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Vogelbosje 
  

In 2011 heb ik voor het derde achtereenvolgende jaar de broedvogels van het Vogelbosje in de Hoekwierde 
geïnventariseerd volgens de “Handleiding SOVON Broedvogel onderzoek” (eerste druk, SOVON, 2011) 
Dit jaar is het echter een onderdeel geworden van de broedvogel inventarisatie van de hele Hoekwierde. 
De gegevens van het vogelbosje zijn uit de totale inventarisatie gelicht. 
 
De Broedvogel inventarisatie van de Hoekwierde wordt gepubliceerd in het maart nummer 2012 van “de Grauwe 
Gans”. Het tijdschrift van de Vogel en Natuurwacht Zuid-Flevoland. 
 
Er zijn nauwelijks veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren. 
 
Tabel 1.  BMP gegevens Vogelbosje    

Ekster en Fitis broedden 100 meter verderop. 
Leuk was te zien dat voor het eerst een Putter gebroed 
heeft in het bosje. Dit was tevens het enige broedgeval in 
de Hoekwierde. 
 
Met 20 soorten verdeeld over 34 territoria lijkt het bosje 
gevarieerder dan dat je op het eerste gezicht zou zeggen.  
In de Hoekwierde broedden totaal 36 soorten verdeeld 
over 277 territoria. 
 
In 2011 werd het Insectenhotel afgerond en dit bleek al 
snel in gebruik genomen te zijn. 
Ook werd een “vlinderhoek” aangelegd. Als er in de 
toekomst meer bomen gekapt gaan worden en er een 
grotere diversiteit aan struiken en bomen gaat ontstaan, 
zal dit zeker voor de vogels een voordeel zijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Foto: Hans Lap 

SOORT 2009 2010 2011 

Boomkruiper 1 1 1 

Ekster 1 2 0 

Fitis 1 0 0 

Gaai 1 1 1 

Groenling 2 2 1 

Grote Bonte Specht 1 1 1 

Heggenmus 1 3 1 

Holenduif 0 1 1 

Houtduif 5 5 5 

Huismus 2 4 4  

Koolmees 3 4 3 

Merel 4 4 4 

Pimpelmees 3 3 2 

Putter 0 0 1 

Roodborst 1 2 1 

Spreeuw 2 5 2 

Tjiftjaf 1 1 1 

Turkse Tortel 0 1 1 

Vink 1 2 1 

Winterkoning 2 2 1 

Zwarte Kraai 1 1 1 

Zwartkop 1 1 1 

Totaal aantal territoria 34 46 34 

Totaal aantal soorten 19 20 20 
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Stand van zaken nestkastjes in het Vogelbosje 2010 
 
In januari werden de nestkastjes in het bosje gerepareerd en schoongemaakt. Totaal waren er 4 bezette nestjes 
en 1 onvoltooid gemaakt nestje. 
In nestkast 9 lagen 2 niet uitgebroede eitjes van de Koolmees 
Alle nestjes waren die van Mezen. 
 
Tabel 2. Stand van zaken nestkastjes in het vogelbosje van 2010. 

Nr. Soort nestkast Opmerkingen 2011 n.a.v. schoonmaakactie in januari 

1 Gekraagde Roodstaart Bezet geweest door Koolmees in 2010, Slaapplaats in de winter 

2 Boomkruiper Niet bezet geweest in 2010. Slaapplaats in de winter 

3 Holenduif Gerepareerd, niet bezet geweest in 2010 

4 Mees Onafgemaakt nestje 2010. Slaapplaats in de winter 

5 Mees Gerepareerd. Bezet geweest in 2010. 

6 Mees Niet bezet geweest in 2010, slaapplaats in de winter 

7 Mees Nestkast kan niet opengemaakt worden. 

8 Mees Nestkast kan alleen open mbv schroevendraaier (niet gekeken) 

9 Mees Bezet geweest in 2010 door Koolmees, 2 eitjes blijven liggen! 

10 Mees (bij B+A) Bezet geweest in 2010. 2 geraamtes aangetroffen van Pimpelmees 

 
In 2011 werd er niet gekeken naar welke nestkastjes bezet waren. De nestkastjes zijn ook niet schoongemaakt 
omdat koolmezen de nestkastjes in de winter gebruiken als slaapplaats. 
De Vleermuizenkasten werden bekeken, maar er werden geen sporen of aanwezigheid van vleermuizen 
aangetroffen. In de zomer werden de kasten wel gebruikt door nachtvlinders, vooral door Piramidevlinders en 
een enkele Huismoeder. 

 
Op 12 november werd het informatiebord bij het Vogelbosje geplaatst, en officieel onthuld door de oudste 
bewoner van de Hoekwierde. 
 

 
Foto: Marion Lap 
 
Achterste rij v.l.n.r.: Nicolette, Hans, Anneke, Johanna, Elise, Marrie, Johan, Adri, Hester 
Voorste rij v.l.n.r.: Dick, Rob, Anneke, Greet 
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Bijzondere waarnemingen  
 
Het volgende overzicht zijn eigen waarnemingen, aangevuld met waarneming die op www.waarneming.nl zijn 
gezet en persoonlijke mededelingen van buurtbewoners. 
 
 

Januari 
Na de koudste decembermaand in 40 jaar trad de dooi de eerste week van januari in. En halverwege de eerste 
week was bijna alle sneeuw al verdwenen. 
2 januari begon al goed met een Brilduiker in de vaart. En een paar dagen later zaten daar 2 Krakeenden. 

Tijdens het bosjesproject vloog een Grote Zilverreiger over, en zaten er Kepen, Sijsjes en 4 
Witkopstaartmezen. Op 18 januari vlogen ongeveer 20 Kramsvogels rond. 
Op 19 januari werd net buiten de Hoekwierde bij de Oldebrug een Meerkoet ontdekt met een witte pootring W04.  
 

