://breda.knnv.nl/agenda/jaarvergadering-2021/    
 
Marc Siepman heeft na de vergadering een interessante lezing gehouden met als 
thema “Bodemleven”. Cursussen, lezingen, artikelen en vertalingen • Marc Siepman 
De lezing hebben we ook open gesteld voor leden van Natuurplein en de KNNV af-
delingen in Brabant. Er waren meer dan 40 deelnemers. 

Jaarvergadering 

KNNV Landelijke Nieuwsbrief 

Graag willen we extra aandacht geven aan de volgende punten: 

Oproep Twee voor Twaalf quiz 

In januari heeft een werkgroepje een quiz gemaakt als voorbereiding voor het 

tuinvogelweekend. Deze quiz is door ruim 400 deelnemers gemaakt en is daar-

mee een geslaagd experiment.  

De werkgroep is nu een grotere, meer inhoudelijke quiz aan het voorbereiden 

geïnspireerd op de tv-quiz 2 voor 12. Daarbij gaat het om twaalf lastige vragen 

over allerlei natuur onderwerpen. De antwoorden moeten niet al te eenvoudig 

zijn maar wel gevonden kunnen worden op internet en in de literatuur. Uiteinde-

lijk moet er gepuzzeld worden om een woord van twaalf letters te vinden be-

staand uit de beginletter van de antwoorden op de vragen.  

Om het een quiz voor en door KNNV’ers te laten worden vraagt de werkgroep 

KNNV’ers vragen in te sturen die in de quiz gebruikt kunnen worden. Ook deel-

nemen aan deze werkgroep om te helpen deze quiz te maken is mogelijk. 

Week van de veldbiologie 

Zet alvast in je agenda: KNNV Week van de Veldbiologie in de eerste week van 

oktober 2021. Een week waarin we alle lokale KNNV activiteiten bundelen en de 

KNNV op de kaart zetten als actieve vereniging, waar je je kennis kan verdie-

pen. Naar verwachting kunnen we dan weer in groepjes naar buiten. Heb je 

ideeën? Geef het door aan bureau@knnv.nl 

 

Bloeiende Hazelaar 
foto: Erik van der Hoeven 

In september brengt de KNNV Uitgeverij het boek: "Wild 
port of Europe, De nieuwe wildernis 2.0 uit. het boek wordt 
gemaakt in samenwerking met de filmproducent van de 
gelijknamige film. Zij zijn bekend van eerdere films als De 
wilde stad en De nieuwe wildernis. De film en het boek 
gaan over de verrassende natuur in de Rotterdamse ha-
ven, het is pioniersgebied. En ook over het gebied er om-
heen. KNNV afdeling Hollandse Delta heeft meegeholpen 
bij het vinden van mooie locaties voor de film.  
Lees meer over het boek: https://knnvuitgeverij.nl/artikel/
wild-port-of-europe.html 
 
Fotoboekwedstrijd 
Voor het boek is de KNNV Uitgeverij op zoek naar foto’s. 
Er is een fotowedstrijd georganiseerd i.s.m. Kamera-
Express. We denken dat onder KNNV leden goede foto-
grafen zijn die misschien willen meedoen. De wedstijd 

loopt tot 30 juni 2021. Lees meer over de fotoboekwed-
strijd: https://www.kamera-express.nl/wild-port-of-europe 
 

Film en fotoboek: Wild port of Europe 

Kwelherstel Ulvenhouts bos 

Fietsend of wandelend door het Ulvenhoutse 
Bos en het Annabos vraagt een bezoeker zich 
wellicht af wat er toch aan de hand is. Het lijkt 
wel of de natuur er bepaald niet op vooruit gaat: 
kaalgekapte percelen, hopen zand, rioolbuizen, 
nieuwe stuwen, enz.  
 
Is dat nou natuurbescherming?  
 
Op een bord langs de Royaaldreef (Annabos) 
staat een bord met de titel ‘Kwelherstel Ulven-
houtse Bos’. De start van dit deel van de werk-
zaamheden was september 2020. In 2023 moet 
het klaar zijn. Je kunt lezen dat ‘SBB sinds 2017 
de kwelstroom in het Ulvenhoutse Bos herstelt 
om de soortenrijkdom van het Natura 2000-
gebied te behouden en te versterken’. Niet ie-
dereen zal meteen begrijpen hoe de vork in de 
steel zit. Op de boswachtersblog van Noord-
Brabant (SBB) verscheen onlangs een verhel-
derend artikel. 
 
Er is ook een filmpje gemaakt over het unieke 
van het bos en de werkzaamheden. 
Bekijk het filmpje: 

 

Monitoring Vleermuizen 

Bord met uitleg van Kwelherstel 

Foto: Erik van der Hoeven 

Vrijwilligers gezocht! 

Voor de monitoringsgroepen van het project 

Groene Kaden in Breda worden nog geïnteres-

seerden gezocht die willen helpen bij de moni-

toring van vleermuizen. Vanuit het project kan 

een batdetector beschikbaar gesteld worden. 

 

Zakgids Stoepplanten 

In deze plantengids staan 104 planten die je in 

de stad kunt vinden. Gewoon op de stoep, tegen 

de huizen, bij een lantarenpaal. Met een dage-

lijks wandelingetje in je eigen omgeving kom je 

er al heel wat tegen. Heb je iets nieuws ontdekt, 

dan vind je de naam en meer informatie in deze 

Zakgids Stoepplanten. 

• Een sleutel om 104 planten op naam te 

brengen 

• Handig ingedeeld op kleur 

• Heldere vaste indeling 

• Rijk geïllustreerd 

• Uitleg over de naam, om die makkelijker 

te onthouden 

• Links naar veel informatie en gratis down-

loads 

Deze gids sluit aan bij het stoepplantjesproject 

van de Hortus botanicus Lei-

den: www.stoepplantjes.nl 

De basis voor deze uitgave was ‘Stadsplanten 

Breda’ uit 2013, uitgegeven door Werkgroep 

Stadsplanten Breda.  

Kijk op exoten 

 
De nieuwste uitgave van “kijk op exoten is uit”. 

https://knnv.nl/lees-mee/kijk-op-exoten/ 

Foto: Ede nieuws 
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