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1. Inleiding  
 
 
2015 was een leuk jaar met veel aktiviteiten op het gebied van 
de natuur. 
 
In dit verslag worden deze aktiviteiten, onderzoeken en tellingen 
beschreven. 
Van de  Biodiversiteitsdag op 11 juli is een apart verslag 
gemaakt. 
 
Het weer in 2015 kende absolute records en extremen. 
 
In dit jaar werden 2 nieuwe vogelsoorten toegevoegd op de lijst 
van broedvogels met een geldig territorium, de IJsvogel en de 
Sperwer. 

Hiermee is het aantal broedvogels op 46 gekomen in 5 jaar tijd. 
 
Elk jaar wordt het moeilijker om nieuwe vogelsoorten te 
ontdekken in de Hoekwierde. Dit jaar waren dat maar liefst  6 
soorten. 
Zo werden de Tapuit, Bladkoning, Halsbandparkiet, Geoorde 
Fuut en een overvliegende Zeearend en Pontische Meeuw op 
de lijst bijgeschreven. 
 
Door de aanschaf van de veldgids van de Micro Moths zijn we in 
staat gebleken enorm veel nieuwe nachtvlinder soorten te 
kunnen determineren. 
Er zijn dit jaar op de lijst van de nachtvlinders maar liefst 93 
nieuwe soorten bij gekomen, waarvan het merendeel micro’s. 
 
 
Ook van de plantenwereld is er veel geïnventariseerd en vastgelegd. Het vinden van de Bijenorchis is echt de 
topper van het jaar! 
Totaal staan nu inclusief “escapes” 212 soorten geregistreerd in waarneming.nl  
Dat kan alleen maar meer worden! 
 
In de Hoekwierde werden in 2015 nog veel meer activeiten op het gebied van de natuur georganiseerd. 

 Er werd een natuurpad naast de kwelsloot gemaaid 

 En de wandelroutes met blauwe en rode paaltjes werd officieel geopend.  Met behulp van CR codes kun je 
deze routes ook thematisch lopen,  zo kun je kiezen uit  thema’s als geschiedenis,  vogels, vlinders, libellen, 

paddenstoelen en de flora van de Hoekwierde.   
 Ook werd er een prachtig dak met Sedum op de containers gemaakt.  

   
Dit alles en veel meer staat uitgebeid beschreven op de website: www.Hoekwierde.nl 
En veel foto impressies zijn te bekijken op www.hoekinzicht.nl 
 

Halsbandparkieten bij Marion in de tuin.  Foto Marion Lap 

http://www.hoekwierde.nl/
http://www.hoekinzicht.nl/
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2. De broedvogels in het Vogelbosje  
  

De inventarisatie van broedvogels in het Vogelbosje is een onderdeel van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) 
van alle soorten in de Hoekwierde. 
In het Vogelbosje zijn voorafgaand aan de broedperiode enorm veel grote populieren gekapt. Zelfs zo veel dat we 
niet in staat bleken te zijn al het hout af te voeren vóór de broedperiode. Daardoor bleef er veel hout liggen. Ook 
werden er veel takkenrillen opgehoogd en nieuwe aangelegd.  
Dus mogelijkheden genoeg om in te broeden. 
Het aantal territoria van de Houtduif is er dit jaar tijdens het onderzoek niet zo goed uit gekomen. In werkelijkheid lag 

het aantal hoger, maar er is geen officieel aanvullend onderzoek naar gedaan na 15 juni. Er waren daardoor 
onvoldoende gegevens  om het aantal te mogen aanpassen  
De bomen die in voorgaande jaren getopt zijn om af te sterven om deze voor spechten interessant te maken doen 
het bijzonder goed. Inmiddels zijn er ruim 15 spechten gaten gemaakt door de Grote Bonte Specht. 

En ook andere soorten profiteren er inmiddels van. 
Vooral Spreeuwen maken hier graag gebruik van.  
 

 

Spreeuw 
 

Het aantal soorten dat een territorium in 
het Vogelbosje heeft is dit jaar alweer 
teruggelopen.  
Als je kijkt naar het eerste jaar waarin de 
inventarisatie begon en dit vergelijkt met 
de gegevens  van het afgelopen jaar dan 
is dat wel schrikken.  
We startten met 34 territoria en 19 
soorten in 2009  en in 2015 zijn dat 20 
territoria verdeeld over 13 soorten. 
Toch hoeft dit niet zo’n drama te zijn zoals 
het nu lijkt. Er is veel gekapt en veranderd 
in de laatste jaren, dat heeft altijd invloed 
op een zo’n klein oppervlak.  
Als over een jaar wat meer rust komt in 
het gebied kunnen er zo weer 
verrassende ontwikkelingen in de 
vogelstand plaatsvinden 
Leuk is wel dat de Tuinfluiter die vorig 
jaar als nieuw soort in het bosje opdook, 
in 2015 weer is teruggekomen. 

Merel 

 
 
 

Broedvogels van het Vogelbosje Hoekwierde   

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 1 1 

Ekster 1 2 0 2 1 0 0 

Fitis 1 0 0 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 0 0 

Groene Specht 0 0 0 1 0 0 0 

Groenling 2 2 1 0 0 0 0 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 1 2 

Heggenmus 1 3 1 0 0 0 0 

Holenduif 0 1 1 1 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 2 3 1 

Huismus 2 4 4 0 0 0 0 

Koolmees 3 4 3 2 1 3 2 

Merel 4 4 4 5 4 3 4 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 1 2 

Putter 0 0 1 0 0 0 0 

Roodborst 1 2 1 1 0 1 0 

Spreeuw 2 5 2 3 2 2 3 

Staartmees 0 0 0 1 1 0 0 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 1 1 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 1 0 

Vink 1 2 1 1 1 1 1 

Winterkoning 2 2 1 3 1 1 1 

Zanglijster 0 0 0 0 1 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 0 0 

Zwartkop 1 1 1 2 1 1 1 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 21 22 20 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 16 15 13 
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3. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
 

Veranderingen in de wijk ten opzichte van vorig jaar: de verbindingszone naar Beginbos/Kromslootpark is weg door 
de start van de bouw  “de Laren” en er zijn erg zijn veel grote bomen gekapt afgelopen periode. Veel bramen en 
ruige hoekjes zijn weggehaald. 
 

Het inventariseren  
Er zijn dit jaar in totaal 10 rondes (start is een uur voor zonsopgang) gelopen tussen 28 maart en 14 juni.  
Tussendoor zijn aanvullende waarnemingen genoteerd en hebben er een aantal nachtbezoeken plaats gevonden De 
laatste twee rondes betroffen vooral aanvullingen op de voorgaande rondes en leverden geen nieuwe informatie op. 
 
BMP Rondes:  

1. Woensdag 18 maart. Tijd 07.35 – 10.45 uur 
4-8C mist 100% bewolkt 
Samen met Jeffrey die dit jaar stage loopt in de Hoekwierde waarvan één van z’n leerdoelen het 
inventariseren van broedvogels is.  
Het begint meteen goed want er zit een IJsvogel bij de gracht in de overhangende takken. De eerste 
Tjiftjaffen zijn al binnen en we tellen er 5. Een Rietgors troffen we aan in de volkstuinen. 
En er vloog een Witte Kwikstaart over. In het Windbos zaten nog Koperwieken en erg veel Merels.  
 

2. Woensdag 1 april. Tijd 09.00 – 13.00 uur (gepauzeerd van 10.15 tot 11.30 uur i.v.m. regenbui) 
4-6 C af en toe regen 80 % bewolkt. 
Laat begonnen omdat het slecht weer was. Samen met Jeffrey met een tussenstop toch de hele wijk 
kunnen inventariseren. We zagen 2 Appelvinken en resten van een Turkse Tortel die door de Vos was 
gegrepen.  De veren waren afgebeten . Bij roofvogels zie je dat de veren intact blijven omdat zij hun prooi 
“plukken”. 
Er was nog 1 paar Waterhoen aanwezig. Door de storm waren er veel Aalscholvers in de gracht. Op grote 
wateren veroorzaakt de storm teveel troebel water zodat de Aalscholvers niets meer kunnen zien, zij vissen 
op het zicht. In de grachten is de beweging van het water altijd minder in de luwte van de stad, en zoeken 
ze hun heil daar om te vissen 
In de middag na de inventarisatie zat er een Matkop in de tuin te roepen. 
 

3. Woensdag 8 april. Tijd 06.00 – 09.00 uur 
4-6 C vanaf half 7 nevelig. 
Voor het eerst zingende Zwartkoppen (3) en ook nu weer 2 Appelvinken laag overvliegend die uit het 
Windbos kwamen. Vandaag vonden we resten van een Turkse Tortel die door een Sperwer geplukt was. 
Overal brommende Bruine Kikkers. 

 
4. Woensdag 15 april. Tijd: 05.55 – 09.35 uur 

6–12 C  0% bewolkt. 
De eerste (en enige) Fitis is binnen. Een baltsende Matkop en in het klimop van een boom in het Windbos 
zijn Gaaien hun nest aan het bouwen. 3 paar Boomkruipers. 2 paar Grote Bonte Spechten waren een 
nest aan het hakken en al veel nestkastjes zijn bezet door Spreeuwen. 
 

