
Breda - wijk Zandberg 

 
stadsnatuur, tegen een muur en tussen de kinderkopjes (dubbelfoto) 

Al enige jaren is de werkgroep Stadsplanten Breda actief met onderzoek naar de spontane plantengroei in de 

stad. Deze gecombineerde IVN / KNNV werkgroep heeft een eigen website: www.stadsplantenbreda.nl en in 
november 2013 is het boek Stadsplanten van Breda verschenen.  

 
De website wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe plantbeschrijvingen, maar in de wandelingen kijken we wat 

breder en is ‘natuur in de wijk’ het onderwerp.  
 

In de stad vind je vaak meer soorten planten per vierkante meter, dan in het buitengebied. Het is fascinerend om 

te zien, hoe elk stukje kale grond door de natuur bezet wordt. Langs gevels en muren, in goten, in spleten en 
scheuren, op zanderige plekjes bij putten en palen, overal komen planten tot ontwikkeling. De aarde houdt niet 

van kale steen, maar wil zoveel mogelijk begroeid zijn, dat is duidelijk. 
 

Vaak zijn het heel algemene soorten, zoals paardenbloem en herderstasje, akkerdistel, vogelmuur en straatgras. 
Verrassend vaak zijn het ook bijzondere planten, zoals kleine bolgewassen, klokjessoorten, de eendagsbloem en 

varensoorten. Elke wijk heeft wel een paar planten die elders niet voorkomen.  
 

De planten- en dierenwereld zijn nauw met elkaar verbonden. Waar planten groeien en bloeien, zijn al snel 
allerlei insecten aanwezig, zoals hommels, bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers, enz. Vogels komen dan weer op 

de insecten en de plantenzaden af. We zien, dat de natuur in de stedelijke omgeving verbazend veelzijdig is.  
 

Zandberg is een van de oudere wijken van Breda, met variabele bebouwing en bestrating. De Ginnekenweg is 
een oeroude verbindingsweg naar het zuiden en één van de oudste verharde wegen in de regio.  

http://www.stadsplantenbreda.nl/


 
Heeft Zandberg nieuwe verrassingen in petto ? 

Neem een loep of vergrootglas mee en er gaan werelden voor u open ! 

Wat: Natuurwandeling Breda - wijk Zandberg 

Wanneer: Zondag 24 april 

Thema: Natuur in de wijk - Stadsnatuurwandeling 

Vertrek: Om 14.00 uur, vanaf vanaf hoek Zonstraat/Komeetstraat, 4818 NK Breda 
(klik hier voor een plattegrondje van het vertrekpunt) 

De wandeling duurt ongeveer anderhalf à twee uur. 

kom je naar de wandeling op de fiets,  

dan vervuil je niets, 
doe het gerust, het is heel milieubewust 
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