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1. Inleiding  
 
Dit is alweer het achtste vogeljaarverslag van de Hoekwierde met ook veel aandacht voor de overige fauna in de 
wijk. Dit is een persoonlijk verslag van mijn belevenissen in de wijk en ik heb niet de pretentie om er een mooi 
professioneel blad van te maken, maar is wel beschikbaar voor buurtgenoten en natuurliefhebbers om te lezen. 
 
In 2017 is er weer een volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de wijk. Met een  aparte pagina gewijd aan 
het voorkomen van broedvogels in het vogelbosje.  
 
De waarnemingen bij de observatiehut en bij de kwelbeek zijn in aparte hoofdstukken beschreven. 
 
Er zijn weer veel overzichtjes van vogeltellingen zoals de Nationale Tuinvogeltelling en trekvogeltelling, ook de 
resultaten van de vogelcursus van januari en februari 2017 en het ringen van vogels door Kees Breek in onze tuin 
zijn opgenomen in dit verslag.  
 
De officiële tellingen van dagvlinders op een vaste route heb ik dit jaar niet kunnen uitvoeren i.v.m tijdsdruk. Dit kwam 
door lange vakanties en door het inventariseren van de kwelbeek, wat erg veel tijd in beslag nam.  
De Nationale Tuinvlindertelling werd dit jaar in een weekend georganiseerd waarin het erg slecht weer was en er 
weinig vlinders vlogen. Van niemand ontving ik gegevens.  
 
Er is veel moeite gestoken in het inventariseren van nachtvlinders, waaronder twee mega inventarisaties langs de 
kwelbeek in mei en in september. 
Een overzicht van de nieuwe soorten nachtvlinders in 2017 staat beschreven in hoofdstuk 12 
 

Weer veel leesplezier. 
 

 

Dit jaar zijn er 5 nieuwe vogelsoorten in of boven de Hoekwierde gezien. 
 
Hoogtepunt van het jaar was wel de roepende Steenuil op 10 mei en 30 november. 
Hugo maakte hier snachts een mooie geluidsopname van die op www.waarneming.nl  te beluisteren is. 
https://flevoland.waarneming.nl/sound/view/56622 
 
 
Een Grote Barmsijs (Acanthis flammea) was ook een nieuw soort voor onze wijk. Vanaf eind november was er een 
grote influx. Deze beestjes komen uit het hoge noorden van Europa. De vogels zijn dol op de zaadjes van berken, 
elzen en lariksen. 
Op 14 december een foeragerende vogel bij de Volkstuinen 
Op 17 december vlogen er 3 over en op 29 december werd nog een roepend exemplaar gehoord. 
Slechts in 2012 en op 1 december dit jaar werden er Barmsijzen spec. gemeld. 
 
Nieuwe overvliegende exemplaren waren: 
Op 9 januari een Zilverplevier 
Op 7 mei een Bonte Strandloper 
Op 16 oktober 4 Pijlstaarten  
 
De “Hoekwierdelijst” is hiermee gegroeid naar 166 soorten! 
 

 

Waterhoen in de lariks in de sneeuw. 

http://www.waarneming.nl/
https://flevoland.waarneming.nl/sound/view/56622


3 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2017 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

2. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
 
Veranderingen in de wijk ten opzichte van vorig jaar:  
kwelbeek, toch redelijk veel riet weg. Veel ondergroei weggehaald (bramen en clematis) in het Windbos. 
 

Het inventariseren  
De inventarisatie vindt plaats volgens de richtlijnen van SOVON. Met behulp van de app Avimap worden de 
waarnemingen in het veld direct digitaal genoteerd met de juiste broedcode. Na de ronde wordt de registratie ge-
upload naar de site van SOVON. Aan het eind van het seizoen worden de waarnemingen geclusterd en berekend. Er 
wordt rekening gehouden met fusieafstanden en datumgrenzen van elk individueel soort en uiteindelijk, vaak met wat 
handmatige correcties mijnerzijds, worden de aantallen territoria in het gebied weergegeven. 
 
Er zijn dit jaar in totaal 11 rondes (start is gemiddeld een uur vóór zonsopgang) gelopen tussen 17 maart en 25 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. Vrijdag 17 maart. Tijd 06.48 – 08.17 uur 
2-5 C Onbewolkt, en koud 
De eerste ronde en direct na 1 minuut vlogen 2 baltsende IJsvogels boven m’n hoofd. Ze jaagden achter 
elkaar aan en vlogen over de kwelbeek en de gracht en over ons huis weer terug naar de beek. In de gracht 
was een Fuut aanwezig en ook de Waterhoen zat nog onder de overhangende takken. Zou hij dit jaar 
eindelijk eens beslissen te gaan broeden bij ons? Tot nu toe verdwijnen ze rond april naar buitengebieden. 
3 Kleine Mantelmeeuwen hebben ruzie om een groot stuk brood. Ze vliegen krijsend achter elkaar aan. Op 
diverse plekken tref ik baltsende Putters aan. Die doen het goed de laatste jaren. Ook 3 baltsende 
Holenduiven in het gebied. Dat kan ook makkelijk met al die nieuwe grote nestkasten in het Windbos. 
Ringmussen zijn nog aanwezig, maar vooral bij tuinen waar nog gevoerd wordt. Bij de observatiehut stikt 
het van de vogels, we hebben dit jaar besloten tot eind maart te voeren. Grote Bonte Spechten zijn erg 
actief, ze gaan zo snel het bos door dat je er niet goed achter komt of het steeds dezelfde paartjes zijn of dat 
het weer een nieuw paartje is. Er zijn al 9 zingende Tjiftjaffen aanwezig, ze waren vroeg dit jaar door de 
afgelopen warme periode. De Meerkoeten zijn weer een nest aan het bouwen op het eendenhotel in de 
gracht. Het aantal zingende Merels viel tegen omdat ik te laat was begonnen, ze waren al klaar met hun 
zang. Het is echter toch te vroeg in het seizoen, want een aantal moet nog terug naar het noorden, waar hun 
“eigen” broedplaatsen zijn. Zij overwinteren slechts bij ons. Uiteindelijk had ik toch 28 soorten verdeeld over 
122 territoria. (totaal ex. 122) 
 

2. Zondag 25 maart. Tijd 06.52 – 08.43 uur 
2-4C Onbewolkt, en koud 
Ook vandaag weer de IJsvogel in het gebied, nu vloog ie bij de steiger in de gracht. Diverse Spreeuwen 
hadden hun huisjes alweer bezet en alle uilenkasten zijn bezet door Holenduiven. Deze keer gelukkig op 2 
plekken Turkse Tortels en op 3 plaatsen een paartje Boomkruipers. De Zwartkop die gisteren al zingend 
gespot werd, liet zich echter niet horen. De Waterhoentjes zijn nog steeds aanwezig. Heel leuk was een 
baltsend paartje Appelvink, alhoewel ze even later het gebied uitvlogen. Deze telling leverde 194 
waarnemingen op verdeeld over 27 soorten. (totaal ex.194) 
 

3. Zaterdag 1 april. Tijd 06.32 – 08.57 
6-9C Half bewolkt 
Totaal waren er  204 waarnemingen verdeeld over 33 soorten. (totaal ex. 263) 
Vandaag lieten de Zwartkoppen zich wél horen, er zaten er nu 9 te zingen. Ook de Fitis is binnen, in het 
Windbos een zingend exemplaar. Door het mooie weer van de laatste tijd zijn sommige soorten al weer 
vroeg in het land. Leuk was een paartje Rietgors in de volkstuintjes en ook een zingend mannetje Zwarte 
Roodstaart op de flat in de Velden tegenover de plek waar niet gebouwd mag worden. Dit zijn allemaal 
doortrekkers maar toch leuke waarnemingen! 
Ook een vroege Boerenzwaluw zong boven de kwelbeek en verdween richting bruggetje over de gracht. 
Maar die heb ik later niet meer terug kunnen vinden, het bleek een korte inspectie. Op het dak van Martin 
zat een paartje Wilde Eend, en in het vogelbosje baltsende Gaaien. De gekste geluiden kunnen die maken, 
soms lijkt het dat er een Beo in het bos zit. Met een prachtige zonsopkomst en de vele bloemen en struiken 
alweer in bloei was alles een lust voor het oog deze morgen. De Huismussen die van de week driftig 
nestmateriaal aansleepten naar de Huiszwaluwwand sliepen nog, ze hadden alle takjes en strootjes mooi 
weggewerkt, dus er was niets meer van deze activiteit waar te nemen. In het Windbos had een mannetje 
Sperwer een prooi te pakken. Het wordt toch echt eens tijd dat ie hier komt broeden. 

 
4. Zaterdag 8 april. Tijd 06.24 – 08.54 uur 

9-6C Bewolkt 
De temperatuur begon goed vanmorgen, maar gaandeweg kwam er laaghangende vochtige dikke 
bewolking, dus de temperatuur werd alleen maar kouder. 
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Totaal 213 waarnemingen verdeeld over 33 soorten (totaal ex. 213) 
De Boerenzwaluw zat weer op z’n vertrouwde antenne te zingen. Tijdens de inventarisatie jaagden een 
Sperwer én een Havik. De Sperwer miste z’n prooi, maar de Havik had wat groots te pakken. 
Vermoedelijk een Houtduif. Ook naast de boog met kamperfoelie was een Houtduif geplukt kortgeleden, 
de veertjes dwarrelden in het rond. Op diverse plekken paartjes Putter. Het nest van de Meerkoeten op het 
eendenhotel is niet herbouwd. Overal vlogen mannetjes Wilde Eend rond, en ook in de gracht alleen maar 
mannetjes en mannetjes Soepeenden. Het eendennest met 8 eieren bij Rolly in de  tuin leek gepredeerd, ik 
zag geen eieren meer. Het blijft bij één Fitis. Bij de IJsvogelwand zat een vrouwtje IJsvogel op het 
wilgentakje, omdat ik naar de Huiszwaluwtil zat te kijken zag ik niet of ze in het holletje verdween of is 
weggevlogen. 
Tot slot een paartje Ringmus aan het baltsen. 
 

