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1. Inleiding  
 
Het vogeljaarverslag bevat opgetekende resultaten van waarnemingen van de flora en fauna in de Hoekwierde. Dit is 
een persoonlijk verslag ontstaan uit hobbyisme, er worden dus geen eisen gesteld aan lay-out en andere tijdrovende 
zaken.  
 
Omdat er in de Hoekwierde verschillende mensen met aparte projecten bezig zijn, is er een vraag gekomen om daar 
ook apart op te kunnen registreren om de resultaten per deelgebied te kunnen rapporteren en beschrijven. 
Voor het “Vogelbosje” doe ik dit al vanaf het begin af aan (2009). 

Dit jaar zijn daar 2 nieuwe projecten bij gekomen. 

 
 
Ten eerste de “Observatiehut” in het Windbos. Een prachtige schuilhut, deels onder de grond, die uitzicht biedt op 

een open plek in het bos waar veel voederplekken zijn gecreëerd en broedplekken zijn gemaakt voor diverse 
soorten.  Hier ligt een logboek waarin bezoekers hun waarnemingen en belevenissen kunnen beschrijven. Ik 
beoordeel of dit rechtmatige waarnemingen zijn op basis van verworven kennis en beslis of dat wel of niet in dit 
verslag wordt opgenomen. Verder is deze hut al zo bekend geraakt in de vogelwereld, dat er regelmatig bezoekers 
komen die rechtstreeks hun waarnemingen invoeren op www.waarneming.nl  
De plek wordt in de winter door mij minstens 1x per week bezocht en geteld. En van veel vogelvoer voorzien. 
 
Ten tweede de “Kwelbeek” Een omgetoverd gebied van kwelsloot met riet naar een meanderende beek met op 

diverse plekken riet voor rietvogels om in te kunnen broeden, oevers met zandgrond geschikt voor diverse 
vegetaties. Ook komt er veel plaats voor het inzaaien van diverse bloemenmengsels wat een aaneengesloten lint 
moet worden langs de beek voor vlinders, bijen en talloze andere insecten. Dit laatste gaat z’n uitvoering in 2017 
beleven. 
In 2016 zijn er al een aantal bloemen, paddenstoelen en diverse dieren geïnventariseerd in dit gebied. Voor 2017 
wordt een plan van aanpak gemaakt voor een monitoring hoe dit nieuwe gebied zich zal ontwikkelen aan 
biodiversiteit in de loop der jaren. 
 
In 2016 waren er weer veel activiteiten op het gebied van de natuur: 

 Er werd gestart met de eerste Hoekwierde Wintervogelcursus in februari 

 De  broedvogelmonitoring werd voor het zesde jaar uitgevoerd, en inmiddels kan er voorzichtig wat gezegd 
worden over de status van de Rode Lijstsoorten. 

 Het inventariseren van de nachtvlinders vierde hoogtijdagen 

 Er werd in het voorjaar een observatiehut gebouwd in het Windbos 

 Het aantal tellingen van de dagvlinders was dit jaar minder dan voorgaande jaren  

 Alle planten, bomen en struiken werden geïnventariseerd in het Vogelbosje 

 Er deden 8 tuinen mee met de Nationale Tuinvogeltelling in januari 

 Er deden 5 tuinen mee met de landelijke Vlindertuintelling in augustus 

 Tijdens de Birdwatchday in oktober zagen Dick Groenewegen en Johan Bosma ze vliegen op de trektelpost  

 Er werden langs de Kwelbeek al leuke waarnemingen gedaan in het eerste jaar van haar bestaan. 
 
Er werden in dit jaar toch nog nieuwe vogelsoorten aan onze lijst toegevoegd. 

1. Op 23 februari zat een Kuifduiker op het Gooimeer net achter het Windbos 
2. Een groep van 70 Noordse Kwikstaarten vloog op 9 mei over 
3. Een Zwarte Wouw vloog op 11 mei over 
4. Op 29 mei vloog een Witgatje over de wijk 

 
Hiermee is de Hoekwierdevogellijst gegroeid naar 153 soorten die op www.waarneming.nl  geregistreerd staan. 
 
Zoals bekend bestaat dit jaarlijkse verslag uit veel overzichtlijstjes en is dus voor de echte liefhebber bedoeld om in 
één oogopslag te kunnen zien wat zich afgelopen jaar in de Hoekwierde afspeelde. 
 
Veel leesplezier! 
 
Greet Boomhouwer 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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2. De broedvogels en andere waarnemingen in het 
Vogelbosje. 

 

Op 20 maart start het Broedvogel Monitoring Project. Dit loopt door tot eind juni. 
Wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het gebied ten opzichte van vorig jaar: 

 Vermindering van rillen 

 Opnieuw ingezaaide vlinderstrook 

 Veel hout uit het bos verwijderd 

 Boomstammen naast de paden verwijderd 
 

De onderstaande gegevens zijn geselecteerd uit de totale broedvogelmonitoring van de Hoekwierde. 
Dit was het 8

ste
 jaar dat er geïnventariseerd is. 

Ten opzichte van vorig jaar werden de Boomkruiper, Pimpelmees en Tuinfluiter  niet als broedvogel vastgesteld. 
Daarentegen waren de Ekster, Gaai, Groenling, Heggenmus, Roodborst en Zwarte Kraai weer terug in het 
vogelbosje. De Spreeuw deed het opvallend goed dit jaar in al die oude “Spechtengaten” en ook de Houtduif was 
weer in goede aantallen aanwezig. 
Totaal werden er 29 territoria vastgesteld verdeeld over 16 soorten. Toch een leuke score voor zo’n klein bosje. 
 
 

Broedvogels van het Vogelbosje Hoekwierde   

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 1 1 0 

Ekster 1 2 0 2 1 0 0 1 

Fitis 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 0 0 2 

Groene Specht 0 0 0 1* 0 0 0 0 

Groenling 2 2 1 0 0 0 0 1 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 1 2 1 

Heggenmus 1 3 1 0 0 0 0 1 

Holenduif 0 1 1 1 1 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 2 3 1 4 

Huismus 2 4 4 0 0 0 0 0 

Koolmees 3 4 3 2 1 3 2 2 

Merel 4 4 4 5 4 3 4 3 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 1 2 0 

Putter 0 0 1 0 0 0 0 0 

Roodborst 1 2 1 1 0 1 0 1 

Spreeuw 2 5 2 3 2 2 3 5 

Staartmees 0 0 0 1 1 0 0 0 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 1 1 0 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 1 0 0 

Vink 1 2 1 1 1 1 1 1 

Winterkoning 2 2 1 3 1 1 1 2 

Zanglijster 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 0 0 1 

Zwartkop 1 1 1 2 1 1 1 2 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 21 22 20 29 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 16 15 13 16 

 
* wel een territorium maar niet gebroed 
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Ook werd in 2016 een begin gemaakt met het inventariseren van de overige flora en fauna. Vooral Dick de Jager 
heeft de planten, struiken en bomen mooi in kaart gebracht. Marion stortte zich op de paddenstoelen. 
In 2016 zijn er 13 soorten paddenstoelen vastgesteld in het Vogelbosje:  
Onderstaande foto’s zijn van Marion van Eeuwijk. 

Van boven naar beneden van links naar rechts: Schubbige Bundelzwam, Amandelvezelkop, Vliegenzwam 
Sombere Honingzwam, Witte Koraalzwam, 
Wortelende Inktzwam, Spekzwoerdzwam, Zadelzwam (foto Dick de Jager), Dadelfranjehoed. 
Geschubde Inktzwam (foto Dick de Jager), Gewone Zwavelkop, Parelstuifzwam, Grote bloedsteelmycena 
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Er werden 83 soorten planten/struiken/bomen vastgesteld in het gebied, 2 hybridus en 20 verzamelsoorten. 

Planten aangemerkt als escapes zijn te herkennen aan: ** 
Niet inheemse soorten zijn te herkennen aan: * 
De foto’s zijn gemaakt door Dick de Jager.    De Brede Wespenorchis door Hugo Wieleman. 

  Soort 

 

Soort 

1 Spaanse aak - Acer campestre 43 Zomerklokje - Leucojum aestivum ** 

2 Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus 44 Wilde liguster - Ligustrum vulgare 

3 Duizendblad - Achillea millefolium 45 Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum 

4 Look-zonder-look - Alliaria petiolata 46 Puntwederik - Lysimachia punctata * 

5 Daslook - Allium ursinum ** 47 Echte kamille - Matricaria chamomilla 

6 Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii ** 48 Bosvergeet-mij-nietje - Myosotis sylvatica ** 

7 Bosanemoon - Anemone nemorosa ** 49 Grote klaproos - Papaver rhoeas 

8 Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris 50 Pastinaak s.l. - Pastinaca sativa 

9 Duivelswandelstok - Aralia elata ** 51 Smalle weegbree - Plantago lanceolata 

10 Grote klit - Arctium lappa 52 Schijnaardbei - Potentilla indica 

11 Italiaanse aronskelk - Arum italicum ** 53 Gewone brunel - Prunella vulgaris 

12 Madeliefje - Bellis perennis 54 Zoete kers - Prunus avium 

13 Ruig klokje - Campanula trachelium 55 Gewone vogelkers - Prunus padus 

14 Korenbloem - Centaurea cyanus 56 Sleedoorn - Prunus spinosa 

15 Japanse sierkwee - Chaenomeles japonica ** 57 Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis 

16 Stinkende gouwe - Chelidonium majus 58 Scherpe boterbloem - Ranunculus acris 

17 Akkerdistel - Cirsium arvense 59 Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius 

18 Bosrank - Clematis vitalba 60 Aalbes - Ribes rubrum 

19 Haagwinde - Convolvulus sepium 61 Bosroos - Rosa arvensis 

20 Gele kornoelje - Cornus mas ** 62 Hondsroos - Rosa canina s.l. 

21 Rode kornoelje - Cornus sanguinea 63 Egelantier - Rosa rubiginosa 

22 Vingerhelmbloem - Corydalis solida ** 64 Ridderzuring - Rumex obtusifolius 

23 Hazelaar - Corylus avellana 65 Schietwilg - Salix alba 

24 Peen - Daucus carota 66 Gewone vlier - Sambucus nigra 

25 Brede wespenorchis s.l. - Epipactis helleborine 67 Oosterse sterhyacint - Scilla siberica ** 

26 Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus ** 68 Dagkoekoeksbloem - Silene dioica 

27 Beuk - Fagus sylvatica ** 69 Avondkoekoeksbloem s.l. - Silene latifolia 

28 Japanse duizendknoop - Fallopia japonica ** 70 Herik - Sinapis arvensis 

29 Speenkruid - Ficaria verna 71 Bitterzoet - Solanum dulcamara 

30 Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis ** 72 Akkermelkdistel - Sonchus arvensis 

31 Kleefkruid - Galium aparine 73 Gekroesde melkdistel - Sonchus asper 

32 Glad walstro - Galium mollugo 74 Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia 

33 Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum 75 Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare 

34 Donkere ooievaarsbek - Geranium phaeum 76 Franjekelk - Tellima grandiflora ** 

35 Robertskruid - Geranium robertianum 77 Gele morgenster s.l. - Tragopogon pratensis 

36 Geel nagelkruid - Geum urbanum 78 Rode klaver - Trifolium pratense 

37 Klimop - Hedera helix 79 Grote brandnetel - Urtica dioica 

38 Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium 80 Echte valeriaan - Valeriana officinalis 

39 Hop - Humulus lupulus ** 81 Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys 

40 Hulst - Ilex aquifolium 82 Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia 

41 Reuzenbalsemien - Impatiens glandulifera 83 Gelderse roos - Viburnum opulus 

42 Gele dovenetel s.l. - Lamiastrum galeobdolon ** 

   

Brede Wespenorchis           Ruig Klokje   Akkermelkdistel          Grote Klit 
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Overige waarnemingen in het Vogelbosje door het jaar heen. 
 
Werkochtend 13 februari: Een Mol had een enorme molshoop geproduceerd. Veel Pissebedden op en onder de 

boomstammen. En de Sneeuwklokjes stonden al in bloei. De Daslook is al een eind boven de grond. 
Een Sperwer die aan het jagen was werd weggejaagd door 2 Zwarte Kraaien. Zingende Heggenmussen, 
Staartmezen, Koolmezen, Houtduiven en Turkse Tortels. Ook de Grote Bonte Specht en Boomkruiper lieten 
zich horen evenals Huismussen en Spreeuwen. De Roodborst, Winterkoning en Merels alarmeerden achter 
elkaar voor ons. Een Appelvink was aan het baltsen in het vogelbosje. Zingende Groenlingen, roepende Vinken. 
Op de feeder bij de woongroep waren 3 Staartmezen aanwezig. Kortom het leek wel lente. 
 