Meerkoet op Reis naar Almere-Haven            

 
Blessralle fulica atra 0 
Ring-Nr. :   Helgoland 3126086 Farbring W04 
Beringungsdaten: 18.06.2009 Hamburg / Aussenalster West               53 34 ' N   10 0' E 

 nichtdiesjährig Gruppengröße : 

 bisherige Wiederfunde 

 Datum Beobachtungsort            Koordinaten (in Grad u. Min.) Gruppengröße 

19.01.201NL - Flevoland, Almere 52 20 N 5 12 E Farbring abgelesen 66 
 

De Meerkoet werd geringd op 18 juni 2009 bij 
het meer Aussenalster West te Hamburg. 
Daarna werd dit exemplaar nooit meer 
waargenomen totdat hij in Almere opdook. 
 
Afstand ongeveer 450 kilometer. 

 
De Meerkoet was in Almere aanwezig tussen 19 januari en 16 
februari. 

 
 
 
 
 

http://www.waarneming.nl/
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Op 20 januari zat er een IJsvogel in onze tuin. Terwijl er in december een vrouwtje Zwartkop zat, was er vanaf 5 

januari een mannetje aanwezig.  
6 Koperwieken zaten deze maand in het Windbos 
Een Grote Zaagbek zat op 26 januari in de gracht naar voedsel te zoeken. 

 
Op 27 januari zaten er plotseling 2 Pestvogels in onze tuin. Ze 
bleven een minuutje om zich heen kijken en vlogen toen jammer 
genoeg weer verder.  
Het voornemen om op meerdere plekken in de Hoekwierde 
Gelderse Roos te gaan planten maakt het voor de toekomst nog 
leuker en aantrekkelijker om deze mooie invasiegast naar de 
Hoekwierde te lokken.  
De Gelderse Roos is het favoriete menu van de Pestvogel. 
 
Het Goudhaantje liet zich ook regelmatig zien in deze maand.  
De hele maand werd regelmatig een Houtsnip gezien in het 
Windbos. 
De 4 Witkopstaartmezen die sinds 18 november 2010 in de 
Hoekwierde zitten waren de hele maand nog aanwezig. 
 
De Sperwer haalde elke dag een maaltje uit de tuinen waar de 
tuinvogels bijgevoerd werden. De Sperwer heeft dit soort zaken 
snel in de gaten, en er zijn vooral (althans in onze tuin) veel Turkse 
Tortels en Huismussen gepakt. Opvallend was dit seizoen dat ook 
een Buizerd en een jonge Havik in de tuinen hun prooien zochten. 

Deze schuwe roofvogels hadden blijkbaar last van de strenge winter en dus honger. De natuurlijke angst die zij 
normaal voor mensen hebben werd door de honger overwonnen. (op al dat strooivoer kwamen natuurlijk ook 
muizen af)  
 
 

Februari 
Eind januari en begin februari werden er veel zelfgebouwde nestkasten door Paul in het Windbos opgehangen.  

Heel wat soorten zijn er nu welkom!  
Voor Bosuil, Steenuil, Groene Specht, Mezen, 
Boomkruiper tot zelfs Torenvalk worden er nestkasten 
opgehangen!! 
 
Alle grote kasten werden in de loop van het seizoen wel 
gebruikt maar niet door de beoogde doelsoorten. 
De Spreeuwen waren uiterst enthousiast over deze 
prachtige bouwwerken en hebben in de Uilenkasten en 
in de Groene Spechtenkast gebroed. 
 

 
 
 
 

 
2 februari werd de Houtsnip voor het laatst gezien. 
Op 8 februari zongen Heggenmus, Merel, Zanglijster en 
Roodborst al weer. Ook de Winterkoning deed een poging.  
9 februari werden de eerste bloeiende sneeuwklokjes in het 
Vogelbosje ontdekt en werden de 3 Goudvinken (2 vrouw en 
1 man) die de wintermaanden in het Windbos en omgeving 
verbleven voor het laatst gezien. 
16 februari kwam een Koolmees uit de Bosuilenkast maar dit 
was slechts een verkenningstocht. Diezelfde dag liet de eerste 
Dagpauwoog zich zien bij het volleybalveld en zat een 
Appelvink al weer te baltsen. 
Op 26 februari vloog een Kolgans zo laag over dat hij wel in de 
gracht heeft moeten landen. 
Ook de 4 Witkopstaartmezen, 2 Kepen en 6 Koperwieken 
waren nog steeds aanwezig. 
Totaal 15 Holenduiven bezochten de voedertafel in de tuin;  
3 van hen hadden een typische “witachtige” kop. 
Een Blauwe Reiger struinde regelmatig de vijvers langs om 
visjes te verschalken. 
       
        Foto: door een “Windbosser” 
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Maart 
1 maart begon meteen goed met de roep van de Groene Specht. Dit mannetje bleef de hele maand door roepen 

maar een vrouwtje kwam er jammer genoeg niet op af. In april was de vogel verdwenen. 
Tijdens de inventarisatieronde op 2 maart zat er een Goudhaantje in 
de buurt en werd moeder Vos gezien. 
Op 8 maart bloeide Klein Hoefblad en Speenkruid.  
Op 9 maart liet eindelijk een Ringmus zich bewonderen. Sinds 7 
november was dit soort niet meer gezien in de Hoekwierde. En op 12 
maart werd de laatste Keep gezien van het winterseizoen 
Op 12 maart werd al weer een Egel gezien, die was klaar met z’n 

winterslaap. 
Op 13 maart kroop een Libellenlarf uit het slootje in m’n tuin. Hij kwam 
op het felle licht af wat ik gebruikte om nachtvlinders te lokken. 
Hoogstwaarschijnlijk is het de larve van de Blauwe Glazenmaker. 
De 13

de
 was er ook een Witte Kwikstaart aanwezig. 

 
15 maart zwom een mannetje Grote Zaagbek in de gracht en af en toe werden nog Koperwieken gezien 
 
De eerste zingende Tjiftjaf van het seizoen werd pas op 23 maart ontdekt in het Windbos.  
 
In figuur 1 wordt de fenologie van de Tjiftjaf getoond van de afgelopen 4 jaar in de Hoekwierde.  
Fenologie is de studie van jaarlijkse terugkerende natuurverschijnselen. Bij vogels zijn dit de tijdstippen waarop 
trekvogels terugkomen in hun broedgebied. Vaak is dat ieder jaar op dezelfde plaats op de zelfde datum. 
Van de Tjiftjaf is bekend dat sommige exemplaren overwinteren in Nederland. De fenologie betreft de vogels die 
weer voor het eerst zingen in het voorjaar.  
 