5. Maandag 17 april. Tijd 06.19 – 09.11 uur (geschuild tussen 07.11 – 07.56 uur) 
4-5 C Geheel bewolkt regenachtig met buien. Geen wind 
Totaal waren er 192 waarnemingen verdeeld over 31 soorten. (Totaal ex. 192) 
Een paartje Witte Kwikstaart riep vanaf de daken. Arjen had ze van de week al ontdekt op z’n dak 
Op het eendenhotel zaten nu al 5 Aalscholvers. In het Vogelbosje kwaakten eenden, maar ik kon ze niet 
vinden. De familie Fuut zit met 2 donsjongen op de rug in de gracht. Bij de overhangende takken hebben de 
Meerkoeten een nest gebouwd. Boven de gracht zitten 4 Boerenzwaluwen achter elkaar aan en even later 
vloog er ook nog één bij de volkstuintjes. Op 4 plaatsen baltsende Holenduiven, maar dat was niet bij de 
uilenkasten. Even dacht ik een Kauw te horen in het Windbos, maar die heb ik niet terug gevonden. Kan net 
zo goed een Gaai geweest zijn, die maakt zulke gekke geluiden tijdens de balts. Totaal 20 Koolmezen en 
11 Pimpelmezen tijdens dit bezoek. Ook de Putters doen het goed, al 4 territoria vandaag. Ook nu weer 
een paartje Ringmus bij de Kwelzone. Aan de overkant hoor ik een Goudhaantje zingen, maar die zit 
buiten het gebied. Langs de kwelbeek had een Ree gelopen, de sporen waren duidelijk te zien. In het 
Huiszwaluwenhotel geen teken van leven, waar zijn de Huismussen gebleven of zitten ze op eieren?  
Tot slot zag ik een uur na de telling een IJsvogel voorbijvliegen. Deze heb ik aan de waarnemingenlijst 
toegevoegd omdat ik van de week ook al een paartje gezien had.  
 

6. Zondag 23 april. Tijd  06.51 – 09.08 
3-8C 20 tot 75 % bewolkt, nauwelijks wind 
Totaal waren er 204 waarnemingen verdeeld over 32 soorten (Totaal ex. 204) 
Direct toen ik door de poortdeur stapte zat het mannetje IJsvogel  voor m’n neus bij de kwelbeek. Nog 
steeds overal mannetjes Wilde en Soepeenden aanwezig. Van diverse mensen uit de buurt hoorde ik al 
over diverse  gepredeerde eendennesten. Een Aalscholver zwom in de beek en had een heerlijk maaltje 
vis. Hij dook vanaf het bruggetje onder water en had de vis voor het oprapen. Ook de Blauwe Reiger stond 
weer te vissen. Even later vloog een IJsvogel met een visje in de snavel over me heen richting gracht. De 
eerste Gierzwaluw van dit seizoen vloog hoog in de lucht over. De Meerkoeten hebben nu hun nest 
gebouwd in het eendenhotel. Er lijken nu wel 3 paar Turkse Tortels een territorium te hebben. Ook zijn er 
een nieuwe Fitis en een Zanglijster bijgekomen die luid aan het zingen waren. Vanuit het Vogelbosje vloog 
een Appelvink op en vloog ver weg. Slechts weinig Merels vandaag omdat ik een uur later ben begonnen. 
De volgende keer maar eens een hele vroege ronde op de fiets om dit soort goed in kaart te brengen. 
 

7. Zondag 7 mei. Tijd 05.12 – 07.25 uur 
8-10C 100 % bewolkt. 
Totaal waren er 194 waarnemingen verdeeld over 30 soorten. 
Allereerst heb ik een snelle ronde gelopen om alleen de Merels te tellen. Dit doe ik elk jaar en meestal geeft 
dat dan een goed beeld van het aantal broedparen in de Hoekwierde. Ik kwam precies op 50 uit, wat 
uitzonderlijk veel is. Vervolgens in een rustig tempo de overige soorten geïnventariseerd. De Meerkoet zit 
nog op de eieren, en onder het bruggetje zijn minstens 2 paartjes Boerenzwaluw bezig. In de verte zong 
een Koekoek maar dat was buiten het onderzoeksgebied. Op het vlondertje in de gracht bij Marion en Hans 
zat een Soepeend vrouwtje met 10 kleine donsjongen.  

Huismus in het Riet bij de kwelbeek 
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Bij de kwelbeek zat een Kleine Karekiet  te zingen. Ik heb een smeekbede per mail de deur uit gedaan 
naar alle Kwelbekers om het riet wat nu aan het groeien is niet te kortwieken tijdens de broedperiode. Voor 
broedvogels is er toch al te weinig riet overgebleven. En juist de vogelzang maakt de plek alleen maar 
idyllischer. Er zijn inmiddels 4 Fitissen te horen, ook in het Vogelbosje. En vlakbij Marlies in het bos zong 
de eerste Tuinfluiter van dit seizoen. Ook een Appelvink zat weer te zingen in het Windbos. Spreeuwen 
zijn al uitgevlogen of zijn erg stil. Ook dit jaar lijkt het weer een goed broedseizoen voor de Winterkoning te 
worden. 
        

8. Donderdag 18 mei. Tijd: 05.28 – 07.12 uur 
17 C. Lichte regen. 100% bewolkt 
Totaal waren er 168 waarnemingen verdeeld over 31 soorten (Totaal ex. 168) 
Lekkere temperatuur maar lichte regen, in verband met tijdgebrek toch besloten te gaan omdat ik geen 
mogelijkheid had op korte termijn deze ronde in te halen. In de gracht zat een mannetje Krakeend. De 
Kleine Karekiet bij de kwelbeek liet zich niet horen, maar bij de paddenpoel zong er wel één. Het was een 
rustige ochtend, de zang van de Merel was allang afgelopen, dit keer maar 22 exemplaren ten opzichte van 
vorig week toen ik een vroege ronde liep speciaal voor de zang van de Merels. Even zong een Koekoek 
achter in het Windbos, maar die hoorde je later weer elders koekoeken. Nog nergens jonge Grote Bonte 
Spechten. Sommige Spreeuwen zijn al aan een tweede legsel bezig. Totaal 3 Zanglijsters maar het was 
eigenlijk een inventarisatie zonder bijzonderheden. In het Windbos hadden de rupsen van de 
Kardinaalsmutsstippelmot zich volgevreten, de kardinaalsmutsstruiken zijn helemaal kaal en de rupsen 
lieten zich met z’n allen m.b.v. draden naar beneden zakken. De rupsen zullen zich verpoppen en over een 
paar weken verschijnen massaal de stippelmotten.  
 

9. Zondag 28 mei. Tijd: 08.12 – 09.43 uur 
20C. 10 % bewolkt 
Totaal waren er 154 waarneming verdeeld over 33 soorten (Totaal ex. 154) 
Wat later begonnen omdat vannacht de inventarisatie van de nachtvlinders bij de kwelbeek tot kwart voor 3 
geduurd heeft. Daardoor was de meeste zang al afgenomen.  De Braamsluiper die al ruim 10 dagen in de 
wijk zingt heb ik toegevoegd want die zong natuurlijk vandaag net niet toen ik er langs kwam. 
Het riet in de kwelsloot groeit gestaag en levert nu 4 territoria op. Ook bij de paddenpoel wordt nog volop 
gezongen. Er zat nu een paartje Krakeend  in de gracht. Boven de wijk gierden 2 Gierzwaluwen en boven 
de gracht vloog een Visdiefje. Een paartje Meerkoet heeft een nest op de vlonder bij Marion en Hans voor 
het huis gebouwd en zit al op de eieren. Bij de paddenpoel zong de Grasmus nog steeds. Een Huismus 
nestelt in de huiszwaluwentil, het vermeende 2de nest kon ik niet meer ontdekken vandaag. 
Kortom een rustig ochtendje, toch 33 soorten 
 

10. Dinsdag 13 juni. Tijd: 04.44 – 06.28 uur 
14-15C wisselend bewolkt 
Totaal waren er  184 waarnemingen verdeeld over  31 soorten. (Totaal ex. 184) 
Door slecht weer op de dagen die gepland stonden,  was ik een tijdje niet in staat geweest te inventariseren. 
Toch nog 3 Tuinfluiters horen zingen. Een aantal soorten laat zich helemaal niet horen, daarvan zijn de 
jongen uitgevlogen en weer begonnen aan een nieuw broedsel. Veel jonge vogels in de wijk. Er vloog een 
Kleine Mantelmeeuw over met een jong vogeltje in z’n snavel. Vanochtend trof ik 2x een Vos op m’n pad. 
Wat zijn ze mager, ook zij zijn met jongen bezig en moeten voldoende voer zien te vinden! 
2 nesten van de Meerkoet zijn bezet in de gracht. De Kleine Karekiet bij de paddenpoel liet zich niet horen, 
daar zat wel de Grasmus z’n deuntje te zingen. Bij de kwelbeek 3 Kleine Karekieten aanwezig. De 
Bosrietzanger is ook dit jaar niet teruggekeerd. Inmiddels vliegen er behoorlijk wat jonge Grote Bonte 
Spechten door de buurt. De Merels zijn nog volop actief, ik kwam er 36 tegen. En op 4 plekken 
Holenduiven! 

