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leuke websites

Deze is een beschermde diersoort in
Nederland. Het is een avond- en nachtdier.
Ze eten onder andere slakken. Strooi dus
geen slakkengif, nodig liever een egel uit
in je tuin! Dit kan door kleine doorgangen
te creëren in de schutting tussen de
tuinen zodat de egel zich kan verplaatsen.
Laat ook bladeren of takken liggen in
een hoop, zodat ze hier hun nest kunnen
bouwen. Laat geen melk achter, want
daar kunnen egels niet goed tegen. Water
wordt wel gedronken. Het zou leuk zijn
als onze wijk egelvriendelijk zou worden.
Voor voorbeelden en tips omtrent een
egelvriendelijke omgeving, zie websites
hieronder.

*
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Deze diertjes zijn het talrijkst van de
groepen dieren in het dierenrijk. Insecten
leven op het land, maar sommige soorten
leven in zoet water. Veel insectensoorten
zijn niet alleen mooi om naar te kijken,
zoals de vlinders, maar ook nuttig. Denk
hierbij aan de bij die honing en bijenwas
produceert of aan de zijderups voor zijde,
of aan het lieve-heersbeestje die luizen
bestrijdt en zo dus de plant helpt. Meer
insecten in de tuin trekken ook meer
vogels en zelfs vleermuizen aan. Zaai
daarom bloemen die elkaar afwisselen in
bloeitijd, laat een hoopje tuinafval liggen
en hang een insectenhotel op voor meer
insecten in de tuin.

Beter bekend als de Vlaamse gaai. Deze
vogel is oorspronkelijk een bosbewoner,
maar is steeds meer in stedelijk gebied
te vinden. Vooral in het bos reageren veel
dieren op de krasse alarmroep van deze
vogel. De gaai voedt zich met insecten,
slakken en vruchten, maar ook met eieren
van andere vogels. Eikels en andere noten
worden verstopt onder bladeren of rulle
grond voor de wintervoorraad. De niet
gevonden eikels kunnen ontkiemen en zo
weer uitgroeien tot nieuwe jonge eiken.
Hieronder staat een link naar een filmpje
van een gaai die pinda’s verstopt in een
tuin in Sportpark II.

De buurtvereniging www.sportpark2.nl
Opgeruimd Breda www.opgeruimdbreda.nl
Filmpjes van zoogdieren en vogels in een tuin in onze wijk www.youtube.com/user/bredabirds
Hele goede engelstalige egelvriendelijke website met veel foto’s voor ideeën www.hedgehogstreet.org
Egelbescherming Nederland www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin
Tips voor vogels in de tuin www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuininrichting
Meer vlinders in de tuin www.vlinderstichting.nl/verwen-vlinders-in-uw-tuin
Zoogdieropvang www.vrczundert.nl
Brabants Landschap www.brabantslandschap.nl
Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl
Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl

Flyer gesponsord door Kracht van Schoonheid www.evamariavelmans.nl | Opmaak/lay-out miekevandenhende.nl

Heb je het natuurpaadje al ontdekt?
Sinds maart 2015 ligt er een nieuw wandelpaadje in de
wijk, een echt natuurpaadje. Door dit paadje te lopen
kun je omringd door groen een ommetje maken van
15-30 minuten.
Deze wandeling brengt je onder andere langs het talud
van de Steijnlaan en sportpark De Baronie (zie kaartje
op pag. 2) naar het groen bij de Seminarieweg.
Het paadje is aangelegd in het kader van een zogenaamde wijkdeal (zie website Opgeruimd Breda). De
aanleg van het paadje is van belang omdat natuur een
belangrijke rol in het (sociale) welzijn van onze wijk
vervult.
Het talud tussen de Steijnlaan en de zuidelijke rondweg, welke nu deel uitmaakt van de wandeling, is niet
alleen een geluidswal tegen het verkeersgeluid. Dit
talud heeft als ‘ecologische zone’ ook een natuurlijke
functie en is van groot belang voor de buurt. De groene
strook dient als broedplaats voor vogels en rustgebied
voor kleine zoogdieren, maar ook voor de mens
vergroot dit gebied het sociale welzijn en rust-beleving.
Tijd doorbrengen in de natuur verlaagt namelijk het
stressniveau. Bovendien houden de hoge bomen een
deel van het fijnstof en uitlaatgassen tegen dat door
auto’s wordt uitgestoten.
Op en rond het natuurpaadje (en dus ook in onze wijk)
zijn dieren zoals het wilde konijn, egel, vleermuizen,
wilde eend, grote bonte specht, Vlaamse gaai en scholekster waargenomen. Daarnaast zijn er ook bijzondere
kleinere dieren zoals vlinders en andere insecten.