Figuur 1.  Fenologie Tjiftjaf in de Hoekwierde 

 

 
Na 23 maart werden er de hele zomer geen Waterhoentjes meer gezien in het gebied. 
Op 27 maart werd de laatste Witkopstaartmees gezien.  
Vanaf 16 maart trok dit exemplaar met een “gewone” Staartmees op, dus ik hoopte al op een broedgeval.  
 

Op het volleybalveld waren bijen bezig om gaatjes in het zand te graven. Dit bleek de 
Grote Zijdebij te zijn. 

 
Over de Zijdebij is het volgende bekend: ·Een Zijdebij, die in afwijking van de meeste 
andere zijdebijen, uitsluitend in het voorjaar vliegt. De Duitse naam is dan ook meer 
toepasselijk: Frühlings-Seidenbiene. 
De soort vliegt op wilgen (Bos wilg), en in de duinen vaak te zien op de kruipwilg (Salix 
repens). De foerageerplekken liggen maximaal 350 meter van de nestplaats. Nestelt in 
weinig begroeide, zanderige grond, soms ook op spoorweg- emplacementen met vaak 
horizontaal gegraven gangen. 

Overwintering gebeurt zoals de meeste vroeg vliegende solitaire bijen als volledig ontwikkeld insect in de 
broedcel. Nestelt in de zandbodem, graaft een gang van wel een meter diep. 

Een steek van een grote Zijdebij is goed voelbaar. 
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Op 30 maart vloog een Rode Wouw wel zo verschrikkelijk laag over, dat het leek alsof hij in onze tuin had 

gezeten, (later bleek dat Dick hem in de boom van Johan had zien zitten, een zeer bijzondere waarneming) 
 
Ook bijzonder was de Bever die vroeg in de ochtend op 30 maart door de gracht zwom, en de hele dag in de 
buurt bleef.  
             

 
 
En diezelfde dag vlogen de eerste twee Boerenzwaluwen over de gracht, zongen de eerste 2 Zwartkoppen 
alweer en vlogen enkele Dwergvleermuizen boven de wijk. 

 
 

April 
2 april was een zomerse dag met waarden boven de 20 graden! De eerste Kleine Koolwitjes kwamen te 

voorschijn 
Op 6 april werden de eerste twee zingende Fitissen gehoord in het Windbos, ruim een anderhalve week later 
dan de twee voorgaande jaren. 
 
Figuur 2.  Fenologie Fitis in de Hoekwierde 

 

Op 10 april vlogen 5 Ooievaars over de Hoekwierde. 
In rap tempo kwamen de overige zomergasten terug uit hun overwintering gebieden. 
Zo arriveerden Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. 
15 Regenwulpen vlogen op 19 april over.  
 
Tijdens de vogelexcursie op 23 april werden veel leuke soorten gezien en zelfs de eerste orchideeën kwamen al 
tevoorschijn. 
Veel buurtbewoners hadden het die dag er voor over om eens vroeg op te staan en gewekt te worden met een 
ochtendconcert door de vogels. 
Ook de Nachtegaal gaf acte de présence. 
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Heel bijzonder was een luid 
zingende  
Bonte vliegenvanger! Dit bleek 
achteraf geen blijvertje te zijn 
maar een doortrekker. 
Misschien kan dit in de toekomst 
wel eens een broedvogel in de 
Hoekwierde worden. 
 
Op de foto de excursiegangers 
op het orchideeënveldje. 
Eind november werd hier een 
poel gegraven voor amfibieën. 
Moeten we hier niet een 
Ooievaarsnest gaan plaatsen? 

 
 
 
 
   

    Foto: Paul Weber. 

 

Mei 
15 mei schreef Fietje: 
 “Verder heb ik ook met de jeugd het één en ander te stellen gehad, 
ze probeerden de nesten van de ZWALUWEN onder de brug te vernielen. 
Of het lesje van mij heeft geholpen moet nog blijken, hou het wel in de gaten. 
Door het werken bij de fietsbrug (bestraten) zijn die beesten ook onrustig, logisch toch! 
Hoe zouden wij het vinden als vlak boven je nest(huis) zoveel lawaai zou worden gemaakt” 

 
 
Inderdaad is dit jaar veel verstoring 
geweest bij het bruggetje.  
 
Uiteindelijk hebben Sirius en Maurits de 
nestjes onder de brug kunnen tellen op 5 
juni vanuit hun bootje.  
 
 
 

Foto: Hugo Wieleman 
 
En het bleek dat er toch nog 5 á 6 nestjes hingen die bezet waren. 
 
Maar voor het jaar 2012 dreigt er weer nieuw gevaar voor de 
Boerenzwaluwen. Het bruggetje is aan vervanging toe en de nieuwe 
bruggen in Almere krijgen nu een stalen constructie. 
Wellicht moeten we de Boerenzwaluwen dan wat helpen zodat ze de 
nesten nog kunnen bouwen onder de nieuwe brug. Nu zijn ze gewend hun 
nesten op de houten balken onder de brug boven het water te bouwen. 
 
In ieder geval is er al met de gemeente gecommuniceerd om te proberen 
voorkomen dat de brug vervangen wordt tijdens het broedseizoen, dat van 
april tot eind augustus duurt. 
 
Vanaf 19 mei werden weer 50 en vanaf eind mei honderden Gierzwaluwen 
boven de Hoekwierde foeragerend aangetroffen. Zeer waarschijnlijk zijn dit 
broedvogels uit Huizen en omstreken. 
Almere is een te nieuwe stad om goede broedgelegenheid te bieden voor 
de Gierzwaluw. Inmiddels zijn er al wel leuke kunstnesten ontworpen voor 
aan woningen die redelijk succesvol zijn. 
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Op 29 mei zat plotseling een Wielewaal waanzinnig mooi te zingen in het Windbos, vlakbij de Nachtegaal. 

