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Hotspots van het Zuiderpark

Cultuurhistorische plantentuin:  
een must voor planten en vogels 

Bosperceel: groeiplaats van 
de zeldzame grote keverorchis

Westelijke wadi: 
kans op eikenpage 
in de nazomer, rijk 
aan sprinkhanen.

Zuiderbegraafplaats: kolonie blauwe 
reigers en broedgebied van de buizerd.

Indianenveld: amfi bieën- 
en libellenpoel; kans op bruine 
glazenmaker in juli-augustus.

Watergang: foerageerplaats 
voor fuut en waterhoen; kleine 
karekiet broedt in de rietkraag.

Vleermuizenvliegroute: tientallen 
gewone dwergvleermuizen passeren 
in de avondschemer

Vogeleiland: rustplaats 
fuut, kuifeend, krakeend; 
kans op groene specht.

Helofytenfi lter: 
top locatie voor libellen 
in de zomermaanden.

Tennistuin: veel vogels; foerageerplaats  
voor vinken, lijsters en mezen in de herfst

glazenmaker in juli-augustus.

Vleermuizenvliegroute: 

kolonie blauwe 

een must voor planten en vogels 

Vleermuizenvliegroute: 
gewone dwergvleermuizen passeren 
in de avondschemer

Westelijke wadi:
kans op eikenpage 
in de nazomer, rijk 

Watergang: 
voor fuut en waterhoen; kleine 
karekiet broedt in de rietkraag.

Oostelijke wadi: groeiplaats 
van de reuzenpaardenstaart, 
goed voor dagvlinders.

Vleermuizenvijver: foerageer -
plek voor veel vleermuizen, soms 
een zeldzame watervleermuis

Schildpaddensoos: zaagrugschildpad, 
geelbuikschildpad, roodwangschildpad

Struweelranden: rijk aan zangvogels 
als zwartkop en tjiftjaf; kans op oranje-
tipje in het voorjaar.


