Activiteiten

De natuur in Breda telt mee!
Insectenexcursie
Welke vlinders, bijen en libellen
vliegen er in de stad? Wist je
dat een hommel ook een bij is
en dat er wel vier soorten witte
vlinders zijn? Insecten zijn onmisbaar voor de bestuiving van
wilde en tuinplanten. Tijdens
deze insectenexcursie leer je
de kleine dieren en hun belang
voor Breda kennen.

3 September
13 - 15 uur
(slecht weer
alternatief:
10 september
zelfde tijd)

Stadsplantenexcursie
5 september Waarom groeien muurplanten
10 - 12 uur

op muren en andere planten
niet? En waarom groeien er in
de stad andere planten dan op
het platteland? Tijdens deze
wandelexcursie vertellen we je
waarom, maak je kennis met
enkele bijzondere muurplanten
en laten we zien hoe de plantengroei tussen de stoeptegels
zich ontwikkelt.

Vissencursus
Ontdek de Bredase onderwaterwereld. Bewapend met een
groot schepnet, waadpak en
zaklamp gaan we op zoek naar
de vissen die in de Bredase
singels leven en waar je ze van
heel dichtbij gaat bekijken. Na
de theorieles en twee excursies
kun je de Bredase vissen op
naam brengen en zelfstandig of
in een groep onderzoek doen.

Theorie +
excursie
11 september
10 - 16 uur
Excursie
1 oktober
19 - 21 uur

Deelname aan deze activiteiten is gratis. Beginner of gevorderde, iedereen is welkom. Aanmelden is noodzakelijk en kan op gasthuisvelden@breda.nl. Een week voorafgaand aan de activiteit ontvang je informatie over
het startpunt. Max aantal deelnemers: Insectenexcursie: 25 - Stadsplantenexcursie: 25 - Vissencursus: 15.
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Ga mee op excursie en leer de Bredase natuur kennen
Natuurliefhebbers uit Breda kunnen deze zomer mee met natuurexcursies, geleid
door echte ecologen. Beginners en gevorderden; iedereen is welkom. Meld je aan
en laat je verrassen door de Bredase natuur!

De natuur dichtbij
Breda wordt een stad in het park, en bij
steeds meer projecten speelt de natuur
een belangrijke rol. Hoe zal de natuur
zich in Breda ontwikkelen? Nemen soorten toe, of af? Komen er nieuwe soorten
bij? Door mee te doen met de excursies
leer je dier- en plantensoorten kennen
en kun je zelfs meedoen aan andere natuuronderzoeken in en buiten de stad.

GreenQuays
Deze activiteiten worden je aangeboden door het Europese Groene Kadesproject. Met de aanleg van de Nieuwe Mark gaat de rivier de Mark weer stromen door
Breda. De muren en de kades van de Nieuwe Mark zullen niet kaal blijven, maar juist
worden vergroend met bomen, (muur)planten en mossen. Dit levert niet alleen een
mooi begroeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. Straks
zul je, als je over de rivier de Mark vaart of op de kades loopt, dus ook hier de natuur
kunnen beleven. GreenQuays is een samenwerking tussen 8 organisaties. Meer weten? Kijk op greenquays.nl.