Deze vogel bleek achteraf al een week eerder gezien te zijn door Decia maar niet als Wielewaal herkend. 
Ook werden op die dag pas de eerste 4 Kleine Karekieten zingend aangetroffen bij de kwelsloot. Dat deze zo 
laat aankomen heeft te maken met het maaibeleid van de gemeente. Elk jaar wordt al het riet gemaaid. Er is dan 
in het voorjaar geen vegetatie voor de rietvogels om te gaan broeden. Pas als het riet hoog genoeg is komen er 
wat vogels op af, maar omdat de gemeente soms in juli al weer delen van het riet (en Bereklauw) weghaalt 
mislukken er veel broedsels. Bij de gemeente is met succes gepleit voor een ander maaibeleid. (stukken riet laten 
staan in de winter) 
Deze winter zijn er vast wat delen rietstroken gespaard gebleven! 
Volgend jaar wordt het spannend of dit meteen al zal leiden tot meer broedgevallen van rietvogels. 
 
Op de 29

ste
 waaide het ‘smorgens vroeg zo erg dat de 

Aalscholvers in de gracht kwamen jagen.  

Het Gooimeer was door de wind veel te troebel 
geworden, en aalscholvers jagen op het zicht. 
Een prachtig schouwspel speelde zich af dat gelukkig 
ook door een aantal buurtbewoners werd opgemerkt.  
 
Die middag vloog een Purperreiger over. 
 
Deze vogels broeden in het Naardermeer en komen 
regelmatig foerageren in het Kromslootpark en de plas in 
de Velden. Af en toe dwaalde ze af naar de Hoekwierde 
dit jaar. Misschien wordt in 2012 de nieuwe poel wel een 
plek waar hij eten komt zoeken! 
 
 
Juni 
Ook in juni werd een vogelexcursie georganiseerd door de buurt. Ondanks het slechte weer was het toch weer 
een mooie wandeling met veel soorten en vooral ook veel bloemen. 
Aan het eind van de excursie zagen we nog een Parkiet overvliegen. Dit bleek later een Red Fronted Karakeet 
te zijn of ook wel Kakariki genoemd. (de Nieuw-Zeelandse naam)  
Dit moet een ontsnapt exemplaar uit een kooi geweest zijn, want oorspronkelijk leven deze beesten in Nieuw 
Zeeland. Het beest bleek later in de buurt vrolijk “verkeerde” besjes te eten. Dit heeft hij een tijdje later met de 
dood moeten bekopen.  
Begin juni klonk nog een Koekoek in de verte. 
Op 11 juni vloog een Boomvalk over. Er broedde ook een paartje in het Kromslootpark. 
Op 22 juni vloog een Lepelaar over en op de 29ste vloog een Grote zilverreiger laag over de volkstuinen. 
Juni was verder een maand voor de broedvogels die erg actief waren hun jongen groot te brengen.  Ook de Vos 
werd met twee jongen gezien. 
En het was een leuke maand voor dag- en nachtvlinders. (zie bijlage 2 en 6) 
 
 

Juli 
De Boomvalk kwam regelmatig foerageren en ook de Purperreiger kwam af en toe overvliegen.  
‘snachts vlogen Scholeksters en Oeverlopers over, alweer op weg naar hun overwinteringsgebieden. 

 
Op 21 juli werd een vrouwtje Kuifeend met 5 pullen in de gracht 
gezien.  
Onduidelijk is waar die gebroed heeft. Waarschijnlijk ergens in het 
Beginbos of Kromslootpark 
 
Een Bosrietzanger werd op 28 door Marion ontdekt in haar tuin. 
 
 
 

Augustus 
Een Gele Kwikstaart vloog op 17 augustus laag over de tuin. 
Een Vuurgoudhaan zat de 26

ste
 in de tuin van Marion en Hans te 

roepen en de 29
ste

 in onze eigen tuin. 
Foto: Marion Lap 
 
Op 27 en 28 augustus foerageerde een Goudhaan weer in de buurt. 
Op 28 augustus werd pas weer een Zanglijster gezien. Opvallend dat dit soort niet aanwezig is in de 

broedperiode. 
Op 29 augustus werd de laatste Gierzwaluw boven de wijk gezien. 
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September 
Op 1 september werd door Else een Tijgerspin gezien langs het fietspad bij het Windbos 

Op 2 september was de Nationale Nachtvlindernacht. Tijdens het uitzetten van de smeerroute en de 
voorbereidingen voor de nachtvlinderaktie bleek er een Matkop aanwezig te zijn in het Windbos. Ook werd nog 
een Tuinfluiter gezien. 
Op 7 september vloog een groep van Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen (>100ex.) luid roepend achter een 

Sperwer aan. 
Op 22 september zag ik ‘s avonds in het donker een jagende Kerkuil boven de kwelsloot. 
 

Oktober 
Op 2 oktober vloog een Laatvlieger laag over de Hoekwierde en begin van de maand was een Grote Gele 
Kwikstaart een paar dagen in het gebied. 
Een late Tuinfluiter liet zich nog op 2 oktober zien. 
De Matkop en Goudhaan bleven de hele maand nog aanwezig. 
Buizerd en Torenvalk werden regelmatig gemeld. 
Op 30 oktober was de IJsvogel weer aan het jagen bij de vijver. 
Op 29 oktober een vrouwtje Zwartkop. En op de 30

ste
 waren de eerste 10 Kramsvogels van het winter seizoen 

weer aanwezig. 
 
 

November 
Op 3 november werd de eerste Ringmus gezien.  
In de loop van de maand kwamen hier steeds meer vogels bij en 
zaten er 4 in de buurt.  
Vanaf 5 november bleken er opeens 2 Matkoppen te zijn. En het 
vrouwtje Zwartkop kreeg gezelschap van een mannetje. Het 
mannetje liet zich de volgende dag nog zien. Maar daarna was het 
afgelopen met de waarnemingen van de Zwartkoppen in 2011. 
Vanaf 9 november waren er twee Goudvinken in het Windbos 
aanwezig net als vorige winter. En er werd nog een Atalanta gezien. 
De Egel werd voor het laatst op 16 november gezien voordat hij z’n 
winterslaapplaats opzocht, en de eerste Waterhoen van het 
winterseizoen was weer aanwezig. Dit soort is alleen in de 
wintermaanden aanwezig. 
Op 19 november werd een mogelijke Waterral gezien in de 
Kwelsloot.  
Een maximum van 28 Turkse Tortels zat op 22 november in de tuin.  
Op 24 november werd een Tjiftjaf gezien in het Vogelbosje. 
Op 27 november werd een groep van 20 Staartmezen gezien door Hugo Wieleman (Foto) 
  
