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KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Gewone Eikvaren 
Foto: Kees van der Krift 

Boom/Struik van de week 

Wellicht heeft u al kennis gemaakt met de nieuwsserie op onze website. 
Zo niet, kijk eens op breda.knnv.nl/nieuws 
 
Aad van Diemen heeft van een groot aantal bomen en struiken een be-
schrijving gemaakt. Deze worden begeleidt door foto’s van algemene of 
specifieke delen van de desbetreffende boom of struik.  
Ongeveer elke week komt er een nieuwe op te staan. Inmiddels zijn we 
al bij nummer 9! 

Week van de Biodiversiteit 

Op 22 mei is het wereld biodiversiteitsdag of wel de Internationale dag van 

de biodiversiteit. Een dag waarop de belangrijkste kwesties in verband met 

biologische diversiteit extra in het zonnetje worden gezet.  

Aangezien dit thema goed aansluit met de doelstellingen van de KNNV is 

ervoor gekozen de voorjaarseditie van de Week van de Veldbiologie te or-

ganiseren van 20 t/m 29 mei (inclusief het Pinksterweekend) en de week 

om te dopen in Week van de Biodiversiteit.  

Op de website van de KNNV zullen activiteiten worden aangegeven. 

Op de website van de Verenigde Naties vind u meer informatie (Engels). 

 

Cotoneaster 
Foto: Aad van Diemen 

 

Boeken actie 

Het bestuur van de KNNV afdeling Breda wil onze leden in de gelegenheid 

stellen 2 boeken te bestellen tegen gereduceerde prijs. Het boek “Natuur in 

de Baronie’, met foto’s van Riet Pijnappels (15 euro) en het boek “Stad en 

Plant” van Aadv an Diemen en Erik van der Hoeven (17,50). 

U kunt ze (een of meerdere) bestellen voor 15 december via een mail naar 

breda@knnv.nl. 

Na bevestiging en betaling op rekening ING-bankrekening NL94 INGB 0001 

0709 54 van Kon Ned Natuurhistorische Ver Afd Breda onder vermelding van 

"Boeken 2022" kunt u ze voor Kerst ophalen bij het secretariaat, Hortensia-

straat 4b, Breda op afspraak. 

BMF: Plan Boom 

Brabant wil 40 miljoen bomen planten om ontbossing tegen te gaan. Met 

‘Plan Boom’ dragen de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap 

en IVN Brabant hier graag aan bij. 

De komende jaren planten we met het landelijke project Plan Boom 10 

miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerrei-

nen en in het buitengebied in heel Nederland. Iedereen kan zelf bijdra-

gen aan Plan Boom en kan in de eigen woonomgeving daarvan de 

vruchten plukken. Meedoen betekent dat je als natuurvereniging of vrij-

willigersgroep op zoek gaat naar een locatie in het buitengebied waar 

geplant kan worden. Hierover maak je afspraken met de terreineigenaar 

en gemeente. Het plantmateriaal (bosplantsoen) ontvang je gratis en 

haal je op zelf op. Planten gebeurt door de groep vrijwilligers zelf.  

Wie doet er mee? 

Contributie 2023 

Het bestuur van de afdeling Breda heeft besloten de contributie voor 2023 niet 
te wijzigen. Ondanks hogere kosten zijn we financieel gezond en kunnen we het 
bedrag voor leden die de nieuwbrief per mail krijgen houden op 28 Euro. Huis-
genoten betalen 14 euro. Leden die de nieuwbrief per post krijgen betalen 32 
euro. Donateurs betalen een minimum van 14 euro (of meer als ze willen). 

KNNV / Floron Dag 

Op zaterdag 10 december organiseren FLORON en de KNNV het grootste 

botanische evenement van Nederland: de FLORON-dag. 

Met de knop hierboven kun je je aanmelden. Zorg ervoor dat je naam correct 

geschreven is. Er ligt een naamkaartje voor je klaar. 

Meer informatie kun je vinden op floron.nl/actueel/floron-dag  

Week bodemdieren 

In 2023 wordt weer een “Week van de Bodemdieren” georganiseerd. 

Er wordt gekeken naar diverse mogelijkheden om een cursus te organiseren ter 
voorbereiding van deze week voor alle leden van de KNNV. 

De KNNV uitgeverij heeft in de planning staan om een basisboek Bodemdieren 
ter gelegenheid van deze week uit te geven. 

Foto van de maand  
Op onze website komt vanaf januari 2023 een nieuwe rubriek. De foto 

van de maand zal door Erik van der Hoeven zowel op onze site als op 

Instagram worden geplaatst. Wil u ook een bijdrage leveren aan deze 

rubriek? Stuur dan uw foto met beschrijving naar breda@knnv.nl 

Rode Heidelucifer 
Foto: Erik van der Hoeven 

Grote Dag Gekko 
Foto: Carlos Crespo/UNDP Madagascar  

Parkeren in het Mastbos 

Staasbosbeheer gaat het aantal parkeermogelijkheden in het Mastbos verande-
ren met het doel deze te bepreken. De parkeerplaatsen langs de Huisdreef, tot 
aan de Bouvignedreef gaan verdwijnen, ook die tegenover het restaurant.  

Ter compensatie komt er voor het Restaurant de Boschwachter een tweede ei-

gen parkeerterrein van 40x40 m2 ten noorden ervan. De aanleg ervan start bin-
nenkort. 

 
Staatsbosbeheer wil ook de parkeergelegenheid ten oosten van het Mastbos, 
voor de ingang Bouvignedreef, meer promoten met het doel dat de Huisdreef 
veel minder gebruikt gaat worden voor het gemotoriseerde verkeer.                     

Activiteiten mossen en microscopie 

De maandelijkse microscopieavonden zijn deze winter op: 
- 14 december  
- 18 januari (onder voorbehoud) 
- 13 februari Mossencursus door Rob Vereijken  
- 22 maart (onder voorbehoud) 

De excursie-/inventarisatiedagen zijn op:  

- 17 december, Biesbosch Polder Keizersguldenwaard km-hok 119-422  
- 14 januari, Oosterhout 119-406 (begraafplaats/klooster/ziekenhuis) •  
- 28 januari  
- 11 februari  
- 18 februari Excursie Biesbosch olv Erik-Jan en Colinda  
- 11 maart 
- 25 maart   

Mastbos 
Foto: Erik van der Hoeven 

Lezing “nieuwe leden” dag 

Op dinsdag 29 november hebben we een avond georganiseerd om nieuwe le-
den kennis te laten maken met de werkgroep coördinatoren.  

Tevens hield Mattijs van Dalen een lezing over Groene daken en hun bijdrage 
aan de biodiversiteit. 

Hier kunt de presentatie inzien. 
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