Werkochtend 12 maart: 
De week ervoor zijn veel grote stammen in stukken gezaagd door de zaagploeg. Door de blubber op de paden waren 
deze er toen niet uit te dragen, je glibberde gewoon weg. Nu kon dat wel. Volop Krokussen, Sneeuwklokjes en 
Daslook in het bos, ook het Fluitenkruid komt al omhoog. Alle boomstammen werden het bos uitgewerkt en een 
aantal tonnetjes werden vervoerd naar de vogelhut in aanbouw in het Windbos. De laatste iepen werden 
weggezaagd. 

Van 26 op 27 maart:  
Anneke schreef: Vannacht 
(paasstorm) is dus een populier 
omgewaaid. Hij ligt er spectaculair bij: 
hij is op 3 meter hoogte geknakt als 
een lucifer en is door andere bomen 
opgevangen, waardoor hij nu dus in 
zijn geheel op 3 meter hoogte 
horizontaal in de lucht hangt: heel 
indrukwekkend. Wel ook een 
potentieel gevaarlijke situatie omdat 
hij tegen 2 abelen aandrukt die nu 
volgens mij iets schever staan dan ze 
al stonden.  
 

 

30 juli tijdens een rondleiding 
door de buurt troffen we een gek 
insect aan bij het insectenhotel. 
Het betreft een Houtsluipwesp, 
de 8

ste
 voor Flevoland op 

waarneming.nl  
 
Werkochtend 8 oktober: 
Bij het schonen van de 
“Vlinderstrook” kwamen we 2 
Kleine Koolwitjes tegen en in de 
bloeiende Hedera langs de grote 
boom zaten meer dan 10 Atalanta’s.  Op de laatste werkochtend van het jaar zaten er een Appelvink en een Keep  
in het bos. 
 
 
Rechts een overzichtje van 
wat er aan soorten per 
maand in het vogelbosje 
geregistreerd zijn in 2016. 
Dit is exclusief de 
broedvogelinventarisatie. 
 
Leuk zou zijn als dit 
volgend jaar ook op 
meerdere diersoorten 
geïnventariseerd gaat 
worden. 
Bijvoorbeeld de focus meer 
op vlinders, bijen, wespen 
en andere bloem minnende 
insecten. 
 
Ook een nachtvlindersessie 
in het Vogelbosje zou een 
leuke optie kunnen zijn.  
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3. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
Veranderingen ten opzichte van vorig jaar: 
In Juli 2015 woedde een zware storm. Doordat de bomen volop in het blad zaten en dus zwaar waren vielen er 
behoorlijk wat grote bomen om. Er kwamen meer open plekken in het bos en de kwelsloot ging op de schop, zodat al 
het riet weg was toen het broedseizoen begon. 

BMP Rondes: 
1. Zondag 20 maart. Tijd 06.27 – 08.22 uur 

4-6C 100 % bewolkt met een regenbui. (Het zonnetje kwam tevoorschijn rond 08.25 uur). 
Dit jaar is er een nieuwe methode van invoer. De app “Sovon Avimap “ kun je op je smartphone of tablet 
installeren en meenemen in het veld om direct de waarnemingen in te voeren. Ging super goed! 
In het bos waren nog veel Koperwieken aan het zingen, een prachtige melancholische zang. Ze zullen over 
een tijdje weer vertrekken naar het noorden om hun broedplekken op te zoeken. 
In de volkstuintjes zaten 4 Putters. De Merels zongen nauwelijks, mannetjes waren echter volop aan het 
vechten om hun territorium goed te begrenzen. Er zongen maar liefs 5 Zanglijsters. Verder veel 
Heggenmussen, Winterkoningen, Koolmezen, Spreeuwen en Roodborsten. Achter ons huis zong een 
Keep en een Ringmus. En boven in de lucht baltsten het mannetje en vrouwtje Sperwer.  
Het grootste dieptepunt:  er is nog geen Tjiftjaf gearriveerd.  Waarom komt ie zo laat dit jaar? 

 
2. Vrijdag 1 april. Tijd 06.17 – 07.58 uur. 

1-3C onbewolkt. 
Prachtige ochtend met mooie zonsopgang maar erg fris. De Tjiftjaffen zijn echt binnen, totaal 7 

exemplaren. En voor het eerst de Fitis, in Flevoland zijn er vanaf 30 maart nog maar 8 gehoord dit jaar, dus 
we zijn lekker vroeg! Veel baltsende  Merels , Houtduiven, Roodborsten en Spreeuwen. Het paartje 
Waterhoen is nog aanwezig maar zal binnenkort wel vertrekken. Aan de kwelsloot wordt druk gegraven. 
Een Knobbelzwaan zwom door de gracht.  3 zingende Boomkruipers. Vrouwtjes Wilde Eenden zie je 
nauwelijks meer, die zitten al her en der verstopt op het nest. 

 
3. Zaterdag 9 april. Tijd 06.22 – 08.08 uur 

4C klein beetje sluierbewolking vóór zonsopkomst. 
Erg veel Merels aan het zingen. 2 paar Staartmezen en 3 paar Boomkruipers. De tuinen aan de Kwelsloot 
links van het fietspad zijn niet meer van de achterkant benaderbaar i.v.m. alle klei die er ligt opgeworpen 
door de werkzaamheden aan de Kwelsloot. Volgende keer is het hopelijk opgedroogd, anders moeten er 
laarzen aan. 
Het paartje IJsvogel was gister aanwezig, deze waarneming heb ik extra toegevoegd. De Fitissen zijn weer 
met meerdere exemplaren aanwezig. Ook een paartje Putter en het paartje Waterhoen is nog steeds 
aanwezig. Er zaten al 5 Zwartkoppen te zingen. In het Windbos achter de volkstuinen zit een verdacht nest. 
Wellicht van de Sperwer? . 
 

4. Vrijdag 15 april. Tijd 06.08 – 07.36 
8C af en toe een buitje.   
2 paartjes Boerenzwaluw vliegen rond het bruggetje. Merels en Koolmezen in overvloed. Het verdachte 
nest lijkt op niets uit te lopen. Zelfs 2 Zanglijsters aan het zingen. Verder niet echt spectaculaire zaken. 

 
5. Zondag 24 april. Tijd 05.47 – 7.34 

2 C Bewolkt en koud. 
De Meerkoet  heeft een nestje bij het bruggetje. In de nieuwe kwelsloot  zwemt ook een paartje. Wie weet is 
daar volgend jaar al een goede situatie om te kunnen broeden. Het mannetje Knobbelzwaan zat weer 
eenzaam op het vlondertje bij Marion en Hans voor de deur. Ook nu weer geen Turkse Tortel te vinden. In 

onze tuin zit de laatste paar dagen wel een paartje. Veel Spreeuwen zitten in de nestkastjes in het Windbos 
en op de plek waar niet gebouwd mag worden. Zo’n 3 paar Staartmezen . Het verdachte nest is verwaaid 
en verlaten. Ook de Gaaien zijn nu al stil, ik trof er maar 1 aan. De Waterhoentjes trof ik niet meer aan. 
‘s-Middags zat een paartje Fuut in de gracht met een jong, en waarschijnlijk wel meer jongen op de rug. 
Waar die gebroed hebben weet ik niet, maar niet in de Hoekwierde. 
 

6. Zondag 1 mei. Tijd 08.45 – 10.34  
Wat later begonnen om mussennesten te zoeken. Ook dit jaar weer voornamelijk onder de dakpannen bij de 
hoekhuizen. 
 

7. Donderdag 12 mei. Tijd 06.01 – 08.46 uur 
14C Onbewolkt  Wind oost 4 
Op veel plekken bezette nestkasjes met vooral Koolmezen. De Spreeuwen zijn druk aan het heen en weer 
vliegen met voedsel, de eerste jongen zullen binnen kort wel uitvliegen. 
Een IJsvogel vloog over de gracht. En aan de overkant van de gracht in de bocht zong een Bonte 
Vliegenvanger. Gister zat een Kleine Karekiet op de plek waar niet gebouwd mag worden en langs de 
gracht, maar vandaag lieten die zich niet horen. Een Witte Kwikstaart vloog met tussenpozen heen en 
weer over de buurt en er vlogen hoog Visdiefjes over. Het Meerkoetennest is niet meer bezet naast het 
bruggetje. Ook de Tuinfluiter zong z’n deuntje in het Windbos. 
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8. Zondag 29 mei. Tijd 05.28 – 07.05 uur 
15 C onbewolkt 
Vandaag weer een prachtige zonsopgang, vooral boven de kwelbeek!  Een jonge Blauwe Reiger was aan 
het foerageren in de beek. Karpers waren aan het kuitschieten in de gracht en eindelijk na drie jaar zoeken 
heb ik vermoedelijk een broedende Gierzwaluw gevonden bij nr. 1 onder de dakpannen. 
Vandaag Ringmus en Appelvink baltsend.  En een overvliegend Witgatje en Kruisbek. Bij het bruggetje 
waarschijnlijk niet meer dan 1 paartje Boerenzwaluw.  Aan de overkant van de gracht is riet gemaaid. Geen 
Kleine Karekiet gehoord daar. Gister zong een exemplaar in een plukje riet bij de kwelbeek, maar vandaag 
trof ik deze niet aan. 
 

9. Zaterdag 4 juni. Tijd 04.52 – 06.02 uur 
15 C bewolkt met nevel en windstil. 
Vandaag de Holenduif in de Bosuilennestkast, een overvliegende IJsvogel  en ook weer een Ringmus, 
baltsend. 
Bij de paddenpoel zong een Bosrietzanger volop. De meest fantastische geluiden produceert dat beest. 
Ook dit keer weer geen enkele Grote Bonte Specht of Turkse Tortel. Volgende week moet een latere 
ronde worden want er waren nauwelijks Huismussen bezig. Van de mogelijke Gierzwaluw geen spoor. 
 

10. Zondag 12 juni. Tijd 09.02 – 10.52 uur 
Ook vandaag weer de Bosrietzanger bij de Poel. Ondanks zorgvuldig zoeken naar Turkse Tortels heb ik er 
geen één aangetroffen. 

 
11. Maandag 4 juli. Tijd 20.07 – 20.33 uur  

Ook tijdens dit avondbezoek geen extra aanvullingen wat broedvogels betreft. Alles lijkt nu wel in kaart 
gebracht voor dit jaar. 
 

 

soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Fuut 1 1 1 2 0 0 

 

 Kleine Karekiet 7 4 3 9 9 2 

 Krakeend 1 1 1 0 0 0 

 

 Braamsluiper 0 1 0 0 0 0 

 Wilde Eend 8 6 7 11 7 7 

 

 Grasmus 4 3 1 4 3 1 

 Soepeend 4 1 2 2 2 1 

 

 Tuinfluiter 5 4 3 6 3 2 

 Kuifeend 0 1 0 0 0 0 

 

 Zwartkop 15 10 13 17 17 15 

 Sperwer 0 0 0 0 1 0 

 

 Tjiftjaf 7 10 10 13 9 10 

 Meerkoet 5 1 2 2 3 3 

 

 Fitis 6 3 4 2 2 3 

 Holenduif 1 2 2 2 2 3 

 

 Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 1 

 Houtduif 15 22 12 17 12 23 

 

 Staartmees 2 4 4 3 1 3 

 Turkse Tortel 7 7 7 5 4 0 

 

 Matkop 0 0 0 1 1 0 

 Koekoek 0 1 0 1 0 0 

 

 Pimpelmees 13 12 12 17 14 10 

 Gierzwaluw 0 0 0 0 0 1 

 

 Koolmees 22 22 23 23 17 27 

 IJsvogel 0 0 0 0 1 1 

 

 Boomkruiper 3 4 3 3 3 4 

 Groene Specht 0 1 0 1 0 0 

 

 Wielewaal 1 1 1 0 0 0 

 Grote Bonte Specht 4 5 3 2 3 3 

 

 Gaai 3 2 3 1 3 2 

 Boerenzwaluw 6 4 1 1 1 1 

 

 Ekster 6 10 7 6 6 6 

 Witte Kwikstaart 2 2 3 0 0 1 

 

 Zwarte Kraai 3 3 3 3 3 2 

 Winterkoning 8 15 12 11 14 16 

 

 Spreeuw 17 22 17 15 17 22 

 Heggenmus 8 12 13 11 11 17 

 

 Huismus 33 33 25 22 21 20 

 Roodborst 4 4 6 4 6 7 

 

 Ringmus 0 1 0 0 1 1 

 Nachtegaal 1 1 0 0 0 0 

 

 Vink 6 6 4 6 5 4 

 Merel 38 41 40 36 33 27 

 

 Groenling 8 4 5 2 4 6 

 Zanglijster 0 2 1 2 2 2 

 

 Putter 1 2 1 1 2 2 

 Bosrietzanger 0 0 0 2 1 1 

 

 Appelvink 1 3 2 1 1 2 

 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal territoria: 276 294 257 267 245 259 

Aantal soorten: 36 42 36 37 37 37 
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Opvallend dit seizoen is de komst van een Bonte vliegenvanger, net aan de overkant van de gracht. De 
waarnemingen voldeden aan de richtlijnen van SOVON om dit tot een territorium te mogen rekenen, maar tot 
broeden is het naar mijn idee niet gekomen. Ook een Gierzwaluw staat op de lijst, bij nr. 1 zag ik tijdens de 
inventarisatie een Gierzwaluw onder de dakpannen vandaan komen. Dit is echter de enige waarneming, want 

ondanks veel posten bij die plek heb ik niet kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk gebroed is. De Winterkoning 
doet het erg goed na al die zachte winters, hij behaalde een maximum van 16 territoria. Jammer is dat de Sperwer 
en Matkop weer verdwenen zijn als broedvogel. 
Ondanks veel zoeken is er geen enkel territorium van een Turkse Tortel vastgesteld. In de wintermaanden zijn er 
veel aan een ziekte gestorven. Ook is hij vaak een prooi van de Sperwer. De Houtduiven en Holenduiven zijn wel 
goed vertegenwoordig en hebben beide het hoogste  aantal territoria bereikt in het gebied sinds de start van de BMP 
in 2011. Zoals verwacht zijn de aantallen van de Kleine Karekiet enorm gekelderd. Dit is het gevolg van het 
omvormen van de Kwelsloot. De enige territoriums van dit soort waren bij de gracht en bij de paddenpoel. Ook de 
Bosrietzanger is dit jaar uitgeweken naar de paddenpoel! De IJsvogel staat wel op de lijst als geldend territorium, 
net als vorig jaar, maar heeft hier niet gebroed. 
 