Mede mogelijk gemaakt door buurtbewoners, leerlingen Tessenderlandt , VV Baronie en Opgeruimd Breda - Gemeente Breda
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Het Leij’ke

Sportpark recreëren
II in ecologisch
verantwoord groen
groen? Doen!
Hebben wij een groene wijk? Het verschilt door de wijk heen.
Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat enige jaren
geleden de heggen langs enkele wegen zijn verwijderd,
vanwege de hoge onderhoudskosten voor de gemeente.

Het buurtrondje is vernoemd naar De Leij,
meestal Het Leij’ke genoemd en is een
riviertje die ontspringt in Molenschot. Tot
1942 liep Het Leij’ke achter de Blauwe
Kei Boerderij, via de Molenleystraat naar
de tuin van het Benedictinesseklooster.

Voor bijvoorbeeld de mus, een soort waarmee het sowieso
al niet zo best gesteld is, zouden nieuwe heggen kansen
scheppen om zich meer in de wijk te vestigen. De mussen
kunnen dan veilig een onderkomen in de heg zoeken. Het is
mogelijk om ondersteuning te krijgen van de gemeente om
heggen weer aan te planten of andere groene mini-oasen
te creëren. In Breda worden dit soort initiatieven regelmatig
gesteund, bijvoorbeeld met donatie door de gemeente van
planten en materiaal om het groen zelf te onderhouden.
Afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde wijkdeal.
Heggen zijn licht in onderhoud en maken een groot verschil
in de groenbeleving in onze wijk. Grijp dus je kans als je meer
mussen en/of groen wilt!

De waterpartij in dat parkje herinnert daar
nog aan. De loop van De Leij is verlegd,
omdat er te veel vuil werd gestort.
De huidige loop van De Leij is via de

Tips voor het gebruik van
het natuurpaadje

Bavelseberg, de Heerbaan, Branbantpark
en mondt uit in de Singel ter hoogte van
het revalidatiecentrum.

Blijf op het pad lopen, zodat er geen verstoring plaatsvindt van de
vegetatie en dieren. Kinderen spelen regelmatig op de geluidswal,
maar dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de geluidswal
en verstoort de vegetatie en dieren. Ook worden er weleens takken
op de rondweg gegooid – dit veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties!
Honden zijn welkom op het pad, maar dienen net als elders (m.u.v.
het hondenlosloopterrein) te worden aangelijnd. Laat honden op het
pad lopen, zodat vogels en zoogdieren die nestelen op het talud en
op de grond, dit in volle rust kunnen blijven doen.
Geef katten die buiten lopen een belletje om ter bescherming van de
vogels.
Laat geen afval of hondenpoep achter op of naast het natuurpaadje:
gooi het in de afvalbak.
Niet roken op het talud-pad in verband met brandgevaar.
Vooral genieten van de wandeling en de natuur!

bron: Flickr/Martha de Jong-Lantink

Tips voor een groenere wijk en tuin

*

Groene schuttingen tussen de tuinen; deze zorgen voor voldoende
nestplaatsen voor vogels en doorgangen voor egels om zich te verplaatsen.

*

Dood hout leeft! Ruim niet al het tuinafval op: een hoopje in een hoekje in de
tuin verschaft bescherming aan bijvoorbeeld egels en insecten.

*

Waterornamenten in de tuin (fonteintje of vogelbad), hoe klein dan ook.
Kabbelend water geeft een rustig gevoel en geeft verkoeling en water aan
vogels en andere dieren.