 
11. Zondag 25 juni. Tijd: 07.42 – 

08.52 uur 
17C Zwaar bewolkt. 
Totaal waren er 128 
waarnemingen verdeeld over 
28 soorten ) (Totaal ex. 128) 
Door de regen later begonnen. 
Dit is al weer de laatste keer. 
Toch nog een Braamsluiper. 
Verder een erg rustige telling. 
Het seizoen is bijna voorbij en 
nieuwe soorten zullen niet 
meer opduiken.  
 
             Jonge Spreeuw bedelt om voedsel 

 
Honderden Spreeuwen zijn in de buurt aan het  foerageren, je ziet overal kersenpitten liggen. Ook nu weer 
2 Gierzwaluwen laag over de wijk. De nestplaats ook dit jaar weer niet gevonden. In het vogelbosje was 
een Houtduif opgepeuzeld, overal lagen veren. 
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In onderstaande tabel de resultaten van afgelopen jaren. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal territoria: 276 294 257 267 245 259 296 

Aantal soorten: 36 42 36 37 37 37 40 
 
 
Waar vorig jaar juist weinig territoria werden vastgesteld, werd juist dit jaar het hoogste aantal territoria bereikt sinds 
de start van dit project. Ook verheugend is dat er 40 soorten één of meerdere territoria hadden, wat het op één na 
hoogste ooit is. Ook dit jaar weer een territorium van een Sperwer waarvan ik het nest niet hebben kunnen vinden. 
De Winterkoning doet het uitstekend na een reeks van zachte winters.  
Opvallend is het aantal territoria van de Merel. Veruit het hoogste aantal ooit sinds de start van deze telling in 2011. 
Later in het jaar vielen er erg veel slachtoffers onder de Merels door het Usutuvirus in onze wijk. Deze voor Merels 
dodelijke ziekte werd in september 2016 voor het eerst gemeld bij Merels in Zuid Nederland, het jaar ervoor waren er 
al ruim 300.000 exemplaren in Duitsland het slachtoffer geworden van deze ziekte. 
In 2017 had het virus zich al over heel Nederland verspreid en stierven er duizenden vogels. In augustus tot en met 
oktober waren er nauwelijks Merels aanwezig in de buurt. Pas in november en later in december namen de aantallen 
weer toe. Dit zijn overwinterende exemplaren die uit het hoge noorden komen. Met spanning kijk ik dan ook uit naar 
het aantal territoria tijdens het broedseizoen in 2018. 
De Fuut had dit jaar weer 2 geslaagde legsels. De Meerkoeten kwamen wel tot broeden maar de meeste legsels 
mislukten. 
De Kleine Karekieten nemen in aantal gelukkig weer toe nu het project van de kwelbeek is afgerond. Wel in mindere 
mate aanwezig, maar dat is logisch omdat er veel rietranden verdwenen zijn of te smal zijn geworden om in te 
broeden. De Bosrietzanger heeft zich niet laten verleiden om terug te keren, 
Ook de Zanglijster heeft zich nu goed gevestigd in de bossen. En de Holenduif zit nog steeds in de stijgende lijn. 
Eén van de oorzaken dat ze hier broeden is het aanbieden van nieuwe nestkasten, bedoeld voor uilen, maar de 
Holenduiven maken er gretig gebruik van. 
 
 

Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Fuut 1 1 1 2 0 0 1    Kleine Karekiet 7 4 3 9 9 2 5 

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

 Wilde Eend 8 6 7 11 7 7 10    Grasmus 4 3 1 4 3 1 1 

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

 Kuifeend 0 1 0 0 0 0 0    Zwartkop 15 10 13 17 17 15 14 

 Sperwer 0 0 0 0 1 0 1    Tjiftjaf 7 10 10 13 9 10 12 

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

 Holenduif 1 2 2 2 2 3 4    Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 1 0 

 Houtduif 15 22 12 17 12 23 21    Staartmees 2 4 4 3 1 3 2 

 Turkse Tortel 7 7 7 5 4 0 3    Matkop 0 0 0 1 1 0 0 

 Koekoek 0 1 0 1 0 0 1    Pimpelmees 13 12 12 17 14 10 14 

 Gierzwaluw 0 0 0 0 0 1 1    Koolmees 22 22 23 23 17 27 24 

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

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

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

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

 Witte Kwikstaart 2 2 3 0 0 1 0    Zwarte Kraai 3 3 3 3 3 2 3 

 Winterkoning 8 15 12 11 14 16 18    Spreeuw 17 22 17 15 17 22 22 

 Heggenmus 8 12 13 11 11 17 13    Huismus 33 33 25 22 21 20 19 

 Roodborst 4 4 6 4 6 7 8    Ringmus 0 1 0 0 1 1 1 

 Nachtegaal 1 1 0 0 0 0 0    Vink 6 6 4 6 5 4 3 

 Merel 38 41 40 36 33 27 48    Groenling 8 4 5 2 4 6 5 

 Zanglijster 0 2 1 2 2 2 4    Putter 1 2 1 1 2 2 3 

 Bosrietzanger 0 0 0 2 1 1 0    Appelvink 1 3 2 1 1 2 1 
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3. De broedvogels in het Vogelbosje  
 
 
In het Vogelbosje werden 30 territoria vastgesteld dit jaar verdeeld over 16 soorten. 
Opvallend was dat de Vink voor het eerst geen territorium had, maar daar stond wel weer een nieuwkomer 
tegenover. 2 Wilde Eenden broedden in het vogelbosje verstopt onder en naast de omgevallen bomen die zijn 
blijven liggen. In onderstaande tabel zijn de territoria uit het vogelbosje een onderdeel van de totale inventarisatie van 
de Hoekwierde. Een onderdeel van deze methode is de autoclustering, territoria worden bepaald op het middelpunt 
van de aantallen waarnemingen. Daarbij wordt rekening gehouden met data grenzen en fusie afstanden die voor 
ieder soort bepaald zijn. 
Dit betekent dat er veel meer vogels gebruik maken van het Vogelbosje maar waarvan bepaald is dat het territorium 
er net buiten ligt. 
 

Broedvogels van het Vogelbosje Hoekwierde    
SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

Ekster 1 2 0 2 1 0 0 1 0 

Fitis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 0 0 2 2 

Groene Specht 0 0 0 1* 0 0 0 0 0 

Groenling 2 2 1 0 0 0 0 1 2 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

Heggenmus 1 3 1 0 0 0 0 1 1 

Holenduif 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 2 3 1 4 3 

Huismus 2 4 4 0 0 0 0 0 1 

Koolmees 3 4 3 2 1 3 2 2 2 

Merel 4 4 4 5 4 3 4 3 5 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 1 2 0 0 

Putter 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Roodborst 1 2 1 1 0 1 0 1 1 

Spreeuw 2 5 2 3 2 2 3 5 5 

Staartmees 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Vink 1 2 1 1 1 1 1 1 0 

Wilde Eend 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Winterkoning 2 2 1 3 1 1 1 2 1 

Zanglijster 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Zwartkop 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 21 22 20 29 30 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 16 15 13 16 16 

  
Ook in 2017 geen grote veranderingen ten opzichte van vorige jaren, ook nu een aantal grote bomen eruit. De 
eenzame Huismus had z’n zangpost steevast in het Vogelbosje maar heeft waarschijnlijk gebroed onder het dak. 
* De Groene Specht heeft in 2012 niet gebroed in het vogelbosje, maar het Vogelbosje viel wel binnen z’n 
territorium. 
Leuk is dat de Putter weer terug is als broedvogel. 
Maar het allerleukste vond ik zelf de waarneming van een Houtsnip die op 4 november voor ons opvloog! 
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4. Bijzondere waarnemingen  
 
Het volgende overzicht zijn eigen waarnemingen, aangevuld met waarnemingen die op www.waarneming.nl zijn 
gezet en persoonlijke mededelingen van buurtbewoners. 
 

Januari 
Op 2 januari zaten 2 Rietgorzen in de buurt van de paddenpoel. En de 
kleinzoon van Ineke ontdekte een dode jonge Vos onder de steiger bij de 
kwelbeek. Het beest leek geen uitwendige wonden te hebben en was ook 
niet doornat. Gedacht werd aan stress door het vuurwerk, misschien 
omdat hij niet op tijd terug kon komen bij z’n burcht. Sneu, zo’n mooi 
beestje.  
Na een paar dagen de wijk doorgelopen te hebben hadden we op 7 
januari al 40 soorten vogels te pakken. Op 5 januari troffen we tijdens de 
“Hoekwierde winter-vogelcursus” een vroeg bloeiend Dotterbloem aan 
langs de kwelbeek. De Buizerd komt nu echt in de tuin zitten. De 2 
Zwarte Kraaien proberen hem weg te jagen maar dat lukt niet.  

 Brilduiker, foto Hugo Wieleman                        13 januari  ziet Hugo een mannetje Brilduiker  op het Gooimeer net achter 
het Windbos. Op 14 januari zit er heel even een IJsvogel in onze  tuin. 
21 januari zie ik al 2 Houtduiven paren in de tuin. Overdreven vroeg! 
De 26ste zit er eindelijk weer een Staartmees in de tuin. Een Kauw zit 
regelmatig bij de voederplaats van Marlies. 

