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Stadsplanten
Wandeling
Breda - Princenhage | Plukroute
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Start: Basisschool ‘De Dobbelsteen’ Leidekkerstraat Princenhage, bij het bord van de route.

3,6 km - 1,5 uur

bezienswaardigheden
d stadsplanten: 58
start: Basisschool ‘De Dobbelsteen’
Leidekkerstraat Princenhage

o

plukroute.nl/breda-princenhage/
Zie voor geschiedkundige informatie:
plukroute-princenhage.nl/#routesgeschiedenis.
Daarvoor kunt u ook met uw telefoon de
QR-codes lezen op de bordjes langs de route.
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kies je startof kijkpunt

Ga het pad in naast de school: links als je met je
gezicht naar de school toe staat. Links van het
pad, onder de heg staat veel zevenblad.
30 m voor het pad naar links afbuigt zie je
rechts:
tuinjudaspenning
bonte gele dovenetel
gevlekte dovenetel
stinkende gouwe
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Ga naar links, Doelakkerstraat/
Hasselbraampark.
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 chool heeft een zeer mooie heemtuin en
S
bijenhotel. Ook is hier het begin van de
aanplant van plukplanten te zien.

d

Ter hoogte van de inrit rechts:
winterpostelein

d

en in het perkje rechts achter veel:
heggenrank

d

Op de hoek van de Nestelmakerstraat
(lantaarnpaal 44):
grote maagdenpalm

d

en links van het pad veel:
speenkruid
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kaart: © OpenStreetMap contributors

Scan de qr-code met je
mobiel voor de digitale
route. Inclusief 62 foto’s
van stadsplanten en andere
bezienswaardigheden.

Scan deze qr-code
voor een overzicht van
alle wandelingen.
Of ga naar:
www.stadsplantenbreda.nl
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Voor speeltuin links, na speeltuin het pad
rechts, einde pad links.

Bij Ambachtenlaan de weg oversteken en voor
brugje rechts het Bijlooppark in.

Einde pad rechts en dan direct weer links.
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Bij de brug:
fluitenkruid
witte dovenetel
rode kornoelje
basterdhyacint
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Daar, ter hoogte van de Schrijnwerkerstraat
veel:
look-zonder-look
kleine maagdenpalm

d

Verderop, links van het pad:
groot nagelkruid
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Onderweg, in Bijlooppark:
maarts viooltje
geel nagelkruid
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In de Bijloop links:
gele waterkers

d

Bij de tweede brug:
hondsdraf
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Verderop, rechts in het grasveld:
klimopereprijs
raapzaad

d

Bij einde 2e grasveldje 10 m achter paal met
drie krammen:
knolooievaarsbek

d

Bij drie grote zwerfkeien rechts:
groot nagelkruid

Vóór het ijzeren hek, rechts het bosje in.
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In het bosje:
hulst
Spaanse aak
vlier
sneeuwbes
hazelaar
iep
meidoorn
gewone esdoorn
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Uit het bosje gelijk links en na kinderdagverblijf
met hek rechts, langs fietspad.

d

Aan de linkerkant, 20 m voor de Ambachtenlaan aan voet van een hulst:
Italiaanse aronskelk

Bij kruispunt van vier paden 2x links
aanhouden.

d
d

In het grasveld:
puntwederik
schijnaardbei
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Bij de plas rechtdoor.
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Rond de plas:
grauwe wilg
paardenbloem

d

Halverwege in de plas vlakbij de oever:
parelvederkruid
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Einde pad rechtdoor, Liesbospark, richting
molen.
Eerste weg rechts en dan eerste weg links.
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Vervolg het pad langs de schuurtjes:
lelietje-van-dalen
paarse dovenetel
akkerkool

d

Bij tweede rij schuurtjes, links in het plantsoen, ter hoogte van pad rechts:
sneeuwklokje

d

Iets verder rechts van het pad:
tuinwolfsmelk

d

Aan het einde van het plantsoen:
hop

Links onder de heg bij de molen:
klein springzaad

*

Bij Liesboslaan links en bij huisnummer 41
rechts (weg oversteken).
Voor de vijver links, om de vijver heenlopen en
gewoon genieten.
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Tweede deel van het pad:
reigersbek
gekroesde melkdistel
gewone rolklaver
vijfdelig kaasjeskruid
glad walstro
middelste teunisbloem
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Na De Huisdrukker rechts, Pastoor van
Spaandonkstraat in.

d

bij Schuurkerksteeg tegen de muur rechts:
muurvaren
Aogse Mert over, tussen nr.1 en 5 door, langs
kerk en kerkhof (beide links) richting School
De Dobbelsteen.
Zebra oversteken, u bent rond.

Na vijver rechtdoor en dan links, stukje
fietspad.
Na 50 m het hek door.
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Direct na het hek in grasveld rechts:
avondkoekoeksbloem
veldhondstong
cichorei
slangenkruid

De publicatie van deze wandeling is mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van:

d Gemeente Breda

d IVN Mark & Donge
d K NNV Breda

,

Vervolgens rechtdoor langs de flatgebouwen
tot Nieuwe Heilaarstraat en daar de weg
oversteken over zebrapad. Na zebrapad links en
Nieuwe Heilaarstraat volgen.
Colofon
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Direct na zebrapad rechts in grasveld en op
parkeerterrein:
madeliefjes
klein kruiskruid
hertshoornweegbree

Deze wandeling is uitgegeven door de auteurs van:
De Werkgroep Stadsplanten Breda
p.a. KNNV Breda
’t Haantje 20
4854 MV Bavel
www.stadsplantenbreda.nl
Auteurs: De Werkgroep Stadsplanten Breda
Vormgeving: Elske Verharen, Studio Oxédio,
Geertruidenberg
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kies je startof kijkpunt
kaart: © OpenStreetMap contributors
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