 

December 
Op 4 december zaten er maximaal 9 Ringmussen in de tuin. Een man en vrouw Grote Bonte Specht kwamen 
op de pindakaas af die in de tuin op boomstammen gesmeerd was. Soms was er een tweede man aanwezig. 
De Meerkoet met de witte pootring werd niet teruggevonden in de wintermaanden. 
Op 17 december zag Jan Boshuizen boven het Gooimeer achter de Hoekwierde 3 Drieteenmeeuwen langs 

vliegen (1 ad. en 2 juv.). 
Het aantal Kauwen dat de laatste paar maanden van het jaar overvlogen van en naar de slaapplaats was ruim 
1700 exemplaren. 
Vanaf het weekend van 17 en 18 december tot eind december trokken duizenden Kolganzen over en ook 
behoorlijke aantallen Brandganzen. 
Tijdens de slaapplaatstelling van de Ekster bleken er op 21 december 31 ex. aanwezig te zijn. Tevens werden op 
die dag 3 Goudvinken, 3 Putters, meer dan 15 Staartmezen en 3 Witkoppige Staartmezen gezien, en een 
mogelijke Witkopstaartmees!  
Op het Gooimeer, net achter de Hoekwierde zaten een 1

ste
 winter mannetje  

Brilduiker en een Dodaars in winterkleed.  
 
Rolly vond deze dag toen ze winkelde bij Albert Hein een Kleine Vos in haar 
boodschappentas. Na dit leuke uitje (ja, de vlinder werd weer mee terug 
genomen) werd de Kleine Vos plechtig in de schuur gezet om te kunnen 
overwinteren. 
 
Vanaf eind december zaten op het Gooimeer net achter de Hoekwierde een 
Brilduiker, Krakeenden, Kuifeenden en een Dodaars. Achter het surfstrandje 
zaten maximaal 5 Grote Zaagbekken en een Buizerd. 
De Waterhoen met twee jongen uit 2011 bleef de hele maand in de gracht en 
kwelsloot aanwezig. De Tjiftjaf werd eind december nog gezien. 
De allerlaatste waarneming van het jaar betrof een Grote Wintervlinder op oudejaarsavond in het kerstboompje 
in de tuin. Bovendien een nieuw soort voor de Hoekwierde! 
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Voorkomen van Vogels door het jaar heen  
(Vogels die een relatie hebben tot het gebied. Dus pleisterend, foeragerend of broedend) 
 
 

Tabel 3. Voorkomen van Vogels door het jaar heen in 2011 in de Hoekwierde. 
 
X = Gezien in die maand 
 
STATUS: 
B = Broedvogel (broedt in 2011 in de Hoekwierde) 
D = Doortrekker 
F = Broedvogel buiten de Hoekwierde, maar foerageert in het gebied. 
I = Influx of invasie gast (in sommige jaren aanwezig, soms talrijk) 
J = Jaarvogel (gehele jaar aanwezig) 
W = Wintergast (in winter aanwezig) 
 

Soort in 2011 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Status 

Aalscholver x x x x x x x x x x x x J 

Appelvink x x x x x x     x x B,J 

Blauwe Reiger x x x x x x x x x x x x J 

Boerenzwaluw   x x x x x x x x   B 

Bonte Vliegenvanger    x         D 

Boomvalk      x x      F 

Bosrietzanger       x      D 

Braamsluiper    x x x x      F 

Brilduiker x           x W 

Buizerd x x     x   x x x J 

Ekster x x x x x x x x x x x x B,J 

Fitis    x x x x x     B 

Fuut x x x x x x x x x x x x B,J 

Gaai x x x x x x x x x x x x B,J 

Gierzwaluw     x x x x     F 

Goudhaan x  x     x  x x  J 

Goudvink  x x       x x x W 

Grasmus    x x x x      B 

Grauwe Gans    x  x       J 

Groene Specht   x          J 

Groenling x x x x x x x x x x x x B,J 

Grote Bonte Specht x x x x x x x x x x x x B,J 

Grote Gele Kwikstaart   x       x   D 

Grote Zilverreiger x     x       J 

Grote Zaagbek x  x          W 

Havik x x x    x      F,J 

Heggenmus x x x x x x x x x x x x B,J 

Holenduif x x x x x x x x x x x x B,J 

Houtduif x x x x x x x x x x x x B,J 

Houtsnip x x           W 

Huismus x x x x x x x x x x x x B,J 

Huiszwaluw        x     F 

IJsvogel x x x x x  x x x x x x J 

Kauw x x x x x x x x x x x x J 

Keep x x x x         W 

Kleine Karekiet     x x x x     B 

Kleine Mantelmeeuw    x  x       J 

Knobbelzwaan x x x x        x J 

Koekoek    x x        F 

Kokmeeuw x x x x x x x x x x x x J 

Kolgans  x           W 

Koolmees x x x x x x x x x x x x B,J 

Koperwiek x x x         x W 

Kramsvogel x         x x x W 

Krakeend x   x x x      x B,J 

Kuifeend    x        x F,J 

Matkop          x x x W 
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Soort Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Status 

Meerkoet x x x x x x x x x x x x B,J 

Merel x x x x x x x x x x x x B,J 

Nachtegaal    x x        B 

Pestvogel x            I 

Pimpelmees x x x x x x x x x x x x B,J 

Purperreiger     x  x      F 

Putter x  x x     x x x x B,J 

Rietgors             D 

Ringmus   x        x x W 

Rode Wouw   x          D 

Roodborst x x x x x x x x x x x x B,J 

Sijs x x x x         W 

Soepeend x x x x x x x x x x x x B,J 

Sperwer x x x x x x x x x x x x F,J 

Spreeuw x x x x x x x x x x x x B,J 

Staartmees x x x x x x x x x x x x B,J 

Stadsduif   x          D 

Stormmeeuw x x x          J 

Tjiftjaf   x x x x x x x x x  B (j) 