Op de lijst met vogels staan ook drie “Rode Lijstsoorten”: De Boerenzwaluw, de Huismus en de Ringmus. 
Vogels die op de Rode Lijst staan zijn soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. 
Verontrustend is dat juist deze 3 soorten het niet goed doen bij ons. 
De Boerenzwaluw houdt met moeite in z’n eentje z’n hoofd boven water onder de brug. Deze nieuwe brug is niet 
langer geschikt voor dit soort.  
De Huismus gaat ondanks genoeg geschikte plekken om te broeden en het vele bijvoeren in de winter toch 
langzaam achteruit. Ik ben benieuwd of ze in de Huiszwaluwtil gaan broeden in 2017. De eerste rietpluimpjes zijn al 
naar diverse nestjes gebracht door hen.  
De Ringmus is dit jaar met jongen aangetroffen en had een zangpost achter ons huis, maar heeft waarschijnlijk 
achter bij Mike en Maudy in de ruige bosjes gebroed. 
 

Huismus in de Huiszwaluwtil! 

 
 
Voor 2017 is het belangrijk om bij de Kwelbeek een goede balans te vinden in het rietbeheer waar zowel flora en 
fauna baat bij hebben. 
Dit betekent dat een deel aaneengesloten riet belangrijk is voor de rust en tevens broedgelegenheid van vogels. Ook 
riet tot aan de watergrens zorgt voor een veilige schuilplek voor eenden, rallen, snippen en hoenen. Reigerachtigen 
kunnen veilig jagen vanuit het riet aan de waterkant. En kleine zangvogels schuilen daar graag voor het gevaar van 
o.a. de Sperwer. 
 
Ook zijn er plannen om de paddenpoel in het winterseizoen weer open te maken, het is momenteel te veel 
dichtgegroeid. 
 
Het gebied vlak voor de observatiehut in het Windbos leent zich prima voor de terugkeer van de Nachtegaal. Als 
daar een aantal jaren de bramen alleen aan de buitenkant van het gebied gesnoeid worden en verder de ruimte 
krijgen om tot een ondoordringbaar bosje uit te groeien dan zal daar voldoende veiligheid, voedsel en 
nestgelegenheid zijn voor  dit soort. Ook Houtsnip en Waterral zullen zich daar in de wintermaanden goed thuis 
voelen door ondoordringbaarheid en relatieve natte grond. 
 
In 2016 is er een Kerkuilenkast geplaatst in het Windbos. Dit geeft de Holenduif meer gelegenheid  tot broeden, 
maar de lang verwachte Kauw krijgt nu ook een betere kans. (En heel misschien durft een Kerkuil het ook ooit nog 
wel aan om te gaan broeden)  
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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 traditioneel door Hugo en mij de soorten geteld in de wijk. 
We kwamen uit op 31 soorten. Er vlogen erg veel Brand- Grauwe- en 
Kolganzen over. Goudhaantjes werden deze maand regelmatig gezien, een 
nasleep van de invasie van vorige herfst. 
Begin januari zat een Sperwer op de schutting zijn prooi op te eten. Johan 
maakte er een mooie opname van in zijn tuin. Tegelijkertijd kwamen 2 Zwarte 
Kraaien dichtbij zitten om te kijken of ze wat af konden pikken. Omdat deze 
vogels zo dichtbij zaten was Johan in de veronderstelling dat het Raven waren 
zo groot leken ze. De halve buurt was getuige van al dit moois en verwarring. 
Op woensdag 6 januari werden opnames in onze tuin gemaakt voor het 
programma Binnenste Buiten. Het thema was de nationale tuinvogeltelling 
voor het weekend van 16 en 17 januari. Gelukkig waren er veel vogels in de 
tuin dus er werden leuke soorten gefilmd. Tijdens de opnames vloog een 

Sperwer, foto Johan Bosma                        Grote Gele Kwikstaart over. 
                                                              
                                                               

De gegevens van de tuinvogeltelling in de Hoekwierde staan in een apart 
hoofdstuk beschreven. 
10 januari hadden Barbara en Peter een mannetje Goudvink! In de tuin. Tot 
nu toe had iedereen alleen nog maar het vrouwtje gezien.  
Hugo treft op de 15

de
  Groene Waterstippelkorst aan langs de Gooimeerdijk 

achter het Windbos. Een zeldzame korstmos die op de Rode Lijst staat en die 
de eerste waarneming voor Flevoland is op www.waarneming.nl 
Op 12 januari had Hugo een Vuurgoudhaan in de tuin en op 17 januari 
meldden Barbara en Peter er één in hun tuin. 
Tijdens de midwinter watervogeltelling op 17 januari werden in de gracht 35 
Meerkoeten, 2 Blauwe Reigers, 1 IJsvogel en 135 Wilde Eenden gemeld in 
ons gebied op waarneming.nl 
Op 18 januari eindelijk vorst. Zelfs de Zwarte Kraai komt in de tuin om pinda’s 

Groene Waterstippelkorst, foto Hugo W.       

                                                                       
 

te pikken. Zijn record om er 15 tegelijkertijd mee te nemen haalt het nog niet  
bij het record van de Gaai. Daarvan staat het record nog steeds op 22. Maar 

dat is al een paar jaar geleden. De Gaaien van nu kunnen er eigenlijk ook 
niets van. (wel een dure hobby al die pinda’s). 
Op 19 januari was de gracht al dichtgevroren en meteen zaten de volgende 
dag 15 Wilde- en Soepeenden in de vijver in de tuin. 
De  “albino” Pimpelmees van december wordt niet meer teruggezien! Wel 
zitten er Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Heggenmus en Huismus met een 
ring in de tuin. Op 20 januari zit een droevige Turkse Tortel op de 
voederplank. Naast hem/haar ligt een dode soortgenoot. 

Gaai 

 
 

Februari  
Op 5 februari zit nog een prachtig mannetje Brilduiker op het Gooimeer 
achter het Windbos. 
Kees Breek komt op de 7

de
 ringen en vangt 10 verschillende soorten verdeeld 

over 34 exemplaren. Zie voor een uitgebreide beschrijving in het hoofdstuk 
over het ringen in de tuin. Een mannetje Sperwer vliegt het net in, maar wist 
zich tijdig los te maken voor hij gepakt werd. Een Tjiftjaf zat in de tuin. 
Op een druilerige zondag (Valentijnsdag) zit de Rietgors alweer in de tuin,  
Ik dacht dat dit een hele vroege waarneming was, maar bij het nazoeken valt 
dat dus tegen. Het overzichtje is vanaf 2008. In 2011 hebben we zelfs geen 
één Rietgors gezien of gehoord in de wijk. (zie volgende pagina). 
Tijdens de Hoekwierde tuinvogelcursus zien we 5 Waterhoentjes tegelijkertijd. 

Roodborst 
 

 
 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Op 17 februari vloog een Grote Zaagbek over. 
En op 19 februari speelt zich een luchtgevecht af boven ons huis. De Buizerd 
wil de wijk invliegen, maar dat zien de 2 Zwarte Kraaien helemaal niet zitten. 
En het lukt ze de Buizerd te verjagen. Zo lukt het natuurlijk nooit om een 
roofvogel op de zelf gevlochten horst te krijgen in het Windbos als 
broedvogel. Op 20 februari eindelijk weer eens een Zanglijster in de tuin. 
Een adulte Blauwe Reiger zit bij de vijver te azen. Dit is niet de reiger met het 
ringetje, dus wordt hij weggejaagd. Het moet niet te gek worden met al die 
reigers! 
Marion zag op 22 februari een paartje Grote Zaagbek in de gracht! 
Op 23 februari ontdekt Hugo een Kuifduiker vooraan op het Gooimeer vlak 
achter het Windbos. Dit is een nieuw soort voor de Hoekwierde. Het is een 
dier in winterkleed. De vogel zat zo dichtbij dat op de foto van Hugo prachtig 
is te zien dat hij rode ogen heeft en een geel puntje aan het uiteinde van de 
snavel! De Zanglijster zong al weer uitbundig.                                                                                                                                                              

                                                                 

Zanglijster         Blauwe reiger           Kuifduiker, foto Hugo Wieleman 

 
De dag erop tijdens de derde dag van de Hoekwierde “tuinvogelcursus” troffen we een Grote Gele Kwikstaart aan. 
Ook waren er groepjes Sijzen en Putters aanwezig. 
In het Windbos werd een aanvang gemaakt met de bouw van de observatiehut. In dit verslag is daar een apart 
hoofdstuk aan gewijd. 
Op 26 februari zag Nicolette 3 Buizerds overtrekken en zat het Windbos vol met Koperwieken die aan het zingen 
waren. Ze hadden het voorjaar al weer in het hoofd. Het zal niet lang meer duren voor ze weer naar het noorden 
trekken naar hun broedgebieden. Margreet zag een Putter in haar tuin, en viel bijna van haar stoel bij het zien van dit 
schoons.  Op 27 februari hoort Hugo een Tjiftjaf roepen. Nog twee weken en ze zingen weer. 
 

Maart 
Op verschillende plaatsen zijn al weer nesten gemaakt door de Eksters. Je 
ziet ze over de wijk vliegen met takjes in de snavel. 
Op 9 maart heeft Hugo, die vaak ’s nachts zijn recorder laat lopen wel een erg 
leuke opname gemaakt, 2 keer komt er een groep Kraanvogels overvliegen! 
Op 10 maart zit een Kleine Mantelmeeuw op het eendenhotel in de gracht. 
En op 12 maart hebben Barbara en Peter een Vuurgoudhaan en een 
Witkoppige Staartmees in de tuin, Marion heeft een Zwarte Mees in de tuin 
en Hugo ziet 2 Witte Kwikstaarten, 3 Veldleeuweriken, een Grote Lijster en 
meer dan 70 Kieviten overvliegen. Op 17 maart  zit er een Roerdomp op de 
plek waar niet gebouwd mag    worden. Eén dag uitrusten om onze Kikkers 
en Salamanders op te eten, en dan weer doorvliegen naar z’n broedgebied. 

