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Vlaamse Ardennen dag 

De Vlaamse Ardennen dag, die in 2020 en 2021 

niet door kon gaan staat gepland op Paasmaan-

dag 18 april 2022. 

Er zijn voor- en/of namiddagexcursies voor groe-

pen in 10 bosgebieden. Deze zijn gelegen rondom 

de plaatsen Ename en Ronse. 

Opgeven kan door een mail te sturen naar bre-

da@knnv.nl  Meer info is te vinden op: 

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/bos-t-

ename  
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/

maarkebeekvallei  
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/bois-joly  

Breda Stad in een Park 

Om genoeg oog te hebben voor echte natuur is in 

de beleidskeuze voor “Breda Stad in een Park” 

ervoor gekozen om Ambassadeurs te werven die 

dit idee uitdragen. Iedereen kan zich daarvoor 

opgeven. 

Lees er meer over: in het groeidocument van de 

gemeente. 

U kunt zich opgeven via: bredastadineen-

park@gmail.com 

Plantenwerkgroep 

De samenstelling van plantenwerkgroep blijft met  
circa 15 leden stabiel. 

In de periode van april tot september gaan we 
elke dinsdagavond op stap.  Vanwege Corona 
kon dat afgelopen jaar pas vanaf juli. 

In de periode 2010-2021 hebben we in de ge-
meente Breda nu ruim 1370 wilde planten soorten 
genoteerd, hieronder veel verwilderde soorten. 
Een bijzonderheid is Kamilleknopje (Cotula 
australis), een zogenaamd camping-adventief. 

In maart zijn we voor de tweede jaar achtereen 
gestart met een basiscursus wilde planten. 20 
cursisten hebben hieraan deelgenomen. 

Voor het programma 2022 zie de website van de 
afdeling Breda. 

Bos te Ename 

Werkgroepen in 2021 

Werkgroep Bodem, Water en 

Landschap 

Eind 2021 hebben we via boringen gezocht 
naar de 12.000 jaar oude loop van de Gilze-
wouwerbeek. Die vonden we niet, maar wel in 
2012 gedempte delen. Inmiddels is meer be-
kend over die oude beekloop en kunnen we 
komend voorjaar verder boren. Ook in andere 
gebieden willen we bodemonderzoek doen. 

Uit een enquête onder werkgroep leden blijkt 
de waardering voor onze activiteiten overwe-
gend positief te zijn. Als verbetersuggesties 
noemen zij lezingen en excursies. Daar gaan 
we in 2022 mee aan de slag. 

Breda Stad in een Park 

Gilzewouwerbeek 
Foto: John Vegt 

Kamilleknopje (Cotula australis); 
Foto: Jacques Rovers 

Amfibieënwerkgroep  

Dit jaar zijn we vooral actief geweest in projecten 
van de gemeente (Paddenonderzoek Ulvenhout), 
RAVON (Kamsalamanderonderzoek) en van het 
bureau Natuurbalans (Boomkikkers). Van “eigen” 
werk is door corona en ander gezondheidsgedoe 
niet veel terecht gekomen. 

De werkgroep heeft medewerking verleend aan on-
derzoek gedaan door Julie Roovers naar de pad-
dentrek. Het verslag is te lezen op de Amfibieën 
werkgroep pagina. 

In 2022 breiden we onze activiteiten uit tot reptielen: 
onderzoek naar levendbarende hagedis ten zuiden 
van Breda. Daarnaast gaan we weer poelen inven-
tariseren binnen de gemeente Breda.  

Levendbarende hagedis in Strij-
beek 
Foto Erik van der Hoeven 

Paddenstoelenwerkgroep 

Afgelopen jaar heeft de werkgroep 27 personen 
aangeschreven om op woensdagmiddag padden-
stoelen te gaan inventariseren. Hiervan komen er 13 
met enige regelmaat. De gemiddelde opkomst is 8 
personen per keer. Lopende het seizoen is het aan-
tal belangstellenden uitgebreid. Er zijn diverse terrei-
nen in en rond Breda onderzocht. 

In oktober is een paddenstoelenlezing met excursie 
georganiseerd. De lezing werd gegeven door Jose 
Langens van de paddenstoelenwerkgroep afdeling 
Tilburg. De excursie werd in twee groepen gedaan, 
één onder leiding van Jose en één onder leiding van 
Piet van Iersel. Er waren 27 deelnemers waarvan 17 
KNNV-leden van diverse afdelingen in Brabant. 

Op 20 oktober hebben we de omgeving van 
Wolfslaar bekeken en leuke vondsten gedaan. Een 
uitschieter vormde Schaapje (Lactarius vellereus) 
onder zomereik. Een melkzwam  die in deze omge-
ving tot nu toe weinig is gezien en op de Rode lijst 
van 2008 als Kwetsbaar wordt gemeld. 

Schaapje (Lactarius vellereus)
Foto S.J. Rommelaars 

Mossenwerkgroep 

In het najaar heeft de Mossenwerkgroep op vraag 
van de gemeente Breda drie bezoeken gebracht 
aan KM-hok 111-393 Galdersche Heide 
(grotendeels eigendom van de gemeente Breda). 
Hier zijn ongeveer 150 mossen en korstmossen ge-
vonden met als bijzonder soorten: Lichtrandmos 
(Jungermannia, gracillima), Glanzend maanmos 
(Cephalozia connivens) en Isidieus vingermos 
(Physcia clementei). 

Daarnaast is er een tweede groep ontstaan die met 
name korstmossen in Breda gaat inventariseren op 
woensdagmiddag. We zijn hierbij gestart in de wijk 
Brabantpark waar we Waaiertakmos (Ramalina la-
cera) en Muurzwelmos (Scytinium turgidum) hebben 
gevonden. 

Waaiertakmos 
Foto Erik-Jan Beenackers 

Plannen voor 2022 

In het overleg op 3 december 2021 is met het bestuur en de werkgroep coördinatoren 
de eerste opzet voor een planning voor 2022 afgesproken. Op de website kunt u onder 
de koppen “Nieuws” en “Agenda” meer informatie vinden over de planning voor 2022. 
Er wordt ook gewerkt aan de realisatie van twee lezingen in februari/maart over na-
tuurontwikkeling in de regio. 

Wandelroute Roosendaal 

De afdeling Roosendaal van de KNNV heeft voor 
hun gemeente een mooie wandelroute gemaakt. 

Insectenwerkgroep 

Door de coronamaatregelen zijn beperkt groepseve-
nementen mogelijk geweest. Dat heeft het aantal 
activiteiten beperkt. De Basiscursus insecten van 
Wim Klein was in trek: 28 deelnemers. De cursus-
avonden waren allen digitaal en de excursie op de 
Strijbeekse Hei m.m.v. Theo Peeters en Aad van 
Diemen kon doorgang vinden. De tweede excursie 
is gepland voor eind april / begin mei 2022.  Er zijn 
weer plannen voor lezingen en excursies in 2022. 

Werkgroep insecten 
Foto Jan Woolderink 
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