Torenvalk          x   F,J 

Tuinfluiter    x x x x x x x   B 

Turkse tortel x x x x x x x x x x x x B,J 

Vink x x x x x x x x x x x x B,J 

Vuurgoudhaan         x    D 

Waterhoen x x x        x x W 

Waterral           ?  W 

Wielewaal     x        B,D 

Wilde eend x x x x x x x x x x x x B,J 

Winterkoning x x x x x x x x x x x x B,J 

Witkopstaartmees x x x         ? I 

Witte Kwikstaart   x x x x x      B 

Zanglijster x x x x     x x x x W 

Zilvermeeuw x  x x       x x J 

Zwarte Kraai x x x x x x x x x x x x B,J 

Zwartkop x x x x x x x x  x x  B (j) 

  
Exoten: Red Fronted Parakeet in juni 
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Bijlage 1. Het weer in 2011(overgenomen van weeronline.nl) 

2011: zeer zonnig en zeer warm  

In 2011 beleefden we de zomer in het voorjaar, de herfst in de zomer en de lente in de herfst. 

De nasleep van de winter 2010-2011 was zacht, gevolgd door de droogste en zonnigste lente ooit gemeten. Bovendien was het 

in het voorjaar ook uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Het fraaie weer in de eerste helft van 2011 kreeg geen vervolg in 

de zomer. Het was somber en er werd ’s zomers nog nooit zoveel neerslag afgetapt als nu. In de herfst profiteerden we van 

fraai nazomerweer, met veel zon en hoge temperaturen. Het jaar werd afgesloten met gemiddeld genomen zeer zacht weer 

voor de tijd van het jaar. November verliep droger dan ooit, in december regende het overvloedig.  

Top-10 noteringen 

De gemiddelde jaartemperatuur komt uit op 10,9 graden, terwijl 10,1 normaal is. Ook hebben we dit jaar flink meer zon gehad 

dan gebruikelijk: 1840 tegen 1639 uren normaal. De neerslagsom komt gemiddeld over het land een stukje lager uit dan 

normaal, met 792 mm tegen 847 normaal. Het jaar 2011 is dus zeer zonnig en zeer warm verlopen. Dit levert een 8e plek op in 

de ranglijst met zonnige jaren sinds 1901 en een 7e plek voor de temperatuur. Het aantal warme dagen lag met 93 tegen 84 

normaal ook op een hoog niveau. De slechte zomerperiode zorgde echter voor een tekort aan zomerse en tropische dagen..

 

Droog en zonnig jaar, met een nat en somber intermezzo 

In januari en februari was het vrij mild winterweer. In januari was het iets zonniger dan normaal, terwijl februari het met een klein 

tekort aan zonneschijn moest doen. Met het aanbreken van maart kwam er een weertype tot stand waarbij hogedrukblokkades 

domineerden. Het gevolg: een lente die droger en zonniger dan ooit tevoren verliep. Ook was het de op één na warmste lente 

ooit gemeten. De droogte zorgde voor recordlage rivierafvoeren, meerdere natuurbranden en problemen voor de landbouw. In 

juni kregen we te maken met gemiddeld over de maand vrij normaal zomerweer. Er viel uiteindelijk meer neerslag dan normaal. 

Dit kwam vooral doordat er op 28 juni zwaar noodweer over het land trok, met enorm veel bliksemontladingen en lokaal heel 

veel regen. 

 

 

http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/jaar-2011/attachment/dagen-3
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/jaar-2011/attachment/neerslag-9
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Vakantieperiode 

De vakantieperiode kenmerkte zich door een gebrek aan zonneschijn, lage temperaturen en zeer veel regen. Vooral in juli was 

het erg slecht zomerweer. Sinds 1966 was het niet zo nat geweest in Nederland en er werd geen enkele zomerse dag 

genoteerd (maxima van 25 graden of meer). In augustus knapte het weer langzaam iets op. Het warmere weer werd echter 

maar liefst vijf keer afgestraft door extreem weer (code oranje) in verband met zware onweersbuien. De zware buien brachten 

de neerslagsom van de zomer op een hoger niveau dan ooit gemeten (350 mm tegen 225 normaal). 

 

 

Nazomer, met veel zon en hoge temperaturen 

Nadat we begin september nog met een vroege herfststorm te maken kregen, volgde herstel naar zonnig en warm 

nazomerweer. September en oktober telden samen 6 zomerse dagen, wat in schril contrast staat met een totaal van 7 zomerse 

dagen in de hele zomer! Oktober leverde ook een record op. Nog nooit was het zo warm op 1 oktober als dit jaar. Het werd in 

De Bilt 26.0 graden, terwijl het oude record uit 1908 stond op 24,1. De nazomer die in september begon duurde nog enkele 

dagen voort. Het middengedeelte van oktober kenmerkte zich door koude nachten. De overgang naar november verliep 

bijzonder zacht, met maxima rond 16 graden (tegen 11 normaal). We beleefden de warmste 4 november ooit, met een 

middagtemperatuur van 18,3 graden in De Bilt. Slechts 1 keer in de geschiedenis werd het nog warmer in november – dat was 

3 november 2005 met 18,7 graden. 

 

Eerste speldenprik winter 2011/2012 

Op 11 november brak een koudere periode aan, met gedurende een week regelmatig nachtvorst en de eerste grootschalige 

strooiacties. Het weer werd verder gekenmerkt door hardnekkige velden met laaghangende bewolking en mist. Hierdoor was 

het overdag soms ook vrij koud. Doordat er weinig wind stond kon het wanneer het breed opklaarde flink afkoelen, met in de 

vochtige lucht vooral lokale gladheid op bruggen en viaducten tot gevolg. 

De novembermaand kenmerkte zich vooral door de droogte. De rivierstanden bereikten net als in het voorjaar een uitzonderlijk 

lage stand. Dat is niet verwonderlijk, want vanaf eind oktober tot begin december viel er nauwelijks neerslag. Gemiddeld over 

het land viel in november totaal slechts 9 mm regen. Daarmee beleefden we de droogste november ooit sinds de start van de 

neerslagmetingen in 1906. 