Ekster, foto Hugo Wieleman 
 

 
Op 18 en 19 maart zaten er zelfs 4 Zwarte Mezen in de wijk. Op 20 maart 
was een paartje Sperwer aan het baltsen boven ons huis.  23 maart trokken 3 
Sperwers en een Zwartkopmeeuw over en ’s nachts Smienten. De dag erop 
zit de IJsvogel al weer voor de door Hans geschoonde IJsvogelwand langs 
de gracht. Eindelijk op 27 maart hoort Peter de eerste Tjiftjaf. Die is weer laat 
dit jaar. 
Op 29 maart beginnen de werkzaamheden voor het omvormen van de 
Kwelsloot.  Kikkers en Salamanders hebben een zware dag. De Blauwe 
Reiger staat die week ‘s-avonds na de bouwwerkzaamheden eenzaam op 
een kleipolletje in de nieuwe sloot. Op 31 maart, als het profiel van de nieuwe 
sloot al bijna helemaal klaar is komen 2 Witte Kwikstaarten aangevlogen die 
hun ogen niet geloven. Ze volgen de hele sloot en vinden telkens tussen de 

klei en modder weer wat nieuws om te eten. 
Roerdomp, foto Hugo Wieleman 

   

Eerste waarneming van het jaar 

Rietgors 
Jaar Eerste datum Door wie 

2008 19 februari Elise 

2009 7 maart Elise 

2010 2 maart Elise 

2011 niet gezien … 

2012 3 februari Greet 

2013 28 januari Hugo 

2014 30 januari Greet 

2015 18 maart Greet 

2016 14 februari Greet 
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10-mrt

12-mrt

14-mrt

16-mrt

18-mrt

20-mrt

22-mrt

24-mrt

26-mrt

28-mrt

30-mrt

1-apr

3-apr

5-apr

7-apr

9-apr

11-apr

13-apr

15-apr

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fenologie  

Tjiftjaf

Fitis

Zwartkop

April 
1 april begint ‘s morgens vroeg al goed met de zang van de eerste Fitis dit jaar, later op de dag zit er achter de tuin 
ook voor het eerst een Zwartkop te zingen. 
Dat betekent dat alle drie de soorten binnen zijn in een tijdsbestek  van 6 dagen dit jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 3 april worden door verschillende mensen de eerste overvliegende Boerenzwaluwen van het seizoen gezien. 
In Simons tuin zit een Merel te broeden en kwam man Sperwer met een prooi aanzetten om te verorberen. 
Jammer genoeg werd het nest bij Simon in de tuin half april gepredeerd. Het kan er hard aan toe gaan in de natuur. 

4 Krooneenden op het Gooimeer werden op 12 april 
gezien van af de dijk achter het Windbos. En op de 13

de
 

vloog een Witgatje over.  Op 15 april vlogen 2 
Lepelaars over, en op Peter en Barbara hadden op 17 
april een Witkoppige Staartmees in de tuin. 
Op de 25

ste
 vloog er over Hugo z’n huis een 

Purperreiger.  
Merels, foto Siemon de Birk                           Purperreiger  foto Hugo Wieleman 

 
Mei 
Op 4 mei vloog een Halsband Parkiet over. Eindelijk kon ik deze soort bijschrijven voor de Hoekwierde. Tot nu toe 
had ik de waarnemingen in onze buurt gemist. Zowel Peter als ik hadden op 5 mei een mannetje Oranjetipje in de 
tuin. Dat zal wel dezelfde geweest zijn. 
6 mei een zingende Braamsluiper achter het huis, nooit meer terug gehoord. Op 7 mei een zingende Kleine 
Karekiet in de hoek van de gracht, die keek op z’n neus, waar was al dat riet langs die sloot gebleven?? Marion 
merkte een foeragerende Grote Zilverreiger op langs de gracht, die 
komen ook steeds vaker in de buurt voor.  Hugo ontdekt op 11 mei 
een overvliegende Zwarte Wouw, alweer een nieuw soort! Op 12 
mei een zingende Bonte Vliegenvanger in de bocht van de gracht, 
nét aan de overkant. 
Half mei horen Ineke en Jan achter hun huis in de Velden een 
Nachtegaal zingen, jammer genoeg bleek dit geen blijvertje. Verder 
werden deze maand enorm veel nachtvlinders, kevers, bloemen en 
planten geïnventariseerd, waaronder een Satijnvleugelspikkelmot, 
door Marion gevangen. De eerste voor Flevoland. (Op 21 juli had 
Marion weer een exemplaar in haar tuin op het licht!) 
Leuk was een aantal St. Jacobs Vlinders op diverse plekken in de  
buurt        St. Jacobsvlinder, foto Hugo Wieleman 
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Juni 
 

Op 9 en 12 juni heeft Hugo een Schemamot op het licht.  
Dit was het tweede en derde geval voor Flevoland. De 
eerste was op 11 juni 2011 in het Roggebotzand. Tussen 
15 juni en 11 juli vloog een Grasparkiet samen met een 
groep Huismussen op. Hij kwam elke dag wat eten halen 
in de tuin, maar liet zich niet pakken. 
Juli bleek verder een maand van pas uitgevlogen jonge 
vogels. Hugo trof een jonge Roodborst bij z’n raam aan 
en in onze tuin zaten 3 jonge Ringmussen. De laatste 
legsel waren bijna allemaal uitgevlogen. Tijdens de 
werkochtend op 25 juni zingt de Braamsluiper een 

Grasparkiet in de tuin 

 

vrolijk deuntje mee, zit ergens bij Mike en Maudy of bij Ineke en Jan in de bosjes. 
Spannende vogels werden verder niet meer waargenomen in deze maand, iedereen had zich vooral op de dag- en 
nachtvlinders gestort. 
 

 
Jonge Roodborst  ziet z’n spiegelbeeld,  foto Hugo Wieleman 

 
 

Juli 
 
Hugo ziet een langstrekkende St. 
Jansvlinder en is zo snel om hem 
op de foto te zetten. Johan ontdekt 
op 9 juli  Soepeend  (Do) met 9 
jongen in de Kwelbeek. Aan het 
eind van de maand waren er daar 
nog maar 5 van over. Op 12 juli 
wordt een Wielewaal gehoord door 
Wiesje en Hugo, de enige van dit 
seizoen. 
 

St. Jansvlinder, foto Hugo Wieleman                    Rietgors  

 
 
En ja hoor, het is zover: op 24 juli zit vrolijk een Kleine Karekiet  te zingen in het riet van de Kwelbeek. 
Met al het enthousiasme in het onderhoud van de Kwelbeek zijn er nog maar 2 geschikte plekken overgebleven, om 
in te kunnen broeden.  
En op 30 juli ontdek ik 2 Rietgorzen achter ons huis bij de Kwelbeek. 
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Augustus 

Een jonge Rietgors zit in de tuin op 5 augustus. Hugo hoort een Oeverloper 
en een Gele Kwikstaart. 
De lijsterbes is goed gekeurd en vanaf begin augustus stikt het van de 
Merels om de rijpe bessen op te eten. Vooral jonge vogels zijn van de partij.  
De Wilde Eenden zitten dagelijks in de vijver. 
Op 7 augustus ziet Peter een IJsvogel in de tuin en een Wespendief vliegt 
over. Op 13 augustus heeft Soepeend Do nog steeds 5 jongen en de 
IJsvogels vliegen om je oren. Er zijn er 2 tegelijkertijd gezien op het 
bruggetje. Ook een Oeverloper en Witgatje vliegen hoog over. 
Op 14 augustus een overvliegende Regenwulp en op 16 augustus een 
Boomvalk boven de wijk. 

Merel op de Lijsterbes 

 

September 

Ook in deze maand laten de IJsvogels zich regelmatig zien en eind september vliegt een exemplaar tegen de ruit 
van Barbara en Peter. Gelukkig was ie na de shock weer in staat weg te vliegen. Deze maand stond in het teken van 
de trek. Boompiepers, Gele Kwikstaarten en Grote Gele Kwikstaart worden overvliegend gemeld. Op 14 
september vliegen er een Slechtvalk en Bruine Kiekendief over. Aan het eind van de maand werden de eerste 
Sijsjes al weer gehoord. 
Op 30 september ontdekt Marion een Gekraagde Roodstaart in haar tuin. 
 

Oktober 
De maand dat de zwaluwentil gekraakt werd en omgetoverd tot een Mussenhotel! 

Tijdens de Birdwatch Day op 1 oktober vielen de 
aantallen wat tegen, maar een Bladkoning is 
natuurlijk niet mis. Dit was de tweede voor de 
Hoekwierde. De dag erop vlogen vele groepen  
Kolganzen over. Op 2 oktober opeens 8 
Koperwieken in de tuin, dat zijn de eerste van dit 
seizoen. 
Op 16 oktober overvliegende Kramsvogels en een 
Veldleeuwerik. 
Tussen 21 en 27 oktober zat een Bladkoning bij de 
observatiehut. s’ Morgens vroeg op 22 oktober zat 
een Grote Gele Kwikstaart op de waterlelie in 
onze vijver. Tot in december werd deze vogel 
regelmatig waargenomen bij de Kwelbeek. Op de 
29

ste
 vloog een Wulp over en tenslotte op de 30

ste
 

een Kruisbek.       Grote Gele Kwikstaart  op de waterlelie in de tuin 
  

November 
Ook bij Anneke Smit vloog een IJsvogel tegen het raam. Na een tijdje versuft 
gezeten te hebben vloog hij snel weg, maar Anneke had hem op de foto! 
Op 2 november vloog een Kuifeend over. Op 12 november ontdekte Hugo een 
maximum van 7 Vuurgoudhaantjes  in de wijk. Dit was het begin van een 
leuke periode om deze beestjes goed te kunnen bekijken. Ze bleven in het 
Windbos aanwezig tot het eind van het jaar en zaten veelvuldig rond de 
observatiehut! Ook enkele Appelvinken lieten zich regelmatig zien. 
Twee Putters schuimen op 23 november rond in de tuin. Ze zijn dol op de 
zaadjes van de kaardenbollen.  
Op 25 november is het opeens heel koud, de wind is gedraaid en komt uit het 
oosten. Dat levert direct > 10 Merels op in de tuin. 

IJsvogel  foto Anneke Smit 
 

December 
Bij de observatiehut zat op 3 december een Waterral! Vreemd zo’n vogel door het 
bos te zien lopen. 
De Grote Gele Kwikstaart is nog steeds aanwezig en ook bij Barbara en Peter en bij 
Marion en Hans is hij in de tuin te bewonderen. Op 4 december zit er opeens een 
Kramsvogel in de tuin. De eerste Stadsduif van 2016 wordt door Joke van 
Valkenburg gespot en op 10 en 14 december wordt een Rietgors gehoord. 
Op 18 december eindelijk een mannetje  Vuurgoudhaan in onze tuin. 
De twee Waterhoentjes (een jong van dit jaar met één van z’n ouders) komen nog 
steeds in de tuin en racen samen over de schutting. Op 30 december heeft Marion 
weer 4 Halsbandparkieten in haar sierappeltjesboom.  
En tenslotte op 31 december zit er weer een Waterral bij de hut én een exemplaar bij 
de kwelbeek.                                                            Halsbandparkiet, foto Marion  
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5. Ringsessies in de tuin in 2016 
 
7 februari 2016 

Er is storm en regen voorspeld dus we vragen ons af of we het ringen wel door moeten laten gaan. 

 
Klepkooitjes 

 
Kees Breek neemt voor de zekerheid ook klepkooitjes mee. Boven verwachting schijnt het zonnetje en blijft de eerste 
uren de wind weg. Al snel komen de Pimpelmezen en opeens zitten een Merel en een vrouwtje Grote Bonte 
Specht in het net.  
Later vloog een mannetje Grote Bonte Specht nog twee keer in het net maar wist telkens te ontsnappen. 
Plotseling zit er een Goudhaantje in het net, een nieuw “vangsoort” voor onze tuin. 
Ook een Roodborst, Vink en Sperwer vliegen in het net. Maar de Sperwer weet er weer uit te vliegen, die is te 
sterk voor het fijnmazige net. Na de lunch komt Kees met een net vol met Koolmezen en Pimpelmezen aanzetten. 
Maar in z’n andere hand zat een….Vuurgoudhaantje! 
Alweer een nieuw “vangsoort” voor onze tuin en ook leuk om de verschillen te zien. 
  

 
Vuurgoudhaan vrouw                                      Goudhaan vrouw 
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De Groenlingen, Huismussen en Ringmussen trapten er niet 
in vandaag. Maar een Spreeuw vloog het net wel in. 
Ook hoorden we een Sijs en Kees zag nog een Tjiftjaf. Aan het 
eind van de dag vloog er nog een Matkop in het net! 
Bij het afbreken en opruimen van de netopstellingen kwamen 
nog 4 Putters toekijken en een ongeringde Goudhaan. 
 
Totaal werden deze dag de onderstaande aantallen gevangen: 
Van 10.30 – 16.30 uur  met 3 netopstellingen. Er werden ook 6 
klepkooitjes geplaatst, echter zonder resultaat. 
 
Geluid: Mezen, Goudhanen en Bladkoning 
 
Totaal 32 nieuw geringd verdeeld over 10 soorten (het 

hoogste aantal van het aantal soorten per dag tot nu toe) en 2 
terugvangsten. 
              Mannetje Merel    

Geringd:      
14 Pimpelmees:  6 ♂ 2ekj;1 ♂ na 2kj; 1 ♀ na 2kj; 5 ♀ 2e kj; 
                       1 – 2e kj 
9 Koolmees:  1 ♂ na 2kj; 4 ♂ 2ekj;3 ♀ 2e kj;1 ♀ na 2kj 
2 Merel:  2 ♂ na 2kj 
1 Grote Bonte Specht:  1 ♀ na 1 kj 
1 Roodborst: 1 – 2ekj 
1 Vink: 1 ♂ na 1 kj 
1 Goudhaan: 1 ♀ 2e kj 
1 Vuurgoudhaan: 1 ♀ 2ekj 
1 Spreeuw: 1 ♂ 2e kj 
1 Matkop : 1 – na 1kj 
 
Terugvangst: 
Koolmees ♂ 2 kj    was geringd op 27 sep 2015 in onze tuin 
Pimpelmees ♂ 2 kj was geringd op 1 nov 2015 in onze tuin 
 
               Vrouwtje Grote Bonte Specht  

 

13 maart 2016 
 

De weersvoorspellingen waren goed voor vandaag.  
Maar ook nu klopte het niet helemaal. Veel wind was de 
boosdoener. 
Toch werden er nog  17 vogels gering verdeeld over  8 soorten! 
 

