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STADSPLANTEN

In de stad groeit een veelheid aan
planten. De Werkgroep Stadsplanten
Breda zoekt en beschrijft ze.

Verrukking tussen
Deskundigen hebben al 338
verschillende planten in de
stad gevonden. Een vrolijke
ontdekkingstocht langs bermen, verzonken kelders en
verloren gangetjes. Want als
Jacques Rovers en Aad van
Diemen losgaan...

door
Berry van der Heijden
berry.vanderheijden@bndestem.nl

Het Bredase echtpaar Ebben met kroost, april 25 jaar geleden.

Negentien puppy’s

N

og nooit vertoond: „De
Duitse dog Anuska van
de familie Ebben uit
Breda heeft negentien
puppy’s ter wereld gebracht. Dat
is een uitzonderlijk groot aantal,
want het gemiddelde is acht. Het
komt wel eens voor dat een dog
veertien jongen krijgt, maar negentien gebeurt zelden, zegt dierenarts C. Smolders desgevraagd.
Het werpen is voor de hond niet

‘Zelfs cultgroepen als
de Dead Kennedys
komen op cd uit’
zo’n probleem omdat het individueel geboortegewicht van de
puppy’s kleiner is dan normaal.
De dog heeft ruim tien uur over
het werpen gedaan.
De hond heeft te weinig tepels
om alle jongen te kunnen voeden.
Ze moeten dus bijgevoed worden.
De familie Ebben is daar dag en
nacht mee bezig. In kleine groepjes worden de nieuwe schepseltjes bij de moeder gelegd om te
zogen en daarna krijgen ze nog
eens de fles”, aldus De Stem van
28 april 1987.
De Stem van vier dagen eerder
had een goede voorspelling op
een heel ander gebied: ‘Binnenkort worden meer cd’s dan lp’s

verkocht’ was de kop boven een
artikel.
„Het zilveren schijfje met zijn kristalheldere geluid gaat de traditionele zwarte schijf verdringen. De
compact disc wordt de doodsklap
voor de grammofoonplaat, die
toch al zoveel van de cassetterecorder had te lijden”, aldus het artikel.
Guus Otto, van de Bredase speciaalzaak Bullit-records, mocht in
een bijverhaal vertellen wat hij ervan vond: „De stijgende lijn van
de verkoop van cd’s zet zich door,
want er is natuurlijk geen weg terug. Je ziet ook dat mensen die
lang geen elpees meer hebben gekocht nu ineens weer nieuwe
cd-plaatjes kopen. Hoewel zij
vaak het meer voorspelbare werk
kopen (Steely Dan, Paul Simon)
en hoewel het nog steeds de meer
kapitaalkrachtigen zijn die cd’s kopen, denk ik dat de compact disc
een nieuwe stimulans is voor de
platenindustrie. Bij ons is de helft
van het nieuw aangekochte materiaal cd. Zelfs cultgroepen als de
Dead Kennedys, X-mal
Deutschland en Hüsker Dü komen op cd uit. De compact disc
heeft z’n tijd nodig gehad, maar
nu zie je toch dat-ie de plaat gaat
wegdrukken. Ik verwacht dat binnen enkele jaren veel winkels in
Breda geen elpees meer zullen verkopen.”
Rosé Lokhoff
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H

et is even goed opletten
bij het oversteken naar
de middenberm van de
zuidelijke rondweg. Het
uitbundig bloeiende Deens lepelblad in de middenberm trekt. Jacques Rovers van de Koninklijke
Nederlandse Natuurvereniging
(KNNV) en Aad van Diemen van
IVN natuureducatie willen het
plantje laten zien. De Bredanaars
inventariseren als leden van de
Werkgroep Stadsplanten Breda
vanaf 2009 de stadsplantjes, met
broodnodige financiële steun van