Herfst in december* 

Om de wanorde dit jaar nog groter te maken werd het de afgelopen decembermaand flink onstuimig. Meerdere stormen deden 

onze kustgebieden aan, met soms wat schade tot gevolg. Tot een zware storm kwam het echter niet. Wel viel heel veel regen, 

waardoor december een top-5 notering behaalt in de ranglijst met natste decembermaanden. Het was niet alleen nat, maar ook 

zeer zacht. De gemiddelde temperatuur behaalde met 5,8 tegen 3,7 normaal eveneens een top-5 notering. Van 16 t/m 20 

december deed het weer korte tijd winters aan. Toch leverde het slechts 1 vorstdag op in De Bilt – alleen 1974 noteerde ook 

maar 1 vorstdag in de hele maand december. Het restant van december verloopt naar verwachting rustig en vrij droog, met 

toenemende kans op zon. December doet met een top-5 notering voor hoge temperaturen en veel neerslag ook een flinke duit 

in het jaarzakje dat vol zit met extremen. 

 

http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/jaar-2011/attachment/zon-en-temp-3
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Bijlage 2. Waarnemingen van Dagvlinders  
 
In 2011 ben ik gestart met het inventariseren van dagvlinders. Op dagen dat de temperatuur boven de 20C was 
werd een vaste route gelopen en alle vlinders geteld. 
In totaal werden 22 soorten aangetroffen. Veruit de meeste soorten zaten op de orchideeënveldjes waar ook 
verschillende soorten klaver bloeide. 
 
Cursief gedrukte exemplaren behoren eigenlijk tot de nachtvlinders, maar deze soorten zijn overdag ook actief.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atalanta    Bont Zandoogje        Boomblauwtje 
 

 
Bruin Blauwtje   Bruin Zandoogje    Citroenvlinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagpauwoog   Distelvlinder    Gamma-uil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehakkelde Aurelia   Groot Koolwitje   Hooibeestje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icarus Blauwtje    Klein Geaderd Witje  Klein Koolwitje 
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Kleine Vos    Kleine Vuurvlinder  Kolibrievlinder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landkaartje    Oranjetipje   Rups van Sint-Jacobsvlinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

     Zwartspriet Dikkopje 
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Bijlage 3. Waarnemingen van Juffers en Libellen  
 

Tabel 6. Waarnemingen van Juffers en Libellen 
 

Azuurjuffer Paardenbijter 

Blauwe Glazenmaker Platbuik 

Gewone Oeverlibel Rode Heidelibel spec. 

Grote Keizerlibel Variabele juffer 

Kleine Roodoogjuffer Viervlek 

Lantaarntje Vuurjuffer 

 
 
 

 
Bijlage 4. Waarnemingen van Zoogdieren  

 

Tabel 7. Waarnemingen van Zoogdieren 
 

Bever Laatvlieger 

Bosmuis Mol 

Bruine Rat Ree 

Egel Ruige Dwergvleermuis 

Gewone Dwergvleermuis  Vos  

Huismuis   

 
 

 
Bijlage 5. Waarnemingen van Amfibieën  
 

In 2011 werden 4 soorten amfibieën aangetroffen. 
De Pad, Bruine Kikker, Groene Kikker en Kleine Watersalamander. 
 

 
Bruine Kikker        Groene Kikker (spec.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kleine Watersalamander 
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Bijlage 6. Waarnemingen van Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  

 
Foto: Margreet Roos 
 
Nachtvlinders werden het hele jaar door geïnventariseerd op een vaste locatie bij nr. 99. Hiervoor werd smeer 
gebruikt en er werden speciale lampen opgesteld om de vlinders te lokken. 
In september werden er twee speciale excursies georganiseerd op het volleybalveld in het Windbos.  
Beide avonden werden door veel mensen bezocht. 
Onderstaand overzicht is van de soorten die tot nu toe gedetermineerd zijn. Er zijn nog een aantal niet op naam 
gebracht. 
 
Tabel 5. Waarnemingen van Nachtvlinders 

 
  Soort   Soort 

1 Hopwortelboorder - Hepialus humuli  75 Eikenprocessierups - Thaumetopoea processionea 

2 Oranje wortelboorder - Triodia sylvina 76 Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia 

3 Stippelmot spec. - Yponomeuta spec. 77 Schilddrager - Acronicta megacephala  

4 Panterspitskopmot - Ypsolopha sequella  78 Psi-uil / Drietand - Acronicta psi/tridens  

5 Bleke kaartmot - Agonopterix arenella  79 Drietand / Psi-uil - Acronicta tridens / psi 

6 Voorjaarskortvleugelmot - Diurnea fagella 80 Bruine herfstuil - Agrochola circellaris  

7 Molmboorder - Oecophora bractella  81 Geoogde worteluil - Agrotis clavis 

8 Sint-jansvlinder - Zygaena filipendulae 82 Gewone worteluil - Agrotis exclamationis 

9 Esdoornboogbladroller - Acleris sparsana  83 Puta-uil - Agrotis puta 

10 Distelbladroller - Agapeta hamana 84 Meidoornuil - Allophyes oxyacanthae  

11 Grote appelbladroller - Archips podana  85 Schijnpiramidevlinder - Amphipyra berbera 

12 Bruinbandbladroller - Argyrotaenia ljungiana 86 Piramidevlinder - Amphipyra pyramidea 

13 Hoefijzermot - Epiblema foenella 87 Piramidevlinder spec. - Amphipyra pyramidea/berbera  

14 Leverkleurige bladroller - Pandemis heparana 88 Graswortelvlinder - Apamea monoglypha 

15 Scherphoekvedermot - Amblyptilia acanthadactyla 89 Kweekgrasuil - Apamea sordens 

16 Windevedermot - Emmelina monodactyla 90 Gamma-uil - Autographa gamma 

17 Hoefbladvedermot - Platyptilia gonodactyla 91 Houtspaander - Axylia putris 

18 Sneeuwwitte vedermot - Pterophorus pentadactyla 92 Morpheusstofuil - Caradrina morpheus  

19 Kroosvlindertje - Cataclysta lemnata  93 Rood weeskind - Catocala nupta 

20 Smalle vlakjesmot - Catoptria osthelderi  94 Drielijnuil - Charanyca trigrammica 

21 Aangebrande valkmot - Evergestis extimalis 95 Zwartvlekwinteruil - Conistra rubiginosa  

22 Parelmoermot - Pleuroptya ruralis 96 Bosbesuil - Conistra vaccinii 

23 Indische meelmot - Plodia interpunctella 97 Hyena - Cosmia trapezina 

http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1697&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8847&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1798&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8697&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9501&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9007&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=20210&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=156657&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8635&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9462&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8481&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=2018&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8706&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9038&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1485&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1519&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=20542&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8337&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9347&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1985&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9063&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8430&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9508&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1987&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9786&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=194576&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8436&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8906&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1793&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9559&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=16633&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1673&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=9597&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=8685&g=8&u=0
http://waarneming.nl/user_area/view/6321?from=2011-01-01&to=2011-12-02&sp=1682&g=8&u=0
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 Vervolg nachtvlinders   Soort 
24 Muntvlindertje - Pyrausta aurata 98 Schedeldrager - Craniophora ligustri  