1 Goudhaan:  ♂ 2e kj 
1 Winterkoning:  ♂ 2e kj 
5 Pimpelmees:  1 ♂ na 2e kj, 1 ♀ na 2e kj, 3 ♀ 2e kj 
1 Roodborst:  ♂ 2e kj 
4 Koolmees: 1 ♂ na 2e kj, 3 ♀ 2e kj 
3 Huismus: 2 ♂ na 1e kj, 1 ♀ na 1e kj 
1 Groenling: ♂ na 1e kj 
1 Vink: ♂ 2e kj 
               Spreeuw 

Geen terugvangsten 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Man en vrouw Huismus             Matkop  
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Winterkoning 

 

 
9 Oktober 2016 
 
De weersomstandigheden zijn dubieus  vandaag, té veel zon, dan zien de vogels de netten! 
‘s Morgens vroeg al 5 Koperwieken in de tuin en een mannetje Zwartkop.  
Nauwelijks wind. 13 a 14C  en alle spullen  op tijd ingepakt vóór de bui rond half 5. 
De eerste vogel is al meteen leuk: een Ringmus. Verder jonge Huismussen die nog geen ervaring hebben, die 
zullen niet snel terug gevangen worden als ze het eenmaal meegemaakt hebben. 
Ook een Roodborstje vliegt het net in.  
Alle vogels hebben een mooi gewicht en zijn goed  “vet”. Dus reserve genoeg voor de komende winter.  
Op een gegeven moment toch een Turkse Tortel in het net. Maar ook nu weer kreeg hij het  1 seconde vóór Kees er 
bij kwam voor elkaar om er uit te vliegen. 
 
Er werden  20 vogels gevangen verdeeld over  5 soorten. 
 
1 Roodborst:   1e kj 
5 Pimpel :        3 ♂1ekj – 1 ♀ 1e kj – 1 ♀ na1ekj 
4 Koolmees:    3 ♂1e kj en 1 ♀ 1e kj 
7 Huismus:      2 ♂1e kj en 1 ♀ 1e kj 
3 Ringmus:      volgroeid (geen leeftijd te bepalen) 

 
Geen terugvangsten. 
 
 

 
Roodborst 
 
 
Jammer genoeg gingen de ringsessies in november en in december niet door. De eerste staat weer gepland in 
januari 2017 
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6. Resultaat Nationale Tuinvogeltelling op 16 en 17 januari.  
 

Van de Nationale Tuinvogeltelling heb ik uit  8 tuinen de gegevens ontvangen. 
De eigenaar van één tuin heb ik meteen  gediskwalificeerd. Daar werden 0,0 vogels geteld (overigens wél een 
unicum!) 
Leida…..ik zal maar niet vermelden dat jij die stakker was…… 
 
Totaal werden 352 vogels geteld, verdeeld over 32 soorten. 
 
De top 3 in de Hoekwierde  is: 

1. Spreeuw  59 ex. 
2. Ringmus  33 ex. 
3. Huismus   33ex. 

 
Dit is weer heel anders dan de voorgaande jaren. De Spreeuw heeft nog nooit bij ons in de top 3 gestaan. Landelijk 
gezien valt voor het eerst in de geschiedenis van de tuinvogeltelling (vanaf 2003)  de Spreeuw buiten de top-10. 
Huismus en Ringmus blijven het goed doen in onze Top 3. Vooral de Ringmus is opvallend omdat dit in onze wijk 
echt een wintergast is. Sporadisch wordt er ook een broedgeval ontdekt van dit soort. Het aantal Kepen is in heel 
Nederland opmerkelijk geweest, zij overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn.  
 

Nationale Tuinvogeltelling 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 

2016 32 Spreeuw Ringmus Huismus 
 
Opvallend dit jaar was de afwezigheid van de Sperwer tijdens de telling. 
 
Dit jaar deden er ook nieuwe tellers mee. Dat leverde meteen al wat leuks op, want Ronald en Christel waren de 
enigen met een Zanglijster tijdens de telling. Bravo! 
In alle tuinen werden de Ekster, Houtduif en Koolmees gezien. 

 
12 vogels (soorten) werden slechts in één tuin gespot. 
Leuk was dit jaar de IJsvogel. 
 
 
 
Landelijk én in de provincie Flevoland bestond de top 3 uit : 
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R+C= Ronald en Christel 
E+R= Elise en Rob 
H+G= Hester en Greet 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Soort Paul H+G Fietje E+R Marion R+C Nicolette Totaal 

Appelvink 1 

      

1 

Ekster 3 3 2 1 2 2 1 14 

Gaai 1 1 

     

2 

Groenling 

 

7 

 

3 4 

 

1 15 

Goudhaan 

 

1 

    

1 2 

Grote Bonte Specht 

 

1 

     

1 

Heggenmus 2 1 

 

1 1 

 

2 7 

Holenduif 

 

3 

     

3 

Houtduif 7 2 2 2 3 1 1 18 

IJsvogel 

 

1 

     

1 

Huismus 8 15 6 1 1 
 

2 33 

Kauw 

    
1 

  
1 

Keep 1 2 
     

3 

Kokmeeuw 
 

3 
 

7 
   

10 

Koolmees 3 2 2 3 4 1 4 19 

Kramsvogel 6 
      

6 

Matkop 
 

1 
     

1 

Merel 4 10 2 5 6 
 

4 31 

Pimpelmees 2 2 

 

2 3 1 1 11 

Ringmus 

 

4 

 

6 3 8 12 33 

Roodborst 2 2 1 1 1 

 

1 8 

Sijs 

 

1 

     

1 

Soepeend 

 

2 

     

2 

Spreeuw 9 7 

 

30 9 

 

4 59 

Staartmees 

   

6 12 

  

18 

Turkse Tortel 1 4 

 

3 2 

  

10 

Vink 1 7 

  

9 1 4 22 

Waterhoen 

    

1 

  

1 

Wilde Eend 
 

4 
     

4 

Winterkoning 2 1 1 1 
  

1 6 

Zanglijster 

     
1 

 
1 

Zwarte Kraai 1 3 
 

1 1 
 

2 8 

Totaal 54 90 16 73 63 15 41 352 
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7. De Hoekwierde Vogelcursus 
In februari werd een tuinvogelcursus georganiseerd op 4 achtereenvolgende woensdagen. 

 

      Blauwe Reiger,  foto Margreet Diemer 

      Wilde Eend 
 

 

 
Deelnemers: Camelia, Ineke, Johan, Margreet, Marlies, Ruud, Stan. 

 
Soorten: 10-feb 17-feb 24-feb 2-mrt 

1 Aalscholver     x   

2 Appelvink   x x   

3 Blauwe Reiger       x 

4 Boomkruiper x       

5 Buizerd x     x 

6 Ekster x x x x 

7 Fuut x       

8 Gaai x x x x 

9 Grauwe Gans     x x 

10 Groenling x x x x 

11 Grote Bonte Specht x x x x 

12 Grote Gele Kwikstaart     x   

13 Heggenmus x x x x 

14 Holenduif x   x x 

15 Houtduif x x x x 

16 Huismus x x x x 

17 Kauw     x   

18 Keep   x   x 

19 Knobbelzwaan x x     

20 Kokmeeuw     x x 

21 Kolgans     x   

22 Koolmees x x x x 

23 Koperwiek       x 

24 Meerkoet x x x x 

25 Merel x x x x 

26 Pimpelmees x x x x 

27 Putter     x   

28 Ringmus x x x x 

29 Roodborst x x x x 

30 Sijs     x x 

31 Soepeend x x x x 

32 Spreeuw x x x x 

33 Staartmees x   x x 

34 Stormmeeuw     x   

35 Turkse Tortel x x   x 

36 Vink x x x x 

37 Waterhoen x x x x 

38 Wilde eend x x x x 

39 Zanglijster     x x 

40 Zwarte Kraai x x x x 

 
Totaal aantal soorten 26 23 32 30 
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8. Euro Birdwatch 1 oktober 
 
Voor het vierde jaar hebben we onze trektelpost bezet voor de Euro Birdwatch  
 
De Euro Birdwatch is een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over Europa trekvogels worden geteld op telposten 
die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht. Maar voornamelijk zijn het telposten aangesloten bij  
www.trektellen.nl.  
Het idee is meer mensen te interesseren om naar vogels kijken, te tellen en te beschermen.  
In Nederland doen zo’n 150 trektelposten mee.  
 
Door de nieuwbouw van de Laren hebben we onze vaste Hoekwierde Telpost verplaatst naar het fietspad bij de 
Kwelbeek. En wat een prachtplek is dat!  
De dag begon met een mooie zonsopgang, Paul zorgde om 7 uur al dat de Pipowagen ter plekke kwam en ook Dick 
G. kwam klokslag 7 uur met de fiets aan om onze post te bemannen! 

 
Maar.....er was weinig wind en de vogels die overvlogen zaten erg hoog en verspreid. 
Toch kregen we aardige soorten te zien, zo vlogen er 9 Kruisbekken over, een Lepelaar, een Grote Zilverreiger, 2 
Watersnippen én een Bladkoning. De IJsvogel maakte er een spectaculaire show van om zittend vanaf de dwarslat 
van de IJsvogelwand te gaan vissen. 

 
Hij dook het water in, pakte een visje en ging dit verorberen op hetzelfde latje en dit herhaalde hij nog een paar keer.  
Tijdens de telling was er veel aanloop, dus het was een gezellige dag. 
 
Onze top 3 was: 
1.  Spreeuw met 251 ex. 
2.  Graspieper met 108 ex. 
3.  Houtduif met 80 ex. 
 
Landelijk stond de Graspieper op de eerste plaats met > 100.000 ex. 
 
Totaal zagen we 562 vogels verdeeld over 24 soorten overvliegen.  
Met nog 19 extra soorten die rondvlogen bij de Telpost, waaronder een roepende Zwarte Roodstaart, Boomkruiper 
en Grote Bonte Specht, werd het totaal aantal soorten deze dag 43.  
 

 

En toen het zonnetje ging schijnen kwamen nog 9 Atalanta’s, 2 Kleine Koolwitjes, 1 Dagpauwoog en een Bont 
Zandoogje voorbij gevlogen.. 
  
Volgend jaar hopelijk meer trekvogels! 
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Euro Birdwatch Day Hoekwierde 1 oktober 2016 

Soort 
07.00-
08.00  

08.00-
09.00 

09.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
12.30 Totaal 

Aalscholver 1     1     2 

Bladkoning     1       1 

Buizerd     1   1 1 3 

Gaai   1 3 1     5 

Graspieper   31 31 20 25 1 108 

Grauwe gans   12 21       33 

Grote gele kwikstaart     1       1 

Grote zilverreiger     1       1 

Heggenmus     1       1 

Holenduif     2       2 

Houtduif 5 31 18 2 3 1 60 

Kauw     7       7 

Kruisbek       9     9 

Lepelaar     1       1 

Merel   1   3     4 

Pimpelmees   2     1   3 

Spreeuw 75 67 55   54   251 

Veldleeuwerik   2 1       3 

Vink   4 1   37   42 

Watersnip   2         2 

Wilde eend   6         6 

Witte kwikstaart   3 1       4 

Zanglijster 1 2 4 1     8 

Zwarte kraai     1     4 5 

Totaal 82 164 151 37 121 7 562 

        
Atalanta       3 3 3 9 

Bontzandoogje           1 1 

Dagpauwoog           1 1 

Klein Koolwitje         1 1 2 

Totaal       3 4 6 13 

 
 
 
 
 

Soorten t.p.: 

Boomkruiper Putter 

Ekster Roodborst 

Groenling Soepeend 

Grote Bonte Specht Staartmees 

Huismus Tjiftjaf 

IJsvogel  Turkse Tortel 

Kokmeeuw Winterkoning 

Koolmees Zilvermeeuw 

Meerkoet Zwarte Roodstaart 

Merel   
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9. De Vogelkijkhut (Observatiehut) 
Al een aantal jaar loop ik met het idee om een observatiehutje te bouwen in het Windbos om naar vogels en 
zoogdieren te kunnen kijken. 
Dit jaar werd het plan ten uitvoer gebracht met veel hulp van buurbewoners. 
Ik koos er voor om het hutje te bouwen bij de open plek in het Windbos. Het zgn. “Greets vogelvoederplaats” gebied. 
Paul maakte een goede schets voor de constructie, het plan was om de hut gedeeltelijk onder het grondoppervlak te 
bouwen, zodat ie niet op zou vallen.  
Half februari zette ik de lijnen uit en berekende precies waar de hut moest komen en maakte een begin met het 
graafwerk. 
Op 25 februari verzorgde de zaag- en rilploeg al veel werk. De omtrek en de toegang werden gecamoufleerd door 
takkenrillen. Het materiaal kwam van de twee abelen die op het veld achter het Windbos omgehakt werden. 