5. Woensdag 22 april. Tijd: 05.30 – 08.25 uur 
6-7C  50 % bewolkt. 
We begonnen vroeg in het donker met een “Merel” rondje. In een rap tempo liepen we de hele wijk door om 
alleen de Merels te tellen. Dit soort begint altijd erg vroeg te zingen, maar de actieve zang neemt ook vrij 
snel af. Dus heb je een vroege ochtend nodig om alles in kaart te brengen. We kwamen tot 33 exemplaren, 
zo’n beetje gelijk aan het aantal van vorige jaren. 
Daarna begonnen we aan de inventarisatie exclusief de Merels. Ook nu weer een IJsvogel bij de gracht 
(een mannetje). Zou er toch een vrouwtje in het hol zitten te broeden? 
Ook nu weer een Gaaien nest gevonden. Beide vogels waren bezig met nestbouw in een struik achter het 

volleybalveld. 
 

6. Woensdag 29 april. Tijd: 09.00 – 11.55 uur 
6 – 10C 70 % bewolkt (koude wind) 
Voor het eerst een Tuinfluiter, ook weer een baltsende Matkop. Voor het eerst weer een paartje 
Gierzwaluwen die rakelings boven de woningen bij het speeltuintje vliegen. Elk jaar ziet dit er verdacht uit. 
 

7. Woensdag 6 mei. Tijd: 05.45 – 07.40 uur 
10 – 11C onbewolkt.  
In de kwelsloot zaten al 5 Kleine Karekieten te zingen. Ook 2 Grasmussen zaten in dat gebied.  
Ook nu vloog de IJsvogel voorbij. Op het dak van nummer 16 zat een Tapuit. In het Windbos lagen veren 
van een Ekster die geplukt was door een roofvogel. Er  zat een Boerenzwaluw op de reling van de brug. 
 

8. Woensdag 20 mei. Tijd 09.15 – 10.40 uur 
12C onbewolkt/half bewolkt kleine bui. 
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Langs de kwelsloot zongen 7 Kleine Karekieten en ook bij de paddenpoel was er weer één aanwezig.  
De Meerkoet met zijn nest op het 
eendenhotel heeft jongen.  
Op het hotel zit een Aalscholver 
met een vishaak met lange draad 
in z’n snavel, een akelig gezicht! 
Veel jonge Spreeuwen zijn met 
de ouders op stap en roepen om 
het hardst om eten. Vanuit de 
Velden rennen twee Reeën 
angstig het Windbos in. Hun 
omgeving wordt te klein met al 
die nieuwe wegen en nieuwbouw 
projecten.  
Ze worden van hort naar her 
opgejaagd door mensen en 
honden. 
   
                   Jonge Spreeuw 
        

9. Woensdag 3 juni. Tijd 05.25 – 07.05 uur  
12C afwisselend zon en bewolking 
De jongen van de Meerkoet waren nergens meer te bekennen. Slechts 1 paar Boerenzwaluw die zich in 
de wijk en soms onder het bruggetje laat zien. Bij de kwelsloot zit een Bosrietzanger te zingen, de gekste 
geluiden komen uit de sloot. Ook nu weer Gierzwaluwen vlak boven de wijk op de bekende plekken. Het 
Grote Bonte Spechten nest staat op uitvliegen, er komt een enorm hard gepiep en gekrijs van de jongen 
uit het gat in de boom. Inmiddels is ook een jonge Blauwe Reiger in de buurt aan het vissen. Ook nu weer 
een geplukte Turkse Tortel in het Windbos. 

 

     

Jonge Blauwe Reiger 
 

10. Zondag 14 juni. Tijd 08.00 – 09.15. 14C bewolkt met dreigende luchten 
Een snelle ronde gelopen om vóór de bui weer binnen te zijn. Dat lukte net! Het is al een stuk rustiger, het 
broedseizoen raakt aan zijn eind voor veel vogels. Veel zijn nog met een tweede of zelfs derde legsel bezig, 
maar nieuwe soorten worden er niet meer aangetroffen.. De jonge Grote Bonte Spechten zijn uitgevlogen 
en zeuren bij hun ouders om voedsel in het Windbos. Van de Boerenzwaluw geen enkel levensteken. Dit 

gaat echt niet goed met de nieuwe brug. Ik sprak van de week Bep van Mil, ook bij haar in de Uithof is het 
stil onder de nieuwe brug. Ondanks dat ook zij daar nestkastjes hebben opgehangen. Ik denk dat we onze 
hoop maar moeten vestigen op de toekomstige Huiszwaluwtil die in de Hoekwierde gebouwd en geplaatst 
gaat worden.  
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Totalen BMP Hoekwierde: 

Soort 2011 2012 2013 2014 2015   Soort 2011 2012 2013 2014 2015 

 Fuut 1 1 1 2 0    Kleine Karekiet 7 4 3 9 9 

 Krakeend 1 1 1 0 0    Braamsluiper 0 1 0 0 0 

 Wilde Eend 8 6 7 11 7    Grasmus 4 3 1 4 3 

 Soepeend 4 1 2 2 2    Tuinfluiter 5 4 3 6 3 

 Kuifeend 0 1 0 0 0    Zwartkop 15 10 13 17 17 

 Sperwer 0 0 0 0 1    Tjiftjaf 7 10 10 13 9 

 Meerkoet 5 1 2 2 3    Fitis 6 3 4 2 2 

 Holenduif 1 2 2 2 2    Staartmees 2 4 4 3 1 

 Houtduif 15 22 12 17 12    Matkop 0 0 0 1 1 

 Turkse Tortel 7 7 7 5 4    Pimpelmees 13 12 12 17 14 

 Koekoek 0 1 0 1 0    Koolmees 22 22 23 23 17 

 IJsvogel 0 0 0 0 1    Boomkruiper 3 4 3 3 3 

 Groene Specht 0 1 0 1 0    Wielewaal 1 1 1 0 0 

 Grote Bonte Specht 4 5 3 2 3    Gaai 3 2 3 1 3 

 Boerenzwaluw 6 4 1 1 1    Ekster 6 10 7 6 6 

 Witte Kwikstaart 2 2 3 0 0    Zwarte Kraai 3 3 3 3 3 

 Winterkoning 8 15 12 11 14    Spreeuw 17 22 17 15 17 

 Heggenmus 8 12 13 11 11    Huismus 33 33 25 22 21 

 Roodborst 4 4 6 4 6    Ringmus 0 1 0 0 1 

 Nachtegaal 1 1 0 0 0    Vink 6 6 4 6 5 

 Merel 38 41 40 36 33    Groenling 8 4 5 2 4 

 Zanglijster 0 2 1 2 2    Putter 1 2 1 1 2 

 Bosrietzanger 0 0 0 2 1    Appelvink 1 3 2 1 1 

 
  Totaal werden er  245 territoria vastgesteld verdeeld over 37 soorten. 

  Het laagste aantal territoria sinds de start van deze inventarisatie. 
 

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 

Territoria 276 294 257 267 245 

 
Voor het eerst is er officieel een territorium van de Sperwer en de IJsvogel vastgesteld. 
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4. Bijzondere waarnemingen  
 
Het volgende overzicht zijn eigen waarnemingen, aangevuld met waarneming die op www.waarneming.nl zijn gezet 
en persoonlijke mededelingen van buurtbewoners. 
 
 

Januari 
Op 1 januari werden meteen al 38 verschillende vogelsoorten gezien 

in de Hoekwierde.  
De leukste zijn wel de 2 Vuurgoudhaantjes die Hugo aantrof  in het 

Windbos. 
Havik, Boomkruipers en Koperwieken werden regelmatig gezien.  
In het Windbos zaten Matkop, Goudvinken en diverse Grote Bonte 
Spechten. 
Marion ontdekte Witte Oorzwammetjes, Franje Breeksteeltjes en 
een Stijfselzwam in de wijk. 
Mollen waren behoorlijk actief ondanks de winter. 
S’-nachts werden regelmatig overvliegende Smienten gehoord. 
Ook deze maand opvallend weinig Groenlingen in de tuin. (Maximaal 
4 exemplaren) Dit is al het derde opeenvolgende jaar dat dit soort in 
de winter veel minder aanwezig is. 
Overtrekkende soorten waren vooral Grauwe Ganzen, Kolganzen, 
Brandganzen. Ook Kramsvogels werden in redelijke aantallen 
overtrekkend geteld. In de tuinen kregen we ze echter niet. Terwijl de 
Koperwieken wel in het bos en in de tuinen foerageerden! 
Verder stond deze maand weer in het teken van de tuinvogeltelling. 
Verderop in dit verslag worden de resultaten daarvan beschreven. 
Op 19 januari heeft de EZH de groene pluim gewonnen! 

Grote Bonte Specht 

 
 

Februari 
Een mannetje Grote Zaagbek vloog 14 februari over het huis. 
Op 18 februari zat plotseling een mannetje Tafeleend  in de gracht. 