In de gracht zit een nieuw paartje Knobbelzwaan, net om de hoek bij de 
Laren. Ze zijn geringd met grote blinkende ringen, het is Man KN78 en 
vrouw HK72. Van Henk  Koffijberg de “Zwanenman” van Almere krijg ik 
onderstaand antwoord: 
Hoi Greet, 
KN78 geringd op 9/10/16, strandje stedenwijk/Weerwater, als adulte man >3kj, op de 
soos (staat nog niet in Griel) 
HK72 geringd op 13/8/14, Oeverpromenade, Weerwater, pul van paar Hengelokade  

Zilvermeeuw, Foto Hugo Wieleman           Is dus een paar ontstaan op de soos, en nu op zoek naar een territorium.  
              Denk niet dat ze dit jaar al gaan broeden, zou wel heel snel zijn (vrouwtje is ook nog 
jong) Meestal proberen ze het eerste jaar het nieuwe territorium uit, is het veilig, voldoende voedsel etc. Als dat klopt volgt meestal 
in het tweede jaar een broedsel. Die ringen zijn van roestvrij staal, bling bling!  Groetjes, Henk 

 
Op 26 januari vliegt een groep 
(ong. 15 ex.) Kramsvogels laag 
over. 
Op 29 januari ontdek ik een 
mannetje Goudvink bij het 
Hoekwierdepad. Later zagen 
Barbara en Peter hem bij de 
observatiehut.  

Rode Kelkzwammen spec, foto’s Arjen  van Veen 

 
De Buizerd lijkt een vriendje/vriendinnetje te hebben, deze heeft een lichte vorm. Een paartje Holenduif zat alweer 
in en voor de nestkast op het open veld in het Windbos. Daar in de buurt treft Paul een aantal Rode Kelkzwammen 
aan. 
Tijdens de wijkwerkochtend werd een Mussenhotel en een Bosuilenkast opgehangen in het Windbos. En op de 
laatste dag van de maand is de Grote Gele Kwikstaart weer aanwezig. 
 

Februari 
Een groepje van ongeveer 20 Koperwieken schuimt door het Windbos op 
2 februari. 
Op 21 februari ziet Paul waarschijnlijk 2 Halsbandparkieten in het 
Windbos, op zoek naar een leuk nestkastje. 
De eerste baltsende Zanglijster wordt weer gehoord en ook de IJsvogel 
en Waterral laten zich nog zien. 
Arjen ontdekt 2 mannetjes Goudvink in het bos en Mini ziet 3 Reeën 
rennen door de wijk. 
Mollen maken ongelooflijke grote hopen in deze maand! Alle avonden 
vliegen er weer honderden Kauwen over op weg naar hun slaapplaats. De 
IJsvogel laat zich weer regelmatig zien en zit voor de wand., 
 

Goudvink, foto Arjen van Veen 

http://www.waarneming.nl/
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Maart 
De eerste Tjiftjaf van het jaar is binnen, Hugo hoort hem al op de 10de. 
Mooi vroeg dit jaar! 
Half maart “brommen” de Bruine Kikkers weer dat het een lust is. De 
amfibieëntrek is volop in gang. Op het fietspad bij de kwelbeek liggen de 
slachtoffers, allemaal overreden kikkers. Trees ziet daar ook Kleine 
Watersalamanders oversteken. De eerste Zwartkop zingt dit jaar al op 25 
maart, en de Fitis op de 28ste. 
Johan zag hoe de Buizerd in zijn tuin een vogel ving. Uitzonderlijk, want 
meestal eten ze muizen of regenwormen!  
Ook ziet Johan op 30 maart een Ree het Windbos inglippen.  
Wellicht komt ze dit jaar daar weer kalveren net als in voorafgaande jaren. 

Fuut, foto Arjen van Veen 
 

Voorjaarsfenologie  
2017 is  het 10de jaar dat ik de fenologie bijhoud.  
Fenologie is de jaarlijkse terugkomst van trekvogels die 
in zuidelijke streken overwinteren. Het tijdstip en de 
opeenvolging van aankomstdata is van jaar tot jaar 
zeer gelijklopend. Deze gegevens worden jaarlijks 
bijgehouden en worden o.a. gebruikt bij onderzoeken 
van opwarming van de aarde, klimaatwijzigingen en 
verschuivingen in de groeiperioden van planten, het al 
of niet vroeger uitkomen van insecten en de mogelijke 
invloed hiervan op de broedresultaten van onze vogels. 
Het is in deze tijd belangrijk om te zien hoe vogels  
mogelijk reageren op deze verschijnselen wat wellicht 
noodzakelijk zou kunnen zijn voor hun voortbestaan. 
Leuk dit jaar is de vroege aankomst van de Tjiftjaf en 
de Zwartkop, de vroegste datum in deze 10 jaar dat ik 
de fenologie bijhoud in de Hoekwierde (De waarneming 
betreft de eerste echte zang).  Ook de Fitis was er dit 
jaar vrij vroeg.  

 
April 
Niets geen grapjes op 1 april, er zit echt een Zwarte Roodstaart volop te zingen op de flat in de Velden achter de 
paddenpoel. De Koolmezen zijn nu echt bezig met nestmateriaal te slepen naar het huisje in onze tuin. Zij hebben 
het gewonnen van de Pimpelmezen dit jaar. Een vroege Boerenzwaluw maakt een baltsrondje boven de kwelbeek 
en verdwijnt weer. In de volkstuinen zit een paartje Rietgors. Later op de dag komen 2 Nijlganzen de Hoekwierde 
invliegen. Hum…hier zit ik nu niet echt op te wachten. 
Paul en Trees zien de IJsvogels paren bij de beek. Een weekje later zie ik alleen nog maar het mannetje regelmatig 
vissen in de kwelbeek. Hij vliegt met z’n prooi elke keer over de gracht weg richting AH.  
Joop ziet de Grote Zilverreiger  foerageren bij de beek, en eind april zie ik hem daar ook. Een Braamsluiper zong 
eind april achter onze tuin vroeg in de ochtend. 
 

Mei 
Op 2 mei hoorden zowel Marion als Paul ‘s-
morgens vroeg de Koekoek roepen. Diezelfde 
dag landde er bijna een Grote Zilverreiger in 
onze tuin, maar uiteindelijk vloog hij door naar de 
kwelbeek. De eerste 2 Gierzwaluwen van het 
jaar vliegen op 4 mei over. 
Op 6 mei ontdekt Hester 3 Oeverlopers onder 
de Kornbrug. En ‘s-middags zingt de eerste 
Kleine Karekiet bij de kwelbeek en Hugo ziet 2 
Regenwulpen overvliegen. De dag erop laat een 
Tuinfluiter zich horen in het Windbos.. Een 
paartje Krakeend zit op 7 mei in de gracht en 
hoorde ik de eerste Kleine Karekiet weer 
zingen. Hugo maakte ‘s-nachts een 
geluidsopname van een overvliegende Bonte 
Strandloper.  

Bergeend met jongen, foto Marion Lap 
 

Ook Lepelaar en Huiszwaluw werden overvliegend gezien. 
Op 10 mei had Hugo wel iets heel bijzonders opgenomen. Het was de roep van een Steenuil. Hugo schreef: “ Bizar! 

Vanaf 23.23 tot 23.55 consequent roepend. Betreft waarschijnlijk de eerste waarneming van Steenuil in Almere”  Dit geluid is te 
beluisteren op waarneming.nl (https://waarneming.nl/waarneming/view/138300433) 

https://waarneming.nl/waarneming/view/138300433
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2 Ooievaars, een Bruine Kiekendief én een 
Zeearend vliegen op 11 mei over. Op 20 mei zag 
Peter 2 Halsbandparkieten overvliegen en werd de 
Braamsluiper weer regelmatig  gehoord bij de 
kwelbeek en omgeving. 
Op 24 mei zagen Regien en Marion een Bergeend 
met 5 pullen door de gracht zwemmen. Dat is de 
eerste waarneming ooit naar mijn weten!! 
Op  24 en 27 mei vloog er een Raaf over en op de 
28ste vlogen er een Wespendief en een Zeearend over. 
Ook jonge Wilde eenden komen tevoorschijn in deze maand en een mannetje raakte z’n pronkveer kwijt 
 
 

Juni 
 
Op 1 juni vliegt een Raaf over de Hoekwierde en Hugo ziet op 8 juni een 4de kj 
Pontische Meeuw overvliegen! 
Ook op 8 juni ziet Hugo vanuit z’n tuin een Purperreiger  opvliegen. Hij kreeg 
de indruk dat deze uit de kwelbeek kwam, dat zou natuurlijk een erg 
waardevolle waarneming zijn! (Als zelfs een Purperreiger in stedelijk gebied 
durft te komen moet het voedselaanbod in de kwelbeek wel erg goed zijn). 
Een aantal leuke soorten werden deze maand overvliegend waargenomen, 
waaronder een Kleine Mantelmeeuw, en twee Casarca’s op 26 juni. 
Ook Grote Zilverreigers vlogen regelmatig over en een mogelijke 4e kj 
Geelpootmeeuw. 
Op 23 juni was de Braamsluiper nog te horen en op 26 juni vlogen 5 
Brandganzen over. 