 
Op de EZH werkdag op 27 februari werd er volop gegraven, gerild en 
boomstammen afgetekend en op maat doorgezaagd  die nodig waren voor 
alle wanden en het dak. Uit het Vogelbosje werden de toekomstige stoelen 
opgehaald in de vorm van dikke boomstammen van zo’n 40 cm hoog.  
Aanwezig: Leida, Ine, Nicolette, Susanne, Marlies, Trees, André, Hester, 
Anneke en Greet. 
De dode boom op het veldje werd  getopt en er werden 2 Lijsterbessen  
gepland. 
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De eerste zoogdierwaarneming op deze plek was een dode Bosmuis tijdens de vogelcursus op 2 maart. 
 

Tijdens de werkzaamheden in het vogelbosje in maart rijden we hout naar 
de hut. 
 
Op 13 maart 
(het NL doet 
weekend) is 
weer een grote 
groep bezig. 
Zo zijn Thimo, 
Trees, Regien, 
Johan, Ruud, 
Paul, Joke, 
Marlies en ik 
zelf aan het 
graven, 

slepen, zagen, rillen en palen drukken. 
Tussendoor hadden we een heerlijke picknick in het bos 
en aan het eind van de dag een borrel bij Ine en Paul. 
 

 
 
Er wordt die dag nog eens duidelijk uitgelegd hoe de hut er uit komt te zien, (zie de foto hierboven) want de rest van 
de week gaat het werken gestaag door. Op de maandag (Trees, Regien, Thimo en Johan) en de donderdag (Regien, 
Johan, Ad en Thimo) en de vrijdag (Hester, Paul, Ad, Hans L., Johan, Thimo en Greet) steeds onder leiding van de 
vogelhutprojectleider Johan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/IMG_7461pauze-hut-bouwers.jpg
http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/IMG_7477hier-wil-ik-het-raam.jpg
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Een week later werd het dak er op gelegd door Paul, Regien, Johan en Thimo. En als finishing touch maakte Hans L. 
een prachtig bordje met : “Greets vogelhut” erop. 
 

 

De groei en bloei rond de hut in de maanden april tot en met juni waren voldoende om de hut goed gecamoufleerd te 
krijgen. 
 
Op 30 juli tijdens de wijkwerkochtend, werd het vervolg opgepakt van de inrichting van de hut en de omgeving.  
Trees, Anneke H, Paula, Johan en Greet hebben voorbereidingen getroffen voor de drinkbak, een ril is verplaatst, 
(Johan keek met lede ogen toe) en er zijn kruiwagens met zand aan te pas gekomen om het voorstuk op te vullen. 
Johan heeft 2 gaten gegraven, waarvoor het ene gat was zeggen we niet, maar in het andere gat is de 
pindakaasboom gepland. Het hele veld is met de hand van brandnetels ontdaan, want de wortels wilden goed 
meekomen. 
Na de pauze kwam André ook nog helpen, bramen zijn uitgegraven en er is van alles gesnoeid en gerild. 
Lijsterbessen en een appelboom werden weer zichtbaar. 
Harry en Anneke wilden in hun enthousiasme de mooiste “camouflage” struik van de hut een kopje kleiner maken, 
gelukkig konden ze op andere gedachten gebracht worden.  
Johan heeft de “wipstok” een kopje kleiner gemaakt, dat was de wraak voor het weghalen van zijn mooie ril. Maar 
daarvoor in de plaats is nu een super Y-stok geplaatst. De vogels kunnen niet wachten!! 
  

Op donderdag 6 en 7 oktober worden door  Johan, Marlies, 
Hester, Regien en Greet de laatste puntjes op de “ï” gezet om 
de hut in gebruik te kunnen nemen voor de komende winter. 
Zo werden alle bramen en brandnetels verwijderd, rillen 
opgehoogd en naar achter gelegd, en een  vensterbank in de 
hut gebouwd. Totaal werden 3 voedertafels geplaatst en 
diverse silo’s en een Pindakaas-stam opgehangen en werd er 
een drinkbak gemetseld. Op deze  dagen hoorden en zagen 
we Goudhaan en Vuurgoudhaan en veel Staartmezen. 
 
Paul zaagde prachtige “poortjes” in de overdekte 
voederplaats. Zo hebben de vogels de mogelijkheid zich snel 
uit de voeten te kunnen maken als de Sperwer er aan komt. 
 
 

 
Daarna werden kruiwagens vol rotte appels gestort op de open plek voor de hut, er werd een logboek gemaakt en 
een aantal geplastificeerde kaarten opgehangen met de afbeeldingen van vogels die je in het Windbos kunt 
verwachten. 
 
De hut is klaar voor gebruik! 
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Waarnemingen vanuit de observatiehut: 

 
Groenlingen op de voedertafel,  foto Hugo Wieleman 
 

Vanaf oktober worden 1x per week de silo’s en voedertafels aangevuld met pinda’s, zonnebloempitten en gemengd 
zaad. De pindakaasbomen en gaten worden vol met pindakaas gesmeerd en er worden vetbollen opgehangen. 
Daarnaast wordt de open plek bestrooid met havermout, zonnebloempitten en gemengd zaad en rot fruit.  
Meteen, de eerste dag, op 8 oktober werden er al leuke soorten waargenomen. En vloog er zelfs een Kruisbek over. 
Het strooien van kattenvoer om de Vos te lokken was niet zo’n heel goed idee want binnen het kwartier zat er een kat 
op de voederplek. Dat vonden de aanwezige vogels niet erg leuk. Dus kattenvoer weer weggehaald en kat verjaagd.  

 Appelvink,  foto Hugo Wieleman                           Vuurgoudhaan,  foto Hugo Wieleman 
 
Op 20 oktober was er al een bijzonderheid. Toen ik in de hut zat riep er constant 
een Bladkoning! Deze vogel is minstens een week in het Windbos gebleven voor 
hij weer verder trok. Uiteindelijk heb ik hem kunnen zien vanuit de hut. Op deze 
dag erg veel Vinken.  
 
De hut wordt veelvuldig bezocht. En veel mensen, en vooral ook kinderen, noteren 
hun waarnemingen in het logboek. 
Op 24 november worden alle silo’s en voederplanken en pindakaasbomen weer 
bijgevuld. Paul had afgelopen week een kruiwagen rotte peertjes naar de open 
plek gereden. Van de 3 grote stapels met rotte appels is al flink gegeten. Hugo en 
ik verblijven deze dag zo’n 2 uur in de hut. De bedoeling was ook het mannetje 
Goudvink te zien die Hugo afgelopen week ontdekte, Marion kreeg hem van de  
week wel te zien vanuit de hut!  

Grote Bonte Specht,  foto Hugo W. 

 
Om kort te zijn, dat lukte niet…. Maar wij hadden een spectaculaire middag. We zagen een Appelvink, 3 à 4 Grote 
Bonte Spechten, en een Vuurgoudhaantje vlak voor onze neus aan het water drinken bij de drinkplek. Fantastisch, 
wat een prachtig gezicht. Het was echter zo dicht bij dat Hugo geen 
foto’s kon maken met de grote lens. Maar Hugo maakte wel foto’s op 
wat grotere afstand. Achter de hut hoorden we nóg een 
Vuurgoudhaantje roepen. Hoog boven ons in de bomen riepen 2 
Koperwieken en 1 Kramsvogel. In totaal zagen we tijdens deze 
sessie 19 soorten vogels! Bij het naar huis gaan (tegen schemer) 
kwam ik nog een Grote Gele Kwikstaart tegen bij de Kwelbeek. Op 
3 december liep er achter de takkenrillen opeens een Waterral. Ook 
een Zwartkop en Tjiftjaf lieten zich zien. Dat zijn leuke soorten voor 
in de winter. De meesten zitten lekker in het warme weer in het verre 
zuiden. Op 17 december verschenen ook 2 mannetjes 
Huismussen. Op 31 december zat de Waterral bij de lage 
voederplank. 
 
Van 1 oktober tot en met 31 december werden 37  vogelsoorten gezien en/of gehoord vanuit de observatiehut. 
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10. Het weer in 2016 (overgenomen van weeronline.nl) 

 

 

Januari 2016: Was zacht, nat en met normale hoeveelheid zon 
Februari 2016: Was zacht nat en heel zonnig 
Maart 2016: Was vrij koud met normale hoeveelheid neerslag en zonnig 
April 2016: Was vrij koud, nat met meer zon dan normaal 
Mei 2016: Was zeer warm, vrij zonnig en droge maand met iets minder neerslag dan wat normaal is 
Juni 2016: Was warm, zeer nat met iets minder zon dan normaal 
Juli 2016: Was vrij warm, vrij droog en aan de zonnige kant 
Augustus 2016: Was vrij warm, zonnig en aan de droge kant 
September 2016: Was zeer warm, zeer droog en zeer zonnig 
Oktober 2016: Was vrij koud, vrij droog en minder zonnig dan normaal 
November 2016: Was vrij koud, vrij nat en zonnig 
December 2016: Was zacht, zeer droog en vrij zonnig 

 
Winter 2016: Was uitzonderlijk zacht, normale hoeveelheid neerslag en zeer zonnig 
Lente 2016: Was zonnig, warm en natter dan normaal 
Zomer 2016: Was warm, iets meer neerslag dan normaal en aan de zonnige kant 
Herfst 2016: Was vrij warm, vrij droog en vrij zonnig 
Jaar 2016: Was zacht, vrij zonnig met normale hoeveelheid neerslag 
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Dagrecords en overige weerrecords 

 
Januari 2016 

Op 25 januari 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 9.2ºC. De vorige met 7.1ºC stamt uit 2010. 
Op 25 januari 2016 werd met 14.1ºC het maximum datumrecord met 11.8ºC uit 1990 verbroken. 
 
Op 26 januari 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 8.4ºC. De vorige met 7.2ºC stamt uit 2002. 
 
Februari 2016 

Op 1 februari 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 9.5ºC. De vorige met 9.0ºC stamt uit 1957. 
 
Maart 2016 

Op 27 maart 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 10.2ºC. De vorige met 9.2ºC stamt uit 2006. 
 
April 2016 

Op 3 april 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 10.9ºC. De vorige met 10.5ºC stamt uit 2004. 
Op 4 april 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 13.6ºC. De vorige met 13.4ºC stamt uit 1949. 
 
Mei 2016 

Op 10 mei 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 15.6ºC. De vorige met 14.9ºC stamt uit 1947. 
 
Juni 2016 

Op 1 juni 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 17.5ºC. De vorige met 16.6ºC stamt uit 1908. 
Op 2 juni 2016 werd de meeste dagneerslag genoteerd met 26.2mm. De vorige met 13.4mm stamt uit 
2001. 
Op 5 juni 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 16.3ºC. De vorige met 15.6ºC stamt uit 1908. 
Op 23 juni 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 18.2ºC. De vorige met 16.9ºC stamt uit 1953. 
Op 24 juni 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 19.2ºC. De vorige met 17.3ºC stamt uit 1960. 
 
Juli 2016 

Op 20 juli 2016 werd met 34.2ºC het maximum datumrecord met 30.2ºC uit 2006 verbroken. 
 
Augustus 2016 

Op 25 augustus 2016 werd met 33.1ºC het maximum datumrecord met 32.2ºC uit 1997 verbroken. 
Op 26 augustus 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 18.1ºC. De vorige met 16.8ºC stamt uit 
1997. 
Op 26 augustus 2016 werd met 31.9ºC het maximum datumrecord met 31.4ºC uit 1964 verbroken. 
 
September 2016 

Op 13 september 2016 werd met 32.9ºC het maximum datumrecord met 32.3ºC uit 1919 verbroken. 
Op 14 september 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 17.5ºC. De vorige met 16.8ºC stamt uit 
2006. 
Op 14 september 2016 werd met 33.0ºC het maximum datumrecord met 32.1ºC uit 1919 verbroken. 
Op 15 september 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 18.2ºC. De vorige met 16.8ºC stamt uit 
1947. 
Op 15 september 2016 werd met 30.3ºC het maximum datumrecord met 28.9ºC uit 1949 verbroken. 
Op 29 september 2016 werd de warmste nacht genoteerd met 16.1ºC. De vorige met 15.3ºC stamt uit 
1961. 
 
