
 

  

2012 

Greet Boomhouwer 

Hoekwierde 99 

31-12-2012 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 



2 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

Inhoud Vogeljaarverslag Hoekwierde 2012 
 
 
  
 

Het Vogelbosje      blz.  3 
 
BMP Broedvogel inventarisatie Hoekwierde   blz.  4 
 
Het vervolgverhaal van Meerkoet M04   blz.  5 
         
Bijzondere waarnemingen      blz.  6 
       
Vogels waargenomen door het jaar heen   blz. 15 
 
Daar is de Kokkola Kokmeeuw weer   blz. 17 
 
Nationale Tuinvogeltelling op 20 en 21 januari   blz. 18 
 
Resultaten Birdwatchday op 6 oktober   blz. 21 
 
 
 
 
 
Bijlages:  
 
1. Het weer in 2012     blz. 23 
 
2. Waarnemingen van Dagvlinders     blz. 25 
     

3. Waarnemingen van Juffers en Libellen    blz. 26 
     
4. Waarnemingen van Zoogdieren     blz. 27 
      
5. Waarnemingen van Amfibieën    blz. 28 
      
6. Waarnemingen van Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s) blz. 29 
 
7. Waarnemingen van Paddenstoelen    blz. 31  
 
8. Waarnemingen van Vissen    blz. 32 
 
 
 
Met dank aan      blz. 33 
 
 
 

 

 

 

Hugo Wieleman verzamelt enorm veel waarnemingen, ook 

nét buiten de Hoekwierde omdat hij in de Velden woont. 

Daarom heb ik er voor gekozen om het gebied iets te 

vergroten voor de waarnemingen rubriek. Zie rode pijl. 

Dit geldt niet voor de broedvogelinventarisatie.  
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Vogelbosje 
  

In 2012 heb ik weer de broedvogels van de Hoekwierde 
geïnventariseerd volgens de “Handleiding SOVON 
Broedvogel onderzoek” (eerste druk, SOVON, 2011) 
De gegevens van het vogelbosje zijn uit de totale 
inventarisatie van de Hoekwierde gelicht. 
 

Veranderingen ten opzichte van vorig jaar: 
Op 13 en 14 januari werden 7 enorme populieren (ruim 
30 jaar oud) omgezaagd door de gemeente. 
Dit gaf heel wat licht in het bos.  
Een Vleermuiskast en twee vogelnestkastjes werden 
verhangen.  
De Vlindertuin werd opnieuw ingezaaid, wat een 
bloemenpracht werd in de maanden mei tot en met juli. 
Marion heeft er mooie foto’s van gemaakt. Deze staan op 
de achterpagina van dit verslag.            
                  
Omdat het gebiedje zo klein is, kan er weinig gezegd worden over de vogelstand door de jaren heen. 
In verband met de nieuwe (electronische) wijze van clusteren van de territoria door SOVON zijn bijv. de Huismussen 

die in voorgaande jaren in het Vogelbosje werden gezet nu op hun daadwerkelijke nesten geplaatst in de buurt. En 
dat is onder de dakpannen bij de huizen er tegenover. Zij hebben vaak hun zangpost aan de rand van het 
Vogelbosje.  
   

 
* De Groene Specht heeft wel een territorium gehad in de Hoekwierde/Vogelbosje maar is niet tot broeden gekomen 
 
Tabel 1.  BMP gegevens Vogelbosje 

 

    
Foto’s Marion Lap en Paul Weber. 

SOORT 2009 2010 2011 2012 

Boomkruiper 1 1 1 0 

Ekster 1 2 0 2 

Fitis 1 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 

Groene Specht 0 0 0 1* 

Groenling 2 2 1 0 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 

Heggenmus 1 3 1 0 

Holenduif 0 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 

Huismus 2 4 4 0 

Koolmees 3 4 3 2 

Merel 4 4 4 5 

Pimpelmees 3 3 2 1 

Putter 0 0 1 0 

Roodborst 1 2 1 1 

Spreeuw 2 5 2 3 

Staartmees 0 0 0 1 

Tjiftjaf 1 1 1 1 

Turkse Tortel 0 1 1 0 

Vink 1 2 1 1 

Winterkoning 2 2 1 3 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 

Zwartkop 1 1 1 2 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 
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BMP Broedvogel inventarisatie Hoekwierde 
 

Veranderingen in de wijk ten opzichte van vorig jaar: 
De veranderingen in het Vogelbosje zijn al beschreven in het vorige hoofdstuk. 
In het Windbos werd de hele bosstrook langs het fietspad aan de rand van de dijk gesnoeid. Dit deel werd ook 
ingezaaid met een akkerkruidenmengsel om zo een prachtige bloemen- en kruiden strook  te laten ontstaan. 
Uiteindelijk waren de wortels van de weggehaalde iepenscheuten zo sterk dat het kruid hier niet tegenop gewassen 
was. Ook veel grote bomen zijn uit het Windbos gehaald om andere struiken en bomen een kans te geven. Veel 
bramen zijn uitgegraven. En veel ondergroei is weggehaald. 
.                
Achter het orchideeënveld is een paddenpoel gegraven en de 
kwelsloot is op een tweetal plekken verbreed. 
Langs de gracht zijn op twee plekken stukken afgegraven en is zand 
teruggeplaatst wat ingezaaid werd met een duinvallei mengsel. 
Op het grote veld werden fruitbomen gepland. 
In de bosgebieden van de Hoekwierde werden veel takkenrillen 
hersteld en opgehoogd. Op sommige plekken werden nieuwe rillen 
aangelegd om “rust” gebieden voor het wild te creëren. 
 

Het inventariseren  
Er zijn dit jaar totaal 12 vroege rondes (start is een uur voor 
zonsopgang) gelopen tussen 3 maart en 17 juni. Tussendoor zijn 
aanvullende waarnemingen genoteerd en hebben er een aantal 
nachtbezoeken plaatsgevonden. 
Dit leverde maar liefst  42 soorten op verdeeld over 294 territoria. 
In 2011 waren dit 36 soorten over  277 territoria. 
 
Nieuw ten opzichte van 2011 waren de territoria van de 
Braamsluiper, Groene Specht, Koekoek, Kuifeend, Ringmus en 
Zanglijster. 
Van Groene Specht, Koekoek en Ringmus Is wel een territorium 
vastgesteld (dus waarnemingen van het soort tussen de juiste data-
grenzen) maar zijn er geen waarnemingen van jonge vogels 
vastgesteld. 
De Braamsluiper heeft gebroed in het bomenbosje van de Driehoek 
in de Velden, maar had vaak z’n zangpost net op de grens van de 
Hoekwierde.  
Ook dit jaar is de Merel het best vertegenwoordigd als broedvogel in 
onze wijk. Een goed tweede is alweer de Huismus! 
Koolmees, Houtduif en de Spreeuw staan samen op de 3

de
 plaats. 

Deze 5 soorten, goed voor 140 territoria beslaan 47,5 % van het 
totale aantal territoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Van de  42 soorten zijn er 15 soorten plaatselijk schaars. 
Zo zijn er 10 soorten waar maar één territorium van is vastgesteld en 
5 soorten waar slechts twee territoria zijn vastgesteld. Dit is ruim een 
derde deel van het aantal soorten en geeft tevens aan hoe 
kwetsbaar zo’n biotoop in een woongebied kan zijn. 
 
 
Als de plannen doorgaan om bij de Velden het bosje in de zgn. driehoek ook op te offeren voor woningbouw en als 
de flat gebouwd gaat worden op het orchideeënveldje achter het Windbos, blijft er weinig over van deze 15 soorten. 

Tabel 2. BMP 
Broedvogels 
HOEKWIERDE  

Aantal 
territoria 

2011 

Aantal 
territoria 

2012 

Appelvink 1 3 

Boerenzwaluw 5 4 

Boomkruiper 3 4 

Braamsluiper 0 1 

Ekster 6 10 

Fitis 5 3 

Fuut 1 1 

Gaai 3 2 

Grasmus 3 3 

Groene Specht 0 1 

Groenling 8 4 

Grote Bonte Specht 4 5 

Heggenmus 7 12 

Holenduif 1 2 

Houtduif 15 22 

Huismus 30 33 

Kleine Karekiet 7 4 

Koekoek 0 1 

Koolmees 22 22 

Krakeend 1 1 

Kuifeend 0 1 

Meerkoet 5 1 

Merel 38 41 

Nachtegaal 1 1 

Pimpelmees 13 12 

Putter 1 2 

Ringmus 0 1 

Roodborst 4 4 

Soepeend 5 1 

Spreeuw 20 22 

Staartmees 2 4 

Tjiftjaf 7 10 

Tuinfluiter 5 4 

Turkse Tortel 7 7 

Vink 7 6 

Wielewaal 1 1 

Wilde Eend 8 6 

Winterkoning 9 15 

Witte Kwikstaart 2 2 

Zanglijster 0 2 

Zwarte Kraai 3 3 

Zwartkop 17 10 

Totaal Territoria 277 294 
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De Rode Lijst: 

Om bepaalde vogelsoorten in Nederland een beschermde status te geven is de rode lijst opgesteld. Soorten worden 
op deze lijst geplaatst omdat de populatie in Nederland bijvoorbeeld sterk is afgenomen, of omdat de soort een 
internationale betekenis heeft.  
 
Van de broedvogels in de Hoekwierde staan er 7 soorten op de rode lijst: 

 Boerenzwaluw (gevoelig)  4 territoria 

 Groene Specht (kwetsbaar) 1 territorium 

 Huismus (gevoelig) 33 territoria 

 Koekoek (kwetsbaar) 1 territorium 

 Ringmus (gevoelig) 1 territorium 

 Wielewaal (kwetsbaar) 1 territorium 

 Nachtegaal (kwetsbaar) 1 territorium 
 
In 2013 wordt de Kornbrug waar de Boerenzwaluwen onder broeden afgebroken en vervangen. Er zijn afspraken 
gemaakt met de gemeente om dit ruim vóór de broedperiode te laten plaatsvinden zodat we nestkastjes onder de 
nieuwe brug kunnen  aanbrengen. Laten we hopen dat de zwaluwen in 2013 weer terugkeren en gaan broeden in de  
Hoekwierde. 

 
Vergelijk je de bovenstaande tweestippen kaarten van de Merel en de Huismus, dan valt er direct iets bijzonders op. 
Elke rode stip staat voor een territorium.  
Opvallend is dat de Merel vooral in de bosgebieden z’n territoria heeft. En de Huismus bij de woningen.  
Hier kun je direct de voorkeur van broedplekken herkennen. De Huismus broedt onder de dakpannen van de daken 
en met name bij de Hoekwoningen. Zie de stippen. Bij de bungalows zitten geen territoria op de daken. Logisch…die 
zijn plat en hebben geen dakpannen. De stippen (territoria) daar zijn nestkastjes of zangposten. 
 
