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Vroegeling is een
typisch voorjaarsplantje. Het bloeit tot mei
en komt vaak voor.

Voorjaarshelmkruid, een duinplant in de stad.

zwartsteel en winterpostelein
stad in, zoals langs de Heerbaan
en de zuidelijke rondweg.”
Het scheelt dat de gemeente aan
natuurvriendelijke onkruidbestrijding doet. Daardoor krijgen tal
van plantjes kans om te groeien.
De meeste vondsten zijn in wat
oudere wijken, waar het wat rommelig is, waar loze hoekjes zijn en
vergeten steegjes. „Tuinzigt is een
rijk gebied”, vertelt Rovers. En dus
juist niet een wijk als Ruitersbos.
Veel ontdekkingen doet Aad van
Diemen op zijn dagelijkse fietstocht door de stad. Dat leidt wel
eens tot verwikkelingen. „Mensen
zien je in hun gangetje rondsnuffelen en vertrouwen het niet”, lachen ze.
Uniek voor de stad op een plek in
de Valkenierslaan staat de, even
ademhalen, Corydalis cheiranthifolia. „Hij heeft nog geen officiële
Nederlandse naam, voorlopig noemen we hem varenbladhelmbloem. Dit is een bergplant uit
China. Mogelijk is hij uit een tuin
ontsnapt of als zaadje uit een rugzak gevallen”, zegt Aad van Diemen. „Mensen hebben de plant
willen uitroeien. Maar hij heeft
een flinke wortelstok, dus dat gaat
niet zo gemakkelijk.” Ogen twinkelen.
De gidsen raken meer en meer opgewonden bij het naderen van een
steegje in de Ruusbroecstraat. Reden: voorjaarshelmkruid. Je moet
het even weten. „Ook bij Wolfslaar is hij gevonden. De plant
groeit in kalkrijke duinen. Hij staat
er prachtig bij, alsof hij hier
hoort”, weten ze. „En kijk daar
staat stinkende gouwe. Het sap is
oranje en helpt tegen wratten”,
vertelt Rovers. Even verderop
toont de muurleeuwenbek zijn
paarse bloempjes.
Stadsplanten passen zich aan. Van
Diemen vertelt hoe de steel van
paardenbloem op veldjes in de
stad korter is dan die op grazige
weidevelden. „Want in de stad
wordt vaker gemaaid. Om te overleven maakt de plant sneller een
bloem. De langstelige variant sterft
uit.” Kijk dat zijn leuke dingen.
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Jacques Rovers (l) en Aad van Diemen van de Werkgroep Standsplanten Breda kijken gebiologeerd naar het Deens lepelblad. Het zoutminnende duinplantje is door het vele strooizout van de afgelopen winters naar de stad opgerukt.
foto’s Ron Magielse/het fotoburo
En dan doen we nog even de
steenbreekvaren, zeldzaam in Nederland. In Breda bekend geworden toen de vondst op een kademuur bij het Spanjaardsgat de restauratie tegenhield. Enkele jaren later ontdekten leden van de Werkgroep Stadsplanten de zeer langzaam groeiende varen onder meer
in de Hudsonstraat. „Die vondst
was echt kicken. Deze plantjes
groeien in een schaduwrijke, vochtige omgeving en zijn zeker 25 jaar
oud. En dat is allemaal gratis te
zien in deze mooie stad”, zegt Jacques Rovers met onverholen trots.

Laurentius stapt ook
uit Spoorzone Breda
vervolg van pagina 25

Een aantal voorstellen uit het plan
dat woningcorporatie Laurentius
bij Binnenlandse Zaken heeft ingediend om snel de vele nieuwbouwprojecten te financieren:

UW TUIN
De meivakantie is begonnen. Een mooie
gelegenheid om de tuin op orde te brengen en daar meteen een foto van te maken voor onze Spectrumbijlage. Het thema is daarom: aan het werk in de tuin.
Upload uw foto naar:
www.bndestem.nl/spectrum

Winterpostelein (uit de VS) in een perkje aan Weilustlaan is heerlijk als salade.

- meer (duurdere) woningen uit eigen bezit verkopen aan huurders.
- projecten afgestoten, stopgezet of
uitgesteld.
- projecten verkopen aan projectontwikkelaars of andere corporaties.
- lening van een bank toegezegd
gekregen.
- twee projecten aangepast zodat

Laurentius geen financieel risico
meer loopt.
Concreet gaat het in Breda om afstoten van 20 woningen in de Mgr
van Genkstraat, 60 eenheden in
het Klooster Alles voor Allen, tegenover de NHTV.
Bij Woonzorgcomplex IJpelaar
wordt de bouw van 100 woningen
uitgesteld.
Verder stapt Laurentius uit de ontwikkeling van de Spoorzone.
In Prinsenbeek neemt Laurentius
in plan De Neel 18 woningen niet
af van Amarant en 18 in de Heuvelstraat. Hier worden de plannen
voor zorgcentra Gertrudisoord en
Zilverhof uitgesteld.

Deze Chinese bergplant groeit maar op één plaats in
Breda. Hij heeft nog geen officiële Nederlandse naam.

BREDA

Bewoner verjaagt inbrekers
Een 47-jarige inwoner van de Olivier van Noortstraat in Breda heeft
in de nacht van maandag op dinsdag twee inbrekers verjaagd. De bewoner werd rond 1.00 uur wakker.
Op dat moment probeerden twee
personen via de achterkant zijn wo-

ning binnen te komen. De man
twijfelde geen moment en liep
naar beneden. Hij verjoeg de inbrekers door keihard op de achterdeur
te slaan. De twee dieven zijn over
de schutting geklommen en gevlucht.
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