Oktober 2016 

Op 19 oktober 2016 werd de meeste dagneerslag genoteerd met 25.0mm. De vorige met 20mm stamt uit 
1961. 
 
December 2016 

Op 28 december 2016 werd de hoogste luchtdruk genoteerd met 1045hPa. De vorige met 1044hPa stamt 

uit 1992. 
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11. Dagvlinders  
 

Op 5 mei zagen zowel Barbara en Peter als wij een mannetje  
Oranje Tipje in de tuin.  Op 3 juni tijdens een rondje door de wijk 
zag ik 5 Distelvlinders. Over het algemeen werden deze vlinders 
redelijk vaak  gemeld  dit seizoen. Ondanks dat ik door tijdgebrek 
dit jaar maar twee rondes gelopen heb van de dagvlinderroute heeft 
de Distelvlinder dit jaar het record gebroken met 9 ex. 
Op 8 oktober zaten in de bloeiende Hedera in het vogelbosje en 
langs het Dunlop pad meer dan 30 
Atalanta’s. 

 
Opvallend is dat er de laatste drie 
jaar geen Zwartsprietdikkopjes 
meer worden gezien. 
Links een overzichtje van de soorten 
die elk jaar zijn waargenomen       

 

En hieronder een overzicht van de 
totalen van de dagvlindertellingen. 
Dit jaar alleen op 10 én 24 juli een 
ronde gelopen.           Landkaartje 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruin Blauwtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bont Zandoogje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icarusblauwtje 

Hoekwierde dagvlinder route  
 

       Totaal overzicht 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rondes gelopen: 18 5 11 5 8 2 

       Atalanta 35 131 31 67 30 13 

Blauwtje spec. ng 10 12 9 1 6 

Bont Zandoogje 185 37 105 45 52 39 

Boomblauwtje 33 4 32 6 26 8 

Bruin Blauwtje 46 5 296 71 63 17 

Bruin Zandoogje 358 156 383 603 297 62 

Citroen Vlinder 6 0 9 0 3 0 

Dagpauwoog 13 7 56 16 39 17 

Distelvlinder 3 2 8 4 5 9 

Eikenpage 0 0 1 0 0 0 

Gamma-uil 29 32 62 6 53 18 

Gehakkelde Aurelea 12 6 8 1 3 2 

Groot Koolwitje 25 10 29 13 1 5 

Hooibeestje 53 7 37 15 14 1 

Icarusblauwtje 70 24 178 80 28 6 

Klein Geaderd Witje 37 27 40 2 2 4 

Klein Koolwitje 507 112 442 114 99 35 

Kleine Vos 24 16 305 13 2 0 

Kleine Vuurvlinder 2 0 35 5 3 0 

Kolibrievlinder 2 0 0 0 0 0 

Koolwitje spec. ng 60 63 24 13 22 

Landkaartje 11 12 40 6 3 4 

Oranje Luzerne Vlinder 0 0 12 0 0 0 

Oranje Tipje 4 0 0 0 0 0 

Sint-Jacobsvlinder 18 0 0 0 0 0 

Sint-Jansvlinder 0 0 1 1 4 3 

Zwartsprietdikkopje 18 2 11 0 0 0 

       Aantal Soorten dagvlinders 19 16 20 17 17 17 

Aantal  Totaal 1493 660 2196 1101 741 271 

Record aantal 

Dag actieve nachtvlinders 

Verzamelsoort 
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12. De Landelijke tuinvlindertelling op 5, 6 en 7 augustus   
 

Dankzij de tellingen krijgt de 
Vlinderstichting een goed beeld van de 
natuur in stad en dorp. Iedereen ziet 
wel eens vlinders in de tuin. Maar 
waarom zou je ze tellen? Door de 
vlinders in je tuin te tellen, kun je meten 
hoe het met de natuur in je omgeving 
gaat. Die cijfers zijn belangrijk, want 
dagvlinders reageren snel op het milieu 
en op klimaatverandering. De 
Vlinderstichting verzamelt al jarenlang 
gegevens over vlinders, zodat ze nog 
beter beschermd kunnen worden. Ook 
mensen in de Hoekwierde leverden een 
bijdrage. 
 
                Distelvlinder 

 
Bijna iedereen heeft meerdere keren geteld!  
In onderstaand overzicht is het hoogste aantal van elke teller weergegeven.  

Dagvlinders Hugo  Greet/Hester Paul Rob/Elise Marion totaal 

Atalanta 5 5 1 2 1 14 

Bont Zandoogje   1 1     2 

Boomblauwtje     1 1 1 3 

Citroenvlinder       1   1 

Dagpauwoog 2 1   1 1 5 

Distelvlinder 2 1   4   7 

Gehakkelde Aurelia             

Groot Koolwitje       2   2 

Klein Geaderd Witje         1 1 

Klein Koolwitje 1 1 5   2 9 

Kleine Vos   1   1 1 3 

Totaal 10 10 8 12 7 47 

              

Dag actieve Nachtvlinders:             

Muntvlindertje   3 5     8 

totaal   3 5     8 
 
Hoekwierde Top 3 

1. Atalanta (13 ex.) 
2. Klein Koolwitje (9 ex) 
3. Distelvlinder (7 ex.) 

 
Landelijke Top 3 

1. Atalanta 
2. Kleine Vos 
3. Dagpauwoog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagpauwoog   Klein Koolwitje           Atalanta  
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13. Zoogdieren  
 

 
Bruine Rat, foto Hugo Wieleman 

 
In januari en februari worden er alleen maar Bruine Ratten en molshopen gemeld. Leida zag de Vos in de tuin. 
In de schuur zitten weer talloze muizen, zullen wel weer Bosmuizen zijn, maar echt zien doe ik ze niet. 
Eind februari treft Susan een raadselachtig gat met een grote hoop zand er naast, direct tegen haar huis aan, wat 
voor beest wilde bij haar onder het huis wonen? 
De grote hoop zand werd zorgvuldig vlak gestreken, en ja hoor de volgende 
ochtend was daar een voetspoor.  
Aan de vorm en aan de kussentjes te zien leek dat op het spoor van een Vos.  
Er werd besloten een wildcamera te plaatsen. Op een trap naast het huis werd 
een camera gehangen, zou hij wel goed gericht zijn? De volgende dag trof 
Susan weer pootafdrukken aan, maar die bleken van een kat. Wat later op de 
dag lagen er kleine drolletjes met een puntje. 
En op de camera…. Die was omgevallen, het beest had die nacht tegen de trap 
aangelopen.  
We houden het uiteindelijk op een molshoop die door de Vos werd uitgegraven!     Pootafdruk van Vos, foto Susan Zijlstra

  

 

Regelmatig werden Reeënsporen gezien op diverse plekken. En de Dwergvleermuizen  waren  in redelijke  
aantallen aanwezig. 
Dit jaar kreeg ik weinig meldingen van de Egel van buurtbewoners. Zelf zag ik er maar enkele, minder dan 
voorgaande jaren! 
Tijdens de laatste vogel-cursusdag op 2 maart troffen we een dode Bosmuis aan in het Windbos. 

Dode Bosmuis bij de observatiehut 
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14. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  

Rups van de Plakker 
 
 

Hugo zag op 23 januari een Gewone Kaartmot en Wilgenroosjesboorder  
Op 19 maart opent Hugo officieel het nachtvlinderseizoen. En hij heeft direct 
al 2 Tweestreepvoorjaarsuilen en 2 Gewone Kaartmotten op het licht! 

Ook Marion start met het licht en op 31 maart open ik ook het seizoen. 
Op 23 maart vindt Hugo een Gewone Zakdrager in het Windbos. Deze  
zakjes zijn lastig te vinden omdat het net op kleine takjes lijkt. 
De zakjes (lengte 8-12 mm) bestaan uit delen van grassen. Deze grasdelen 
steken soms uit, ver buiten de oorspronkelijke zak. Verpopping vindt plaats in 
de zak, in mei en juni. (microlepidoptera.nl) 
Op 1 april kwam een Roodvlekkaartmot op het licht af. Dit is de eerste voor 
Almere. 
Nicolette trof op 21 juni opeens mooie rupsen van de Plakker aan in de heg 
langs het Dunloppad. Binnen no time was de heg leeggegeten. Gelukkig kan 
dit geen kwaad. Want na verloop van tijd komt er gewoon weer nieuw blad 
tevoorschijn. Je zou verwachten dat we veel vlinders aan zouden treffen, 
maar dat was niet het geval. 

Gewone Kaartmot, foto Hugo Wieleman 
 
Leuk waren de rupsen van de St. 
Jacobsvlinder. Het gaat redelijk goed 
met dit soort in 2016. 
Hugo zag zelfs een St. Jansvlinder 
voorbij komen. 
 
 
 
 
 

Gewone Zakdrager, foto Hugo Wieleman       Rups St. Jacobsvlinder  

  
Maryse stuurde een foto op van een 
Witvlakvlinder die ze aantrof in haar tuin op 13 
augustus. De rups zat op een roos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roodvlekkaartmot            Rups Witvlakvlinder                 Rups van de Huismoeder 

            foto  Maryse van der Ben foto  Hugo Wieleman 

 
2016 is een heel actief nachtvlinderjaar geweest. Ook bij de nieuwe kwelbeek inventariseerden Hugo en ik een 
aantal keer. Een verslag daarvan is terug te vinden in het hoofdstuk van de Kwelbeek. 
En er werden een aantal bijzondere waarnemingen gedaan door Hugo en Marion.  
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Bijzondere soorten nachtvlinders in 2016: 

Sleedoorndwergspanner   Tweevlekvedermot    Akenvruchtmineermot   
foto  Hugo Wieleman   foto  Hugo Wieleman  foto  Jack Winding 

  

Moeras-w-uil  foto Hugo W.             Mijn van een Akenvruchtmineermot          Schemamot   

foto Hugo Wieleman             foto  Ton Eggenhuizen          foto  Hugo Wieleman 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Waasjesstippelmot     Satijnvleugelsikkelmot        Vroege Eikenpalpmot      Bruine Haakbladroller                    
foto  Marion van Eeuwijk   foto  Marion van Eeuwijk        foto  Marion van Eeuwijk      foto  Hugo Wieleman 

 

 
Op 15 mei heeft Marion een Vroege Eikenpalpmot. De tweede in Flevoland. De eerste was op 7 mei dit jaar door 
Robert Heemskerk gezien in de Seizoenenbuurt. Van dit soort zijn maar 20 waarnemingen van totaal 20 exemplaren 
gemeld in Nederland. 
Op 28 mei én op 21 juli heeft Marion een Satijnvleugelsikkelmot op het licht. De allereerste én tweede in Flevoland. 
Op 5 juni heeft Hugo een Sleedoorndwergspanner, de allereerste in Flevoland. 
Op 9 én 12 juni heeft Hugo een Schemamot op z’n laken. De Tweede én derde waarneming in Flevoland. De eerste 
waarneming is van Gerrit Koopman op 11 juni 2011 in het Roggebotzand. 
Op 9 juli treft Hugo een Moeras-w-uil aan. De tweede van Flevoland. De eerste werd op 14 juni 2015 door Greet 
ontdekt in de Hoekwierde. 
Op 10 juli ontdekt Hugo een Bruine Haakbladroller. De eerste van Flevoland. In Nederland zijn slechts 78 
waarnemingen van dit soort met een totaal van 323 exemplaren. 
Op 11 juli had Marion een Waasjesstippelmot m.b.v. licht. Dit was de tweede van Flevoland, op 5 augustus 2015 
had Andre van der Berg een exemplaar op het licht in de Regenboogbuurt. 
Op 11 juli ontdekten Hugo en Wiesje een Tweevlekvedermot op het laken. Dit was de eerste waarneming in 
Flevoland! Van dit soort zijn slechts 59 waarnemingen van totaal 122 exemplaren bekend in Nederland. 
Ton Eggenhuizen en Hugo ontdekten een mijn van de Akenvruchtmineermot. De derde van Flevoland. Een 
melding uit 2008 van Jack Winding in de Rietlanden – Lelystad en een melding uit 2015 in het Kuinderbos. 
 