En in het Gooimeer achter het Windbos zat een mooi mannetje 
Brilduiker. De Futen waren zelfs al aan het baltsen,  
21 februari een jagende Havik in de wijk. 
In de tuin trof ik 3 Bosmuizen aan. Dat zijn er vast meer, want dit 

waren allemaal jonkies! 
Deze maand een aantal leuke soorten zoals een juveniele 
Waterhoen, roepende Goudvink, en de IJsvogel.  
Op 23 februari hoorde Kees Breek een Zwartkopmeeuw overvliegen 
En op 27 februari  was er weer een Goudhaan in de tuin. 
 

Tafeleend 

 
 

Maart 
Op 1 maart was ie er weer: nummer: 7.14… .352, een geringde 
Blauwe Reiger . Hij zat in de vijver in de tuin te vissen. Dit bleek de 

op 21 juni 2012 geringde vogel uit het Vogelhospitaal te Naarden te 
zijn die hier voorgaande jaren ook kwam. Dus deze vogel is erg 
honkvast. Inmiddels heeft hij een volwassen kleed. 
Vanaf de eerste week in maart een mannetje Rietgors in de tuin. 
En op 12 maart ontdekte Hugo de eerste zingende Tjiftjaf van het 
jaar. Lekker vroeg dit jaar! 
Op 13 maart vloog alweer een Witte Kwikstaart door de wijk, het 
voorjaar was begonnen.  
Op 18 maart vlogen 3 Grutto’s over en op 20 maart een Bruine 
Kiekendief.  Ook de eerste nachtvlinders werden weer gezien. 

Geringde Blauwe Reiger  

 
 

 
 

 

 
 

http://www.waarneming.nl/
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April 
Op 5 april zaten 4 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Zilvermeeuw, 22 
Kokmeeuwen en 1 Stormmeeuw bij de brug van het brood te eten. 
Hugo zag op 7 april de eerste Purperreiger van het jaar weer over de 
wijk vliegen. Op 8 Op 10 april tijdens de voorbespreking van de Big-
Day Flevoland zagen we de eerste Boerenzwaluw aankomen. En een 
dag later verscheen er een paartje Goudvink bij Hugo in de tuin en 
zat een IJsvogel bij ons in de tuin. 
Op 16 april tijdens de eerste “Braamsluiper” avond vlogen de eerste 3 
Gierzwaluwen van dit jaar over de wijk en vloog de IJsvogel heen en 

weer over de gracht. Op het Gooimeer achter het Windbos zwom een 
Geoorde Fuut.  Op de 24

ste
 vloog een Regenwulp over. Hugo had op 

26 april een Braamsluiper in de tuin 
Op 29 april was de eerste Tuinfluiter van het seizoen aanwezig in  

Kwak de Soepeend       het Windbos en Hugo zag een Pontische Meeuw overvliegen. 
        Voor het eerst kwam eindelijk Kwak de witte Soepeend in de tuin. 
 
 
 
 

Mei 
Op 6 mei waren 5 Kleine Karekieten en 2 Grasmussen vrolijk hun liedjes aan het fluiten langs de Kwelsloot. 
En zowaar een nieuw soort voor de Hoekwierde: een Tapuit zat op het dak van nummer 16 om zich heen te kijken, 

waarschijnlijk even aan het uitrusten tijdens de trek.  
In de buurt zijn al veel vogels aan het broeden . De Futen hebben al 2 
redelijk grote jongen, maar zij zijn uit een andere wijk hier naartoe 
gezwommen. 
Marion en Hans hebben een Pimpelmees in hun nestkastje dat 

geringd is. Wellicht is het er één die Kees van de winter bij ons in de 
tuin heeft geringd. 
Op 9 mei is de feestelijke opening van de paaltjeswandeling. Er was 
voor het waarnemen van vogels iets te veel wind.  
Vanaf begin mei was de Braamsluiper af en toe in de tuin te horen en 
op 11 mei vlogen 2 Ooievaars over. 3 Grote Zilverreigers worden op  
14 mei door Marion ontdekt bij de gracht. Op 15 mei vliegt een 
Pontische Meeuw over! 

Tapuit  
 
 
 

 

Juni 
Op 4 juni vlogen 2 Indische Ganzen en 20 Canadese Ganzen over. 
In de tuin zijn ruim 50 Huismussen die op het kippenzaad afkomen. 

Veel ouders met jonge vogels. 
Hugo hoort ‘s-nachts weer een Waterral roepend overvliegen.  
Op 15 juni troffen Paul en 4 studenten van het Groenhorstcollege twee 
bloeiende exemplaren van de Bijenorchis (Ophrys apifera) aan.  

Een fantastische vondst voor de Hoekwierde maar ook voor heel 
Flevoland. 
17 juni vliegen de eerste Kruisbekken van het seizoen al weer over! 
Hugo ontdekt ze ‘s-morgens vroeg tijdens het leeghalen van zijn 
vlinderval. Ook 7 Ringmussen vliegen over, ze zitten in de buurt, als 
broedvogel wordt er  dit jaar 1 paar vastgesteld. 
Ook op 25 juni vloog een roepende Waterral over tijdens een 
nachtvlindersessie bij Hugo. 
Op 29 juni vloog een Zwartkopmeeuw over.  
Regelmatig vertoeven er Grote Zilverreigers in de buurt of vliegen er 
exemplaren over. 
‘s-nachts werden Scholeksters gehoord. 
 

Bijenorchis 
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Juli 
De maand  juli stond in het teken van de Biodiversiteitsdag.  
Qua aantallen vogels hoefden we niet te juichen, maar dat hadden we 
ook niet verwacht. (Net na het broedseizoen, sommige soorten waren 
al weer naar het zuiden gevlogen en andere soorten hielden zich stil. 
Zingen hoefden ze niet meer , het broeden voor dit jaar was klaar.) 
Er  werden tijdens de biodiversiteit dag 558 soorten (planten en dieren) 
gedetermineerd.  
Van deze dag is een apart verslag gemaakt. 
We begonnen alweer voorzichtig voer aan te bieden in de tuin.  
Dat leverde direct leuke soorten op, er kwamen  al snel > 100 
Huismussen dagelijks in de tuin eten.  
Maar ook de Sperwer was daarvan op de hoogte! 

Menig vogeltje werd in die tijd verschalkt. Het betrof voornamelijk jonge 
mussen , dus met weinig ervaring. 
Op 11 juli vloog een Kruisbek over de wijk en foerageerde 2 Kleine 
Mantelmeeuwen bij de gracht. 

Op zaterdag 25 juli was er een enorme zomerstorm,  de zwaarste juli 
storm sinds begin vorige eeuw.  
In het Windbos waaiden behoorlijk wat bomen omver. 
Een Reekalfje werd in het Windbos gezien net na de storm. Dat is 
gelukkig goed gegaan. 

Sperwer 

       

 
Augustus 

Op 1 augustus liepen er 3 Egels in onze tuin te snuffen. Twee kregen 
ruzie met  elkaar 
Dit was tevens het vlindertelweekend, hiervan worden verderop in het 
verslag de resultaten vermeld. 
Een roepende Oeverloper werd ‘s-nacht regelmatig  overvliegend 
gehoord tijdens het nachtvlinderen. 
De Matkoppen waren nog steeds te horen in het Windbos, zij hebben 
zich nu echt gevestigd in onze buurt. 
Ook de IJsvogel werd bijna dagelijks gezien. 
Op 3 augustus vloog alweer een Kruisbek over. 
Ook Oeverzwaluwen vlogen over  en Hugo melde een Grauwe Gans 
in z’n tuin op waarnming.nl , maar hij zal wel een overvliegend 
exemplaar bedoeld hebben. 
Op 23 augustus zat er een Buizerd in de wijk en vlogen 3 Visdiefjes 
over. Inmiddels werden er minimaal 4 Waterhoentjes geteld in de 
gracht, wat erg vroeg in het jaar is. (meestal zien we ze pas in 
september) 
Langs de Kwelsloot en de gracht zongen 7 Kleine Karekieten. 
Bij nader onderzoek onder het bruggetje werden geen extra nesten van 
de Boerenzwaluwen aangetroffen. 
En tenslotte foerageerde nog een Gierzwaluw op 27 augustus samen 
met 35 Boerenzwaluwen ‘s-avonds laat boven het vogelbosje 

IJsvogel op grasstengel boven de vijver 

 

September 

Op 22 september ontdekte Hugo een Bladkoning in het vogelbosje. Een nieuw soort voor de Hoekwierde!  
De vogel werd de dag erna nog 2x kortstondig gehoord maar niet gezien. Tijdens het zoeken troffen we wel twee 
Zwarte Mezen aan in de dennenboom van Johanna en een mannetje Goudvink in het Windbos. Eind september 
vlogen al weer veel Sijsjes over 
Op 29 september las ik de ringen af van het Knobbelzwanenpaar bij de Kimbrug. Dit paartje met 3 jongen is de 
laatste weken ook af en toe in de Hoekwierde aanwezig. 
Pa: 9.508.515 
Ma: AS70 
Jong (licht[pools]) : KK32 
Jong (donker)       : KK33 
Jong (donker)       : KK34 
 
Dit is hetzelfde vrouwtje waarvan het legsel vorig jaar mislukte in de Hoekwierde. Zij had toen een ongeringde man 
bij zich. Nu heeft ze een oudere man gevonden die altijd bij de Meergronden en/of in het Kromslootpark zat.  Deze 
man kon het dus beter. Gelukkig dit jaar 3 jongen voortgebracht. 
Deze jongen werden 2 dagen eerder (27 september) op deze plek door Henk Koffijberg geringd. 
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Oktober 
Deze maand bleek een topjaar van doortrekkende Goudhaantjes. 