25 Bonte brandnetelmot - Anania hortulata 99 Koperuil - Diachrysia chrysitis 

26 Groot avondrood - Deilephila elpenor 100 Wachtervlinder - Eupsilia transversa 

27 Klein avondrood - Deilephila porcellus 101 Goudgele boorder - Gortyna flavago 

28 Kolibrievlinder - Macroglossum stellatarum  102 Boogsnuituil - Herminia grisealis 

29 Ligusterpijlstaart - Sphinx ligustri 103 Schaduwsnuituil - Herminia tarsicrinalis 

30 Bruine eenstaart - Drepana curvatula  104 Egale stofuil - Hoplodrina blanda 

31 Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia 105 Stofuil spec. - Hoplodrina sp. 

32 Grote voorjaarsspanner - Agriopis marginaria 106 Aardappelstengelboorder - Hydraecia micacea 

33 Variabele spikkelspanner - Alcis repandata 107 Bruine snuituil - Hypena proboscidalis 

34 Voorjaarsboomspanner - Alsophila aescularia 108 Tweekleurige heremietuil - Ipimorpha subtusa 

35 Voorjaarsspanner - Apocheima hispidaria  109 Groente-uil - Lacanobia oleracea 

36 Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia 110 Moerasgrasuil - Lateroligia ophiogramma 

37 Appeltak - Campaea margaritata  111 Komma-uil - Leucania comma 

38 Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata 112 Gestreepte Rietuil - Leucania obsoleta 

39 Klaverspanner - Chiasmia clathrata 113 Gewone grasuil - Luperina testacea  

40 Oranje bruinbandspanner - Cidaria fulvata 114 Granietuil - Lycophotia porphyrea 

41 Kleine groenbandspanner - Colostygia pectinataria  115 Perzikkruiduil - Melanchra persicariae  

42 Kortzuiger - Crocallis elinguaria 116 Witstipgrasuil - Mythimna albipuncta 

43 Schimmelspanner - Dysstroma truncata 117 Stompvleugelgrasuil - Mythimna impura 

44 Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia 118 Volgeling - Noctua comes 

 

 
Foto: Rob de Jager 

 

 
Foto: Rob de Jager 

45 Puntige zoomspanner - Epione repandaria  119 Open-breedbandhuismoeder / Kleine breedbandhuismoeder 
- 

46 Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata 120 Huismoeder - Noctua pronuba  

47 Bosbandspanner - Epirrhoe rivata 121 Haarbos - Ochropleura plecta 

48 Wortelhoutspanner - Eulithis prunata 122 Tweestreepvoorjaarsuil - Orthosia cerasi 

49 Gele agaatspanner - Gandaritis pyraliata  123 Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda  

50 Zwartkamdwergspanner - Gymnoscelis rufifasciata 124 Nunvlinder - Orthosia gothica 

51 Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria 125 Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta 

52 Grijze stipspanner - Idaea aversata 126 Wilgenschorsvlinder - Parastichtis ypsillon 

53 Paardenbloemspanner - Idaea seriata 127 Dubbelstipvoorjaarsuil - Perigrapha munda 

54 Aangebrande spanner - Ligdia adustata 128 Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa 
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 Vervolg nachtvlinders   Soort 
55 Gerande spanner - Lomaspilis marginata  129 Goudvenstertje - Plusia festucae  

56 Gerimpelde spanner - Macaria liturata 130 Oranje o-vlinder - Pyrrhia umbra 

57 Kleine wintervlinder - Operophtera brumata 131 Herfstrietboorder - Rhizedra lutosa 

58 Hagendoornvlinder - Opisthograptis luteolata 132 Roesje - Scoliopteryx libatrix 

59 Vliervlinder - Ourapteryx sambucaria  133 Gevorkte silene-uil - Sideridis rivularis 

60 Groene dwergspanner - Pasiphila rectangulata 134 Meldevlinder - Trachea atriplicis 

61 Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria 135 Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum 

62 Hennepnetelspanner - Perizoma alchemillata 136 Driehoekuil - Xestia triangulum  

63 Blauwrandspanner - Plemyria rubiginata 137 Lijnsnuituil - Zanclognatha tarsipennalis  

64 Herculesje - Selenia dentaria 138 Hazelaaruil - Colocasia coryli  

65 Vierbandspanner spec. - Xanthorhoe ferrugata/spadicearia 139 Bastaardsatijnvlinder - Euproctis chrysorrhoea  

66 Zwartbandspanner - Xanthorhoe fluctuata 140 Plakker - Lymantria dispar 

67 Kleine hermelijnvlinder - Furcula furcula 141 Kleine groenuil - Earias clorana 

68 Populierentandvlinder - Gluphisia crenata 142 Grote beer - Arctia caja 

69 Dromedaris - Notodonta dromedarius 143 Glad beertje - Eilema griseola 

70 Wilgentandvlinder - Notodonta tritophus  144 Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa 

71 Kameeltje - Notodonta ziczac 145 Witte tijger - Spilosoma lubricipeda  

72 Wapendrager - Phalera bucephala 146 Gele tijger - Spilosoma lutea 

73 Brandvlerkvlinder - Pheosia tremula 147 Sint-jacobsvlinder - Tyria jacobaeae 

74 Snuitvlinder - Pterostoma palpina 148 Nachtvlinder onbekend - Lepidoptera indet. 

  149 Grote Wintervlinder 
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