In 2015 stopte de teller op 398 soorten in onze wijk die gedetermineerd waren in de loop der jaren. (296 soorten in 
2015) 
Ook dit jaar kwamen er weer veel nieuwe soorten bij. Met name veel micro’s. 
Zo zijn we (Hugo, Marion en ik) in 2016 samen in staat geweest 87 nieuwe soorten toe te voegen op deze lijst. 
In totaal zijn er nu 485 soorten gedetermineerd in de Hoekwierde. In 2016 zagen we 317 soorten. 
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15. De Kwelbeek 

Ik ontkom er natuurlijk niet aan om een hoofdstuk te wijden aan de nieuwe Kwelbeek. 
Het plan, de uitvoering, het onderhoud en alle leuke ideeën die er geopperd zijn om dit project  zo geslaagd te laten 
worden staat uitgebreid beschreven op de website  www.hoekwierde.nl 
In dit hoofdstuk wordt meer stilgestaan bij de biodiversiteit van dit gebied. 
Een groepje bewoners heeft zich vanaf begin april vast bezig gehouden met het inventariseren van alles wat leeft 
rondom de kwelbeek. Dit is pas een eerste aanzet geweest. De  bedoeling is om de inventarisatie in 2017 voort te 
zetten, met een bepaalde regelmaat en meer verdeeld over het jaar.  
 
Dus ik start deze periode na alle kleibende en bij de start van het groei- en bloeiseizoen.  

In juni groeide het riet al enorm.  

 
Achtereenvolgens werden er dagvlinders, juffers en libellen, planten, bloemen en tenslotte nachtvlinders 
gedetermineerd en geteld bij de beek. 
Het idee om ook de dagvlinders apart te blijven tellen bij de kwelbeek is erg leuk, zeker als er volgend jaar veel 
bloemen zullen bloeien. Maar daar is meer hulp bij nodig.  
In de Hoekwierde heb ik al een officiële route om dagvlinders te tellen om een beeld te krijgen wat er bij ons voor 
komt. Dus het ontbreekt mij aan tijd om dit goed op te kunnen pakken. 
Hieronder  vast een selectie van de waarnemingen bij de nieuwe Kwelbeek. 
 
 

Dagvlinders, Juffers en Libellen: 
 
Op 10 en 24 juli inventariseer ik  de dagvlinders, juffers en libellen bij de Kwelbeek.  
 
 
 

 
Kwelbeek  

  
Kwelbeek  

Dagvlinders 

10-

jul 

24-

jul Totaal 
 

Juffers en Libellen 

10-

jul 

24-

jul Totaal 

Atalanta 0 2 2  

 

Azuurjuffer  2 4 6 

Boomblauwtje 2   2 
 

Oeverlibel 17 8 25 

Bont Zandoogje 0 4 4  
 

Grote Keizerlibel 5 3 8 

Dagpauwoog 0 1 1  

 

Kleine Roodoogjuffer 7 184 191 

Klein geaderd witje 1   1 
 

Rodeheidelibel spec 1   1 

Klein Koolwitje 13 6 19 

 

Totaal 32 199 231 

Klein koolwitje spec 11   11 

     Totaal 27  13 40 
      

.  

http://www.hoekwierde.nl/
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Bij de  eerste keer  tellen op 10 juli was het 25C maar wel wat veel wind.  Leuk was te zien dat er al Waterslakken in 
de beek zaten en enorme aantallen Schaatsenrijders in diverse pluimages. 
 
De tweede ronde op 24 juli, was het  24C en er zaten enorm veel juffers. Het riet en bloemen tussen fietspad en beek 
waren net gemaaid, dus het leverde weinig vlinders op. Maar des te meer juffers en libellen! 
Alle zuurstofplanten en waterplanten die we de afgelopen maanden hebben gepland langs en in de beek deden goed 
hun werk. Overal waren Kleine Roodoogjuffers aan het paren, in de beek kwam ik een school (>30 exemplaren) 
Ruisvoorntjes tegen. Mooie kleine visjes met rode vinnen. 

 
Ruisvoorn, foto Ton Eggenhuizen 

 
 
Op diverse plekken kwam ik de sporen van de Vos tegen, die doet zich momenteel te goed aan de kersen. 
Op één van de Kattenstaarten zit een rups die ik niet ken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rups        Poep van de Vos die kersen heeft gegeten 

 
 
Waren er de vorige keer enkele Waterslakken aanwezig, nu zag ik honderden dan wel duizenden jonge slakjes. Wat 
een enig gezicht. 

Waterslak 
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Maar er heeft zich ook een klein drama afgespeeld, het kan niet alleen maar rozengeur en maneschijn zijn…… 
Een jong dood vogeltje ligt op de Joop en Mini promenade…… 
 
Op 30 juli zit ik op het bankje op de dijk koffie te drinken. Rechts van me roept een 
Rietgors, hij vliegt over me heen en verdwijnt uit het zicht. Maar er roept nog steeds 
een Rietgors uit dezelfde hoek. En ja hoor daar vliegt hij op. Leuk 2 Rietgorzen, dat kan 
nog van alles op gaan leveren bij de beek de komende periode. Jonge vogels gaan in 
deze tijd op verkenning uit en andere soorten maken zich al weer op voor de grote trek 
naar het zuiden.  Even later zwemt de Soepeend met jongen voorbij, het zijn er nog 5. 
Het blijft nieuwe soorten regenen, een Sabelsprinkhaan zit op de dijk en vliegt weg als 
ik hem aan mensen laat zien. 
Later in het jaar ontdekken we grote aantallen Gewone korthaar schijfje. Mooie  rode  
Paddenstoelen, voor het eerst massaal aanwezig en alleen langs de kwelbeek op klei. 

 
Op 7 juli werd er door Paul en Regien een inventarisatie van planten uitgevoerd  van de bron tot aan de grote eik aan 
weerszijden van de beek. Zij zagen onderstaande soorten: 

Vóór die tijd werd er ook al een 
aantal soorten planten 
geïnventariseerd. Uiteindelijk bleek 
het dit jaar, mede door de drukte 
van de aanleg en onderhoud van 
de Kwelbeek, nog niet mogelijk om 
een inventarisatieplan te maken en 
uit te voeren. 
Hopelijk is daar in 2017 meer tijd 
voor. Aan het plan wordt inmiddels 
gewerkt, nu de mensen nog om 
mee te helpen…. 
Verder werden er nog soorten 
gemeld als Bijvoet, Koolzaad, 
Moerasrolklaver, Riet, Zomereik, 
Grote Boterbloem, Ridderzuring, 
Wilde Lijsterbes, Grote Brandnetel, 
Voederwikke s.l. 
 

 
Na een enorme regenbui was het fietspad bijna zwart van de jonge kikkertjes.  

 
“Kikkertrek”,  foto Maud Wieleman 

 
Bij een  “puin” controlerondje ontdekte Johan een Soepeend met 9 jongen in de kwelbeek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Soepeend met jongen, foto  Arjen van Veen 

Akkerdistel    Knoopkruid   Smalle weegbree 

Blaartrekkende boterbloem   Koninginnekruid   Smeerwortel   

Boerenwormkruid   Koolzaad   Varkensgras 

Brandnetel     Melde   Veldlathyrus  

Dotter   Melganzenvoet   Veldlathyrus/rolklaver? 

Duizendblad   Melkdistel   Veldzuring   

Gele lis   Moeras andoorn   Vergeet-me-niet 

Gewone ereprijs   Paardenbloem   Vogelwikke 

Grote weegbree   Papaver   Waterkers 

Haagwinde   Perzikkruid     Wilde peen 

Heermoes    Raket   Wilgenroosje 

Hondsdraf   Reukloze kamille   Zegekruid 

Honingklaver   Reuze berenklauw   Zegge spec. 

Hopklaver   Robertskruid     

Klein hoefblad   Rode klaver     



37 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2016 
Auteur: Greet Boomhouwer 

 

Inventarisatie Nachtvlinders Kwelbeek op 6 augustus (Westelijke deel) 

 

 
Aan weerszijde van de Kwelbeek werden 2 lamp-opstellingen      
neergezet. 
 

We determineerden deze avond 43 soorten. 
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Op 13 augustus inventariseerden Hugo en ik het oostelijke deel van de Kwelbeek. Ook hier stelden we 4 lampen op 
aan weerszijden van de beek. We hebben van 21.15 uur tot 01.00 uur gevangen. Op een gegeven moment begon 
het te regenen, maar het leek alleen maar meer vlinders op te leveren. Na 15 minuten hield de regen op en we 
hadden een fantastische vangavond. Uiteindelijk bleven we steken op 76 soorten. We registreerden per gebied. 
Totaal hadden we 206 exemplaren deze avond. 

 
 

Soort 1 2 3 4 Tot. Soort 1 2 3 4 Tot. 

Aangebrande Spanner   1     1 Kleine Groenuil   1 1   2 

Agaatvlinder 1       1 Kleine Hermelijnvlinder 1       1 

Appeltak 2 3     5 Koolmotje     1   1 

Baardsnuitmot   1     1 Koperuil 2       2 

Blauwooggrasmot   1   1 2 Kroosvlindertje 1   2 1 4 

Boogsnuituil     1   1 Lisdoddeboorder 1       1 

Brandvlerkvlinder 2   1   3 Muntvlinder 1       1 

Bruinbandbladroller 1 1     2 Open-breedb.huism. 1     1 2 

Bruine Huismot     1   1 Open-brdb./br.bhuism.     2   2 

Bruine Snuituil 2 2   2 6 Oranje Eikenbladroller 1 1     2 

Bruine vierbandspanner 1       1 Oranje Wortelboorder 3 1 1 1 6 

Donkere Wapendrager 1       1 Orvlinder       1 1 

Donkergroene Korstmosuil 1     1 2 Parelmoermot 1 1 1 2 5 

Dromedaris 2       2 Peppel-orvlinder 5       5 

Dwergvedermot 1 1     2 Piramidevlinder 2   1   3 

Eikenprocessierups 1 1     2 Populierenpijlstaart 1       1 

Gamma-uil 3 1     4 Putauil     1   1 

Gerande Spanner   1     1 Rietmot 1       1 

Gestippelde Rietboorder 1       1 Schedeldrager 1 1     2 

Gestreepte Goudspanner 1       1 Schilddrager   1     1 

Gewone Bandspanner 2 1   1 4 Smalle Witlijngrasmot 1       1 

Gewone Spiegelmot 1       1 Stippelmot spec.  2 3     5 

Goudvenstertje 2   1   3 Stro-uiltje 5 2 1 2 10 

Grijze Stipspanner 2       2 Tweekl. Heremietuil 1       1 

Groente-uil 1   1 1 3 Tweekleurige Lichtmot 1 1     2 

Haarbos 5   1 4 10 V-Dwergspanner 2       2 

Hagedoornvlinder 7   2 1 10 Variabele Eikenuil 1       1 

Halmrupsvlinder/Weidehalmuiltje 2 1 1 3 7 Variabele Granietmot 1       1 

Hazelaaruil 1 1     2 Vierbandspanner spec.       3 3 

Hennepnetelspanner 1     1 2 Vogelkersstippelmot 9 2 1 2 14 

Hertshooibladroller 1       1 Volgeling 2     2 4 

Huismoeder 1     2 3 Vuurmot 1 2   1 4 

Klaverspanner   1     1 Witlijngrasmot 1       1 

Kleine Beer 1       1 Witstipgrasmot       1 1 

Kleine Breedbandhuismoeder   1     1 Wortelhoutspanner 1       1 

Kleine Groenbandspanner 1 2   1 4 Zandhalmuiltje 1 2 1 1 5 

Kleine Groenuil   1 1   2 Zuidelijke Stofuil 1       1 

Kleine Hermelijnvlinder 1       1 Zwarte C-uil 2     1 3 

Koolmotje     1   1 Zwartkamdwergspanner 2 3 1   6 

Koperuil 2       2 Zwartvlekdwergspanner 1       1 

 

 

Goudvenstertje, foto Hugo Wieleman               Berkeneenstaart, foto Hugo Wieleman 
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16. Dank 

 

 
Dank aan iedereen die dit jaar de moeite nam om waarnemingen en foto’s naar mij door te mailen.  
Ook voor 2017 doe ik graag weer een beroep op iedereen…. 
Dit kan gemaild naar: m.boomhouwer@upcmail.nl 
.  
 
 

 Arjen van Veen  
 Dick de Jager 

 Fietje Metselaar 

 Hester Brouwer 

 Hugo Wieleman 

 Ineke de Jong 

 Johan Bosma 

 Kees Breek 

 Leida van Dijk 

 Margreet Diemer 

 Marion en Hans Lap 

 Marlies Vos 

 Maryse van der Ben 

 Mike en Maudy 

 Nicolette van der Ben 

 Paul Weber 

 Peter en Barbara Scholten 

 Rob en Elise de Jager 

 Ronald en Christel 

 Rolly van Itteren 

 Simon de Birk 

 Susan Zijlstra 
                    Kuifduiker op het Gooimeer achter het Windbos, foto Hugo Wieleman 

 
 

 

 
Roerdomp bij de paddenpoel, foto Hugo Wieleman 
 

mailto:m.boomhouwer@upcmail.nl
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Aantal waargenomen soorten in de Hoekwierde en in de Kwelbeek. 

 

 
 

 

 



41 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2016 
Auteur: Greet Boomhouwer 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