Vanaf begin oktober werden er veel opgemerkt in de buurt. Het laatste 
topjaar van Goudhaantjes was in 2010. 
Er is dit jaar een goed broedsucces geweest, deze kleine vogeltjes 
broeden voornamelijk in naaldbossen. Bij dit soort invasies is uit eerder 
onderzoek gebleken dat de vogeltjes voornamelijk komen uit de 
naaldbossen van Scandinavië en Finland, maar ook uit de Baltische 
staten en Rusland.  
Hugo ziet op 26 oktober een Zeearend over zijn huis vliegen. 
En als klap op de vuurpijl meldt Marion 6 Halsbandparkieten op 29 
oktober, Hugo ziet er 3 uur later die dag één over vliegen!. 

Goudhaantje in de ceder. 

 
 

November 
Begin november komt voorzichtig de Zanglijster in de tuin, dat gebeurt 
niet zo vaak. Ook een Vuurgoudhaantje laat zich zien. Op 8 november 
meldt Hugo dat hij thuis de Kleine Zwanen kan horen die op het 
Gooimeer zitten aan de kant van Noord-Holland. 
Op 11 november heeft Marion 2 Zwarte Mezen in haar tuin.  
Een mannetje Kuifeend  zit op de 14

de
 in de gracht bij de Wilde 

Eenden.  
Het gaat maar niet winteren en dat zie je aan de kleine aantallen van de 
Koperwieken en Kramsvogels. Er trekken er wel nog steeds veel 
over.   
Ook Grauwe- , Kol- en Brandganzen worden ‘s-nachts veel gehoord.. 
In de tuin zitten opvallend minder Turkse Tortels dan voorgaande 
jaren.  Zo’n  3 exemplaren bezoeken regelmatig de tuin. In voorgaande 
jaren hadden we er meer dan 20. 
Op 30 november werd de Havik weer gezien. 
En eind november weer roepende Goudvinken in het Windbos 
De Kauwen zijn weer een slaapplaats kwijt bij de Radioweg e.o. Alle 
bomen zijn gekapt i.v.m. de verbreding van de A6. Daardoor zie ik 
steeds minder groepen  echt over ons huis vliegen. Ze hebben blijkbaar 
een   nieuwe plek verderop gevonden . 

Turkse Tortel 
 
 

December 
Ondanks het warme weer zijn er inmiddels leuke wintervogels in de 
wijk aanbeland. 
Op 2 december vangt de IJsvogel een visje uit de vijver. En ik zie een 
Groenling wegvliegen met een kleine Sprinkhaan in z’n snavel. 
waarschijnlijk een Zuidelijke Boomsprinkhaan Dat dacht ik een paar 
dagen ervoor ook al gezien te hebben bij een Pimpelmees, maar toen 
dacht ik dat ik me vergiste. Het is tenslotte december!  Maar bij het 
nakijken op waarneming.nl bleek dat er overal nog Zuidelijke 
Boomsprinkhanen gemeld werden en zelfs Sabelsprinkhanen! 
In de tuin ook Keep, Sijs, Ringmus en Grote Bonte Specht man en 
vrouw. In het Windbos zijn weer Appelvinken aanwezig. 
Tientallen Toendra Rietganzen vliegen vanaf half december over. 

Ringmus en 2 Kepen.  Foto Hugo Wieleman 
 

Een “vale” Pimpelmees komt een hapje eten in de tuin. Wat een 
gekke kleurafwijking.  
Ook andere mensen in de buurt zagen deze vogel, o.a. Paul, Nicolette, 
Marion, Rob en Elise lieten weten dat ze deze vogel met weinig 
pigment in de wijk hadden gezien. Hopelijk gaat het de “vale” 
Pimpelmees goed af, meestal zijn zulke lichte vogels de eersten die 

uit de lucht gegrepen worden door roofvogels. 
Op 9 december zat een mannetje Zwartkop in de tuin heerlijk te 
snoepen van de vetbollen. Later in de maand kwam ook een vrouwtje. 
De Sperwer kreeg bij Marion  in de tuin een Ringmus te pakken. 
Op 27 december zit er opeens ook een “afwijkende” Merel in de tuin. 
Het wordt hier nog een albino dorp. 

Afwijkende  Merel 
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5. Resultaat Nationale Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari.  
 
Er is in 8 tuinen geteld dit weekend. Sommigen hebben meerdere keren geteld.  
In onderstaand overzicht zijn de maximale getallen per tuin overgenomen. 
 
H+G = Hester en Greet 
B+P = Barbara en Peter 
E+R = Elise en Rob 
M+H = Marion en hans 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Merel en de Koolmees zijn de enige vogels die in alle tuinen gezien zijn. 

Het totaal aantal soorten  van 31 soorten is de hoogste tot nu toe. 
 
 

  
Top 3 

Jaar aantal soorten 1 2 3 

2012 23 Ekster  Turkse Tortel Huismus 

2013 28 Ekster  Merel Vink 

2014 21 Ekster  Turkse Tortel Huismus 

2015 31 Huismus Ringmus Vink 
 
 

  Wie H+G Leida Paul B+P Nicolette E+R M+H Hugo Totaal 

  Soort 
        

  

1 Huismus 21 4 0 10 0 3 10 0 48 

2 Ringmus 3 0 0 26 0 8 4 2 43 

3 Vink 15 0 0 4 5 5 5 7 41 

4 Ekster 12 0 0 19 2 2 2 2 39 

5 Merel 8 5 6 4 4 4 2 3 36 

6 Spreeuw 8 0 1 11 2 0 10 1 33 

7 Turkse Tortel 13 1 0 5 2 2 8 2 33 

8 Koolmees 3 2 6 3 2 2 2 5 25 

9 Groenling 1 0 0 2 1 6 3 4 17 

10 Houtduif 1 0 2 3 1 2 5 2 16 

11 Kokmeeuw 2 0 0 0 0 14 0 0 16 

12 Pimpelmees 2 0 6 1 2 2 1 2 16 

13 Wilde Eend 2 0 0 0 0 13 0 0 15 

14 Soepeend 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

15 Zwarte Kraai 1 0 0 1 3 3 0 2 10 

16 Roodborst 1 0 2 1 1 1 2 1 9 

17 Heggenmus 1 0 0 1 1 2 1 2 8 

18 Putter 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

19 Holenduif 2 0 0 2 0 2 0 0 6 

20 Waterhoen 0 0 0 0 0 2 4 0 6 

21 Gaai 2 0 0 2 0 0 0 1 5 

22 Grote Bonte Specht 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

23 Kauw 0 0 0 1 3 0 0 0 4 

24 Staartmees 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

25 Goudvink 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

26 Matkop 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

27 Meerkoet 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

28 Winterkoning 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

29 Goudhaan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

30 Sperwer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

31 Zanglijster 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  Totaal 110 12 27 96 29 76 63 49 462 
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Top 10 Hoekwierde: 
 
 

 
 
 
                    

                  Huismus 
 
 
      
          Ringmus   
      
        
                Vink 

 
 

 
 
Opvallend dat er dit jaar helemaal geen “wintervogels” gezien zijn in de tuinen zoals Keep, Kramsvogel, Koperwiek 
en Sijs. 

 

1 Huismus 

2 Ringmus 

3 Vink 

4 Ekster 

5 Merel 

6 Spreeuw 

7 Turkse Tortel 

8 Koolmees 

9 Groenling 

10 Houtduif 
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6. Ringsessies in de tuin in 2015. 
 

Onderstaande terugmelding via het Vogeltrekstation ontving ik van Kees. 
Het betreft een Koolmees geringd op 2 november 2014 in onze tuin, die op 7 maart 2015 teruggevangen werd bij de 
Kamperhoek (ringplek “de Glinte”) 

 
 
 
 
22 februari 2015 

Geringd: 
 
Heggenmus:        1    (2e kj) 
Merel:                   4    (1 m 2 kj + 1 m na 2 kj en 1 vr 2 kj + 1 vr na 2 kj) 
Pimpelmees        7    (1 m 2 kj + 3 m na 2 kj en 1 vr 2 kj + 2 vr na 2 kj) 
Koolmees:           2    (1 m + 1 vr 2 kj) 
Spreeuw:             2    (1 m + 1 vr 2 kj) 
Huismus:             2    (2 vr na 1 kj) 
Ringmus:            1    (1 -  na 1 kj) 
Vink:                    1    (1 m 2 kj) 

  
Totaal 20 nieuw geringd verdeeld over 8 soorten 
  
Terug gevangen: 
koolmees:            1    (1 vr 2 kj)   was geringd op 2 nov 2014 als vr 1 kj. In onze tuin. 

