
2019 Jaarverslag plantenwerkgroep KNNV-Breda 
 
Evaluatie 2019 
De samenstelling van plantenwerkgroep blijft redelijk stabiel met een kern van ca 15 leden. 
 
Programma 
Het programma van de plantenwerkgroep is simpel. In de periode van april tot september gaan we elke 
dinsdagavond km-hokken inventariseren in de omgeving van Breda. In kleiner verband gaan we ook wel 
verder weg, richting ’t Merkske of Biesbosch.  
Voor de inventarisaties werken we nauw samen met Floron, Staatsbosbeheer en gemeente Breda.  
Het inventariseren van de km-hokken binnen de gemeente Breda ia nagenoeg afgerond. Sinds 2008 
hebben zijn zowat alle km-hokken in de gemeente Breda bezocht.  Er resteren nog enkele km-hokken 
ten westen van A-16 die tot een naburig Florondistrict behoren. 
In 2019 hebben we ons meer gericht op km-hokken in Hoge Zwaluwe, Terheijden/Wagenberg, Made en 
meer zuidwaarts Galder/Strijbeek. 
 
Inventarisatie in gemeente Breda 
In de periode 2010-2019 hebben we de grens van 1200 wilde of verwilderde planten ruimschoots 
overschreden. De teller staat nu op 1243 planten Ook dit jaar zijn er weer een aantal aan de lijst 
toegevoegd. Het betreft naast oude vondsten die nog niet gevalideerd waren ook verwilderde planten 
en/of afkomstig uit tuinen of als wildmengsel ingezaaid en ter plaatse in stand blijvend.  Het wordt 
hierdoor wel steeds lastiger om de oorspronkelijk in het gebied thuishorende wilde planten te 
onderscheiden. 
 
Workshop waterplanten 
In samenwerking met Floron en het waterschap Brabantse Delta is eind juni een workshop waterplanten 
georganiseerd. Doel hiervan is om in de toekomst enkele watergangen van Brabantse Delta te gaan 
monitoren. 
 
Verder weg. 
Begin mei hebben we onder leiding van Erik Simons de Gelderse Vallei in Veenendaal en de Groene 
Grens in het Binnenveld bij Ede bezocht. De nadruk van deze excursie lag op herkenning van zeggen, 
grassen en russen.   
 
Inventarisatie in omgeving Breda 
Ook dit jaar hebben meerdere leden van de plantenwerkgroep deelgenomen aan de Floron-
inventarisaties in de Biesbosch en het Merkske.   
 
Programma 2020 
Het komende jaar gaan we weer nagenoeg op dezelfde voet verder. De dinsdagavond blijft de vaste 
inventarisatieavond. 
 
In 2020 wordt er vanuit de plantenwerkgroep een basiscursus wilde planten georganiseerd. De cursus 
start op 25 maart 
Daarnaast zal een aantal leden deelnemen aan het Floronkamp in Goirle dat georganiseerd wordt van 4 
tot en met 7 juni. 
 
De gebieden die wat verder van Breda gelegen zijn worden in onderling overleg bezocht. Het betreft 
veelal km-hokken die geselecteerd zijn voor het Nieuwe Strepen van Floron.  
Belangstelling voor de plantenwerkgroep, neem even contact op met Jacques Rovers via breda@knnv.nl 
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