Pontische Meeuw  foto Hugo Wieleman 

 

 
Juli 

In juli duikt een vader Knobbelzwaan met 2 jongen op in de kwelbeek.  
Het is dezelfde die ik in janauri had afgelezen bij AH in de gracht, KN78.  
Wij zijn de hele maand op vakantie maar direct bij thuiskomst op 30 juli is 
er weer een IJsvogel  aanwezig. 
In deze maand worden de Kleine Karekieten veelvuldig gehoord bij de 
kwelbeek. 
Verder werd er deze maand nog een Halsbandparkiet en een Bruine 
Kiekendief overvliegend gezien door Hugo en werd de Braamsluiper op 
13 juli gehoord door Peter. 
Ook de 2 Gierzwaluwen boven de wijk waren nog aanwezig. Maar er ook 
dit jaar geen nest gevonden. 

Geringde Knobelzwaan 

 
 
 

 
Overvliegende Knobbelzwanen  foto Hugo Wieleman 
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Augustus 
Trees zag op 21 augustus 4 Ooievaars overvliegen. 
De IJsvogel komt regelmatig in onze vijver vissen, hij/zij zit gewoon op het vogelhuisje naast onze vijver. Toen Kees 

bij ons in de tuin aan het ringen was ontstond 
het plan om ook eens een netje bij de beek op te 
zetten om te proberen de vogel te vangen en te 
ringen. Op 24 augustus was het zover, jammer 
genoeg liet de vogel zich juist deze dag niet 
zien. Wel zagen we een Fitis, 3 Tjiftjaffen (ook 
zingend), een jagende Boomvalk, 2 
overvliegende Sperwers en een zingende 
Zwartkop. Ook een leuke waarneming die dag 
waren 2 late Gierzwaluwen in de lucht, de 
meeste zijn altijd rond 5 augustus al wel 
vertrokken naar het Zuiden. ‘s-avonds tijdens het 
“braamsluipen” vloog een groep van 31 
Staartmezen over het grote veld. 

IJsvogel op vogelhuisje 

 
Op 25 augustus zat er een jonge Waterhoen in de kwelbeek. Misschien was deze vogel al langer aanwezig, hij zat 
zo verstopt in het rit langs de kant dat het niet opviel. Afgelopen  week hoorde ik s’-avonds laat een aantal keren 
“geplons” in de beek, maar kon er niet achter komen wat het was. De dag erna telde ik 2 jonge Waterhoentjes. 
Vanaf eind augustus zaten er regelmatig 2 Putters in de tuin. 
 

September 

Op 3 september een Spreeuw met een groene kleurring, met witte inscriptie. Jammer genoeg was de foto niet goed 
genoeg om de code af te kunnen lezen. Ook op 20 september lukte het me niet de ring af te lezen. 
Op 17 september werden de twee jonge Knobbelzwanen geringd door Henk Koffijberg van de Zwanenwerkgroep. 
Een prachtig schouwspel en leuk beschreven op de website van de Hoekwierde.nl 
Joris, de nieuwe stagiaire, zag de Vos bij de Observatiehut. In deze maand werden maximaal 2 Zwarte Mezen 
gezien. 
Op 28 september vloog er weer een Halsbandparkiet over onze wijk. Tijdens de Birdwatchday op 30 september 
ontdekten we een Bladkoning en vlogen er 7 Lepelaars over. 
 

Oktober 
Op 1 oktober lukt het me wel om de Spreeuw met het groene ringetje af te lezen. Het bleek G# te zijn. 

Met wat zoeken op de site CR Birding  kwam ik er achter dat de gegevens naar het Vogeltrekstation in Arnhem 
gestuurd moesten worden. Uiteindelijk zag ik de vogel ook nog op 5 en 6 oktober. 
Op 5 oktober liep ik na de ergste storm een rondje langs de kwelbeek, 2 Watersnippen vlogen roepend op. Ook 
waren de Koperwieken aangekomen uit het verre noorden deze dag, en de dag erna had ik de eerste 2 in de tuin. 5 

Kramsvogels vliegen op 7 oktober over. In het Windbos laten de 
Boomkruipers zich weer zien.  De dagen erna vliegen 
Kuifeenden, Tafeleenden, Sijsjes en Smienten over. 
Zondagochtend 8 oktober, vlug vul ik alle silo’s in de tuin en smeer 
pindakaas. Het is volop trektijd. Met koffie voor het raam en 
tuinvogels tellen. Al snel zitten er 20 Koperwieken in de boom, 
ook 4 Kepen, Zanglijsters, Ringmussen enz. Opeens zat er een 
mannetje Beflijster in de boom, dat was jaren geleden dat we 
hem hier zagen. Voor ik het fototoestel in de aanslag had, was ie 
al weer vertrokken.  Toen een enorm gekrijs, er is paniek. Wat er 
gebeurde konden we niet zien maar er vloog een IJsvogel tegen 
het raam. Versuft zat ie in het moeras. Gelukkig kon ie na een 
kwartiertje weer op eigen kracht wegvliegen. 

Boomkruiper, foto Hugo Wieleman 
 

 
Op 10 oktober zit opeens de hele familie 
Knobbelzwaan in de gracht, pa en ma weer samen met 
de 2 jongen. Jammer genoeg geen tijd om ze te lokken 
en alle ringen af te lezen. 
Bij de hut hoorde ik een Bladkoning, Hugo en Pim 
zagen hem later op de dag ook en maakte een mooie 
foto. 
In de tuin komen steeds meer vogels op het voer af. Op 
19 oktober zaten er 2 Appelvinken. Aan het eind van 
de maand vlogen er weer duizenden Koperwieken en 
honderden Kramsvogels over. 

Familie Knobbelzwaan weer bij elkaar 
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Appelvink    Bladkoning foto Pim Rijk  Bladkoning foto Hugo Wieleman 

 
 

November 

 
2 overvliegende Halsbandparkieten, 11 november foto Hugo Wieleman 

 
Op 2 november zit er een Keep in de tuin en verschijnen er steeds meer Turkse Tortels, tot zelfs 13 exemplaren op 

15 november. Een Houtsnip vliegt 4 november op in het 
vogelbosje. Bij Yvonne en Henk zitten zelfs 2 Halsbandparkieten 
en op 7 november vliegen er 4 over. Marlies ziet 3 Appelvinken 
bij de observatiehut en de Grote Gele Kwikstaart blijft weer in 
onze wijk hangen. Eind november bereikt het aantal Ringmussen 
het maximum van 19 exemplaren. Rob en Elise hadden een 
aantal dagen een Kramsvogel in hun meidoorn zitten. Marlies 
spotte een Goudhaantje. Tijdens de donderdagochtend 
vogelwandeling door de buurt ontdekken we op 30 november in 
een boom tussen de Spreeuwen een Pestvogel! En ja hoor hij 
vloog zo naar de Gelderse Roos in Marion’s Vogelbosje. Eindelijk 
na jaren wachten werd het speciaal voor de Pestvogel 
aangelegde bosje door een Pestvogel bezocht. 

Keep 

 
En ‘s-avonds laat werd ik gebeld door Hugo die weer de Steenuil hoorde roepen. Snel m’n bed uit en naar buiten, 
gelukkig hoorde ik hem nog 1x roepen heel in de verte.. 
 

 
Pestvogel 
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December 
Er vliegen regelmatig Barmsijzen over. Op 6 december hoort Hugo ‘s-avonds laat een Canadese Gans roepen. En 
eindelijk wordt op 6 december weer een overvliegende Sperwer gezien. Ook Sijzen en Kepen zitten op diverse 
plekken in de buurt. 

Zanglijster Foto Hugo Wieleman          Grote Bonte Specht Foto Hugo Wieleman        Havik Foto Hugo Wieleman 

 
De bladeren zijn bijna allemaal van de bomen en de Zanglijsters en Grote Bonte Spechten zijn nu beter te spotten. 
Op 8 december roept een Waterral meerdere malen vanuit het gebiedje bij de paddenpoel. 
 
Plotseling worden we verrast met enorme sneeuwbuien op 10 en 11 december. Hugo maakt een paar mooi plaatjes 
in de sneeuw. 

 
Holenduif  foto Hugo Wieleman  Man Vink  foto Hugo Wieleman Keep foto Hugo Wieleman 

 
In onze tuin kwamen steeds meer Vinken en Groenlingen aan.  
Eindelijk, in week 51, weer een jagende Sperwer, een jong mannetje. Die moest het vak nog leren want miste steeds 
de vogels waar hij achteraan zat. Gelukkig zag Elly in haar tuin wel dat hij wat te pakken had! 

Ook een Goudhaantje bezoekt onze tuin, dat komt niet zo vaak voor. 
En het aantal Ringmussen in de tuin loopt op tot maximaal 28 exemplaren.  
Dit jaar krijgen er meerdere Kauwen eindelijk in de gaten dat er voer ligt in onze 
tuin. De Waterhoen is boos en jaagt ze weg bij de voederplank. Tijdens onze 
donderdagochtend “Vogelwandelingen” zien we mooi een Barmsijs, 
Koperwieken, Sijsjes en Appelvinken. Een jagende man Havik wordt het gebied 
uitgejaagd door de Zwarte Kraaien. 
De Buizerd slaapt het hele seizoen bij de kwelbeek of net in het Windbos. 
Dit seizoen zijn er meer Waterhoentjes in de buurt dan voorgaande jaren. De 
kwelbeek trek enorm, alleen daarin verblijven al vaak 5 exemplaren. Ook in het  
stukje gracht dat door de Hoekwierde “stroomt” verblijven vaak 5 exemplaren. 

