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Foto: Aad van Diemen 

Verslag landelijke vergadering 

De landelijke vertegenwoordigende vergadering heeft plaatsgevonden in 

Almere. Erik van der Hoeven is voor onze afdeling aanwezig geweest.  

Er is een wildplukadvies gekomen wat als aparte bijlage te lezen is. Daar-

naast staat ook het concept verslag van de vergadering op onze site. 

 

Penningmeester 

Op 18 mei hebben tijdens de aanvullende jaarvergadering de aanwezige 

leden besloten Kees van der Krift  aan te stellen als nieuwe penningmees-

ter. Kees is al enkele jaren lid van het bestuur geweest en sinds kort met 

pensioen. Hij is onder meer broedvogelonderzoeker bij SOVON en pen-

ningmeester van de VERON, de vereniging voor experimenteel radio on-

derzoek. Verder heeft Kees een uitzonderlijke uitgebreide serie natuurfoto’s 

zoals meer dan vijftig soorten libellen. 

Het bestuur heet Kees van harte welkom en wenst Kees een goede sa-

menwerking toe. 

Aanvullende jaarvergadering 2022 

Op woensdag 18 mei is de aanvullende jaarvergadering gehouden in het 

openlucht theater Wolfslaar. Het concept verslag leest u hier. 

Het financiële gedeelte werd afgerond na een extra bestuursvergadering 

en een bijeenkomst van de kascommissie.   

Tijdens de vergadering heeft Pauline van der Stoel zich beschikbaar ge-

steld voor de kascommissie. Samen met Wiet Kerkhoven zal zij de finan-

ciën van 2021 controleren. John Vegt heeft de afgelopen twee jaar in kas-

commissie gezeten en is er daarom niet meer deel van. Het bestuur heet 

Pauline van harte welkom bij de kascommissie. 

 

Lage Vughtpolder 

Om het leefgebied van weidevogels te vergroten, trekken burgemeester en 

wethouders van Breda ruim vier ton uit voor de aanschaf van enkele stukken 

grond in de Lage Vuchtpolder. Met die percelen kan het al aanwezige natuur-

gebied verder worden uitgebreid.  

In een voorstel dat het college naar de raad heeft gestuurd staat dat weidevo-

gels het alles behalve makkelijk hebben. De belangrijkste oorzaak: de schaal-

vergroting in de landbouw. Het is een van de redenen waarom Breda zich vo-
rig jaar heeft aangesloten bij het Natuurnetwerk Brabant.  

De verwachting is dat er volgend jaar al een toename van het aantal weidevo-

gels te zien zal zijn. De Lage Vuchtpolder is volgens de experts een van de 

weinige gebieden in Nederland, waar weidevogels een ‘goede leefwereld’ kan 

worden geboden.  

Boomspiegelbollen 

Boomspiegelbollen 

Er is een mooie boomspiegelflyer gemaakt om de aanplant van bollen in het 

najaar te gaan stimuleren. Samen met Breda Stad in een Park zal de KNNV 

meehelpen om dit advies aan vele mensen door te geven. 

In het najaar word begonnen met een gerichtere actie. Daarbij kunnen bloem-

bollen een belangrijke rol spelen.  

De gemeente Breda en de Ned. Bijenhoudersvereniging werken o.a. samen met 

JUB-Holland.  Zij hebben een (biologisch) bollenpakket ontwikkel in het kader 

van Nederland zoemt.  

€ 

Fotowedstrijd 

Graag informeren wij jullie over een fotowedstrijd die door Bijenlandschap 

West-Brabant wordt georganiseerd (in samenwerking met Groene Cirkel 

bijenlandschap). Tot 13 juni kan iedereen foto’s van bijen en hommels, 

gemaakt in West-Brabant insturen. Er zijn leuke prijzen aan verbonden. 

Klik op “Lees meer” voor de wedstrijdpagina. 

Breda Binnenste Buiten 

De website die speciaal voor het project Brabant Binnenste Buiten was ge-

maakt stopt.  

