
KNNV Excursie naar “De Bult” en de Hamstermieden. 
12 juni 2010. 

 
Het was ideaal excursie weer, zonnig, fris windje ±180C. Met 14 mensen trokken we 

het gebied in. We werden meteen al verwelkomd door de zang van de spotvogel, 

prachtig. Links van het pad naar “De Bult” is door opspuiting een geheel nieuw ruig 

gebied ontstaan. Daar trokken we eerst doorheen. We zagen o.a. bijvoet, 

veldlathyrus, bitterzoet, smeerwortel en hondsdraf met een gal. Aan het eind van dit 
gebied een poel met o.a. gele lis, veenwortel, watermunt en aarvederkruid. Aan de 

westkant van “De Bult” liggen de Hamstermieden, dit zijn blauwgraslanden met o.a. 

de brede orchis, moeraskartelblad, grote valeriaan en spaanse ruiter. In de sloten 

gele plomp en witte waterlelie. Hier vlogen de bruine glazenmaker, glassnijder en de 
viervlek. De temperatuur aan de zuidkant van 

“De Bult” was bijna tropisch, jassen gingen 

massaal uit. Aan het eind van “De Bult” staat 

een uitkijktoren. Je hebt een prachtig uitzicht 
over de velden en het PM-kanaal. Hier zijn we 

“De Bult” opgegaan. De Bult is zeer dicht 

begroeid met wilgen, populieren, eiken, vlier, 

braam, bessenstruiken en frambozen. Het is 
een prachtig bos je kunt wel zeggen oerwoud 

met ook veel omgevallen bomen. Een ideaal 

bos voor roofvogels maar ook voor 

zangvogels. Hier zagen we o.a. judasoor op 

de vlier. Al eerder vloog een koekoek over en 
twee torenvalken of waren het boomvalken? Ook de roffel van de grote bonte specht 

hoorden we, ja wat wil je in zo’n bos. Natuurlijk waren er ook de fitis, tjiftjaf, 

grasmus en tuinfluiter. Een aantal van ons was hier nog nooit geweest en was 

verbaasd over dit prachtige gebied. We hebben allemaal genoten van de 
veelzijdigheid van dit gebied. 

 

Nel Otter. 

 
Waargenomen planten: 

Wetenschappelijke naam Naam 

Artemisia vulgaris Bijvoet 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 

Glechoma hederacea Hondsdraf 

Solidago spec. Guldenroede (alle soorten) 

Solanum dulcamara Bitterzoet 

Achillea millefolium Duizendblad 

Trifolium pratense Rode klaver 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 

Trifolium repens Witte klaver 

Trifolium dubium Kleine klaver 

Lupinus polyphyllus Vaste lupine 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Ranunculus flammula Egelboterbloem 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 



Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 

Vicia cracca Vogelwikke 

Vicia hirsuta Ringelwikke 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 

Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 

Bellis perennis Madeliefje 

Iris pseudacorus Gele lis 

Persicaria amphibia Veenwortel 

Lycopus europaeus Wolfspoot 

Mentha aquatica Watermunt 

Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 

Rorippa amphibia Gele waterkers 

Cirsium palustre Kale jonker 

Cirsium dissectum Spaanse ruiter 

Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik 

Pedicularis palustris Moeraskartelblad 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede orchis s.s. 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 

Thalictrum flavum Poelruit 

Jacobaea paludosa Moeraskruiskruid 

Eriophorum angustifolium Veenpluis 

Stellaria holostea Grote muur 

Nuphar lutea Gele plomp 

Nymphaea alba Witte waterlelie 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 

Stratiotes aloides Krabbenscheer 

Stellaria graminea Grasmuur 

Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 

Lapsana communis Akkerkool 

Galium aparine Kleefkruid 

Geum urbanum Geel nagelkruid 

Typha latifolia Grote lisdodde 

Claytonia sibirica Roze winterpostelein 

Arctium lappa Grote klit 

Blechnum spicant Dubbelloof 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 

Dryopteris carthusiana + Dryopteris dilatata Smalle stekelvaren + Brede stekelvaren 

 

Waargenomen Vogels: 

Wetenschappelijke naam Naam 

Hippolais icterina Spotvogel 

Phylloscopus trochilus Fitis 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf 

Sylvia communis Grasmus 

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger 



Emberiza schoeniclus Rietgors 

Sylvia borin Tuinfluiter 

Cuculus canorus Koekoek 

Dendrocopos major Grote Bonte Specht 

Sylvia atricapilla Zwartkop 

Tadorna tadorna Bergeend 

Fulica atra Meerkoet met jongen 

 
Waargenomen Vlinders: 

Wetenschappelijke naam Naam 

Aglais urticae Kleine vos 

Araschnia levana Landkaartje 

Celastrina argiolus Boomblauwtje 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 

Autographa gamma Gamma-uil 

 

Waargenomen kevers: 

Wetenschappelijke naam Naam 

Cicindela campestris Groene Zandloopkever 

Agapanthia villosoviridescens Distelboktor 

 
 