 

Het vervolg verhaal van  Meerkoet W04 
Op 11 januari 2012 ontving ik van het project uit Hamburg een update van de gegevens 
van Meerkoet W04 (zie Vogeljaarverslag Hoekwierde 2011 blz. 4) 
 
“Dear Greet Boomhouwer,  
Thank you very much for sending your notice about the coot W04 in Almere in last winter. 
Here are all data we until now have about W04. She is a female, and she has been 
breeding in summer 2011 whith another ringed male coot, P36. They had her nest at the 
River Alster in Hamburg. W04 and P36 had some little coots. Five "children" of them grew 
up. 
Whe don’t know the excat age of W04. But she is not younger than five years. In 2012 I 
saw her with an unringed coot swimming side by side. Maybe this will be her new partner.” 
 

 
In de Wierden hebben we W04 dit jaar niet gezien ondanks herhaaldelijk zoeken in de wintermaanden. 
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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 
De maand begon meteen met een nieuw warmterecord voor 1 januari. Het werd 12,9 graden. Het vorige record 
stamde uit 1921 en stond 0,3 graden lager. 
Zelfs de Merel zong al weer z’n liedje op 1 januari, 
waarschijnlijk ook nog in de war van het vuurwerk. 
De Kool- en Pimpelmees, Roodborst, Winterkoning, 
Heggenmus, Appelvink en Turkse Tortels zongen er 
lustig op los en de Grote Bonte Spechten zaten te 
roffelen om indruk te maken op de vrouwtjes. 
In de tuin zaten zelfs 33 Turkse Tortels, ook dat was 
een nieuw record van dit seizoen. 
En het vrouwtje Goudvink werd de eerste dag van het 
jaar weer door Hugo gezien in het Windbos. 
De Vos werd op 2 januari gezien en ook een bijzondere 
paddenstoel, de Rode Kelkzwam (s.l) werd door Inge 

Maijer ontdekt in het Windbos. 
Meteen ontstond het idee om ook eens paddenstoelen te      Foto: Inge Maijer  Rode Kelkzwam (s.l) 

gaan inventariseren dit jaar.              
Aan Inge werd gevraagd of ze in 2012 hier eens wat vaker aandacht aan wilde schenken in de Hoekwierde.  
En direct op 4 januari werd al de eerste ronde gelopen van dit jaar.  De resultaten staan vermeld in bijlage 7. 
 

 Die zelfde dag zagen Hugo en ik een mooi schouwspel van een 
Sperwer die voor onze ogen een Turkse Tortel sloeg. Het was 
een enorm spektakel want er kwamen maar liefst 41 Eksters op 

af die zaten te snateren van jewelste. Door er op af te lopen vloog 
de Sperwer een eindje verder met de prooi, maar uiteindelijk 
moest hij de Turkse Tortel loslaten. Gelukkig overleefde de duif 
deze aanval en vloog na een tijdje weer weg. Ook zaten er 
opeens 80 Kauwtjes in de tuin. 
Vanaf 6 januari merkten Nicolette en ik dat de Spreeuwen weer 
een slaapplaats hadden in de coniferen achter Marion en Hans. In 
de schemer zagen we er ruim 600 ex. invliegen. 
Verschillende mensen zagen in deze week Grote Zaagbekken 
zwemmen in de gracht.  
Op de 7

de
 zat bij Elise en Rob een Zanglijster in de tuin. Deze 

vogel liet zich erg weinig zien in de zachte winter. 
Op 8 januari waren de eerste Mollen weer volop bezig in de tuin, en de rest van de buurt werd ook lekker omgespit. 
Een mannetje Sperwer was actief in de tuinen. Hugo zag deze maand 3x de IJsvogel. 
 

 
In de Loop van de maand wordt de concurrentiestrijd met Hugo Wieleman in 
de wijk de Velden erg groot. Hij kaapte 2 Zanglijsters en het vrouwtje 
Goudvink (zie foto) weg uit de Hoekwierde naar zijn eigen tuin. 

Op 12 januari stonden de Narcissen, Krokussen en Sneeuwklokjes al weer in 
bloei in de buurt, en Nicolette zag de Buizerd laag overvliegen achterna 
gezeten door Eksters. 
Op 14 januari zag André van den Berg het IJsvogeltje en de Groene Specht 

bij de gracht.  

        

      

         Foto: Hugo Wieleman   Goudvink 

 
15 januari zaten drie Grote Bonte Spechten in de tuin. Een mannetje zonder staart probeerde het vrouwtje van een 
mannetje met staart af te pakken. Mooi niet!  
Op 18 januari werd een Witkoppige Staartmees ontdekt. Deze vogel werd tot ver in maart waargenomen.   
 
 
 

http://www.waarneming.nl/
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Twee vrouwtjes Kuifeend zaten vanaf 14 januari in de gracht. 

 
Op 29 januari draaide de wind uit oost, noordoost. Meteen zakte de temperatuur onder nul. ’s Morgens was al de 
voorbode. Duizenden Brand- en Kolganzen trokken over onze buurt richting het zuidwesten voor de vorst uit naar 
warmere oorden. 
En meteen werd ook de eerste Kramsvogel  in de tuin gezien!  Ruim 50 Eksters waren bezig bij de slaapplaats 
langs de gracht een Sperwer weg te jagen, een enorm spektakel! 
30 januari zag Marion een Zwarte Zwaan op het Gooimeer net achter de Hoekwierde. Op 31 januari zat een 
mannetje Brilduiker al in de gracht en begonnen we met bijvoeren in het Windbos en bij het wak. 

 

Februari 

 
Foto: Marion Lap   Grote Zaagbekken 

 

De vorst blijft aanhouden, in de nacht van 3 op 4 februari werd zelfs 22,4 graden Celsius onder nul gemeten in 
Lelystad. Op 4 februari begint het ook te sneeuwen. Van alle kanten stromen de waarnemingen uit de tuinen binnen: 
Keep, Rietgors en paartje Goudvink. Ook Zanglijster, Kramsvogel en Koperwiek. Ook enorme grote aantallen 
Merels in de tuin. In het Windbos >50 Koperwiek en de Matkop zat daar op de pindakaas en op de vetbollen. En 
Elise zag 10 Kramsvogels op de sierappel bij haar buren.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Elise de Jager   Keep   Rietgors    Matkop 
 

Tijdens de Vogelexcursie op 5 februari ( de op één na koudste dag van het jaar!) werden 33 soorten vogels gespot. 
Bij de volkstuintjes een paartje Goudvink en een Vos. Bij de Kwelsloot vloog zelfs een Watersnip op en zat een 
grote groep Ringmussen. De Watersnip werd tot en met 9 februari gezien. 
Deze week werden ook Krakeenden en een Aalscholver gezien in het wak van de gracht en er vlogen regelmatig 
groepen Kieviten over.  
Een Boomkruiper was op de 7

de
 in de tuin van Hugo aanwezig. Opvallend is dat dit de enige “tuinwaarneming” van 

dit jaar is. Heeft niemand ze in de tuin of worden ze gewoon niet doorgegeven? 

http://waarneming.nl/fotonew/5/2915165.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/1/2968151.jpg
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Tussen 16 en 19 februari zat er ook een vrouwtje juveniele Brilduiker en een mannetje Smient in het wak van de 

gracht. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto: Paul Weber   Watersnip             Hugo voert watervogels in het wak 

 
Op 19 februari werd de witte kleurring POR1 van een Stormmeeuw op het ijs van de gracht afgelezen door Henk 

Koffijberg. Deze meeuw werd als kuiken op 1 mei 2006 geringd in Estland in de Kakrarahukolonie in het Matsula 
National Park. Hij kreeg toen een aluminium ring om. Op 27 mei 2010 werd hij  als broedvogel weer gevangen in 
deze kolonie en kreeg een PVC kleurring om. Daarna is hij in de kolonie weer afgelezen op een nest in de maand 
mei 2011.  
Zie op blz.17 het relaas van de Kokkola Kokmeeuw die hier op deze dag ook door Henk werd afgelezen.  
 
Op 22 februari vertoonde zich nog een nieuw eendensoort. Een vrouwtje Tafeleend werd door Hugo ontdekt tussen 
de Krakeenden. 
Paul dacht 23

ste
 een Grote Lijster te horen. De Fuut  was op de 24

ste
 weer terug in de gracht. Futen hebben de 

neiging met vorst te vluchten naar grote open wateren. De  Waterhoen zat na de vorst wel een eind verderop in de 
gracht maar nog niet bij ons. 
Op 29 februari trof Paula een Grasparkiet aan in het Windbos. Na vergeefse vangpogingen vloog het beest verder 
het bos in. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Paula “vangt” Grasparkiet 

 
Maart 
Het mooie weer en de vele zang van de vogels gaf meteen een voorjaarsgevoel. De eerste Aardhommel liet zich zien 
op 2 maart en ook de nachtvlinders kwamen weer tevoorschijn. 
Door de vroege lente met z’n vele vogelzang kon ik niet wachten en al op 3 maart begon ik met het inventariseren 
van de broedvogels. Dit was meteen leuk, Huismus, Turkse Tortel, Zwarte Kraai en Ekster waren al aan het 
nesten bouwen. De groepjes Staartmezen die in de winter rondvlogen waren alweer “opgelost”. Er vlogen nu alleen 
maar paartjes rond. De eerste Witte Kwikstaart van dit jaar was al weer aanwezig en een Wulp vloog over. 
Als klap op de vuurpijl riep er een Groene Specht in het Vogelbosje. De Vogel vloog een tijdje later weg, en ging bij 
Hugo z’n huis zitten. Een nieuw tuinsoort voor hem! De rest van de maand werd hij regelmatig gehoord en gezien. 
Na de 20

ste
 is er niets meer van hem vernomen. 

Grasparkiet  
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Laat in de middag, om 10 voor 4, vloog er hoog een Kraanvogel over! 

Op 4 maart een nieuw soort voor de Hoekwierde aan het Gooimeer:  Hugo ontdekte daar een mannetje 
Roodborsttapuit.  
Op 9 maart zag Tiny in de ochtend om 8 uur gewoon een Vos in de straat lopen, en Johan vond een nieuw 
vossenhol in het Windbos.  2 Wulpen vlogen over op de 11

de
.  