 
 
Dit jaar hebben we ook in de zomer gevoerd in de tuin. Het 
resultaat is werkelijk fantastisch. Meer dan 100 Huismussen 
bezoeken onze tuin om te komen eten. Daar zijn erg veel jonge 
vogels bij. Het idee ontstond om Kees te vragen al in september te 
komen ringen. Jonge mussen zijn nog erg onervaren en laten zich 
eerder vangen dachten wij. Dat liep echter wel wat anders.  
De mussen waren erg voorzichtig en vlogen over de netten heen. 
Toch wist Kees er een aantal in de netten te krijgen! 
Leuk daarbij was een jonge Huismus die twee witte veren in de 
staart heeft. Zie foto hiernaast. 
Een mooie herkenning voor de komende tijd. 
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2 september 2015                                            
De tuinvangst van 2 september 2015 
Van 10.00 – 15.00 uur (19 meter mistnet) 
Geluid:  - Koolmees/Pimpelmees 
 - Ringmus 
 - Sperwergrasmus (voor Zwartkoppen) 
 
Geringd: 
 
Pimpelmees: 1  (1

ste
 kj) 

Koolmees: 7  (4 -1
ste

 kj. + 1 vr 1
ste

 kj. + 2 m >1kj) 
Huismus:           12 (1 m >1kj + 4 m 1

ste
 kj. + 4 vr 1

ste
 kj.  

    + 3 - 1
ste

 kj.)           
 
Totaal 20 nieuw geringd verdeeld over 3 soorten.             Huismus met 2 witte veren 

 
 
 
 

27 september 2015                                          
 
Een prachtige dag, we hadden de tuin goed gesnoeid en de paden vrijgemaakt. ‘s-morgens vroeg zat er een 
mannetje Zwartkop in de tuin, maar die liet zich tijdens het ringen niet meer zien. 
Jammer genoeg ontsnapten er 3 Huismussen uit het net.  
 
Van 11.30 – 16.30 uur extra netopstelling achterin de tuin 
Geluid: Mussen 
 
Geringd: 
 
Pimpelmees:     2   beide man 1

ste
 kj (van dit jaar) 

Heggenmus:     3   2 1
ste 

kj en 1 volgroeid (geen leeftijd te bepalen) 
Koolmees:       20  8 man 1

ste
 kj en 2 na 1

ste
 kj 

                              9 vrouw 1 kj 
Huismus:    3 allen vrouw 1

ste
 kj 

Vink:              1   vrouw 1
ste

  kj 
 
Totaal 29 nieuw geringd verdeeld over 5 soorten   Pimpelmees 

 
 
 
 

1 november 2015       
Ook nu weer een prachtige dag. In de ochtend nog mist, maar in de middag kwam de zon door en werd 
het 14 C.  
Leuke soorten in de tuin waren Keep, Vuurgoudhaan, Tjiftjaf en 6 Ringmussen.  Tijdens het opzetten 
van de netten vlogen er al Koolmezen en Pimpelmezen in het net.  
Hoog over de netten vloog de IJsvogel. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koolmezen en een Pimpelmees in het netje 
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Uiteindelijk liet een Ringmus zich toch verleiden om in het net te vliegen. 

Ringmus 

 
Geringd van 10.00 – 15.00 uur (netten rondom de berg) 
Opgezet 1x 3 m, 2 x 6m en 2 x 7 m; totaal 29 m net. 
Geluid: koolmees, pimpelmees, zwarte mees en ringmus. 
  
totaal 41 vogels nieuw geringd en 3 vogels terug gevangen 
  
Koolmees:      23        13 vr 1ekj 
                                    2 vr na 1ekj 
                                    1 m na 1ekj 
                                    7 m 1e kj 
Pimpelmees:  17          8 vr 1ekj 
                                    1 vr na 1kj 
                                    8 m 1ekj 
 Ringmus:        1          - volgroeid (geen leeftijd vast te stellen) 
  
Terug:    1 Koolmees      geringd op 2 sep 2015 als – 1ekj; nu m 1ekj 
              1 Koolmees      geringd op 27 sep 2015 als m 1ekj; nu ook als m 1ekj 
  
              1 Pimpelmees  geringd op 7 april 2013 als m 2e kj; nu als m na1ekj  

            (geboren in 2012 en is nu in zijn 4
e
 jaar)    

 
  

     

Op 6 december stond nog een 
ringsessie gepland. 
Jammer genoeg waaide het te hard 
die dag.  
Door de wind waaien de netten te veel 
heen en weer en zien de vogels ze 
hangen.  
 
De dag ervoor  zaten 2 Kepen, 2 
Sijsjes, 8 Ringmussen, 1 Matkop, 2 
Grote Bonte Spechten, 16 
Kramsvogels, 7 Staartmezen, en een 
Vuurgoudhaan in de tuin. 
In die week zag ik totaal 31 
verschillende soorten in de tuin! 
 
 

En deze Pimpelmees wilden we graag vangen!  Wellicht lukt het in 2016! 
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7. Birdwatchingday 3 oktober. 
 
Voor het derde jaar hebben we onze trektelpost bezet op de Birdwatching day 
soort 7.10-08.00  08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 totaal 

aalscholver 32         32 

appelvink 9 4 4 1   18 

blauwe reiger   1       1 

gaai   1 2     3 

goudhaan 10 12 3   6 31 

graspieper 24 20 28 10 5 87 

grauwe gans 21   2 3   26 

groenling   1 2 5   8 

grote bonte specht   1       1 

grote gele kwikstaart 1 3   3 1 8 

grote lijster 1         1 

grote zilverreiger 2         2 

heggenmus 1 4 4 3 1 13 

holenduif   1 4     5 

houtduif 27 11 18 9   65 

huismus     1     1 

kauw     3 8   11 

keep 1         1 

kneu     1 1 3 5 

kokmeeuw 267   1     268 

kolgans 283 99 34 16   432 

koolmees 15 8 1     24 

kruisbek     1 1   2 

merel 1 1 5     7 

nijlgans   2       2 

pimpelmees 8 8     1 17 

sijs 1 6 3 5 4 19 

sperwer     1 1   2 

spreeuw 28 54 34 21 3 140 

stadsduif 1         1 

stormmeeuw 13         13 

tjiftjaf 1 1 3 1   6 

turkse tortel   1 3     4 

veldleeuwerik       2   2 

vink 10 18 5 6 2 41 

vuurgoudhaan 1   1     2 

wilde eend       1   1 

witte kwikstaart 5   3 4 1 13 

zanglijster 2 5 1 6 1 15 

zilvermeeuw 1       1 2 

zwarte kraai     4     4 

zwarte mees   2 3   7 12 

zwartkop 1         1 

totaal 767 264 175 107 36 1349 
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1349 exemplaren verdeeld over 43 soorten is een mooie score. Ook bij ons werd de invasie van de Goudhaantjes 

opgemerkt! 
 
Totaal zagen we 50 soorten, want ter plekke zaten ook nog: 

 Roodborst 

 Meerkoet 

 Winterkoning 

 IJsvogel (2) 

 Ekster 

 Boomkruiper 

 Ringmus 
 

 

soort 2012 2014 2015 
 

soort 2012 2014 2015 

aalscholver 183 3 32 
 

kruisbek 0 0 2 

appelvink 21 14 18 
 

merel 2 32 7 

blauwe reiger 2 4 1 
 

nijlgans 0 17 2 

boerenzwaluw 12 7 0 
 

oeverzwaluw 1 0 0 

bruine kiek 0 1 0 
 

pimpelmees 2 7 17 

buizerd 14 0 0 
 

postduif 14 0 0 

gaai 3 6 3 
 

rietgors 0 4 0 

gele kwikstaart 0 14 0 
 

ringmus 16 6 0 

goudhaan 0 0 31 
 

sijs 4 6 19 

graspieper 98 635 87 
 

sperwer 1 0 2 

grauwe gans 0 95 26 
 

spreeuw 248 1564 140 

groenling 7 34 8 
 

staartmees 0 14 0 

grote bonte specht 1 3 1 
 

stadsduif 0 1 1 

grote gele kwikstaart 0 8 8 
 

stormmeeuw 0 0 13 

grote lijster 1 7 1 
 

tjiftjaf 1 1 6 

grote zilverreiger 3 9 2 
 

turkse tortel 2 3 4 

heggenmus 0 0 13 
 

veldleeuwerik 0 219 2 

holenduif 9 3 5 
 

vink 60 858 41 

houtduif 30 0 65 
 

vuurgoudhaan 0 1 2 

huismus 0 4 1 
 

watersnip 0 1 0 

kauw 34 9 11 
 

wespendief 1 0 0 

keep 0 5 1 
 

wilde eend 1 7 1 

kleine mantelmeeuw 1 0 0 
 

witte 
kwikstaart 

7 29 13 

kneu 1 0 5 
 

wulp 1 0 0 

kokmeeuw 37 8 268 
 

zanglijster 28 802 15 

kolgans 15 467 432 
 

zilvermeeuw 4 1 2 

koolmees 6 17 24 
 

zwarte kraai 3 3 4 

koperwiek 162 0 0 
 

zwarte mees 4 0 12 

kramsvogel 3 0 0 
 

zwartkop 0 1 1 

 
 
 

Totaal 2012 2014 2015 

aantal 1054 5034 1349 

soort 40 42 43 
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8. Het weer in 2015 (overgenomen van weeronline.nl) 

 

Dit jaar scheen de zon gemiddeld over het land 1890 uur tegen 1639 normaal. Daarmee eindigt 2015 op de derde 

plaats in de lijst met zonnigste jaren sinds de start van de zonduurmetingen in 1906. April leverde de grootste 

bijdrage aan dit zonnige jaar. 2015 eindigt daarnaast op een zesde plek in de lijst van warmste jaren met een 

gemiddelde temperatuur van 10,9 graden tegen 10,2 normaal. De hittegolf van begin juli en vooral de extreme 

warmte van november en december hebben het jaar warm gemaakt. Ook verliep het jaar zeer nat met 940 mm tegen 

847 normaal. De laatste keer dat er zoveel neerslag viel was in 2001. 