Goudhaan 

 
 
 

 
Keep met 2 vrouwtjes Vinken 
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5. Resultaat Nationale Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari.  
 

Er is in 9 tuinen geteld dit weekend. En ook bij de Observatiehut en bij de voederplek van 
Marlies tegenover haar huis  in het Windbos is geteld.  
Sommigen mensen hebben meerdere keren een half uur geteld.  
In onderstaand overzicht zijn de maximale aantallen per tuin en voederplek overgenomen. 
 
In de Observatiehut werd door Peter het mannetje Goudvink waargenomen. ‘s-Middags zong er 
een Putter keihard boven de hut, later zat daar een groepje van ruim 30 exemplaren. Maar zij 
kwamen niet foerageren.  
 
 
 
 
 
 
 

TOP 3 

1 Merel 66 ex. 

2 Vink 37 ex. 

3 Ringmus 33 ex. 

  

Obser 
vatiehut 

Voeder 
plek 

Marlies 

Barbara 
en 

Peter 

Greet 
en 

Hester 

Marion 
en 

Hans Hugo Marlies 
Nico- 
lette 

Rob   
en 

Elise Paul Susan Totaal 

1 Appelvink 1                     1 

2 Blauwe Reiger     1 1               2 

3 Boomkruiper 1                 1   2 

4 Buizerd 1                     1 

5 Ekster 4 2 2 4 2 2 1 2 2 6   27 

6 Gaai 2 1 2 1   1   1 1 1   10 

7 Goudhaan     2                 2 

8 Goudvink 1                     1 

9 Groenling 15     5         2     22 

10 Grote Bonte Specht 3     2               5 

11 Heggenmus 3     1 1 1     1 1   8 

12 Holenduif       12 1 4   1 1     19 

13 Houtduif 1 2 4 3 6 2 2 3 3 4   30 

14 Huismus 1   6 5   1   2 1 8 4 28 

15 Kauw   2                   2 

16 Kokmeeuw       6               6 

17 Koolmees 5 1 2 3 1 2 2 2 2 4 1 25 

18 Kramsvogel     1                 1 

19 Merel 9 10 6 12 10 3 3 4 4 4 1 66 

20 Pimpelmees 2 1 2 2 1 1   2 2 2 2 17 

21 Putter 1                     1 

22 Ringmus     20 6   1   2 4     33 

23 Roodborst 4 1 1 1   1 1 1 2 2 1 15 

24 Soepeend       4               4 

25 Sperwer                   1   1 

26 Spreeuw     6 6 13 3     1 3   32 

27 Staartmees 1         2     3 3   9 

28 Stormmeeuw       1               1 

29 Turkse Tortel     3 2       2 1     8 

30 Vink 9 3 2 7 2 3   2 2 4 3 37 

31 Vuurgoudhaan 1                     1 

32 Waterhoen     2                 2 

33 Wilde Eend     4 12               16 

34 Winterkoning     1 1   1   1 1 1   6 

35 Zanglijster 1   1   1       1 1   5 

36 Zwarte Kraai 1 1 1 1 1     1   5   11 

 Totaal 67 24 69 98 39 28 9 26 34 51 12 457 

 Aantal Soorten 21 10 20 23 11 15 5 14 18 17 6  36 
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In totaal werden er 457 vogels geteld verdeeld over 36 soorten. Grote misser was natuurlijk de IJsvogel. 
Maar gelukkig maakte Peter nog een foto van de Kingfisher in  de tuin! 
 

  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 

2017 36 Merel Vink Ringmus 
 
Ook dit jaar waren geen echte wintervogels aanwezig op de Kramsvogel  na. Zo misten we Koperwiek, Keep en 
Sijs. 
 
Alleen de Koolmees en Merel zijn in alle tuinen gezien. 
Van de Sperwer, Stormmeeuw, Vuurgoudhaan, Goudvink, Kramsvogel, Buizerd en Appelvink werd slechts 1 
exemplaar geteld. 
 
Soorten die het weekend wel in de Hoekwierde werden waargenomen, maar niet tijdens de telling  zijn gezien, waren 
een Waterral, Havik , 3 Meerkoeten en 3 Zilvermeeuwen. 
 

TOP 10 Nederland 
Achteraf bleek dat er in meer tuinen geteld was, maar dat 
mensen het zo weinig vonden en dus niet waard om de 
gegevens door te sturen. 
Dat is jammer. Want elke telling telt en zegt iets over het 
voorkomen van de vogels in de tuinen in onze wijk. 
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6. Ringsessies in de tuin in 2017. 

 
 

15 januari 2017 
Nieuw geringd:      
Roodborst:          2 ex; 2  2e kj              
Pimpelmees:     16 ex; 4  ♂ na 2e kj                                     
                             8 ♂ 2e kj                                           
                         2  -  2e kj                                          
                         1  -  na 2e kj        
                        1 ♀ 2e kj                  
Groenling:            2 ex;  2 ♀ 2e kj              
Koolmees:           2 ex; 2 ♀ na 2e kj         
Ringmus:             1 ex;  1  -  na 1e kj        
Merel:              1 ex; 1 ♂ na 2e kj         
Grote Bonte Specht: 1 ex; 1 ♂ na 1e kj         
Spreeuw:             2 ex; 2  ♀ 2e kj              
Totaal: 27 nieuw geringd verdeeld over 8 soorten     Grote Bonte Specht, foto Margreet Roos 

  
 
Terug gevangen: 
Grote Bonte Specht ♀ na 1e kj        geringd op 7-2-16 als ♀ na 1e kj  
Pimpelmees ♂ na 2e kj                    geringd op 7-2-16 als ♂ 2e kj  
Pimpelmees ♀ na 2e kj                    geringd op 7-2-16 als ♀ 2e kj 
Pimpelmees ♂ 2e kj                         geringd op 9-10-16 als ♂ 1e kj 
 
Alle terugvangsten zijn uit onze tuin. 

      
          Merel, foto Margreet Roos 
           

De rest van de winter was er geen gunstige gelegenheid om te ringen. Dit kreeg zijn vervolg in augustus. 
  
 

13 augustus 2017: 
 
Met 2 netten werden best wel veel vogels gevangen 
Nieuw geringd: 
Koolmees      10 ex; 1 ♂ en allemaal 1e kj 
Pimpelmees    6 ex; 5 ♂ 1e kj en 1 - 1e kj 
Spreeuw          1 ex; 1 ♂ 1e kj 
Huismus        12 ex; 4 ♂ 1e kj, 5 ♀ 1e kj, 1 ex - 1e kj en 2 ♂ na 1e kj, dus adult 
Totaal: 29 nieuw geringd verdeeld over 4 soorten 
 
Terug gevangen: 
Pimpelmees ♂ na 1e kj, was geringd in onze tuin als ♂ 1e kj op 1 nov 2015 

 
 
Op donderdag 24 augustus probeerden Kees en ik de IJsvogel(s)  bij de kwelbeek het net in te lokken. Bij het 
bruggetje en het eiland werden netten gespannen. Echter ….de vogels lieten zich juist deze dag niet zien aan ons.  
Wel mooi was te zien dat er diverse Merels rondvlogen. De afgelopen weken waren er nauwelijks meer Merels in 
onze wijk.  
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22 oktober 2017 
 
Ondanks de slechte weersvoorspelling nam Kees toch zijn spullen mee. Het werd een geweldige dag met af en toe 
een kleine bui. 
Het werd de op twee na beste vangdag ooit! In het jaar 2013 zijn april met 57 vogels en december met 80 vogels zijn 
nog steeds de maanden die bovenaan staan wat aantallen betreft (zie het overzicht op de volgende pagina). 
Echter wel een record van de Grote Bonte Specht met maar liefst 4 exemplaren! 
Er werden geluiden gedraaid van diverse mezensoorten, ringmussen enz. 

Kees heeft het druk met ringen vandaag! 
 

Nieuw geringd: 
Pimpelmees    17 ex; 9 ♂ 1e kj, 4 ♂ na 1e kj, 4♀ 1e kj. 
Roodborst    1 ex; 1  - 1e kj. 
Huismus     2 ex; 1 ♀ 1e kj, 1 ♂ 1e kj.    
Koolmees  27 ex;  17 ♂ 1e kj, 1 ♂ na 1e kj, 9 ♀ 1e kj. 
Grote Bonte Specht   4 ex;    2 ♂ 1e kj, 1 ♂ volgroeid, 1 ♀ volgroeid. 
Totaal:  51 nieuw geringd verdeeld over 5 soorten 
 
Terug gevangen: 
Alle drie de teruggevangen vogels betroffen vogels uit onze eigen tuin. 
Huismus  ♂ 1e kj; geringd op 13 augustus 2017 als ♂ 1e kj 
Pimpelmees  ♀ na 1e kj; geringd op 26 januari 2014 als ♀ 2e kj 
Pimpelmees ♂ 1e kj; geringd op 13 augustus 2017 als ♂ 1e kj 
 
De “oude” Pimpelmees uit 2014 is een leuke terugvangst, de vogel is nu al minimaal 5 jaar oud. 
Ook kwamen op deze vangdag een Grote Gele Kwikstaart en een IJsvogel in de tuin. Jammergenoeg niet in de 
netten. 
 
Foto’s van boven naar beneden en van links naar rechts:  
man Huismus, vrouw Huismus, vrouw Grote Bonte Specht, Roodborst, Pimpelmees, man Koolmees en man Grote Bonte 
Specht. 
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19 november 2017 
 
Ondanks de stevige NW wind en af en toe een buitje was de vangst best leuk. 
Heel fraai was ook de IJsvogel die in een boom ging zitten. 
 