Meer dan 1000 spreeuwen zochten de 13
de

 nog laat naar een slaapplaats. Constant kwamen ze langs gevlogen. 
Uiteindelijk zijn ze in de bosjes achter het fietspad langs de Velden gaan slapen.  
Op 14 maart verbleven 2 Nijlganzen verstopt in de oeverrand van het Gooimeer achter de Hoekwierde. 
De eerste Tjiftjaf van het jaar werd op 16 maart zingend aangetroffen in het Windbos. 
Op 18 maart werden 22 Ringmussen geteld door Peter en 

Barbara in hun tuin. En in dezelfde periode was er een ‘verdacht 
paartje’ in de buurt van de volkstuintjes dat leek te gaan broeden. 
 
Vanaf 21 maart begon het lekkere lenteweer en Tom ging al weer 
vissen in de gracht onder de nieuwe Knotwilgen. 
Aan hem werd gevraagd welke vissen zoal aanwezig zijn in de 
gracht van de Hoekwierde. De resultaten zijn te lezen in bijlage 8 
op blz. 32. 
De eerste Boerenzwaluw van het seizoen was op 28 maart 
aanwezig. En op de 29

ste
 vloog een Bruine Kiekendief over.            Foto: Hugo Wieleman  Bruine Kiekendief 

 
 

April 
In de maand april vlogen regelmatig Lepelaars over! En op de 2

de
 zag Marion een Havik achter een Houtduif 

aanzitten. Op 4 april  de eerste zingende Fitis en op 5 april de eerste zingende Zwartkop. 
Op 8 april eerste paasdag hoorde ik een Buidelmees roepen. Het bleek een vrouwtje te zijn die in de boom bij 
nummer 102 zat. 
De vogel bleef een paar keer roepen en vloog toen weg. Na een uur zoeken heb ik de moed maar opgegeven. 
20 Wulpen trokken op de 13

de
 over. Vanaf 15 april waren de Gierzwaluwen weer boven onze wijk aanwezig. 

 
Op 25 april vlogen 2 Visdiefjes rond boven de gracht, en zat er een Rouwkwikstaart langs het fietspad tegen het 
Gooimeer aan achter het Windbos. Een Gele Kwikstaart vloog op de 27

ste
  over 

De Nachtegaal was op de 27
ste

 weer terug uit zijn overwinteringsgebied en zong er vrolijk op los.  
Een Braamsluiper liet zich horen op de 29

ste
 bij ons huis. 

En de jonge Wilde eendjes zaten al weer in de gracht. 

Op 30 april is er weer een vroege vogelexcursie in de buurt. Een prachtige ochtend met  nevel en schitterende 
zonsopgang. 
Mooi te zien was het bouwen van een nest door staartmezen in het vogelbosje.  
 
Paul schreef een leuk verslag op de site. ( http://www.hoekwierde.nl/?p=2704) 
 
 

 
 

Het bestuderen van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur wordt fenologie genoemd. 
Bijvoorbeeld: De eerste zang van de vogels die teruggekeerd zijn uit hun overwinteringsgebied. 

 
 

http://www.hoekwierde.nl/?p=2704
http://ecopedia.be/fiche/natuur
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Mei 
Dat de Grote Zilverreiger aan het toenemen is in 

Nederland en regelmatig over onze buurt vliegt is wel 
bekend. Maar dit jaar werd de buurt een aantal keren 
bezocht door een exemplaar. Marion legde een 
foeragerende vogel in de gracht vast op de foto!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Marion Lap  Grote Zilverreiger                Krooneend  

 
2 a 3 Gierzwaluwen vlogen op 2 en 3 mei roepend boven de buurt. 
Op 13 mei verbleef het mannetje Krooneend dat al een tijd in Almere-Haven centrum verbleef plotseling bij ons in de 
gracht. De Koekoek was de hele maand mei enorm aan het roepen, jonge Koekoeken heb ik echter niet 

waargenomen . 
Ook de Aalscholver  (foto) kwam regelmatig foerageren. 

De Tuinfluiters waren vanaf 15 mei aanwezig in het 
Windbos. Op andere plekken in de buurt zijn we ze 
niet tegengekomen. Er zijn 3 tot 4 paartjes tot broeden 
gekomen. 
Een Stadsduif was eind mei 1 dag aanwezig. Dit was 
gelukkig de enige waarneming in het jaar 2012 en dat 
is er al één te veel.  
De eerste Kleine Karekiet  werd op 9 mei gehoord in 
de kwelsloot. Meerdere volgden waaronder een 
exemplaar dat zich vestigde bij het bruggetje van de 
gracht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Wielewaal werd op 17 mei weer gehoord, maar is daarna niet 
meer ontdekt.  
Deze maand ontving ik van buurtbewoners vragen wat dat 
vreemde harde geluid toch was in het Windbos. 
Sommige mensen konden er niet van slapen.             Foto: Inge Maijer  Kleine Karekiet 
De nachtegaal werd dus niet door iedereen leuk gevonden. 
 
Op 23 mei vloog een Bergeend over en op de 26

ste
 een Purperreiger.  

Op 24 mei liet de Grasmus zich weer horen en Marion zag op de 25
ste

  twee Bosrietzangers achter elkaar 
aanvliegen in het riet bij de gracht. 
Op 26 mei zong de Braamsluiper weer z’n hoogste liedje achter m’n huis bij de gracht. Waarschijnlijk is zij 
daadwerkelijk tot broeden gekomen in het bosje van de Driehoek in de Velden. (Daar, waar ook niet gebouwd mag 
worden!) 
En er vloog die dag een Purperreiger over. 
 
 

Juni 
Vanaf  juni is het in de vogelwereld redelijk rustig tot aan de trektijd. Alle broedvogels zijn de jongen aan het groot 
brengen en/of beginnen met een volgend legsel. 
Hugo hoorde op 9 juni een Bosrietzanger zingen vlak bij zijn tuin. Een Visdiefje vloog rond boven de gracht op de 
10

de
. 

Op 11 juni was een Kleine Mantelmeeuw aanwezig. 
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Op 13 en 14 juni verbleven 57 Grote Canadese Ganzen op het Gooimeer vlak achter het Windbos.  
Een van de ganzen droeg een groene halsband met de Groene code AHA. 

Deze vogel werd geringd door Berend Voslamber op 7 juli 2011 in de Fransche Wielen bij Den Bosch (zie groene 
‘punaise’ op de kaart) en is regelmatig terug gemeld uit die omgeving. (rode “punaises” op de kaart) 
De laatste melding betreft momenteel 3 december 2012. 
Het enige uitstapje buiten dit gebied was dus in Almere. Op 14 juni zag ik de groep laat in de middag  over mijn huis 
trekken om  zoals later bleek weer richting Brabant te vliegen. 
 

 
 
 
 

Grote Canadese Ganzen 

 
 

 
 
 

 
Op 20 juni hoorde ik voor het laatst de Grasmus zingen achter ons huis. Werkelijke broedplek was in het prachtige 
bosje van de Driehoek in de Velden tegenover ons wat niet mag verdwijnen in dat ‘plan de Laren’ 
Bij Hans en Marion broedde een Wilde Eend in de tuin en van de 9 eieren bracht ze 5 kuikens groot. Komisch is het 

verhaal hoe door Hans en Marion de jonge eendjes uit hun gesloten tuin dwars door het huis naar de gracht werden 
gebracht, waar ze herenigd werden met mama eend. (http://www.hoekwierde.nl/?p=3227) 

http://www.hoekwierde.nl/?p=3227
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Juli 
Op 2 juli vlogen 4 Purperreigers over en op 11 juli 2 exemplaren. De Havik vertoonde zich deze maand weer een 
aantal keer in tuinen jagend achter de vogels. (Houdt uw kippen binnen!) 

 
 Foto: Paul Weber  Kippen veilig achter het hek 
 
Marion zag op 18 juli 4 Scholeksters overvliegen. 
Op 26 juli vloog de IJsvogel over de gracht toen het “schoffelteam de 

Braamsluiper” daar bezig was. 
Ondanks veelvuldig zoeken is er geen spoor gevonden van jonge 
Ringmussen, terwijl er een vermoeden was dat dit het geval moest zijn.
             Foto: Hugo  Wieleman    Ringmus 

 
Sperwer, Buizerd én Havik waren eind juni allemaal bezig hun maaltje in de Hoekwierde te zoeken. 

 
 

Augustus 
Vanaf 1 augustus zat er weer een Matkop in het Windbos, en vanaf 9 september waren dit er zelfs twee die tot in 
2013 in de buurt bleven. 
Een mogelijke Morinelplevier vloog op 18 augustus over de Hoekwierde! 
Op de 29

ste
 vloog de IJsvogel boven de gracht. 

Op 29 augustus enorm veel Atalanta’s en duidelijke trek langs de dijk van dit soort. (Zie bijlage 2 Waarnemingen van 

dagvlinders op pagina 25) 
De laatste Gierzwaluw van het seizoen werd op 30 augustus door Marion gezien. 
Opvallend is dat er dit jaar helemaal geen Huiszwaluwen gemeld zijn. Zij broeden in het centrum van Almere- Haven 
en hebben de gewoonte om in de maand augustus boven en in onze wijk te foerageren. Iedereen was zeker met 
andere zaken bezig dat het dit jaar niet is opgemerkt!! 
 
 

September 
De hele maand september was de Boomvalk aan het jagen boven de 

Hoekwierde. Vaak hoorde je het “gekekker” al vanuit de verte! Ze jagen in 
deze tijd voornamelijk op libellen en kevers. Ze pakken deze prooien al 
vliegend in de lucht en gaan dan rondcirkelend de schilden en harde 
onderdelen van de prooi verwijderen voor het op te eten als ware acrobaten. 
Op 7 september trok een Ooievaar over en was de Waterhoen weer 
aanwezig (op de visvlonder) . 
Op 8 september waren er maar liefst 14 Zwarte Mezen bij Hugo in de tuin en 
op de 9

de
 nog 3 exemplaren. Ook had hij deze twee dagen een Boomklever 

in de tuin! 
Ook minimaal 3 Vuurgoudhaantjes in het Windbos op de 9

de
. 

Op19 september telde Barbara meer dan honderd Boerenzwaluwen die 
overvlogen, al op trek naar het zuiden. 
Op 22 september de eerste Kramsvogel bij Marion en een Goudhaantje. 
Als voorbereiding van de Birdwatchday op 6 oktober werden op 23 
september op 3 plekken in de buurt al voederplaatsen gebouwd. Twee 
dagen later meldde Hugo al dat er 10 Koolmezen zaten bij één van de 

plekken in het Windbos! 
In het Windbos riep een Grote Lijster op de 26

ste
. 