 

Het jaar 2015 eindigt op een derde plaats in de lijst met zonnigste jaren. Het zonnigste jaar ooit is 2003 met maar 

liefst 2100 uren zonneschijn. De tweede plaats is in handen van 1959 met 1986 zonuren. De zon scheen dit jaar 

traditiegetrouw het meest langs de westkust, op de Waddeneilanden en vooral in Zeeland. Vlissingen was het 

zonnigst met bijna 2010 zonuren! Het somberst was het in Eelde met afgerond 1775 uur. Maar ook dat is nog altijd 

ruim 225 uur meer zon dan normaal. 

Februari was de op vijf na zonnigste februarimaand ooit en april de op vier na zonnigste aprilmaand ooit. April heeft 

met 242 zonuren de grootste bijdrage geleverd aan het zonnige jaar. Oktober, november en december kenden een 

normale hoeveelheid zonneschijn. 

 

Warm jaar door extreem warme november en december 

De maanden november en december hebben de grootste bijdrage geleverd aan het warme jaar. Het regende 

warmterecords. November was de op een na warmste sinds de start van de metingen met een gemiddelde 

tempratuur van 9,9 graden tegen 6,7 normaal. December spant de kroon met 9,7 graden tegen 3,7 normaal. Het 

oude record van 7,3 graden uit 1974 wordt daarmee verpulverd. We beleefden de warmste Kerst ooit en voor het 

eerst verliep december zonder vorst!. 

http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/winter/februari/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/lente/april/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/herfst/oktober/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/herfst/november/
http://nieuws.weeronline.nl/20-12-2015-warmterecord-midden-december-verpulverd/
http://nieuws.weeronline.nl/30-12-2015-zonnig-2015-in-een-oogopslag/


19 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2015 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

De hoogste temperatuur werd dit jaar gemeten tijdens de hittegolf van 30 juni t/m 5 juli. Op 2 juli werd het in 

Maastricht 38,2 graden. Niet eerder werd in juli zo’n hoge temperatuur in Nederland gemeten! De laagste 

temperatuur van het jaar is niet indrukwekkend met -8,8 graden. Gemeten op 23 januari in Wijk aan Zee. 

  

2015 normaal 

Warme dagen Maxima ≥ 20 graden 69 85 

Zomerse dagen Maxima ≥ 25 graden 29 26 

Tropische dagen Maxima ≥ 30 graden 5 4 

Vorstdagen Minima < 0 graden 40 58 

IJsdagen Maxima < 0 graden 1 8 

Natste jaar sinds 2001 

Qua neerslag komt dit jaar gemiddeld over het land uit op 940 mm tegen 847 normaal. Daarmee kunnen we 2015 als 

zeer nat bestempelen. Vijf maanden verliepen nat tot zeer nat, namelijk januari, juli, augustus, september en 

november. April was een zeer droge maand, maar ook in mei en juni was het droog. Hierdoor was er regionaal 

sprake van droogteproblemen. 

De meeste neerslag viel op de Veluwe met circa 1000 mm, op de voet gevolgd door Drenthe. Het droogst was het in 

Noord-Brabant met ongeveer 700 mm neerslag. 

Code rood: zwaarste julistorm ooit 

Het kwam dit jaar een keer tot code rood (weeralarm). Dat was vanwege de zware zomerstorm met zeer zware 

windstoten die toen over ons land trok. Het was de zwaarste julistorm ooit! 

Daarnaast kwam het op de volgende dagen tot code oranje: 

 24 januari: IJZEL, gevolgd door sneeuw 

 7 februari: ten noorden van de grote rivieren lichte IJZELbuien 

 31 maart: lentestorm met zeer zware windstoten 

 5 juni: zwaar onweer met zeer zware windstoten en hagel maken einde aan eerste tropische dag 2015 

 31 augustus: zwaar onweer met hagel en zware windstoten 

 17/18 november: hevige herfststorm met zeer zware windstoten 

 29 november: forse herfststorm met zeer zware windstoten 

http://nieuws.weeronline.nl/04-07-2015-hittegolf-nederland-officieel/
http://nieuws.weeronline.nl/02-07-2015-ultieme-hitterecord-bijna-verbroken/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/winter/januari/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/zomer/juli/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/zomer/augustus/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/herfst/september/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/herfst/november/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/lente/april/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/lente/mei/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/zomer/juni/
http://nieuws.weeronline.nl/25-7-2015-officiele-zomerstorm-een-feit/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/winter/januari/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2015-2/winter/februari/
http://nieuws.weeronline.nl/31-03-2015-live-blog-lentestorm/
http://nieuws.weeronline.nl/05-06-2015-eerste-landelijke-tropische-dag-2015/
http://nieuws.weeronline.nl/30-8-2015-vandaag-en-morgen-stevige-onweersbuien/
http://nieuws.weeronline.nl/17-11-2015-live-storm-trekt-over-nederland/
http://nieuws.weeronline.nl/29-11-2015-weeronline-live-zuidwesterstorm/
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Het weer in 2015 in het kort: 
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9. Dagvlinders  
De allereerste dagvlinder, een Dagpauwoog zag ik op 12 maart. Op 17 maart zag Hugo twee Kleine Vossen.  
In april volgden achtereenvolgend Klein Koolwitje, Citroenvlinder, Bont Zandoogje, Boomblauwtje en Groot 
koolwitje.  
Op 19 april liep ik mijn eerste vaste vlinderrondje door de wijk. Al weer 1 Boomblauwtje, 1 Kleine Vos, 4 
Dagpauwogen, 4 Bonte Zandoogjes en 7 Kleine Koolwitjes. 
Daags voor de opening van de paaltjesroutes op 9 mei werd door de gemeente per abuis het vlindergrasveldje 
gemaaid, Eeuwig zonde, veel orchideeën werden gemaaid en de dagen toen het echt lekker warm weer werd kon ik 
dus niet starten met m’n telroute van de dagvlinders. 
Op de 6

de
 wel een Kolibrievlinder in de tuin. Deze behoort tot de groep van  nachtvlinders maar is overdag veelal 

actief.   
Op 7 juni voor de tweede keer de vlinderroute gelopen. Het afgemaaide orchideeënveld leverde nog niet veel op. 
Maar toch zaten er 3 Hooibeestjes! 
In het bosje er naast zat een Distelvlinder! De vlinderstichting zegt hier momenteel over:  

 
“Dit zijn trekvlinders die de winter in Afrika 
doorbrengen. De nakomelingen van deze 
Afrikanen vliegen in het voorjaar naar 
noordelijker streken en als het allemaal 
meezit bereiken ze dan ook Nederland. 
Dit gebeurt in mei. Deze immigranten 
planten zich hier voort en in juli en 
augustus verschijnen de nieuwe vlinders. 
 
Dit jaar zijn er in mei al ruim 1200 
meldingen en dat voorspelt vele 
duizenden distelvlinders komende zomer. 
De aantallen die hier in Nederland te zien 
zijn fluctueren enorm. Hoeveel ons land 
bereiken is namelijk van veel zaken 
afhankelijk. In de eerste plaats hoeveel 
distelvlinders er in Afrika zijn. Als daar 
ongunstige omstandigheden waren, zijn 
er maar weinig distelvlinders die de reis 
naar het noorden starten. Vervolgens zijn 
de omstandigheden tijdens de lange reis 
cruciaal. Grote lage drukgebieden, storm,  

Distelvlinder op het veldje waar niet gebouwd mag worden! 

 
regen en tegenwind hebben allemaal invloed op hoeveel vlinders het uiteindelijk redden. 
en tegenwind hebben allemaal invloed op hoeveel vlinders het uiteindelijk redden. 
Hoeveel vlinders we komende zomer te zien zullen krijgen is ook nog afhankelijk van de omstandigheden die de 
rupsen ondervinden. Er zijn redelijk wat distelvlinders aangekomen, deze hebben hier eitjes gelegd op diverse 
distelsoorten en zijn gestorven. Over een week of wat zullen de nieuwe vlinders verschijnen. Deze zijn er volop in 
augustus. In de loop van september verdwijnen ze weer op weg naar het zuiden. Distelvlinders kunnen hier de winter 
namelijk niet overleven”. 

