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KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Galderse Heide 
Lezing op jaarvergadering door Merlijn Hoftijzer 

Vlaamse Ardennen dag 

De Vlaamse Ardennen dag, die in 2020 en 2021 niet door kon gaan 
staat gepland op Paasmaandag 18 april 2022. 

Er zijn voor- en/of namiddagexcursies voor groepen in 10 bosgebieden. 
Deze zijn gelegen rondom de plaatsen Ename en Ronse. 

Opgeven kan door een mail te sturen naar breda@knnv.nl   

Breda Stad in een Park 

De KNNV heeft een flyer gemaakt om mensen die bij de gemeente 
een bon aanvragen (te besteden bij de Intratuin) voor een boomspie-
geltuintje te bewegen een goede keus te maken. De bon van 25 euro 
kan aangevraagd worden via wijkdeals@breda.nl .  

De flyer met advies welke soorten daar verkrijgbaar zijn kunt u hier 
lezen: flyer boomspiegeltuintjes 

Penningmeester gezocht 

De afdeling Breda is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Liesbeth 
van der Sluijs heeft op de jaarvergadering afscheid genomen van deze 
functie. Wij zijn op zoek naar een lid (of iemand die lid wil worden) om 
onze financiën vanaf nu te gaan beheren. Dit houdt o.a. in: 

 - Contributie innen en controleren 
 - Declaraties verwerken (zaalhuur etc.) 
 - Financieel jaaroverzicht maken 
 - Begroting voor het komende jaar maken 

Hopelijk is er onder onze leden iemand die deze functie wil overnemen.  

Het bestuur vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Interesse? Stuur een 
mail naar breda@knnv.nl 

Bos te Ename 

Jaarvergadering 2022 

Op dinsdag 22 maart is de jaarvergadering gehouden in De Wegwijzer in 
Breda. Het concept verslag leest u hier. 

Het financiële gedeelte wordt afgerond na een extra bestuursvergadering 
en een bijeenkomst van de kascommissie.   

Op 25 april voor aanvang van de lezing van Ed Michiels in De Wegwij-
zer, Steendorpstraat 2 in Breda wordt door de kascommissie verslag ge-
daan en stemmen de leden voor het jaarverslag 2021, de decharge van 
het bestuur en de begroting 2022. 

Breda Stad in een Park 

Galderse Heide 

We staan aan de vooravond van een natuurherstelproject in één van Bredaas 
mooiste natuurgebieden. In samenwerking met de Bosgroep Zuid Nederland en 
het Rijksvastgoedbedrijf zal de Gemeente Breda de komende jaren een zoge-
naamd rivitaliseringsproject uitvoeren op de Galderse heide.  

Het doel daarvan is het herstellen van de gezondheid van het bossysteem en het 
vergroten van de biodiversiteit. Het gebied kent nu al bijzondere natuurwaarden 
zoals een hoge diversiteit aan biotopen en de aanwezigheid van soorten zoals 
klokjesgentiaan, vinpootsalamander, venwitsnuitlibel en levendbarende hagedis.  

Helaas heeft ook dit bos- en heidesysteem te maken met verzuring en verdro-
ging van de bodem zoals dat in veel ecosystemen op droge zandgronden voor-
komt. Dit kan op termijn leidde tot een afname van de biodiversiteit en het functi-
oneren van het ecosyteem. Met het project zullen er maatregelen getroffen wor-
den om de bodembalans en de hydrologische situatie te herstellen en zullen 
exotische bomen en planten verwijderd worden en plaatsmaken voor soorten die 
een positief effect kunnen hebben op de bodem. 

Werkgroepen van de KNNV hebben overleg met Merlijn Hoftijzer over de aan-
pak. 

Galderse Heide Luchtfoto 
 

Werkgroep Bodem, Water en Landschap 

De jonge werkgroep Bodem, Water en Landschap heeft in 2021 vlakbij Bavel 
geboord naar de oude loop van de Gilzewouwerbeek. Helaas is die loop niet 
gevonden.  

Vandaar de vraag: hoe nu verder? 

Voor een antwoord hierop is aan de werkgroep leden (via een enquête) ge-
vraagd welke richting men in 2022 in wil gaan. Aan de hand daarvan wordt een 
programma opgesteld. 

Voor een beter inzicht is ook een landschapsbeschrijving Gilzewouwerbeek ge-
schreven. Beide zijn in te zien via de link rechts. 

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.  

Insectencursus vervolg—zaterdag 2 april 

Door de coronamaatregelen zijn beperkt groepsevenementen mogelijk ge-
weest. Dat heeft het aantal activiteiten beperkt. De Basiscursus insecten van 
Wim Klein was in trek: 28 deelnemers. De cursusavonden 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 op zaterdag 23 april om 10.00 uur. 

Werkgroep insecten 
Foto Jan Woolderink 

€ 

Libellencursus 

De cursus is bestemd voor iedereen die meer over libellen en juffers wil weten. 
Het gaat over het gedrag van libellen en over de herkenning van soorten. 
Aan het eind van de cursus ken je de meest voorkomende libellen en weet je 
voldoende om zelfstandig aan de slag te gaan met het waarnemen van libel-
len. Dat is nodig: libellen inventariseren is belangrijk. 

De data voor de cursus zijn: 
lesavonden op 9 mei en 3 augustus 
excursies op 28 mei en/of 4 juni en  

Opgeven: breda@knnv.nl. Graag met naam, adres, telefoonnummer,  
e-mailadres en titel Libellencursus.  

Galderse Heide 
Foto: Erik van der Hoeven 

Lezing Ed Michels 

“We hebben de afgelopen jaren zestien stuwen gebouwd in het relatief 

kleine Ulvenhoutse Bos,” vertelt ecoloog Ed Michels niet zonder trots. 

Het is een van de maatregelen om van het bijzondere bos aan de oost-

kant van het brede Dal van Breda weer een gezonder, nat rivier- en 

beekbegeleidend bos te maken. We hebben Ed Michels bereid gevon-

den om alle maatregelen met betrekking tot de vernatting van het Ulven-

houtse Bos  in een lezing toe te komen lichten.  

https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
mailto:breda@knnv.nl
mailto:wijkdeals@breda.nl
file:///D:/Documenten/KNNV Breda/Breda Stad in een Park/Boomspiegel tuintjes/Flyer Knnv minituintjes plantenaadvies.pdf
mailto:breda@knnv.nl
http://breda.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/Concept-Verslag-jaarvergadering-22-maart-2022.pdf
https://breda.knnv.nl/werkgroep/bodem-en-landschap-werkgroep/
http://breda.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/galderse-heide-tekst.pdf
http://breda.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/Concept-Verslag-jaarvergadering-22-maart-2022.pdf
https://breda.knnv.nl/agenda/
mailto:breda@knnv.nl
https://breda.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/24/2022/04/basiscursus-libellen-2022.pdf
https://breda.knnv.nl/nieuws/lezing-ed-michels/