Op de 26
ste

 kortstondig een Grasparkiet in m’n tuin. Later bleek dat deze 
vogel tot 7 oktober in onze buurt heeft rondgezworven. Ondanks verwoede 
pogingen van Barbara om de vogel te vangen is dit (ook nu weer) niet gelukt. 
Op 29 september zat de IJsvogel weer te jagen in de tuin boven de vijver. Foto: Marion Lap  Kramsvogel 

 
 

Oktober 
Op 3 oktober ontdekte Barbara weer de eerste Ringmus sinds tijden. 
In de bomen van het grote grasveld zaten op 6 oktober 3 Tjiftjaffen. 

http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-079klein.jpg


13 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

Op 6 oktober tijdens de Birdwatchday vlogen een Wespendief  en een Bruine Kiekendief over. Ook Wulp, 4 Zwarte 
Mezen (die gelukkig even aan de grond kwamen en voor mij een nieuw tuinsoort opleverden) een Grote Lijster, 
Grote Zilverreiger, Fitis, Tjiftjaf, Kneu en een late Oeverzwaluw kwamen overvliegen evenals nog 12 
Boerenzwaluwen.  De eerste groep Koperwieken en 3 Kramsvogels van dit seizoen zagen we. En tijdens een 
wandeling die dag in het Windbos werd de Witkoppige Staartmees gezien in een groep gewone Staartmezen.  

Alle resultaten van de Birdwatchday staan vermeld op blz. 20. 
Op 14 oktober werd de laatste Boerenzwaluw van het jaar gezien.  
Op 10 oktober werd de laatste Fitis van het jaar gezien en de eerste Sijsjes van het winterseizoen. 
Op zowel 13 als 15 oktober zat de IJsvogel boven onze vijver te jagen. En Hugo zag op de 13

de
 nog 10 Zwarte 

Mezen overvliegen. 10 Barmsijsjes Spec. Vlogen op de 14
de

 over. 
2 Veldleeuweriken vlogen op de 20

ste
 over onze wijk.  

De 21
ste

 kwam een Grote Gele Kwikstaart in de waterval van de vijver zitten. 
Op de 23

ste
 hoorde Marion een Vuurgoudhaantje achter haar tuin. Ook werden deze dag en de dag erop 2 

Goudhaantjes aangetroffen in de wijk.  
 

 
Veel mensen in de buurt was het deze maand opgevallen dat er zoveel Koolmezen aanwezig 
waren. Dit bleek in het hele land het geval te zijn. Als je goed luisterde kon je ook horen dat 
sommige koolmezen een ander geluid produceerden. 
 
De Vogelbescherming schreef het volgende over deze koolmezen:  

 

Koolmezen afkomstig uit Oost-Europa die ‘vreemd’ roepen.  Nederland wordt deze herfst bezocht door 
recordaantallen koolmezen en veel van die koolmezen roepen anders dan de ‘onze’ koolmezen. 
Waarschijnlijk komen deze vogels uit Rusland, blijkt uit Duits speurwerk. 

In Nederland zijn in oktober tienduizenden trekkende koolmezen gesignaleerd, veel meer dan 
in andere jaren. Daarnaast zijn er ook nog eens duizenden gevangen voor ringonderzoek. 
Hieruit blijkt dat deze koolmezen deels uit de Baltische staten komen, waar ze geringd 
werden tijdens de trek, en vermoedelijk van nog van veel oostelijker, uit Rusland. 
Voedselgebrek heeft ze naar het westen gedreven.  

Vreemde roep ook in andere landen 
Vogelaars uit verschillende delen van het land is opgevallen dat veel koolmezen in die 
rondtrekkende groepen anders roepen. Het meest opvallend is een schel, hoog en snel ‘wie-
wie-wie’. Dit klinkt duidelijk anders dan de vergelijkbare roep van onze koolmees. Maar niet 
alleen in Nederland, ook vogelkenners in Duitsland, België, Frankrijk, de Baltische staten en in 
Finland is deze vreemde koolmezenroep opgevallen. Op het Duitse eilandje Helgoland, gelegen 
in de Duitse Bocht, werden verschillende roepen van koolmezen opgenomen; het zijn precies 
die zoals ze ook in Nederland worden gehoord. 

Russen in uw tuin? 
Een hint naar het herkomstgebied van de ‘vreemd roepende’ koolmezen levert het speurwerk 
van de Duitse vogelaar Matthias Feuersenger op. Hij ontdekte geluidsopnamen van roepende 
koolmezen die identiek zijn, gemaakt in Cheboksary, Chuvashskaya Respulblika, Rusland. Dit 
ligt 700 kilometer ten oosten van Moskou. Hebt u Russen in de tuin? Vermoedelijk dus wel, 
want overal zitten deze koolmezen 
 
 

November 
Deze maand werd de IJsvogel drie maal aangetroffen en op 3 november was de Tjiftjaf nog aanwezig.  
Op 5 november had Marion een Boomklever in de tuin! Wanneer komen die beesten nu eindelijk eens broeden in de 
wijk?? 
Op 7 en 9 november weer een Goudhaantje in de buurt.  En een Keep vloog over op de 11

de
. 

 
Op de 27

ste
 zat een Zwarte Mees te foerageren in m’n tuin. Ook een Goudhaantje werd deze maand nog regelmatig 

waargenomen. 
Eind november verbleef er weer een paartje Goudvink in het Windbos. En een groep Putters van zo’n 30 
exemplaren kwam hier overwinteren. 
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December 
De Maand december begon voor mij erg droevig. Op 2 december ontving ik van Barbara en Peter de volgende mail: 
 
“ Greet,  

Vanmorgen zat er korte tijd in de boom van Johan een:...................................... 

PESTVOGEL!!!!! 
Hij zat eerst even in een van de populieren achter ons en vloog daarna tot onze verbazing naar de boom in Johan ’s tuin. 

Je ziet maar Greet, je moet thuis blijven en niet naar Schier gaan  

Groetjes, 
Peter en Barb” 
 

De hele maand bleef een Goudhaantje in de buurt aanwezig en zat er een groep van ongeveer 30 Sijsjes. 
Op 2 en 12 december werd de Witkoppige Staartmees weer gezien in het Windbos, en uiteindelijk op het 
allerlaatste moment van het jaar ook de echte Witkopstaartmees op 25 en 26 december bij mij in de tuin. 
Marion ontdekte een Dodaars in de gracht op 4 december en Hugo zag op 5 december een man Middelste 
Zaagbek over het Gooimeer vliegen achter het Windbos. Op 6 
december vlogen er verschillende groepen Kleine Rietganzen 
over de Wierden (waarschijnlijk vlogen ze de sneeuw vooruit). 
In de nacht van 6 op 7 december begon het te sneeuwen en te 
vriezen. Bij Rob en Elise zat meteen weer de Rietgors in de tuin, 
en ook de Vinken, Groenlingen, Koperwieken, Meeuwen en 
Merels waren overal in grote aantallen aanwezig. En eindelijk een 
Keep in de tuin op 12 december evenals een Goudhaan. 
Een mannetje Zwartkop! (zie foto) kwam die middag laat in de 
schemer nog een besje wegpakken uit de Kardinaalsmuts. Leuk 
weer zo’n overwinteraar in de buurt!!  
Op 6 en 15 december werd de Tjiftjaf nog gezien! 
Op 8 december vlogen groepen Kieviten over. 
15 december vlogen 2 Wilde Zwanen over en de Havik kwam 
weer in de tuinen jagen. 
Op 23 december toen wij kerstliedjes zongen als kwelende  vogeltjes op het grote veld voor de Kerstman in de 
Hoekwierde vloog er een Ransuil door de tuin van Barbara en Peter.  
Op 29 december werden zelfs 3 Goudvinken aangetroffen in het Windbos. (1 man en 2 vrouw) 
 

Foto:  Margreet  Roos   
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Vogels waargenomen door het jaar heen  

 
Vogels die een relatie hebben met het gebied worden genoteerd. Dus pleisterend, foeragerend of broedend. Strak of hoog 
overtrekkende/vliegende  vogels tellen niet mee. 
 
Erg leuk dit jaar was dat er meerdere mensen hun waarnemingen doorgaven. Rob en Elise hielden zelfs een eigen jaarlijst bij en 
gaven dit door aan het eind van het jaar.  
Wie hier ook aan mee wil doen kan mij even mailen dan ontvang je een leeg document. m.boomhouwer@upcmail.nl 
 

Tabel 3. Vogels waargenomen door het jaar heen in 2012  in de Hoekwierde. 

Soort in 2012 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Aalscholver x x   x x x x x x x x x 

Appelvink x x x x x     x x x x x 

Blauwe Reiger x x x x x x x x x x x x 

Boerenzwaluw     x x x x x x x x     

Boomklever                 x   x   

Boomkruiper x x x x x x x x x x x x 

Boomvalk                 x       

Bosrietzanger         x x             

Braamsluiper       x x               

Brilduiker x x x                   

Buidelmees       x                 

Buizerd x x x       x x x x x x 

Dodaars                       x 

Ekster x x x x x x x x x x x x 

Fitis       x x x x x x x     

Fuut x x x x x x x x x x x x 

Gaai x x x x x x x x x x x x 

Gierzwaluw       x x x x x         

Goudhaan                   x x x 

Goudvink x x x x x           x x 

Grasmus         x x             

Grasparkiet   x             x x     

Grauwe Gans   x x x x               

Groene Specht     x                   

Groenling x x x x x x     x x x x 

Grote Bonte Specht x x x x x x x x x x x x 

Grote Canadese Gans           x             

Grote Gele Kwikstaart                   x     

Grote Lijster                 x x     

Grote Zilverreiger       x x x x     x     

Grote Zaagbek x x x                   

Havik       x     x         x 

Heggenmus x x x x x x x x x x x x 

Holenduif x x x x x x x x x x x x 

Houtduif x x x x x x x x x x x x 

Houtsnip                         

Huismus x x x x x x x x x x x x 

Huiszwaluw                         

IJsvogel x           x x x x x   

Kauw x x x x x x x x x x x x 

Keep x x               x x x 

Kleine Karekiet         x x x x         

Kleine Mantelmeeuw x         x       x     

Knobbelzwaan x x x x x x x x x x x x 

Koekoek         x               

Kokmeeuw x x x x x x x x x x x x 

Koolmees x x x x x x x x x x x x 

Koperwiek   x   x                 

Kramsvogel x x x           x x   x 

Krakeend   x x x x               

Krooneend         x               

mailto:m.boomhouwer@upcmail.nl
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vervolg Soort in 2012 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kuifeend x x x x x x             