 
Waarnemingen van de distelvlinder in mei. 2009 was het laatste 'topjaar'. (Bron: Vlinderstichting) 
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Op 26 juni de derde vlinderroute gelopen van 13.00 – 14.45 uur. 21C en 
bewolkt. Broeierig warm.  
De dijk is gemaaid, en deze keer is het goed gegaan met het 
orchideeënveld.  
Voor het eerst een Bruin Blauwtje. Nauwelijks te herkennen zo versleten 
is hij! 
Juni is meestal een stille maand wat dagvlinders betreft, de zgn. “junidip”. 
Dit komt omdat vlinders die in meer generaties vliegen per jaar vaak in 
mei (de voorjaarsvlinders) en in juli (de zomervlinders) vliegen.  
De komst van het Bruine Zandoogje kondigt meestal het einde van deze 
periode aan volgens de Vlinderstichting. Vandaag telde ik er 5 dus dan 
moet dat een goed teken zijn. 
In het orchideeënveld waren veel micro’s aanwezig en bij de paddenpoel 
trof ik een Sneeuwwitte Vedermot aan. 

Bruin Blauwtje (versleten) 
Op 1 juli liep ik weer een ronde. Van 11.50 – 13.30 uur 27C onbewolkt. 
Later op de dag liep het kwik op tot boven de 30C. 
Gister was het begin van de hittegolf, maar echt heel veel vlinders waren 
er nog niet. Omdat er een stevig briesje stond waren veel Koolwitjes niet 
op naam te brengen, ze vlogen als een raket voorbij! In totaal toch 32. 
Waarschijnlijk voor het merendeel Kleine Koolwitjes. 
Ook waren er 2 Gamma-Uilen aanwezig in het orchideeënveld. 
Op 11 juli tijdens de biodiversiteit dag werd de eerste Kleine Vuurvlinder 
gezien. En ook 7 rupsen van de st. Jacobsvlinder. 
 
De volgende ronde  was op 18 juli. Van 14.35 – 16.40 uur 22C en zo’n 
30% bewolkt, en eigenlijk te veel wind. Maar als je goed met een tak  
zwiept komen de vlinders wel tevoorschijn. Veel Bruine Zandoogjes  en     

Bont Zandoogje                de eerste st. Jansvlinder van het jaar. Totaal 146 vlinders  
 
 

Op  22 juli liep ik de 6
de

 ronde van dit seizoen. Ook nu mooi weer. 
21C 13.00 – 15.25 uur 
Het aantal Bruine Zandoogjes is bijna gelijk gebleven ten opzichte van 
de vorige telling. Ook de andere soorten. De Dagpauwogen beginnen nu 
toe te nemen. Voor het eerst tijdens de telling Landkaartjes! Totaal 
werden 147 vlinders geteld 
 
De 7

de
 ronde werd op 2 augustus gelopen. Prachtig weer 

25C  14.25 – 16.25 uur 
Bruine- en Icarus Blauwtjes piekten deze dag. Ook erg veel Bruine 
Zandoogjes en Dagpauwogen. 
Totaal werden 262 vlinders verdeeld over 13 soorten 
 

Klein Koolwitje 

 
De laatste ronde werd gelopen op 22 augustus. 
23C 14.25 – 15.36 uur veel wind langs de dijk.  
Dijk en open plekken waren gemaaid. Zonnig, licht bewolkt 
Ondanks de wind en dat er al gemaaid was werden nog redelijke aantallen 
geteld. 
Atalanta, Gamma-Uil en Klein Koolwitje waren goed vertegenwoordigd 

Doordat er al zo vroeg gemaaid werd dit jaar ben ik niet verder meer gaan 
tellen 
 
 
 

St Jansvlinder 

 
Dikkopjes werden dit jaar niet aangetroffen. Of dit te maken heeft met het vroege maaien van het orchideeënveld is 
niet na te gaan, daarvoor zien we ze te weinig bij ons in de buurt.  Maar een kenmerk van het Zwartsprietdikkopje 
is dat de eieren overwinteren in het gras. Dit betekent dat ze alleen kunnen overleven op plekken waar gras blijft 
staan van de zomer tot het volgend jaar. Alle plekken die worden gemaaid zijn dus ongeschikt voor voortplanting van 
deze soort. 
 
In september en zelfs tot eind oktober werden nog Citroenvlinders, Kleine Koolwitjes, Atalanta’s en 
Dagpauwogen gemeld in de Hoekwierde. 

 
De allerlaatste vlinder, een Atalanta zag ik op 1 november over de tuin wegvliegen.  
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 Totaal overzicht van de Vlinderroute tellingen in de Hoekwierde 2015 
 
 
Er werden dit jaar 17 soorten dagvlinders waargenomen. 
 

  
Dagvlinders Hoekwierde 
              2015 > 20C  20C 21C 27C 22C 21C 25C 23C Totaal 

   Datum  19-4 7-6 26-6 1-7 18-7 22-7 2-8 22-8   

1 Atalanta   1   1 5 5 5 13 30 

  Blauwtje spec.         1       1 

2 Bont Zandoogje 4   3 1 10 12 10 12 52 

3 Boomblauwtje 1       7 4 12 2 26 

4 Bruin Blauwtje     1   4 6 47 5 63 

5 Bruin Zandoogje     5 4 87 72 121 8 297 

6 Citroen Vlinder             2 1 3 

7 Dagpauwoog 4 1     1 11 22   39 

8 Distelvlinder   1       2 1 1 5 

  Gamma-uil   3   2 9 11 6 22 53 

9 Gehakkelde Aurelia         2 1     3 

10 Groot Koolwitje       1         1 

11 Hooibeestje   3 2 1 1 1 1 5 14 

12 Icarusblauwtje         2 2 23 1 28 

13 Klein Geaderd Witje   1     1       2 

14 Klein Koolwitje 7 2   12 13 14 10 41 99 

15 Kleine Vos 1   1           2 

16 Kleine Vuurvlinder         1   1 1 3 

  Koolwitje spec.     1 10 1 1     13 

17 Landkaartje           2 1   3 

  Sint-Jansvlinder         1 3     4 

  Totaal 17 12 13 32 146 147 262 112 741 

 
Groen = Een soort is niet verder op naam te brengen, maar de familienaam is wel bekend 
 
Blauw = Dag actieve Nachtvlinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bruin Blauwtje 
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10. De Landelijke tuinvlindertelling 2015 (2 en 3 augustus) 
 
De meeste mensen hebben meerdere keren geteld! In dit overzicht is het hoogste aantal van elke teller 
weergegeven. (scoort lekker veel in de gemiddelden, zie onderste regels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemiddeld aantal vlinders per telling in de Hoekwierde is 15, 7 
Gemiddeld aantal soorten per telling in de Hoekwierde is    6,6 

Soort 
Paul 

Elise en 
Rob 

Anneke 
S. 

Greet en 
Hester 

Hugo Marion Totaal 

Atalanta   1 1 1 5 2 10 

Bont Zandoogje       1     1 

Boomblauwtje   3 1 1   2 7 

Bruin Zandoogje 4   1   3 1 9 

Citroenvlinder 1 1   1 3   6 

Dagpauwoog 1 5 9 1 8 3 27 

Distelvlinder   1 2   3   6 

Gehakkelde Aurelia   2 1 1 1 1 6 

Groot Koolwitje 2 2   1 1   6 

Icarusblauwtje 2           2 

Klein geaderd witje   1     1   2 

Klein Koolwitje   1 2 2 2 1 8 

Kleine Vos     3       3 

Landkaartje 1           1 

Totaal 11 17 20 9 27 10 94 

        Dag actieve Nachtvlinders: Totaal 

Gamma uil       1     1 

Muntvlindertje 5     12     17 

Kolibrievlinder 3           3 

Totaal 8     13     21 

Landelijke  
Top 3   

Hoekwierde  
Top 3 

1. Atalanta   1.Dagpauwoog 

2. Dagpauwoog   2. Atalanta 

3. Klein Koolwitje   3. Bruin Zandoogje 
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11.  Juffers en Libellen. 
 

Vrijdag 1 mei zaten opeens veel nog niet uitgekleurde Vuurjuffers in de tuin.  

Pas op 5 juni werd het een zomerse dag van boven de 30C en direct kwamen er honderden juffers en libellen 
tevoorschijn.  

 
In de tuin vlogen 10-tallen Azuurjuffers. 
 

 
Ook zo’n 10 Vuurjuffers. 

 

 
En rond de  15 Lantaarntjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En een mannetje Platbuik vloog boven de vijver achter een Rode Heidelibel aan 
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Ook een Grote Keizerlibel was aanwezig. 

 
 
Tijdens de 1000 soorten dag werd er een Blauwe Glazenmaker gezien en een Grote Roodoogjuffer. 
  

 Grote Roodoogjuffer. Foto Marion Lap 
 
 

 Kleine Roodoogjuffer. Foto Marion Lap 
 

Blauwe Glazenmaker. Foto Victor Eggenhuizen 

 
Tenslotte zag Marion op 29 augustus een Kleine Roodoogjuffer 
 
 
 
 

12. Zoogdieren  
 

Afgelopen winter was er sprake van een muizenplaag.  
Het stikte overal van de Bosmuizen en er werden later in het jaar ook sporen van de Veldmuis ontdekt. 

