
Beste tuinders, 
 
 
Niemand kan het ontgaan zijn dat de lente zijn intrede heeft gedaan. Al ver voor de officiële datum 
konden verschillende plantjes het al niet meer houden. Speenkruid en bosanemoontjes waren al 
vroeg in maart begonnen met bloeien. 
 
Vanaf half maart kon je de Tjiftjaf horen op de Driehoek. Het is een van de eerste zomerzangers die 
ons land aandoen om hier te broeden en die aangeven dat het koude seizoen toch echt wel voorbij 
is. De Tjiftjaf ziet er precies hetzelfde uit als een Fitis die wat later komt. Alleen als je ze in je hand 
hebt (én je hebt er voor gestudeerd) kan je ze uit elkaar houden. Gelukkig spreken ze wel een hele 
andere taal. Een tjiftjaf roept ongeveer zijn naam (Chiffchaff voor de Duitsers onder ons), de Fitis is 
een soort van melodieuze vink. Overigens zal je een Fitis niet snel in de Driehoek aantreffen. 
 

 
 
 
Heel mooi was het mogen aanschouwen van het bouwen van een nestje door een 
staartmezenpaartje. Staartmeesjes maken in tegenstelling tot koolmezen en pimpelmezen hun eigen 
nest. Een mooie bolvormige kom van takjes en ander materiaal wat aan een tak hangt. Staartmezen 
zijn de kleinste mezen van Nederland, althans, als je hun staart niet meetelt. Bij jonge meesjes in het 
nest komt het overigens nog wel eens voor dat de staart door het nest heen naar buiten prikt.  
 
Voor zover we weten hebben er dit jaar weer geen Uilen gebroed in de driehoek. In de Voorveldse 
polder is echter een bosuilen nest met drie jongen gesignaleerd, dus misschien aanwas voor volgend 
jaar. 
 
 
Maart kenmerkte zich ook door de aanwezigheid van andere gevleugelde dieren dan vogels op ons 
park. Er zijn door verschillende tuinders vlinders gezien. Het zijn de ‘bekende’ soorten; de gehakkelde 
aurelia, citroenvlinder en dagpauwoog. Zij zijn ontwaakt uit hun winterslaap en druk op zoek naar de 
eerste nectar.  
En nu we het over de vlinders hebben, wil ik alvast de Nationale Nachtvlindernacht op 25,26 en 27 
augustus a.s. onder de aandacht brengen. Ook op de Driehoek gaan we daaraan meedoen.  
 
Het gehele overzicht van alle waarnemingen op De Driehoek van januari t/m maart zijn terug te 
vinden op www.waarneming.nl/gebied/view/138298  
 
 
Hieronder een overzichtje van de meest voorkomende ( en nog niet bedreigde) vlinders die in De 
Driehoek zijn gespot 
 

http://www.waarneming.nl/gebied/view/138298


De kleine vos 

 
10 maart  

(is dus geen zoogdier, maar een dagvlinder)   

Citroenvlinder 14 en 23 
maart 

De citroenvlinder vliegt al vroeg in het voorjaar. Hij overwintert als 
vlinder laag in de struiken en wordt actief zodra de temperatuur 
stijgt. Het vrouwtje zet haar eieren in april af op bladeren van de 
vuilboom en wegedoorn. 

Dagpauwoog 22 maart  
Gehakkelde 
aurelia 

23 maart 

  Rupsvorm 
Koolwitje 26 maart Tja, ook aan dit vlindertje ontkomen we niet……. 
 
 
Zie je zelf ook iets aparts/ bijzonders/ leuks/vermeldenswaardigs op ons park, en vind je het leuk om 
collega tuinders dit te laten weten, geef het door via: 3hoekinventarisatie@gmail.com. Jouw 
waarneming wordt dan geplaats op de site van de Driehoek onder het kopje Waarnemingen. Of je 
kunt het zelf op deze site plaatsen met eigen wachtwoord en inlogcode).  
 
 
Groetjes Nelleke Brasser 

mailto:3hoekinventarisatie@gmail.com