Matkop   x           x x x x x 

Meerkoet x x x x x x x x x x x x 

Merel x x x x x x x x x x x x 

Nachtegaal       x x               

Nijlgans     x                   

Pestvogel                       x 

Pimpelmees x x x x x x x x x x x x 

Putter x x x x x       x x x x 

Ransuil                       x 

Rietgors   x x                 x 

Ringmus x x x x x   x     x x x 

Roodborst x x x x x x x     x x x 

Roodborsttapuit     x                   

Sijs                 x x x x 

Smient   x                     

Soepeend x x x x x x x x x x x x 

Sperwer x x x x x x x x x x x x 

Spreeuw x x x x x   x     x x x 

Staartmees x x x x x x x x x x x x 

Stadsduif         x               

Stormmeeuw x x x             x   x 

Tafeleend   x                     

Tjiftjaf     x x x x x x x x x x 

Torenvalk     x           x x   x 

Tuinfluiter         x x   x         

Turkse tortel x x x x x x x x x x x x 

Vink x x x x           x x x 

Visdief       x   x             

Vuurgoudhaan                 x x     

Waterhoen x x x x         x x x x 

Watersnip   x                     

Wielewaal         x               

Wilde eend x x x x x x x x x x x x 

Winterkoning x x x x         x x x x 

Witkoppige Staartmees x x x             x   x 

Witkopstaartmees   * *                 x 

Witte Kwikstaart     x x x x   x x       

Zanglijster x x x x x x     x x   x 

Zilvermeeuw x                 x   x 

Zwarte Kraai x x x x x x x x x x x x 

Zwarte Mees                 x x x   

Zwartkop     x x x x x x x   x x 

Zwarte Zwaan x                       

 
Wel gezien in 2012 niet in 2011  Niet gezien in 2012 wel in 2011 

Boomklever    Bonte Vliegenvanger 
Buidelmees    Grauwe Gans 
Dodaars     Houtsnip 
Grote Canadese Gans   Huiszwaluw 
Grote Lijster    Kolgans 
Krooneend    Purperreiger 
Nijlgans     Rode Wouw 
Ransuil     Waterral 
Roodborsttapuit     
Smient      
Tafeleend 
Visdief 
Watersnip 
Witkoppige Staartmees 
Zwarte Mees 
Zwarte Zwaan 



17 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

Daar is de Kokkola Kokmeeuw weer 
Op 31 januari 2011 was Henk Koffijberg ( ja, de Zwanenman!) weer eens ringen van meeuwen aan het aflezen.  

En af en toe strijkt hij neer in de Hoekwierde.  

Het verhaal van de Stormmeeuw uit Estland kennen we inmiddels. Maar Henk ontdekte nog meer in de 

Hoekwierde… 

Op die 31
ste

 januari las hij een ring bij een Kokmeeuw af. Het bleek te gaan om een Finse vogel, geringd in Kokkola, 

Vaasa. Zie afbeelding 

 

De vogel was als kuiken geringd op 23 juni 2010 en was nu dus in zijn eerste winter helemaal naar de Hoekwierde 

komen vliegen. Omdat Kokmeeuwen redelijk trouw zijn aan hun overwinteringsgebied was Henk benieuwd of hij 

deze vogel nog terug zou zien in de toekomst. 

Op 19 februari 2012 was het zo ver. Henk ontdekte de vogel en las de ring af vlak voor het huis van Marion en Hans. 

Zie afbeelding 

 

Op de volgende pagina staan de  gegevens die Henk ontving via het ringstation in 2012 naar aanleiding van zijn 
aflezing op 19 februari. En we hopen dat we deze meeuw in de winter van 2012/2013 weer terug vinden om af 
kunnen lezen! 
In 2012 is het ons nog niet gelukt hem te vinden. 
Wie weet in 2013. 
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Nationale Tuinvogeltelling op 20 en 21 januari 
 

Koolmees de absolute winnaar!!! 
(Of was het toch de Ekster?) 

Grote afwezigen: de Staartmees en de Zanglijster 
 
Dit jaar hebben landelijk zo’n 33.000 mensen meegedaan met de tuintelling in het weekend van 20 en 21 januari. 
In Flevoland waren dit er “slechts” 589. 
 
Maar…van die 589 mensen in Flevoland waren er 7 huishoudens in de Hoekwierde (en één net over de grens in de 

Velden)  die ook hun waarnemingen aan mij doorgaven. 
Want…we gaan voor de Hoekwierde Top 10 en andere analyses. 
Dit is tenslotte een waanzinnig wetenschappelijk onderzoek. 
 
We beginnen goed. Alle getallen zijn goed te gebruiken want iedereen telde op zondag. Ook echt de meest geschikte 
dag van het weekend want het was ronduit rotweer. Veel wind en regen. 
 
Maar ja, hoe stel je eigenlijk een top 10 samen? 
 

 Op basis van de meeste vogels geteld in dat stomme toevallige half uurtje? 
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Figuur 1. Top 10 op basis van de meeste vogels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Of op basis van de vogel die in de meeste tuinen gezien is? 

 
Figuur 2. Soort die in alle tuinen gezien is. 

Soort Paul 

Peter 
en 

Barbara Hugo 
Greet en 
Hester 

Rob en 
Elise 

Hans en 
Marion Nicolette Totaal 

Koolmees 3 2 2 2 2 1 2 14 

 

 Of op basis van de grootste gemeenschappelijke deler? 

 Of? 

 
Ik zou zeggen, beslis het zelf maar.  

Toch kwamen er erg leuke gegevens binnen. 
 
Deelnemende tuinen 

  Soort Paul 
Peter en 
Barbara Hugo 

Greet en 
Hester 

Rob en 
Elise 

Hans en 
Marion Nicolette Totaal 

1 Appelvink     6         6 

2 Ekster 11 5   27 4 6  9 62 

3 Gaai 1 2   1       4 

4 Groenling     1 3 7   2  13 

5 Grote Bonte Specht       2       2 

6 Heggemus   1   1 1 1  1 5 

7 Holenduif   2   4 3     9 

8 Houtduif 1   5     1  2 9 

9 Huismus   2   12 3 11   28 

10 Kauw         1     1 

11 Kleine Mantelmeeuw       1       1 

12 Kokmeeuw       2       2 

13 Koolmees 3 2 2 2 2 1 2  14 

14 Merel 2 1   4 5 4  2 18 

15 Pimpelmees 1   2 2 2 1  1 9 

16 Ringmus   14   1       15 

17 Roodborst 1       1   1  3 

18 Sperwer   1 1   1     3 

19 Spreeuw       1   10   11 

20 Stormmeeuw       1       1 

21 Turkse Tortel 5 6   9 4 2  4 30 

22 Vink   2   6 3 1 2  14 

23 Zwarte Kraai 2   2 2      2 8 

  Totaal 27 38 19 81 37 38 28 268 

 
Iedereen telde toevallig (?) op zondag. Alleen Marion en Hans telden ook op zaterdag.  
In dat geval had de Spreeuw op nummer 1 gestaan want zij telden op zaterdag 74 exemplaren. 
In totaal werden er 24 vogelsoorten in de tuinen gezien tijdens de telling.  

Top 10 Landelijk 

1. Huismus  

2. Koolmees  

3. Merel    
4. Pimpelmees  

5. Kauw    
6. Vink    
7. Turkse tortel  

8. Houtduif  

9. Spreeuw  

10. Ekster    

Top 10 Hoekwierde 
1. Ekster 
2. Turkse Tortel 
3. Huismus 
4. Merel 
5. Ringmus  
6. Koolmees 
    Vink 
8. Groenling 
9. Spreeuw 

10. Houtduif 
Holenduif 
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Erg leuk was de zeer actieve Sperwer die dag. Omdat zowel Hugo, als Barbara en Peter én Rob en Elise al vroeg 
aan het tellen waren zagen ze hem, (onee het was een vrouwtje), allemaal jagend rondvliegen. Greet en Hester 
zagen haar ook die dag, maar besloten een ander half uur op te geven i.v.m. de Kleine Mantelmeeuw en de twee 
Grote Bonte Spechten. 
 
De Koolmees werd in alle 7 tuinen gezien.  
In 6 tuinen werd de Merel, Turkse Tortel, Ekster en Pimpelmees gezien. 
In 5 tuinen werd de Vink en Heggenmus gezien. 
In 4 tuinen werd de Zwarte Kraai, Huismus, Houtduif en Groenling gezien. 
 
Barbara en Peter hadden maar liefst 14 Ringmussen (een absoluut record voor dit jaar) maar slechts 2 Huismussen. 
Opvallend was dat het twee huizen verderop bij Hester en Greet precies de omgekeerde wereld was. Slechts 1 
Ringmus en 12 Huismussen!! 
 
Hugo was de enige met Appelvinken en Rob en Elise zagen de enige Kauw. 
Paul had het record Koolmezen, maar de echte bosvogels ontbraken deze dag bij hem, en die zou je daar juist 
verwachten. 
 
Als je naar de aantallen per tuin kijkt wordt al snel duidelijk welke lui achterlijk veel voeren en uitgekiende situaties in 
de tuin gecreëerd hebben om zo veel mogelijk soorten te lokken. En dus ook veel meer zakgeld spenderen aan 
vogelvoer! 
Nicolette, Hugo en Paul lijken in dit geval bescheiden mensen. 
 
De Kleine Mantelmeeuw was een nieuw tuinsoort voor Greet en Hester. De vogel kwam erg laag en voedsel zoekend 
over de tuin vliegen (ja, dat telt). 
 
Vogels die buiten de halfuurtjes wel in de tuin werden gezien! 

  24 Keep 
 25 Putter 
 26 Winterkoning 
 27 IJsvogel 
 28 Blauwe reiger 
 Hugo had die dag op een ander tijdstip wel de enige Winterkoning en 6 Putters in z’n tuin, en Greet en Hester 

hadden plotseling een mannetje Keep, en er zat een volwassen Blauwe Reiger op het kippenhok. Dit beest werd ook 
door Barbara en Peter gezien. 
Hugo zag de IJsvogel op z’n vaste stekje boven de gracht zitten. Dit hoort eigenlijk bij de tuin van Elise en Rob (vind 
ik). 
 
Vogels niet gezien in de tuinen maar wel in de buurt aanwezig! 

  

29 Boomkruiper 

30 Fuut 

31 Goudvink 

32 Meerkoet 

33 Soepeend 

34 Staartmees 

35 Zanglijster 

36 Waterhoen 

37 Wilde Eend 

Misschien door de spelregels van de Vogelbescherming, maar opvallend was dat er geen enkele watervogel gemeld 
werd. Bij Hester en Greet kwamen de eenden toevallig niet, maar Marion en Hans en ook Rob en Elise hebben toch 
de gracht voor de deur?? 
 
