
2021 Jaarverslag plantenwerkgroep  
 
Evaluatie 2021 
De samenstelling van plantenwerkgroep blijft redelijk stabiel met  een kern van circa 15 leden. 
Vanwege Corona konden we pas vanaf begin juli weer met de gehele groep op stap.  Het was na zo’n 
lange tijd toch weer prettig elkaar eer te zien. Voor die tijd zijn we in kleiner verband het veld in 
gegaan. Helaas moesten enkele leden tijdelijk afhaken van wege persoonlijke omstandigheden.  
Hopelijk is het in 2022 weer mogelijk om elkaar eerder in het seizoen te treffen.  
 
Programma 2021 
Het programma van de plantenwerkgroep is simpel. In de periode van april tot september gaan we 
elke dinsdagavond op stap.  De hoofdmoot bestaat uit het inventariseren van km-hokken in de 
omgeving van Breda. De laatste paar jaar wat meer ten noorden van Breda. De km-hokken daar zijn 
het langst geleden onderzocht. 
Omdat de groep aan de vrij grote kant is splitsen we de groep vaak in twee subgroepjes, die elk 
afzonderlijk een km-hok doorkruisen. Met een beetje geluk kun je zo op één avond een km-hok in 
zijn geheel inventariseren. 
 
Voor de inventarisaties werken we nauw samen met Floron, Staatsbosbeheer en gemeente Breda.  
In kleiner verband inventariseren enkele leden van de plantenwerkgroep ook HNS-hokken voor 
Floron. Deze km-hokken bevinden zich in een wat ruimere regio rondom Breda en wel van de 
Biesbosch tot het stroomgebied van het Merkske. 
Het inventariseren van de km-hokken binnen de gemeente Breda is nagenoeg afgerond. Sinds 2008 
hebben we zowat alle km-hokken in de gemeente Breda bezocht.   
Dit betekent dat we in 2022 aan een nieuwe ronde kunnen beginnen. 
 
Inventarisatie in gemeente Breda 
In de periode 2010-2021 hebben we de grens van 1370  wilde of verwilderde planten overschreden.  
Dit jaar zijn er weer een 15 nieuwe soorten aan de  de lijst toegevoegd. Het merendeel betreft 
planten die uit tuinen ontsnapt zijn of ingezaaid/aangeplant in bermen of parken  en daarna 
verwilderd.  He wordt steeds lastiger om de oorsprong van nieuwe soorten vast te stellen. Een 
bijzonderheid wil ik nog wel noemen en dat is Kamilleknopje (Cotula australis) . Deze soort is al wel in 
de naburige gemeenten gevonden, maar nog niet eerder in Breda. Kamilleknopje  staat bekend als 
een camping-adventief  omdat er veel waarnemingen afkomstig zijn van campings. De soort komt 
oorspronkelijk uit Australie en Nieuw-Zeeland. 
 
Basiscursus wilde planten 
In maart  zijn we voor de tweede jaar achtereen gestart met een basiscursus wilde planten.  
Ook dit jaar is het merendeel van de lessen digitaal verlopen. Als basisboek wilden we de Nieuwe 
Eggelte gebruiken, die in de loop van mei zou verschijnen. Helaas op dit moment van schrijven was 
deze vernieuwde uitgave  nog steeds niet op de markt. Dit betekende dat we gebruik moesten 
maken van kopieën, Helaas toch wat minder ideaal. Ondanks de zeer succesvolle landelijke digitale 
Floroncursus hebben er toch 20 cursisten zich aangemeld. Elke les startte met behandeling van twee 
huiswerkopdrachten. De cursisten hadden drie weken de tijd om deze te maken. De gemiddelde tijd 
per opdracht bedroeg ca 4 uur. Voor sommigen toch wel wat aan de hoge kant. Daarnaast vroegen 
we om enkele foto’s te maken van wilde planten in de naaste omgeving en daarbij de naam te 
achterhalen. Een succesvol onderdeel. 
 
Monitoring Groene Kades en Meetnet muurplanten 
Om de ontwikkeling van wilde plantengroei op de Groene kades goed te kunnen volgen heeft een 
aantal leden deelgenomen aan de monitoring van het  stroomgebied van Mark en de Aa of Weerijs. 
Aan de hand van deze monitoring kan worden ingeschat welke planten er op termijn zijn te 



verwachten. Volgende metingen zullen moeten uitwijzen welke planten er daadwerkelijk 
verschijnen. 
Verder zijn er enkele nieuwe meetpunten toegevoegd aan het Meetnet Muurplanten en is  een 
nieuwe ronde voor het Meetnet uitgevoerd.  
 
Inventarisatie in omgeving Breda 
Ook dit jaar hebben meerdere leden van de plantenwerkgroep deelgenomen aan de Floron-
inventarisatie in de Biesbosch. Een geslaagde bijeenkomst met wel 35 deelnemers. Op één dag 
hebben de deelnemers 9 km-hokken geïnventariseerd. 
 
Programma 2022 
Ook het komende jaar gaan we weer nagenoeg op dezelfde voet verder. De dinsdagavond blijft de 
vaste inventarisatieavond. 
Verder zullen we extra aandacht schenken aan bijscholing voor de cursisten van 2020 en 2021. Door 
Corona zijn deze cursussen toch  niet allemaal optimaal kunnen verlopen. Daarom even een 
inhaalslag. Dat doen we in de vorm van twee ochtend-excursies, één gericht op de vegetatie in het 
rivierengebied en één gericht op het heidelandschap. Voor de data zie de website. 
Bovendien is voor 2022 is samenwerking met Floron een themadag en thema-avond rondom  zeggen 
gepland. 
Daarnaast is het voor leden van de KNNV mogelijk deel te nemen  aan een  Floronkamp in het 
stroomgebied van het Merkske dat georganiseerd wordt van 9 tot en met 12 juni. 
 
Meerdere leden inventariseren ook  gebieden die wat verder van Breda gelegen zijn. De leden maken 
hierover onderling afspraken. Het betreft veelal  km-hokken die geselecteerd zijn voor het Nieuwe 
Strepen van Floron.  
 
Belangstelling voor de plantenwerkgroep, neem even contact op met breda@knnv.nl of rechtstreeks 
met  plantenwerkgroep@breda.knnv.nl 
 
Coördinator plantenwerkgroep KNNV Breda 
 
Breda, december 2021 
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