Nieuw geringd: 
Ringmus          2  
Koolmees        3 ♂ en allemaal 1e kj 
Huismus          2 volgroeid  
Spreeuw          2 ♀ 1e kj 
Totaal:            9 nieuw geringd verdeeld over 4 soorten 
 
Terug gevangen: 
Koolmees ♀ na 1e kj, was geringd in onze tuin als  1e kj op 13 augustus 2017. 
 
Na 5 jaar ringen zijn er inmiddels 539 vogels van een ring voorzien verdeeld over 18 soorten. 
Alle terugmeldingen kwamen uit eigen tuin met uitzondering van de eerste vangst op 7 april 2013. De Pimpelmees 
was anderhalf jaar daarvoor in Oud Naarden geringd. 
Meer nieuws over terugvangsten en bloedonderzoek bij Huismussen volgt in het Jaarverslag van 2018. 
 
 

 
 
 

Bloedonderzoek aan de Huismus 

7 apr 1 dec 26 jan 23 feb 2 nov 22 feb 2 sep 27 sep 1 nov 7 feb 13 mrt 9 okt 15 jan 13 aug 22 okt 19 nov totaal

Soort 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

1 Gaai 1 1

2 Goudhaan 1 1 2

3 Groenling 5 1 1 1 1 2 11

4 Grote Bonte Specht 1 1 4 6

5 Heggenmus 1 1 3 5

6 Huismus 5 2 2 2 12 3 3 7 12 2 2 52

7 Koolmees 22 56 17 8 29 2 7 20 23 9 4 4 2 10 27 3 243

8 Matkop 1 1 2

9 Merel 1 1 1 4 2 1 10

10 Pimpelmees 24 20 14 5 11 7 1 2 17 14 5 5 16 6 17 164

11 Ringmus 3 1 1 3 1 2 11

12 Roodborst 1 1 2 1 1 1 2 1 10

13 Spreeuw 2 1 2 1 2 8

14 Turkse Tortel 1 1

15 Vink 3 2 1 1 1 1 1 10

16 Vuurgoudhaan 1 1

17 Winterkoning 1 1

18 Zw artkop 1 1

Totaal 57 80 40 18 49 20 20 29 41 32 17 20 27 29 51 9 539

Aantal soorten 7 4 6 6 9 8 3 5 3 10 8 5 8 4 5 4 18

Terugmeldingen:

7 apr 1 dec 26 jan 23 feb 2 nov 22 feb 2 sep 27 sep 1 nov 7 feb 13 mrt 9 okt 15 jan 13 aug 22 okt 19 nov totaal

Soort 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

Grote Bonte Specht 1 1

Huismus 1 1

Koolmees 1 1 2 1 3 1 9

Pimpelmees 1 1 1 1 1 1 2 8

Totaal 1 0 2 1 0 1 0 0 3 2 0 0 4 1 3 1 19

Overzicht vogel ringen in de tuin, Hoekwierde 99
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7. Birdwatchday  30 september. (TREKTELLEN) 

De avond ervoor trok een enorm front met zeer veel regen en onweer over. Dus hoog waren de verwachtingen toen 
Peter en ik om 7 uur begonnen met tellen. Maar het was windstil geworden, dus er was nauwelijks tot geen trek. 
Toch was het heerlijk om hier 4 ½ uur te tellen. Later op de ochtend kwam het team van de Trektelpost “Gooimeer 
west”  ons nog even helpen. Leuk waren de 7 Lepelaars die toen nog overvlogen. We troffen een Bladkoning, 
Vuurgoudhaan, 2 Zwartkoppen en minimaal 3 Tjiftjaffen aan in een krentenboompje langs de kwelbeek 
 

Jaar 
Aantal 

Exemplaren 
Aantal 

Soorten  
Daglijst 
Soorten 

TOP 3          
nummer 1 

TOP 3           
nummer 2 

TOP 3              
nummer 3 

2017 710 24 38 Aalscholver Vink Spreeuw 

2016 562 24 43 Spreeuw Graspieper Houtduif 

2015 1349 43 50 Kolgans Kokmeeuw Spreeuw 

2014 5034 45 >45 Spreeuw Vink Zanglijster 

2012 1054 40 60 Spreeuw Aalscholver Koperwiek 
       

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soort 7-8 uur 8-9 uur 9-10 uur 10-11 uur 11-11.30 uur Totaal 

Aalscholver 166 123 10 9   308 

Appelvink   1 5 5   11 

Buizerd 2         2 

Gaai     1   1 2 

Grauwe Gans     13     13 

Groenling   6       6 

Grote Bonte Specht 1         1 

Holenduif       6   6 

Houtduif 4 19 1 9 2 35 

Huismus   11       11 

IJsvogel 1         1 

Kauw     2 5   7 

Kokmeeuw 52   1     53 

Koolmees 3 1       4 

Lepelaar       7   7 

Merel 3 2   2   7 

Pimpelmees 1 2 4     7 

Putter       1   1 

Spreeuw  3 46 7 2 40 98 

Turkse Tortel 1 2       3 

Vink 1 7 13 86   107 

Wilde eend   1 1     2 

Zanglijster   3 11 1   15 

Zwarte Kraai 2 1       3 

Totaal 240 225 69 133 43 713 

 
       

Atalanta     1 1   2 
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8. Hoekwierde Vogelcursus 2017 (januari en februari) 

 
 

Heggenmus, foto Inge Maijer 

 
In januari en februari was er weer een cursus “wintervogels 
leren herkennen in je eigen omgeving”, en hoe je een 
verrekijker goed kunt instellen en gebruiken. 
4 ochtenden trokken we er op uit. Ook tijdens vorstdagen 
waren we op pad.  
De observatiehut werd elke keer aan gedaan, en je kunt je 
verbazen dat er 6 kakelende dames in zo’n hutje pasten! 
Bij de hut werd vroeg in de ochtend veel voer gestrooid. 
Direct de eerste cursusdag zagen we al 25 verschillende 
soorten vogels. Moeilijk is het om mannetjes en vrouwtjes uit 
elkaar te kunnen houden, maar al snel kreeg iedereen de slag 
te pakken. 
Ook werd er aandacht besteed aan hoe en met wat voor voer 
je de vogels in de winter naar je tuin kunt lokken, wat leuke 
planten en struiken zijn waarin veilig gebroed kan worden, en 
planten struiken en bomen die vruchten dragen voor voer in de 
herfstmaanden. 

Groenling, foto Hugo Wieleman 

 
In de opbouw van het aantal soorten dat we waarnamen, was 
te merken dat iedereen steeds meer ging zien en herkennen. 
Op de laatste cursusdag werd aandacht besteed aan geluiden.  
Zo zong de Heggenmus al volop en ook de fietspomp 
(Koolmees) was regelmatig te horen en werd snel herkend. 
Als klap op de vuurpijl waren er op de laatste cursusdag toch 
nog Koperwieken in het Windbos aanwezig. Een groepje van 
zo’n 20 vogels zaten in de toppen van de bomen.  
En uiteindelijk werd ook de Appelvink bij de observatiehut  
door iedereen gezien en kwam de Waterhoen in de tuin mooi 
dichtbij om te bestuderen. Wat een groene poten heeft dat 
beest. 
 
In totaal zagen we deze 4 ochtenden 36 soorten, een mooie 
score voor in de winter! 

In november 2017 startten we weer met een 
vervolg van deze ochtenden, resultaten daarvan 
volgen pas in het Vogeljaarverslag 2018. 

Gaai, foto Hugo Wieleman 

 Vogelcursus Hoekwierde  2017 
      

 Deelnemers:  Corine, Elly,  Marijke, Marlies, Regien 

 Soorten: 
5-
jan 

19-
jan 

26-
jan 

2-
feb 

1 Appelvink       x 

2 Blauwe Reiger   x x   

3 Brandgans       x 

4 Buizerd x     x 

5 Ekster x x x x 

6 Gaai x x x x 

7 Goudhaan   x x   

8 Grauwe Gans x   x x 

9 Groenling x x x x 

10 Grote Bonte Specht x x x x 

11 Heggenmus x x x x 

12 Holenduif x   x x 

13 Houtduif x x x x 

14 Huismus x x x x 

15 Kauw   x x x 

16 Knobbelzwaan     x   

17 Kolgans       x 

18 Kokmeeuw x x x x 

19 Koolmees x x x x 

20 Koperwiek       x 

21 Meerkoet x x x x 

22 Merel x x x x 

23 Nijlgans     x   

24 Pimpelmees x x x x 

25 Ringmus x x x x 

26 Roodborst x x x x 

27 Soepeend x x x x 

28 Sperwer x       

29 Spreeuw x x x x 

30 Staartmees     x x 

31 Stormmeeuw       x 

32 Turkse Tortel x x   x 

33 Vink x x x x 

34 Waterhoen x x x x 

35 Wilde Eend x x x x 

36 Zwarte Kraai x x x x 

 Totaal aantal soorten 25 24 29 31 
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9. Observatiehut 
Tim, Quinn en Tristan zijn de nieuwe stagiaires van het 
Groenhorstcollege. Zij hebben als leerdoel een vogelopdracht 
meegekregen. Dagelijks inventariseren zij een half uurtje in de 
observatiehut tot 26 januari.  
Vooral de Appelvink doet het goed op de voederplanken, Marlies 
maakte er een mooie foto van, ze zag zelfs 9 Groenlingen 
tegelijkertijd op een voederplank zitten . Er werden weer 2 
Vuurgoudhaantjes gezien en gehoord in januari. 
Tijdens het voeren s’-morgens vroeg in het donker op 26 januari 
hoorde ik dat er allemaal Koperwieken geslapen hadden in het bos 
bij de hut in de buurt. Ze vlogen weg en lieten zich die dag niet zien. 
Door de kou verbleven er meer dan 10 Merels rondom de hut.  
Ook twee Bruine Ratten kwamen regelmatig stiekem wat voer 
wegpikken. Ze mogen wel uitkijken, want het is vlak bij de 
Vossenburcht. 
Peter zag de Waterral weer het bos inrennen vanuit de kwelbeek op 
29 januari. 

