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KNNV afdeling Breda. Email: breda@knnv.nl 

Volg ons op   Facebook en Instagram. 

Geelbruin Mosklokje 
Foto: Kees van der Krift 

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). 

 

 

Boerderij Wolfslaar 

Het team van de boerderij Wolfslaar organiseert diverse activiteiten in 2023: 

- Grote Groene doe markt (16 april): Op 16 april is de Grote Groene Doe 

Markt. Op de markt kunnen bezoekers terecht om meer informatie te krijgen 

over het vergroenen van de leefomgeving, klimaatadaptatie, water en biodi-

versiteit. Er zijn kraampjes aanwezig voor informatiepunten en de verkoop 

van producten.  

- Schaapscheerdag en publieksdag Landgoed Wolfslaar (7 mei):  

- Nationale buitenspeeldag (14 juni): In 2022 is onze nieuwe inclusieve 

speelplaats geopend voor een grote groep kinderen. Ook in 2023 besteden 

we graag weer aandacht aan het buitenspelen en het samenspelen. 

- Zero waste week (2 tot en met 9 juli): een week in het kader van het voor-

komen van afval. Boerderij Wolfslaar is een locatie tijdens de week. . 

KNNV Landelijke VV 

Op zaterdag 22 april organiseert de landelijke KNNV haar Vertegenwoordigen-

de Vergadering. Alle leden zijn welkom. Ze wordt gehouden in Assen. Geïnte-

resseerden kunnen zich melden bij de secretaris van de afdeling Breda: bre-

da@knnv.nl 

 

Vanwege de grote afstand organiseert het landelijk bestuur twee excursies in 

het Drentse landschap. 
 

Drentsche natuur ontdekken  

Graag bieden wij jullie de gelegenheid om nader kennis te maken met de 

Drentsche natuur in het voorjaar. Onder leiding van bevlogen KNNV-

excursieleiders hebben we 2 excursies georganiseerd. We gaan zaterdag-

middag 22 april 2023 naar de Kampsheide, ook wel “Klein Drenthe” ge-

noemd.  

Kampsheide ligt tussen de es van Balloo en het beekdal van de Drentsche Aa. 

Kampsheide vormt een stukje Drenthe in het klein. In het gebied zijn alle, voor 

het Drentsche landschap zo kenmerkende, elementen bij elkaar te vinden. .  

 

Zondagochtend, 23 april 2023, gaan we naar een, zo mogelijk, nog interes-

santer gebied, Holmers-Halkenbroek, een brongebied van de Drentsche Aa. 

Het is een natuurontwikkelingsgebied tussen Hooghalen en Grolloo. Het was 

een madelandje met diepe sloten. In 2000 zijn plannen gemaakt voor herin-

richting en deze zijn uitgevoerd tussen 2003 en 2007.  

Grote Dag Gekko 
Foto: Carlos Crespo/UNDP Madagascar  

Parkeren in het Mastbos, een update 

Gemeente Breda en Staatsbosbeheer gaan de parkeermogelijkheden in het 
zuidelijk deel van het Mastbos aanpassen. Hierdoor krijgt de natuur de kans om 
zich te herstellen en krijgen fietsers en wandelaars meer ruimte en rust.    

Vanaf 15 maart wordt de Huisdreef autoluw vanaf de Burgemeester Kerstens-

laan tot aan de Bouvignedreef. Bezoekers kunnen hun auto niet meer parkeren 
in de bermen langs de Huisdreef. De Huisdreef en de Stouwdreef blijven wel 
bereikbaar voor auto’s. De Stouwdreef krijgt vijf parkeerplaatsen die gereser-
veerd zijn voor mensen met een beperking. 

Vanaf april 2023 wordt de Bouvignedreef afgesloten voor doorgaand verkeer en 
is dan niet meer toegankelijk voor auto’s en motoren. Fietsers en wandelaars 
krijgen hier alle ruimte. De woningen aan de Bouvignedreef blijven bereikbaar 

via de Huisdreef. 