Huismuizen werden bestreden en ook de Bruine Rat liet zich aan 
mensen zien, die dat liever niet zagen. 
De Vos verbouwde z’n burcht en kreeg weer jongen. Daarvan zag 
ik alleen de sporen op het volleybalveld, gezien heb ik ze niet! 
Ook Mollen waren er in overvloed, de maai-club werd er hopeloos 
van! 
Vanaf 11 mei verschijnt weer een Egel in de tuin, die later 
regelmatig gezien werd. Uiteindelijk hadden we weer drie Egels in 
de tuin.  
Op 20 mei tijdens m’n BMP ronde liep ik tegen twee Reeën aan die 

angstig vanuit de Velden het Windbos in renden om beschutting te 
zoeken. 
 
Op 22 juni lag een dode volwassen Bruine Rat op de weg voor ons 
huis. Een Zwarte Kraai was er heerlijk van aan het smullen.  

‘s-middags toen ik thuis kwam was er niets meer van terug te vinden. 
 
Elise zag op 27 juli een jonge Ree in het Windbos. 

 
Op 11 juli werden met behulp van een batdetector 3 soorten vleermuizen ontdekt. 
1. Gewone Dwergvleermuis 
2. Meervleermuis 
3. Laatvlieger 
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13. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  
 
Op 28 januari zat een Scherphoekvedermot op het raam. En 20 maart gebruikte ik voor de eerste keer dit jaar de 
lichtval. De volgende morgen zaten er 4 Nunvlinders en 2 Tweestreepvoorjaarsuilen in de bak. Ook op 3 april 6 
Nunvlinders. Het smeer wat ik gebruikte in de tuin werkte voor geen meter, er kwam niets op af 
Op 5 en 10 april gebruikte ik voor het eerst licht met laken én de lichtval wat o.a. een Roesje opleverde. 
Tot eind april bleef het op een enkele dag na te koud. 
 
Pas op 4 mei na een redelijk warme dag begon het seizoen op gang te komen. O.a. kwamen een Snuitvlinder, 4 
Hagedoornvlinders en een Hermelijnvlinder op het licht af.  
De Hermelijnvlinder is nieuw voor de tuin. Bij nazoeken vond ik slechts 1 eerdere waarneming in Flevoland uit 1975 
in Lelystad die is verzameld en in een collectie is terechtgekomen. Het zijn vlinders die 
voornamelijk voorkomen in de duinen. 
De volgende ochtend trof ik een Pauwoogpijlstaart in de lichtval aan. 

 

Hagedoornvlinder    Pauwoogpijlstaart               Hermelijnvlinder  

 
Ook een nieuw soort voor de Hoekwierde is de Witkopmot. 
Op 6 mei kwam Rolly aan de deur met een verregende Gamma-uil. Deze had ze gered door hem op het droge te 
leggen. Gamma- uilen zijn trekvlinders en deze zal wel met een regenbui naar beneden gestort zijn. Gelukkig kon 
deze vlinder na het opdrogen weer verder vliegen. 

Op 11 mei vang ik voor de Hoekwierde een nieuw soort, de Lichte 
Blokspanner. 
15 mei zat het eerste Muntvlindertje weer in de tuin. 
Op 7 juni plotseling 2 micro’s in de tuin. Dit zijn Oosterse Schonen, 

een nieuw soort voor de Hoekwierde.  
Waarschijnlijk is de soort in de 20e eeuw geïmporteerd in Nederland en 
vanuit hier heeft ze grote delen van W- en Midden Europa veroverd. 
Schijnbaar kon de soort zich beter vestigen in W-Europa dan in haar 
huidige vlieggebied in Turkije. Gezien de oorsprong van de soort, is de 
naam oosterse schone ontstaan. 
 
Op 10 juni weer een nieuw soort voor de Hoekwierde. Hugo en ik 
troffen bij een stapeltje vermolmd hout bij mij in de tuin een Donker 
Kroeskopje aan, een super kleine microvlinder. Hij leeft van diverse 
soorten zwammen en rottend hout. Dit soort is op waarneming.nl nog 
maar 12 keer gemeld in Nederland waarvan 1 melding uit Flevoland in  

Oosterse Schone     het Roggebot op 27 augustus 2011 (op licht) 
       
En op 12 juni hebben we (Hugo, Marion en Greet) al weer 100 soorten 
nachtvlinders gedetermineerd in de Hoekwierde in 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donker Kroeskopje                         Aantal Waarnemingen Donker Kroeskopje in Nederland  
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Op 14 juni is het een prachtige avond, ik zet de vlinderval aan en de volgende morgen tref ik daar meer dan 100 
nachtvlinders in aan  verdeeld over 39 soorten! 
Daar zat een Moeras-w-uil tussen, de eerste voor Flevoland!  En ook landelijk zeldzaam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moeras-w-uil 

 
.   
Op 2 juli zit een onbekende vlinder voor mij op het laken. Het bleek een 
Heideringelrups te zijn. Nieuw voor de Hoekwierde. Pas de derde 

waarneming van Flevoland.  
Op 4 augustus 1997 werd een exemplaar aangetroffen in het 
Harderbroek. En in dit jaar op 1 maart werden er door Ico Hoogendoorn 
623 eitjes geteld langs de Lepelaarweg.  
Ook dit is een vrij zeldzame vlinder in Nederland.  
De vlinderstichting zegt hierover: “Komt vooral in heidegebieden in de 
oostelijke helft van het land voor, en op de eilanden Texel en 
Terschelling.  
De waarnemingen kunnen per jaar sterk fluctueren.  
 
 

Heide ringelrups 

Eitjes van de ringelrups, 1 maart 2015 Lepelaarweg.   Foto  Ico Hogedoorn 

 
Opvallend dit jaar zijn de Kolibrievlinders. Landelijk werden er erg veel gemeld. Ook in de Hoekwierde waren er 
verschillende waarnemingen. Hugo zag op 4 en 30 juni een exemplaar en ik op 6 juni en op 11 juli. 
100 tot 200 waarnemingen per jaar is normaal, maar in warme zomers zijn het er soms vele duizenden. De meeste 
waarnemingen worden gedaan in augustus en september, maar vanaf het voorjaar zijn ze te zien. 
Het  zijn trekvlinders, die overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika. De vlinders planten zich hier voort; in het 
najaar vliegen de meesten weer terug naar het zuiden. Hoewel het nachtvlinders zijn, zijn ze overdag actief. 
De kolibrievlinder is de laatste jaren gewend geraakt aan zachte winters. Vroeger trokken ze allemaal in het najaar 
weg; de laatste jaren blijven er steeds meer hier hangen. In een zachte winter kunnen ze overleven, maar als het 
koud wordt niet. Ze kunnen namelijk niet tegen vorst. De vlinders vliegen overdag, vooral bij zonnig weer maar soms 
ook bij bewolking of zelfs in lichte regen. De kolibrievlinder komt regelmatig in tuinen om daar uit de bloeiende 
planten zijn brandstof te halen: nectar. Ze bezoeken allerlei soorten planten met buisvormige bloemen en worden ook 
af en toe in de schemering of in het donker waargenomen. Overal in het land kun je ze tegenkomen, want het is een 
mobiele soort die met gemak tientallen kilometers aflegt. 
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Op 8 oktober kwam Rolly met een rups van de Perzikkruiduil  die ze in haar tuin had gevonden. 
Dit jaar werden relatief veel Sneeuwwitte Vedermotten aangetroffen in de tuin. Vooral in het Koninginnekruid 
 

 
Rups van de Perzikkruiduil           Sneeuwwitte Vedermot 

 
 
Verder was het een goed pijlstaarten jaar. In de tuin zag ik 7 soorten 

van deze familie. 
 
Van boven naar beneden en van links naar rechts: 
 

 Groot Avondrood 

 Klein Avondrood 

 Populierenpijlstaart 

 Kolibrievlinder 

 Lindepijlstaart 

 Pauwoogpijlstaart 

 Ligusterpijlstaart 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
In totaal zijn er nu 398 soorten nachtvlinders (macro’s én micro’s) gedetermineerd in de Hoekwierde 
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14. Amfibieën en Reptielen  
Heel af en toe liet een Bruine Kikker zich zien in januari en februari. Vanaf eind maart 
begonnen ze weer lekker te brommen nachts en op 1 april zat de vijver vol kikkerdril. 
Geinig is wel dat tijdens de biodiversiteit dag op 11 jul een Europese Meerkikker en een Bastaardkikker werden 
gedetermineerd, nieuw voor de Hoekwierde. Verder geen extra soorten dan een Groene Kikker spec. en een 
Kleine Watersalamander. 
 
 

15. Tot slot 
 

Door alle inspanningen tijdens de Biodiversiteit dag ziet het totaal voor 2015 er spectaculair uit . Alle  uitgewerkte 
gegevens zijn  terug te vinden in het  speciale verslag wat hierover geschreven is.  
  

 
 
 

16. Dank 

 
Dank aan iedereen die dit jaar de moeite nam om waarnemingen en foto’s aan mij door te geven. 
 

 Anneke Smit 

 Hester Brouwer 

 Hugo Wieleman 

 Johan Bosma 

 Kees Breek 

 Leida van Dijk 

 Marion en Hans Lap 

 Nicolette van der Ben 

 Paul Weber 

 Peter en Barbara Scholten 

 Rob en Elise de Jager 

 Rolly van Itteren 

 Susan Zijlstra 

 Iedereen van de 1000 soorten dag  
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