Nog 360 planten te gaan
In Nederland komen ongeveer
tweeduizend
plantensoorten
voor, inclusief bomen en struiken. Eenderde daarvan komt alleen voor in duingebieden en
Zuid-Limburg.
Met de inventarisering van 338
plantensoorten in Breda zijn de
natuurspeurders naar verwachting op de helft. Zij denken uiteindelijk ongeveer zevenhonderd soorten wilde of verwilderde planten te vinden. Maar dan
tellen mossen en bomen niet
mee.
De KNNV en IVN willen over
de gemeente. Inmiddels hebben ze
al 338 plantjes beschreven. Dat zijn
er mooi 37 meer dan het jaar ervoor. „Veel planten zie je eerst in
de steden”, zegt Jacques Rovers.
„Daar is het warmer, er is meer
verkeer dat zaden meeneemt. Het
platteland verarmt juist”, is de verrassende vaststelling.
Als Rovers en Van Diemen los
gaan, vliegen de namen van bijzondere plantjes je als paardenbloempluisjes om de oren. Zwartsteel,

De natuurgidsen vonden het ‘kicken’ toen de zeldzame steenbreekvaren op
meerdere plaatsen in de stad werd gevonden.

Zoeken naar vergeten
getuige ‘Lage Kant’
door Jan Reijnders
BREDA – Politie en justitie moeten

op zoek naar een nog onbekende
getuige van het zeer ernstige ongeval van 28 mei 2010 waarbij een
34-jarige fietsster op de Lage Kant
bijna het leven verloor. De vrouw,
moeder van twee jonge kinderen,
lag maanden in coma en kan nog
altijd niet lopen en nauwelijks een
beetje spreken.
De rechtbank zou gisteren de strafzaak tegen twee verdachten, twee
jonge automobilisten, behandelen.
Maar het kwam er weer niet van
omdat de rechtbank, op verzoek
van de verdediging, nader onder-

zoek gelast naar de botsing en hoe
die is ontstaan.
De rechtbank stemt er ook mee in
dat de politie op zoek moet naar
een getuige die volgens verdachte
F.E. ‘alles gezien heeft’. „Het ongeluk is voor zijn deur gebeurd en
hij heeft het gezien, maar hij ontbreekt in het dossier”, aldus raadsvrouw F. Verhagen. Ook haar collega R. Drenth wil nog getuigen horen. Drenth wil ook niet zonder
meer afgaan op verklaringen van
politieagenten. „Die wisten niet
dat je daar maar 30 mocht rijden.
Dat lazen ze in de krant. Maar verdachte S. el K. wordt wèl verweten
dat hij harder reed.”

een jaar of drie een stadsatlas uitbrengen. Met de gemeente ligt
er een afspraak om samen een
gidsje te maken met muurplantjes. Die inventarisatie is redelijk
compleet.
Wie niet zo lang wil wachten
kan over de ontdekkingen lezen
op de website www.ivn-markendonge.nl. Daar is ook informatie
te vinden over reguliere stadswandelingen en cursussen. Wie
vragen heeft over een plantje
kan hier ook terecht. De eerste
ansichtkaart met de zeldzame
steenbreekvaren is wel een feit.
klimopbremraap, kandelaartje. De
opsomming is bijna achteloos. En
zo bloeit wat onkruid lijkt opeens
uit tot een zeldzaam stukje groen
met prachtige bloemetjes of een
eetbare groentesoort, zoals winterpostelein in een berm in de Weilustlaan. „Zeer smakelijk als of bij
salade”, zegt Van Diemen.
Verrukking is dichterbij dan je
denkt.
Verdraaid. Als je dan nog eens
kijkt, zie je hoe divers en verfijnd
de tekening van de natuur is. En
wat het nou helemaal leuk maakt
is dat de heren bij nagenoeg elk
stukje groen een anekdote hebben. Wijs hen een plantje aan in
een plantsoen, berm of op de
muur en een enthousiast verhaal
over wijsheden, gebruik, herkomst, kleur of bloeitijd is het resultaat. Het is alsof je groen leert
lezen.
Het Deens lepelblad dus. Eigenlijk
is het een onooglijk plantje, met
witte bloempjes langs de berm.
Maar ja, dan vertellen de twee:
„Het is een zoutminnend duinplantje dat twintig jaar geleden
eerst langs de kust voorkwam.
Daarna zag je het langs de snelwegen. Door de koude winters is er
meer gestrooid en trekt het ook de
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