Ledenvergadering 2023 afdeling Breda 

Op 21 maart 2023 houdt de afdeling Breda van de KNNV haar jaarverga-
dering in zaal “De Wegwijzer”, Steendorpstraat 2 in Breda. 

Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30. 

Na het officiële gedeelte houdt Aat Rietveld van het Brabants Bijencol-
lectief een lezing met als thema: 

Breda, Stad in een Park, over acties voor de biodiversiteit met o.a. 
bijenburchten. 

Alle leden krijgen de agenda, jaarverslag en financiële stukken per email 
toegestuurd. Ze zijn ook in te zien op de website van de afdeling Breda, 
en direct vóór de aanvang van de jaarvergadering in te zien op de loca-
tie. 

Mastbos 
Foto: Erik van der Hoeven 

NMV Floradag 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de paddenstoelenmeetnetten or-
ganiseert de Nederlands Mycologische Vereniging op zaterdag 13 mei een fees-
telijke lezingen dag met een soortgroepen-overstijgend thema:  
25 jaar paddenstoelenmeetnet, het belang van monitoring en citizen science.  

Wij nodigen u van harte uit deze dag met ons te vieren. In de bijgaande uitnodi-
ging (Link: Lees meer) vindt u informatie over de inhoud, locatie en aanmelding 
voor deze dag. 

Nieuws van de stadsecologen 

Al vele jaren heeft Breda een aantal zeer deskundige ecologen in dienst 
die ervoor moeten zorgen dat de groene ambities van de gemeente in 
daden worden omgezet. Dat lukt redelijk en is een pluim op de hoed van 
deze ambtenaren. Met een minimale bezetting toch dit resultaat bereiken 
is een prestatie die gezien mag worden. De politieke steun voor die ge-
pleegde inzet, met minimale middelen realiseren van de gemeentelijke 
doelen die moeten bijdragen aan herstel van de biodiversiteit, wordt ech-
ter niet altijd gevoeld.  

In december jl. werden vrijwilligers, die de natuur monitoren in en om de 
stad, door onze stadsecologen getrakteerd op een excursie met koffie en 
koek langs de Gilzewouwerbeek ter hoogte van Bavel. Hier is een vol-
gende stapteen in de EVZ- Boomkikker het afgelopen jaar aangelegd. 
Behalve een uitvoerige uitleg over het uitgevoerde plan kregen we op 
papier een kort overzicht van de successen van 2022 en van de plannen 
voor 2023.   
Graag willen we alle natuurliefhebbers deelgenoot maken van al dat 
moois. De ecologen komen er door tijdgebrek niet aan toe om hun suc-
cessen en plannen aan een breder publiek te tonen.  
Het lijkt allemaal wat eenvoudiger dan het is want aan de uitvoering van 
veel van de genoemde projecten gaat een langdurig traject vooraf van 
vergunningaanvragen, diverse onderzoeken (archeologie, explosieven, 
kabels, etc.) en een MER-toets vooraf.  

Lees meer op onze website via de links hiernaast. 

 

Foto: Erik van der Hoeven 

Film: Onder het maaiveld 

Mark Verkerk, maker van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad gaat onder-

gronds! 

Naast de wereld boven de grond bevolkt door planten, insecten en vogels, 

maar vooral door mensen, bevindt zich een tweede wereld: een ondergrondse 

gemeenschap van wortels, larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben 

en geleedpotigen. Het bestaan van deze wereld zal niemand verrassen, maar 

dat al het leven in die microkosmos druk met elkaar communiceert is ronduit 

verbazingwekkend. Er zitten meer levende wezens in één theelepel gezonde 

grond dan er mensen op aarde zijn. 

Onder het Maaiveld laat zien dat er een fascinerende wereld direct onder onze 

voeten bestaat.  Van Vrijdag 3 tot Woensdag 8 maart in Chassé. 

https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
https://www.facebook.com/KNNVBreda/
https://www.instagram.com/knnv_breda/
https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day
http://breda.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/24/2023/03/uitnodiging-NMV-Floradag-2023.pdf
https://breda.knnv.nl/nieuws/nieuws-van-onze-stadsecologen/