Hugo zag deze dag wel de Boomkruiper in het Windbos, we hadden gehoopt dat Paul hem zou melden vanuit z’n 
tuin. 
De Goudvink is een stiekem beest dus niet zo gek dat niemand hem gezien heeft. 
 
Maar de echte missers van deze dag waren toch wel de Staartmees en de Zanglijster  (ik denk trouwens dat Hugo de 
Staartmees wel in het Windbos en Vogelbos gezien heeft)! 
 
Al met al werden er dus 38 soorten waargenomen in de Hoekwierde. 
 
Vogels die ontbraken i.v.m. de zachte winter: 

Koperwiek 
Kramsvogel 
Sijs   



21 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

Resultaat  Birdwatchday op 
6 oktober  
 

Uur lijst: 

Uur 1 is gestart om 8:00 en uur 9 om 16:00 

Soort/Teluur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

aalscholver 102 0 4 14 50 4 8 1 0 

appelvink 0 8 0 10 2 0 0 0 1 

blauwe reiger 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

boerenzwaluw 0 0 8 0 0 4 0 0 0 

bruine kiekendief 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

buizerd 0 1 0 0 1 3 5 1 3 

gaai 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

graspieper 0 0 0 21 42 31 1 3 0 

groenling 0 0 0 2 5 0 0 0 0 

grote bonte specht 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

grote lijster 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

grote zilverreiger 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

holenduif 0 0 0 0 2 0 3 0 4 

houtduif 20 3 0 2 0 2 1 1 1 

kauw 0 0 28 0 1 0 2 3 0 

kleine mantelmeeuw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

kneu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

kokmeeuw 7 2 1 5 0 17 0 5 0 

kolgans 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

koolmees 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

koperwiek 0 0 0 61 66 28 7 0 0 

kramsvogel 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

merel 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

oeverzwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

pimpelmees 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

postduif 0 0 0 0 0 13 1 0 0 

ringmus 0 0 0 2 14 0 0 0 0 

sijs 0 0 0 3 0 1 0 0 0 

sperwer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

spreeuw 12 73 108 46 1 2 6 0 0 

tjiftjaf 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

turkse tortel 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vink 3 0 1 46 0 5 5 0 0 

wespendief 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

wilde eend 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

witte kwikstaart 0 3 1 1 1 1 0 0 0 

wulp 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

zanglijster 2 8 4 9 0 5 0 0 0 

zilvermeeuw 0 2 0 0 1 0 0 1 0 

zwarte kraai 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zwarte mees 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Totaal 41 soorten en 1044 vogels 



22 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

 

 

Top 10 trektellen 

PLAATS SOORT TOTAAL AANTAL 

1 spreeuw 248 

2 aalscholver 183 

3 koperwiek 162 

4 graspieper 98 

5 vink 60 

6 kokmeeuw 37 

7 kauw 34 

8 houtduif 30 

9 zanglijster 28 

10 appelvink 21 

 

 

Op deze dag werden totaal 60 verschillende soorten vogels gezien in de Hoekwierde. 

Daglijst 

Aalscholver Matkop 

Appelvink Meerkoet   

Blauwe Reiger Merel   

Boerenzwaluw Oeverzwaluw   

Boomkruiper Pimpelmees   

Bruine kiekendief Postduif   

Buizerd Ringmus   

Ekster Roodborst   

Fitis Sijs    

Fuut Soepeend    

Gaai Sperwer    

Grasparkiet Spreeuw    

Graspieper Staartmees    

Groenling Stormmeeuw    

Grote Bonte Specht Tjiftjaf   

Grote Lijster Torenvalk   

Grote Zilverreiger Turkse Tortel   

Heggenmus Vink   

Holenduif Waterhoen   

Houtduif Wespendief   

Huismus Wilde Eend   

Kauw Winterkoning   

Kleine mantelmeeuw Witkoppige Staartmees   

Kneu Witte Kwikstaart   

Knobbelzwaan Wulp   

Kokmeeuw Zanglijster   

Kolgans Zilvermeeuw   

Koolmees Zwarte Kraai   

Koperwiek Zwarte Mees   

Kramsvogel Zwartkop   

 

Grote afwezigen op deze dag waren de Grauwe Gans en de Putter. 
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Bijlage 1. Het weer in 2012  (overgenomen van weeronline.nl. Foto van Paul Weber) 

 

In 2012 hebben we alle gebruikelijk weertypes langs zien komen.  In tegenstelling tot 2011 vielen de warme en koude 
periodes dit jaar in de juiste seizoenen. 

Meest bijzondere weer feit volgens 
de meteorologen van weeronline.nl: 
de bijna Elfstedentocht in februari 
en vooral de weersinvloeden 
waarom hij niet kwam. 
Met gemiddeld over het land 1730 
zonuren tegen 1639 normaal was 
het een vrij zonnig jaar. De 
neerslaghoeveelheid kwam uit op 
876 mm gemiddeld over het land. 
Dat is circa 30 mm meer dan 
gemiddeld over de laatste 30 jaar. 
De jaargemiddelde temperatuur in 
De Bilt werd 10,3 graden tegen 10,1 
normaal. 

Het jaar in vogelvlucht 
In februari was bijna sprake van een 
Elfstedentocht. Sinds 1997 was de 
Elfstedenkoorts niet zo hoog 
geweest. De Tocht der Tochten 

kwam er niet, doordat de kwaliteit van het ijs slecht was. Het ijs was aangetast door sneeuw, die op plekken met te 
dun ijs niet tijdig van het parcours afgeveegd kon worden. Het voorjaar verliep matig, met vaak wisselvallig weer. Op 
Koninginnedag beleefden we echter de eerste officiële warme dag van het jaar. Daarbij was het overdag ook vrij 
zonnig. 

We beleefden een wisselvallige zomer, met flinke pieken en dalen. Precies tijdens de ‘bouwvak’ waren er echter 
enkele hoogzomerse perioden. In het zuidoosten van het land kwam het in augustus tot een regionale hittegolf. De 
herfst verliep volstrekt normaal (met enkele stormen) en aan het eind van het jaar werd het winters. Af en toe viel er 
sneeuw en regelmatig was het glad. Schaatsen op natuurijs zat er eind 2012 niet in. De tweede helft van december 
liet de winter het afweten. Het was zacht en nat. December eindigde als een van de natste decembermaanden uit de 
geschiedenis. 

Regionale verschillen 
In het hele land was het vrij zonnig, met gemiddeld 1730 zonuren tegen 1639 normaal. De Bilt kwam echter 
nauwelijks boven het gebruikelijke aantal zonuren uit. Het midden van het land heeft het dus met wat minder 
zonneschijn moeten stellen. De zon scheen het meest in het noordwesten en westen. 
De meeste neerslag viel zoals gebruikelijk in de kustgebieden. In het westen en zuidwesten viel op veel plaatsen 100 
mm meer dan normaal. Ook in Friesland was het flink natter dan de klimatologie voorschrijft. In Leeuwarden viel in 
totaal zelfs circa 1050 mm neerslag; 200 meer dan normaal!. In het oosten viel ongeveer de normale hoeveelheid 
neerslag. Gemiddeld over het land was het een nat jaar met 876 mm tegen 847 normaal. 

 

Veel ijs 
De flinke vorstperiode in februari zorgt ervoor dat er 13 ijsdagen (Maximumtemperatuur beneden nul) tegen 7 
normaal zijn genoteerd. In deze periode lag er dan ook veel ijs. Het aantal vorstdagen over geheel 2012 bedraagt 51 
tegen 58 normaal. 
 
In de zomer waren er periodes dat er juist veel ijsjes gegeten konden worden. Het voorjaar en het begin van de 
zomer verliepen echter koel en nat. Hierdoor ligt het aantal warme dagen (maximumtemperatuur van 20 graden of 
meer) in 2012 met 77 onder de normaal van 84. Het aantal zomerse dagen (maxima van 25 graden of meer) 
bedraagt 24 tegen 26 normaal. Met twee tropische dagen (maxima van 30 graden of meer) kregen we de helft van 
waar we recht op hebben. 

 
Feitjes per maand 
 
Januari 

 Warmste Nieuwjaarsdag ooit met 12,9 graden. 

 Stormachtig en nat begin van de maand met hoogwater in Noord-Nederland tot gevolg. 
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Februari 

 Koudste februari sinds 1996 

 1e officiële koudegolf sinds 1997 

 Laagste temperatuur van het jaar: Lelystad met -22,9 graden tijdens de nacht van 3 op 4 februari boven een 
dik pak sneeuw. 

 IJsselmeer geheel dichtgevroren en IJsschotsen op Waddenzee. Toen de dooi inviel → kruiend ijs. 

 13 februari dooiaanval met op grote schaal IJZEL → WEERALARM 

 Maand als geheel: koud, zonnig en droog 
Maart 

 De op 3 na droogste maartmaand ooit! 

 2 graden warmer dan normaal → 3e plaats in lijst warmste maartmaanden 

 Ook scheen de zon meer dan gebruikelijk. 

April 

 Koudste en natste april sinds 2001 

 April amper warmer dan maart 

 Veel neerslag en somber 

 Warm slot: Koninginnedag voor het eerst meer dan 20 graden in De Bilt 
 

Mei 

 Mei 2012 bij top-10 warmste ooit 

 Eerste helft van mei wisselvallig, met halverwege de maand zware onweersbuien. 

 Eind mei: zomers warm, zonnig en droog 
 

Juni 

 Koudste juni sinds 1995 – slechts een zomerse dag 

 Somberste en natste juni sinds 1998 

 3 juni: met 11 graden in De Bilt koudste zomerdag sinds 1975 
 

Juli 

 Veel regen en onweer – Gemiddeld 30 mm meer regen dan normaal 

 Aan het einde van de maand een zomerse periode met maxima van 25 graden of meer, zon en droog weer. 

 Met 17,3 tegen 17,9 normaal een koele zomermaand 
 

Augustus 

 Zonnig en warm: gemiddelde temperatuur in De Bilt 18,5 tegen 17,5 normaal 

 Weekend 18 en 19 augustus zeer warm: warmste tropische weekend sinds 1976! 

 In Limburgse Ell en Brabantse Volkel regionale hittegolf, van respectievelijk 9 en 8 dagen. Hittegolf: 5 dagen 
op rij 25 graden of meer, waarvan 3 dagen 30 graden of meer. 

 28 warme dagen (20 graden of meer) tegen 23 normaal. 

September 

 Van nazomer naar herfst – eerste 9 dagen heuse nazomer, daarna wisselvallig. Nazomer zorgt voor 
zonnige maand. 

 September aan de koude kant 

 24 september eerste herfststorm – veel schade 

Oktober 

 Nat in de kustgebieden 

 Eerste helft van oktober evenveel regen als normaal in hele maand. 