Daarvoor in de plaats is alle informatie terug te vinden op de “Lees en kijk 

mee” site van onze eigen KNNV Breda website. 

Vlaamse Ardennen dag 

Op Paasmaandag 18 april 2022 is de Vlaamse Ardennendag gehouden. S 

amen met deelnemers uit Roosendaal hebben KNNV leden uit Breda deelge-

nomen aan twee interessante excursies. Rond het middaguur werd een 

lunch gehouden waarbij duidelijk werd dat er veel deelnemers van diverse 

Belgische natuurverenigingen deelnamen. Een fotoalbum van Aad van Die-

men en een verslag van Marike de Haan over alle moois dat er te zien was 

vindt u hier.  

Uitzicht op Ronse.  Foto: Aad van Diemen 

Kennismaking met West-Brabant landschap 

Wil je graag meer weten over welke planten(-gemeenschappen) je kunt ver-
wachten in de ruime omgeving van Breda. Dan zijn mogelijk de twee kennis-

makingsexcursies met het West-Brabantse landschap iets voor je. 

Op zaterdag 9 juli (9.30-12.00 uur) gaan we op excursie in het rivierenland-

schap. In de omgeving Biesbosch/ Nieuwe Merwede zoeken we naar de ken-

merkende planten van dijken, rivieroevers, droogvallende platen en doorbraak-

poelen.  

Op 3 september (9.30 – 12.00 uur) bezoeken we het heidelandschap en gaan 

in de  vochtige en natte delen rondom vennen op zoek naar botanische juweel-

tjes als klokjesgentiaan, zonnedauw en moeraswolfsklauw. 

Het is een vervolg op eerder gegeven cursussen. 

De kosten van de twee excursies West-Brabants landschap bedragen € 10,-. 

Vervoer in onderling overleg. Aanmelden kan tot eind juni. 

Stuur een mailtje met vermelding excursies West-Brabants landschap naar: 

plantenwerkgroep@breda.knnv.nl . 

Nieuwe Merwede 
Foto: Jacques Rovers 

Lage Vughtpolder—zwanenbloem 
 

Werkgroep Bodem, Water en Landschap 

Bodemexcursie - 24 juni 

Vrijdag 24 juni gaat de werkgroep op stap in de polder Weimeren. Daar 

wordt gewerkt aan het scheppen van nieuwe, en vooral natte, natuur in 

combinatie met opvang van waterpieken uit de Mark.  

Het graafwerk dat daarvoor nodig is biedt een unieke kans om de opbouw 
van de bodem te bekijken. Onder begeleiding van Staatsbosbeheer gaan 

we kennis maken met veengrond, hier en daar voorzien van een kleidek.   

Een beperkt aantal niet-werkgroepleden is ook van harte welkom.  

Lijkt het je wat, stuur dan een mailtje naar john.vegt@casema.nl.   

Na aanmelding ontvang je meer informatie.  

Wil je meer weten over dit project, bekijk dan dit filmpje (4 min)  

 www.youtube.com/watch?v=ZuQqimURYII 

Bolbergproject gestopt 

We waren er trots op dat we in het natuurgebied “Gilzewouwerbeek” bij 

Bavel resten van een oude beek hadden gevonden. Archeologen dateren 

deze voorloper van de Gilzewouwerbeek op 12.000 jaar geleden. Dat is de 

periode dat de ijstijd overging in de geologische periode waarin we nu le-

ven, het holoceen. 

Enthousiast gingen we aan de slag om de loop van deze erg oude beek in 

het veld op te sporen. Dat bleek al snel een opgave waar we niet tegen 

opgewassen waren. Boven de grond was er niets van te zien. Dus om enig 

resultaat te boeken moest er veel en zwaar boorwerk worden verzet. We 

kozen er begin dit jaar voor om er een punt achter te zetten. Jammer, 

maar we kijken terug op een serie leerzame ervaringen.  
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