
 NIEUWSBRIEF KNNV-Breda  21.05 

In deze Nieuwsbrief 

september 2021 

•  Ledendag 2 oktober 2021 

•  Mossenwerkgroep 

•  Werkgroep Bodem, Water & Landschap 

•  Paddenstoelencursus 

•  Plantenwerkgroep nieuws 

 

KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Bloeiend Raapzaad Spanjaardsgat 
foto: Erik van der Hoeven 

Mossenwerkgroep  

De Mossenwerkgroep gaat weer van start met 

als nieuwe coördinator Erik-Jan Beenackers.  

Elke maand is er een excursie op zaterdag en 

aansluitend een woensdagavond in leslokaal 

Wolfslaar om de mossen te determineren. 

Ledendag 2 oktober 2021 

We organiseren een middag voor onze leden voor 2 oktober 2021. Deze valt 

dan in de week van de veldbiologie. Het doel van de week van de veldbiologie is 

samen de natuur in te gaan en aandacht te vragen voor natuurbescherming.  

Dat willen we ook voor deze ledendag doen. Het idee is een middag met het 

thema voor deze dag is “Breda stad in het Park”. De gemeente Breda wil de 

stad meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de 

biodiversiteit terugdringen en inwoners en bedrijven meer binden.  

Locatie:  

Wijkcentrum Heksenwiel, Haagse Beemden 

Adres: Heksenwiellaan 2, 4823 HA Breda  

Telefoon: 076-549 41 97  

Programma:  

12.30 Binnenkomst met Koffie/Thee 

13.00 Lezing door Raymond van Breemen met al thema  

  Natuurbehoud en Ontwikkeling in breda 

14.00 Lezing 2 (wordt nog ingevuld) 

15.00 Excursie Landgoederenzone Haagse Beemden door  

  Raymond van Breemen en Erik van der Hoeven 

17.00 Afsluitende borrel 

Graag aanmelden door een bericht te sturen naar: secretaris@breda.knnv.nl 

Paddenstoelencursus 

De KNNV Breda is bezig om een beginnerscursus te organiseren met als thema 

paddenstoelen. De cursus zal bestaan uit een lezing en een excursie. Datum voor 

beide wordt nog bepaald. Bij interesse kunt u zich alvast aanmelden via email:  

breda@knnv.nl 

Bemoste “olifant” 
Foto Erik van der Hoeven 

Plantenwerkgroep nieuws 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een kort over-

zicht gegeven van de activiteiten van de planten-

werkgroep in 2021.Het gehele verslag kunt u nu le-

zen op de pagina van de plantenwerkgroep op onze 

website. 

Knopig doornzaad 
Foto Jacques Rovers 

Werkgroep Bodem, Water & Landschap 

Nieuwe naam ! 

Veel is er de afgelopen tijd niet gebeurd. Maar helemaal stilgezeten hebben we 

ook niet. Eén van de resultaten daarvan is een nieuwe naam voor onze werk-

groep. In de oude naam misten we een heel belangrijk element: water. Er gaat 

geen dag voorbij of water is in het nieuws. Water is niet alleen onmisbaar voor het 

leven maar staat ook aan de basis van de vorming van bodems en het landschap. 

Dus het maakt nu ook onderdeel uit van de naam van onze werkgroep.  

Bolbergterrein voorjaar 2021  

Stand van zaken  

De door COVID afgedwongen sabbatical heeft, naast een nieuwe naam voor de 

werkgroep ook andere nieuwe inzichten opgeleverd. Zoals de kijk op het project 

Bolberg langs de Gilzewouwerbeek bij Bavel. Het was de bedoeling om van dat 

terrein bodemgegevens te koppelen aan het voorkomen van bepaalde typen van 

vegetatie. En als tweede doel het opsporen van oude beddingen van de beek.  

We zijn een paar weken geleden gestart met voorbereidingen om in het Bolberg-

terrein weer aan de slag te gaan. Er zijn een aantal boringen verricht en er is een 

poging gedaan om de resultaten te koppelen aan de vegetatie. Dat bleek nog niet 

zo simpel. Het heeft vooral te maken met het feit dat dit terrein in 2011 door de 

gemeente Breda flink op de schop is genomen met als doel meer variatie aan te 

brengen voor natuurontwikkeling. Daardoor ligt veel grond niet meer op de oor-

spronkelijke plaats en is soms tot grote diepte sterk vermengd. Op plekken waar 

het van nature niet voorkomt tref je nu flinke brokken leem aan tussen het zand. 

Dat zorgt voor een moeilijk te doorgronden relatie tussen vegetatie en bodem. 

Daar kun je beter een startende werkgroep zoals de onze niet mee opzadelen. 

Hiermee hebben we dus het eerste resultaat met dit project al geboekt.  

We gaan aan de slag  

Als eerste gaan we in een privéweiland onder Gilze kennis maken met een ge-

dempt stuk van de Gilzewouwerbeek. Het weiland is eigendom van bodemkundige 

en lid van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen, Sjoerd Borst. Onder 

zijn leiding gaan we op zoek naar resten van de oude beekloop waarvan bekend is 

dat hij daar vroeger heeft gelopen.  

Coördinatie werkgroep  

De werkgroep is opgestart door Frans Engels en John Vegt. Frans als coördinator 

en John ter ondersteuning. De taakverdeling was niet altijd duidelijk voor onszelf 

en ook niet voor de leden en het bestuur. We hebben daarom afgesproken dat 

John de coördinatie van Frans overneemt waardoor we nu één duidelijk aan-

spreekpunt hebben.  

                   John Vegt  

Film “Boortechniek”, 

duur: 19 min: 

vimeo.com/512626015  

Boorresultaat  

mei 2021 
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