November 

 Droog en veelzijdig, met mist, storm en aan het begin van de maand nog veel regen. 

December 

 Veel neerslag, bij natste vijf uit de geschiedenis 

 Winterperiode aan het begin van de maand met regelmatig sneeuw/ijzel. Meerdere keren code oranje voor 
extreem weer afgegeven. Gladheid leidde enkele keren tot veel ongelukken, hoofdzakelijk blikschade. 

 Tweede helft van de maand zeer zacht, somber en nat 

 Groene Kerst, met regen en hoge temperaturen. 
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Bijlage 2. Waarnemingen van Dagvlinders  
Werden er in 2011 wel 22 soorten aangetroffen met de vlinderinventarisaties, in 2012 waren dit 17 soorten.  
Het jaar 2012 was erg nat en er waren weinig dagen boven de 20C, In mei, toen het wel warm was, was ik niet in de 
gelegenheid om te tellen.  
Bij de registratie van Blauwtje spec. en Koolwitje spec. wordt aangegeven dat er een Blauwtje of een Koolwitje geteld  
is maar niet specifiek op naam gebracht kon worden. (spec = specie) 
Dit jaar ontbraken Citroenvlinder, Kleine Vuurvlinder, Kolibrievlinder, Oranjetipje en Sint-Jacobsvlinder tijdens 
de tellingen. 
Citroenvlinders werden in maart tot en met mei wel gezien door Greet, Marion en Hugo. 
Oranje tipje werd in mei gezien door Inge en Hugo. 

 
Talrijkste dagvlinders waren:  

1. Bruin Zandoogje 
2. Atalanta 
3. Klein Koolwitje 

 

Dagvlinders Hoekwierde 20C 20C >20C >25C 23C 
 

2012 22-mrt 23-mrt 25-jul 1-aug 29-aug Totaal 

Atalanta     2 9 120 131 

Blauwtje spec.     6 3 1 10 

Bont Zandoogje     14 17 6 37 

Boomblauwtje     2 2   4 

Bruin Blauwtje     2 2 1 5 

Bruin Zandoogje     93 61 2 156 

Dagpauwoog 2     5   7 

Distelvlinder         2 2 

Gamma-uil       7 25 32 

Gehakkelde Aurelia   2 2 1 1 6 

Groot Koolwitje     8 2   10 

Hooibeestje       4 3 7 

Icarusblauwtje     5 17 2 24 

Klein Geaderd Witje     11 13 3 27 

Klein Koolwitje     9 19 84 112 

Kleine Vos 3 1     12 16 

Koolwitje spec.     19 27 14 60 

Landkaartje     9 3   12 

Zwartsprietdikkopje       2   2 

Totaal 5 3 182 194 276 660 

Aantal soorten 2 2 13 17 14 19 

 
Op 29 augustus trof ik in de wijk enorme wolken Atalanta’s aan op het koninginnenkruid. 

Volgens de Vlinderstichting zijn er mogelijk twee verklaringen 
voor deze grote aantallen. 
“Mogelijk heeft het wisselvallige weer in de zomer gezorgd voor 
een prima ontwikkeling van de rupsen. Er was genoeg regen 
om de waardplant waarvan de rupsen eten, grote brandnetel, 
zich uitstekend te laten ontwikkelen en mogelijk hebben erg 
veel rupsen succesvol kunnen verpoppen. Daarnaast kunnen 
de atalanta’s die we hier nu zien ook uit noordelijker streken 
komen. Vanuit Scandinavië trekken de atalanta’s onder andere 
via ons land door naar het zuiden” 
 
Dit zijn allemaal zgn.  ‘zomer tellingen’.  
Tijdens de Birdwatchday op 6 oktober bleken er ondanks het 
slechte weer ook dagvlinders door te trekken. 

In 9 uur tijd trokken er totaal 19 vlinders over. Verdeeld over 4 soorten: Atalanta (3 ex.); Klein Koolwitje (3 ex); 
Kleine Vos (1 ex.); Bont zandoogje (1 ex.) en Koolwitje Spec.(11 ex.) Spec. = “niet nader te specificeren” 
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Bijlage 3. Waarnemingen van Juffers en Libellen.  
 

   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto: Marion Lap  Platbuik 

 
 

Foto: Marion Lap  Steenrode Heidelibel  

 
 
De volgende soorten werden in de Hoekwierde aangetroffen in 2012: 
 

Juffers: 

 

Libellen: 

Azuurwaterjuffer 

 

Bruinrode heidelibel 

Kleine Roodoogjuffer 

 

Grote Keizerlibel 

Lantaarntje 

 

Paardenbijter 

Variabele waterjuffer 

 

Platbuik 

Vuurjuffer 

 

Steenrode heidelibel 

  

Vroege Glazenmaker 

 
        Foto: Marion Lap  Azuurjuffers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Marion Lap  Bruinrode Heidelibel 
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Bijlage 4. Waarnemingen van Zoogdieren  
 
Heel in het begin van het jaar dacht Inge Meijer een marterachtig beest weg te zien schieten in het Windbos. 
Ondanks enige zoekacties werden er geen sporen teruggevonden. 
In oktober werden nog pogingen ondernomen met behulp van een wildcamera. Landschapsbeheer Flevoland was zo 
vriendelijk er mij één te lenen. We vonden nl aparte uitwerpselen in het Windbos.  
Er werden foto’s van vossen, ratten en muizen gemaakt, maar geen ‘spannende’ zoogdieren! 
 

In 2012 werden onderstaande zoogdieren opgemerkt in de Hoekwierde. 
 

 Bosmuis 

 Bruine Rat 

 Dwergvleermuis spec. 

 Huismuis 

 Marterachtige 

 Mol 

 Ree 

 Vos 

 
 

 
 

 
 
 
 
       Egels 

 

 
 
 
 

Vos 

 
 

 
 
 
 
       Bosmuis 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Spec. Op zoek naar zoogdieren. 

          

Huismuis 
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Bijlage 5. Waarnemingen van Amfibieën  
 

Gewone Pad 
 
Soorten die in 2012 werden waargenomen: 
 

 Bruine Kikker 

 Gewone Pad 

 Groene Kikker Spec. 

 Kleine Watersalamander 
 

 

 
Bruine Kikker met dril 

 

http://waarneming.nl/fotonew/2/3616392.jpg


29 

 

Vogel jaarverslag Hoekwierde 2012 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

Bijlage 6. Waarnemingen van Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  
1 Aangebrande valkmot - Evergestis extimalis   61 Halmrupsvlinder - Mesapamea secalis 

2 Aardappelstengelboorder - Hydraecia micacea   62 Herculesje - Selenia dentaria 

3 Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa   63 Herfstrietboorder - Rhizedra lutosa 

4 Appeltak - Campaea margaritata   64 Hoefbladvedermot - Platyptilia gonodactyla 

5 Berkenbrandvlerkvlinder - Pheosia gnoma   65 Houtspaander - Axylia putris 

6 Blauwrandspanner - Plemyria rubiginata   66 Huismoeder - Noctua pronuba 

7 Bonte brandnetelmot - Anania hortulata   67 Hyena - Cosmia trapezina 

8 Bosbandspanner - Epirrhoe rivata   68 Kajatehoutspanner - Pelurga comitata 

9 Bosbesuil - Conistra vaccinii   69 Kameeltje - Notodonta ziczac 

10 Brandnetelkapje - Abrostola tripartita   70 Kamperfoeliebloesemmot - Alucita hexadactyla 

11 Brandnetelmot - Anthophila fabriciana   71 Klein avondrood - Deilephila porcellus 

12 Brandvlerkvlinder - Pheosia tremula   72 Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa 

13 Bruine eenstaart - Drepana curvatula   73 Kleine boogbladroller - Acleris forsskaleana 

14 Bruine grijsbandspanner - Cabera exanthemata   74 Kleine groenbandspanner - Colostygia pectinataria 

15 Bruine snuituil - Hypena proboscidalis   75 Kleine hermelijnvlinder - Furcula furcula 

16 Bruine vierbandspanner - Xanthorhoe spadicearia   76 Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia 

17 Bruine wapendrager - Clostera curtula   77 Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda 

18 Dennenspanner - Bupalus piniaria   78 Kleine wintervlinder - Operophtera brumata 

19 Distelbladroller - Agapeta hamana   79 Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria 

20 Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia   80 Koolbandspanner - Xanthorhoe designata 

21 Donkere marmeruil - Protodeltote pygarga   81 Koperuil - Diachrysia chrysitis 

22 Driehoekuil - Xestia triangulum   82 Kortzuiger - Crocallis elinguaria 

23 Drietand / Psi-uil - Acronicta tridens / psi   83 Krabbenscheermot - Parapoynx stratiotata 

24 Dromedaris - Notodonta dromedarius   84 Kroonvogeltje - Ptilodon capucina 

25 Dubbelstipvoorjaarsuil - Perigrapha munda   85 Kroosvlindertje - Cataclysta lemnata 

26 Egale dwergspanner - Eupithecia absinthiata   86 Levervlek - Euplexia lucipara 

27 Egale rietboorder - Arenostola phragmitidis   87 Liesgrassnuitmot - Donacaula forficella 

28 Egale stofuil - Hoplodrina blanda   88 Ligusterpijlstaart - Sphinx ligustri 

29 Eikenprocessierups - Thaumetopoea processionea   89 Lijnsnuituil - Zanclognatha tarsipennalis 

30 Gamma-uil - Autographa gamma   90 Luipaardlichtmot - Nomophila noctuella 

31 Gekraagde grasuil - Mythimna ferrago   91 Marmerspanner - Ecliptopera silaceata 

32 Gele agaatspanner - Gandaritis pyraliata   92 Meldevlinder - Trachea atriplicis 

33 Gele eenstaart - Watsonalla binaria   93 Moerasgrasuil - Lateroligia ophiogramma 

34 Gerande spanner - Lomaspilis marginata   94 Muntvlindertje - Pyrausta aurata 

35 Gerimpelde spanner - Macaria liturata   95 Nunvlinder - Orthosia gothica 

36 Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata   96 Open-breedbandhuismoeder - Noctua janthe 

37 Gestreepte Rietuil - Leucania obsoleta   97 Oranje wortelboorder - Triodia sylvina 

38 Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata   98 Oranjegeel halmuiltje - Oligia fasciuncula 

39 Gewone kaartmot - Agonopterix heracliana   99 Paardenbloemspanner - Idaea seriata 

40 Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia   100 Parelmoermot - Pleuroptya ruralis 

41 Gewone stofuil - Hoplodrina octogenaria   101 Peenkaartmot - Agonopterix yeatiana 

42 Gewone velduil - Agrotis segetum   102 Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia 

43 Gewone worteluil - Agrotis exclamationis   103 Peppel-orvlinder - Tethea ocularis 

44 Gewone zakdrager - Psyche casta   104 Perentak - Phigalia pilosaria 

45 Gezoomde valkmot - Evergestis limbata   105 Perzikkruiduil - Melanchra persicariae 

46 Goudgele boorder - Gortyna flavago   106 Piramidevlinder - Amphipyra pyramidea 

47 Goudvenstertje - Plusia festucae   107 Plakker - Lymantria dispar 

48 Graswortelvlinder - Apamea monoglypha   108 Populierenpijlstaart - Laothoe populi 

49 Grauwe monnik - Cucullia umbratica   109 Populierentandvlinder - Gluphisia crenata 

50 Grijze stipspanner - Idaea aversata   110 Populierenvoorjaarsuil - Orthosia populeti 

51 Groene blokspanner - Acasis viretata   111 Puntige zoomspanner - Epione repandaria 

52 Groene dwergspanner - Pasiphila rectangulata   112 Puta-uil - Agrotis puta 

53 Groente-uil - Lacanobia oleracea   113 Roesje - Scoliopteryx libatrix 

54 Groot avondrood - Deilephila elpenor   114 Rood weeskind - Catocala nupta 

55 Grote appelbladroller - Archips podana   115 Roodbruine vlekuil - Amphipoea oculea 

56 Grote beer - Arctia caja   116 Schaapje - Acronicta leporina 

57 Grote worteluil - Agrotis ipsilon   117 Schedeldrager - Craniophora ligustri 

58 Guldenroededwergspanner - Eupithecia virgaureata   118 Scherphoekvedermot - Amblyptilia acanthadactyla 

59 Haarbos - Ochropleura plecta   119 Schijnpiramidevlinder - Amphipyra berbera 

60 Hagendoornvlinder - Opisthograptis luteolata   120 Schilddrager - Acronicta megacephala 
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Vervolg Bijlage 6. Waarnemingen van Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  
121 Schildstipspanner - Idaea biselata 

 
144 Voorjaarsspanner - Apocheima hispidaria 

122 Schimmelspanner - Dysstroma truncata 
 

145 Vroege blokspanner - Trichopteryx carpinata 

123 Sint-jacobsvlinder - Tyria jacobaeae 
 

146 Vroege spanner - Biston strataria 

124 Slakrups - Apoda limacodes 
 

147 Vuursteenvlinder - Habrosyne pyritoides 

125 Snuitvlinder - Pterostoma palpina 
 

148 Wachtervlinder - Eupsilia transversa 

126 Stro-uiltje - Rivula sericealis 
 

149 Wapendrager - Phalera bucephala 

127 Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria 
 

150 Waterleliemot - Elophila nymphaeata 

128 Turkse uil - Chrysodeixis chalcites 
 

151 Wilgentandvlinder - Notodonta tritophus 

129 Tweekleurige heremietuil - Ipimorpha subtusa 
 

152 Windevedermot - Emmelina monodactyla 

130 Tweelijnmot - Hypsopygia glaucinalis 
 

153 Witschouderbladroller - Acleris variegana 

131 Tweestreepvoorjaarsuil - Orthosia cerasi 
 

154 Witstipgrasuil - Mythimna albipuncta 

132 Variabele breedvleugeluil - Diarsia mendica 
 

155 Witte schaduwspanner - Lomographa temerata 

133 Variabele eikenuil - Nycteola revayana 
 

156 Witte tijger - Spilosoma lubricipeda 

134 Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta 
 

157 Wortelhoutspanner - Eulithis prunata 

135 V-dwergspanner - Chloroclystis v-ata 
 

158 Zandhalmuiltje - Mesoligia furuncula 

136 Vierbandspanner - Xanthorhoe ferrugata 
 

159 Zomervlinder - Geometra papilionaria 

137 Vierkantvlekuil - Xestia xanthographa 
 

160 Zwart beertje - Atolmis rubricollis 

138 Vliervlinder - Ourapteryx sambucaria 
 

161 Zwartbandspanner - Xanthorhoe fluctuata 

139 Vogelwiekje - Dypterygia scabriuscula 
 

162 Zwarte herfstspinner - Poecilocampa populi 

140 Volgeling - Noctua comes 
 

163 Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum 

141 Voorjaarsbladroller - Tortricodes alternella 
 

164 Zwartkamdwergspanner - Gymnoscelis rufifasciata 

142 Voorjaarsboomspanner - Alsophila aescularia 
 

165 Zwartvlekwinteruil - Conistra rubiginosa 

143 Voorjaarskortvleugelmot - Diurnea fagella 
    

 
Ondanks het koude en natte weer heb ik toch veel 
nachtvlinders kunnen determineren 
Totaal werden er in 2012 op 80 avonden/nachten de 
lampen gebruikt in de opstelling in mijn tuin. 
Dit is het tweede jaar dat er actief naar Nachtvlinders 
gezocht werd in de Hoekwierde. 
In 2011 “ontdekte” ik 150 verschillende soorten. Dit jaar 
bleef de teller op 165 soorten steken die ik kon 
determineren. 
Maar er zijn nog behoorlijk veel  “ongedetermineerde” 
foto’s, dus regelmatig vind ik weer nieuwe soorten om op 
de lijst toe te kunnen voegen. Tot nu toe zijn er in de 
Hoekwierde nu 207 soorten gezien, gefotografeerd en 
goedgekeurd op de site: www.waarneming.nl 
 

Op 12 maart kwam een Populierenvoorjaarsuil af op het licht. Dit is een zeldzame nachtvlinder. 

 
 
Onderstaande grafiek geeft het aantal soorten per maand aan in de Hoekwierde  

 

http://www.waarneming.nl/
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Bijlage 7. Waarnemingen van Paddenstoelen  
 
In 2012 is er gestart met het inventariseren van de paddenstoelen in de Hoekwierde door Inge Maijer.  
Direct op 2 januari ontdekte zij al de zeldzame Rode Kelkzwam.  

Tot nu toe hebben we 36 soorten of species (spec.)  kunnen determineren en op naam kunnen brengen. 
Op deze pagina een kleine selectie van de vele foto’s die gemaakt zijn. Het ligt in de bedoeling om een overzicht te 
maken van paddenstoelenfoto’s voor een ‘Paddenstoelenwandeling in de Hoekwierde’ in de herfst van 2013. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone Fopzwam     Gewoon Fluweelpootje 

 

Gele Trilzwam      Plooirokje 

Klontjes Trilzwam 

  Gewone Glimmerinktzwam 

Rode Kelkzwam 

Esdoornhoutknotszwam  Russula Spec.     Grijze Buisjeszwam 

1 Amethistzwam  

2 Breeksteeltje spec.  

3 Donsvoetje spec.  

4 Echt Judasoor  

5 Esdoornhoutknotszwam  

6 Franjehoed spec.  

7 Gekarteld Leemkelkje  

8 Gekraagde Aardster  

9 Gele Trilzwam  

10 Gewone Fopzwam 

11 Gewone Glimmerinktzwam  

12 Gewone krulzoom  

13 Gewone oesterzwam  

14 Gewoon fluweelpootje 

15 Gewoon Meniezwammetje  

16 Gordijnzwam spec. 

17 Grijze Buisjeszwam 

18 Grote Kale Inktzwam  

19 Grote viltinktzwam (s.l.) 

20 Hazenpootje 

21 Klontjestrilzwam  

22 Mycena spec. 

23 Paarse Korstzwam 

24 Paarse schijnridderzwam  

25 Plooirokje  

26 Rode Kelkzwam  

27 Roodbruine Schijnridderzwam  

28 Russula spec. 

29 Smakelijke russula  

30 Vaalhoed spec.  

31 Viltig Judasoor  

32 Witsteelfranjehoed  

33 Witte Bultzwam  

34 Witte Kluifzwam  

35 Witte Vlierschorszwam 

36 Zadelzwam  
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Bijlage 8. Waarnemingen van Vissen 
 
In de gracht van de Hoekwierde komen volgens sportvisser Tom Smeekes onderstaande vissen zeker voor! 

Hij schreef: 
 

 Karper 

 Brasem 

 Zeelt 

 Pos 

 Baars (slechte aantallen krijg ik de indruk van voorgaande jaren dat ik nog op roofvis viste, al heb 
ik exemplaren gevangen van boven de 45cm.) 

 Ruisvoorn 

 Blankvoorn 

 Blei 

 Snoek 
 
 
 
 
 
 

Blei 
 
 
 
 
 

                                  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                            Zeelt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pos 
 
                                                           
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ojg7LEHTtd5sGM&tbnid=7bM_39vzFJ0cAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zoetermeer.nl/sport-vrije-tijd/amfibiean-en-vissen_3430/rubriek/vissen_4082.html&ei=3YoGUbjxKeib1AXnkICwDg&bvm=bv.41524429,d.d2k&psig=AFQjCNEpaIxk_7nc_T8po3xGwN7topOvXw&ust=1359469662272347
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Dank 

 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Hugo Wieleman voor zijn ontembare enthousiasme, de vele uren samen vogelen 

en het doorgeven van al zijn waarnemingen. 
Marion Lap voor het beschikbaar stellen van haar vele mooie foto’s. 
Inge Meijer voor het inventariseren en fotograferen van de Paddenstoelen. 
En dank aan Paul Weber, wat doet ie niet in de Hoekwierde? 
 
 
En dank aan iedereen die de moeite nam om waarnemingen door te geven: 

 Decia Wijbrandts 

 Dick en Tiny 

 Fietje  

 Henk Koffijberg 

 Hugo Wieleman 

 Johan Bosma 

 Jos Winters 

 Leida van Dijk 

 Marion en Hans Lap 

 Nicolette van der Ben 

 Paul Weber 

 Paula Sprenkels-Bontje 

 Peter en Barbara Scholten 

 Rob en Elise de Jager 

 Rolly Wolff van Itteren 

 Tom Smeekes 

 Wil Neering 
 

 
Het gebruik mogen maken van de foto’s  op de website van de Hoekwierde:  www.Hoekwierde.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Paul Weber    Gele Morgenster 

 
        Foto: Paul Weber  Orchidee 

 
 
 
De bloemen van het vogelbosje op de  foto’s op de achterpagina zijn: 
 

Kruldistel    Klaproos    Raapzaad 

 
 

Zevenblad 
     Dag koekoeksbloem   Avondkoekoeksbloem  

 

Grote Ratelaar 
       

Margriet en Klaproos 

Pastinaak 
 
 

http://www.hoekwierde.nl/
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foto’s:  Marion Lap    De bloemen in het Vogelbosje 

 

 

 