Appelvink, foto Marlies Vos 
 

Op 29 januari tijdens de Nationale Tuinvogeltelling hebben we ook een aantal keer bij de observatiehut gekeken.  
Uiteindelijk leverde dat na 4 tellingen een maximum op van 67 vogels verdeeld over 21 soorten. 
Het absolute hoogtepunt was wel het mannetje Goudvink.  
 
De top 3 bij de hut is verrassend:    Op 1 de Groenling met 15 exemplaren 

Op 2 een gedeelde plaats,  de Merel en de Vink, elk met 9 exemplaren.  

 Tuinvogeltelling 28 januari 2017 in de Observatiehut    

 Observatiehut telling 2017 
09.22-
09.52 

12.00-
12.30 

14.00-
14.20 16.08-16.55   Dag 

 Soort Greet 

Marlies, 
Yvonne, 

Greet 
Barbara, 

Peter 

Carol, Hugo, 
Hester, 
Greet  Maximaal 

1 Appelvink 1 1      1 

2 Boomkruiper 1     1  1 

3 Buizerd       1  1 

4 Gaai   1 2    2 

5 Ekster 1 4   1  4 

6 Goudvink      1    1 

7 Groenling 13 10 15 9  15 

8 Grote Bonte Specht 3 2 2 2  3 

9 Heggenmus 1 1 1 3  3 

10 Houtduif 1        1 

11 Huismus   1   1  1 

12 Koolmees 4 5 2 3  5 

13 Merel 9 9 9 8  9 

14 Pimpelmees 2 2 1 1  2 

15 Putter       1  1 

16 Roodborst 4 3 1 4  4 

17 Staartmees 1        1 

18 Vink 9 7 3 4  9 

19 Vuurgoudhaan       1  1 

20 Zanglijster       1  1 

21 Zwarte Kraai       1  1 

 Totaal 50 46 37 42  67 

 Aantal soorten 13 12 10 15  21 
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Op 9 maart bezocht een man Sperwer de plek. En op 20 maart werd een Clytocerus 
Ocellaris gefotografeerd door Hugo. Ook een Bruine Grijsbandspanner werd er 
aangetroffen later in het jaar. 
Susan voerde elke week zonnebloempitten en gemengd graan en ik vulde in het weekend 
aan met pinda’s, pindakaas, havermout en vetbollen. 
De vele bezoekers brachten vaak voer mee en er werden zelfs nieuwe voederplekjes 
gecreëerd en een extra water c.q. drink bak geplaatst. 

Clytocerus ocellaris 

 
Jammergenoeg verdween het logboek half maart uit de hut. 
Op 24 maart was er zelfs een excursie van lagereschoolleerlingen naar de observatiehut. 
De leerlingen van groep 5 van de Flierefluiter hadden een excursie naar de observatiehut op 24 maart. Van Marion  
kregen ze eerst “Vogelles” en van Isa, de kleindochter van Joke ontving ik het onderstaande verslag. 

“Groep 5a van de flierefluiter ging naar de Vogelhut. Ze gingen vogels spotten. Ze gingen foto’s maken. 
Geluiden opnemen. We gingen ze voeren. We kregen zelfs een zakje voer mee naar huis. We hebben 
de: merel, groenling, tjiftjaf , vink, heggenmus , pimpelmees , koolmees gezien. We waren op de fiets 
vanaf de flierefluiter  naar het bos naar de Vogelhut “ 
 

Van april tot en met augustus was de plek met de Observatiehut het terrein van de broedvogels. De open plek 
groeide langzamerhand helemaal dicht. Paul ging er al een keer met de bosmaaier doorheen en op 24 en 25 
augustus hebben we alle brandnetels, kruiden en bramen verwijderd en struiken gesnoeid. Tijdens de 
werkzaamheden kwamen er al 3 jonge Roodborsten  kleine insecten en microbeestjes snoepen. Op de twee grote 
voederplanken werden gemengd zaad en zonnebloempitten gestrooid. De volgende dag leverde dit direct  leuke 
waarnemingen op tijdens een  20 minuten observatie. 
Zo zaten er 6 Koolmezen, 3 Pimpelmezen, 3 Roodborsten, een Heggenmus, Zwartkop, Grote Bonte Specht en 
een Winterkoning. 
 
De jonge Roodborsten en Koolmezen snapten niet helemaal waar een voedertafel toe diende. Ze gebruikten het 
ook om te zonnen. Leuk gezicht!  

Jonge Koolmees (boven) en Jonge Roodborst (onder) aan het zonnen, daarnaast een jonge Koolmees die het even niet meer weet. 

 
Al snel groeide het aantal 
vogels. Ook de Holenduif zat 
nog steeds te rommelen bij z’n 
nestkast. Het mussenhotel 
stortte naar beneden en werd 
elders opgehangen. Tussen al 
die vogels in ontdekte Hugo op 
5 september een Kleine 
Karekiet, een aparte ontdekking 
een rietvogel in het bos.  

Ohh, moet dat zo?                    Kleine Karekiet  foto Hugo Wieleman 

   
In oktober en november werd er regelmatig gevoerd en de open plek geschoond van onkruid.  Het vele zand wat in 
de hut was komen te liggen werd er uitgeschept, dat betekende iets minder bukken. Er kwam een nieuw logboek. En 
daar werden leuke waarnemingen in geschreven.  
Er kwamen steeds meer vogels en als je geluk had trof je in een “wintergroep” veel verschillende soorten aan. 
In zgn. “wintergroepen” trekken veel vogels met elkaar op. Dit doen ze in verband met de veiligheid. Hoe meer vogels 
aanwezig, hoe kleiner de kans dat je gepakt wordt, en hoe eerder iemand uit de groep alarm kan slaan bij gevaar. 
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Het vroeg gaan voeren bij de voederplek heeft dus al snel resultaat. De drinkbakken werkten als een tierelier.  
Joris, de nieuwe stagiaire trof zelfs een Vos aan tijdens zijn observaties. 
 
Na de zware sneeuwval in december begaf een boom achter de hut het. Bijna de hele open plek werd bedolven. 
Voor de vogels was dit erg gunstig, want nu konden ze zich verschuilen tijdens het eten. 
Deze crash werd tevens aanleiding  (een idee van  Arjen) om het “toegangspad” tot de open plek aan de voorkant af 
te sluiten met rillen.  

 
Omgevallen boom op de voederplaats gezien vanuit de hut. 
 

Tijdens de laatste “donderdag vogelwandeling” in december troffen we een groep Sijzen aan en een Appelvink en 
Keep. Er liepen ook wat kleine zoogdieren rond. 
 
In onderstaand overzicht staat welke vogel in welke maand is waargenomen bij de observatiehut. Met dank aan 
Marlies voor het uitzoekwerk! 
Op de laatste werkochtend van het jaar wordt de voederplaats m.b.v. takkenrillen ook aan de achterkant afgesloten. 
 

OBSERVATIEHUT WINDBOS (buiten het broedseizoen) 

2017 jan feb aug sep okt nov dec   2017 jan feb aug sep okt nov dec 

Appelvink x x     x x x   Merel  x x x x x x x 

Bladkoning          x       Pimpelmees x x x x x x x 

Boomkruiper x   x x x   x   Putter x             

Buizerd x               Roodborst  x x x x x x x 

Ekster x   x   x x x   Sperwer         x     

Fitis       x         Spreeuw             x 

Gaai  x   x x x x x   Staartmees x x   x x   x 

Goudhaan x x             Sijs          x   x 

Goudvink x               Tjiftjaf       x x     

Groenling  x x   x x x x   Vink  x x   x x x x 

Grote bonte specht  x x x x x x x   Vuurgoudhaan  x     x x x   

Havik x               Winterkoning     x x x x x 

Heggenmus x x x x x x x   Zanglijster x x         x 

Holenduif       x x   x   Zwartkop     x x x     

Houtduif x x x x     x   Zwarte kraai x       x x x 

Huismus x x                             

Kauw          x       Bruine kikker       x         

Keep         x x x   Bont zandoogje     x x x     

Koolmees x x x x x x x   Groot koolwitje       x       

Koperwiek x       x x     Grote keizerlibel       x       

Kramsvogel            x     Vos       x       
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10. Kwelbeek 

 
Op 2 januari ontdekte de kleinzoon van Ineke een dode Vos onder de 
steiger.  Een heel vroege Dotterbloem stond op 5 januari al in bloei. 
De Blauwe Reiger heeft z’n dagelijkse stek bij de bron van de beek. 
Daar is het water open.  
Op maandag 16 januari komen Leida, Paul, Nicolette, Marion, Peter S, 
Barbara, Hugo, en ik bij elkaar om te spreken over welke methode we 
willen toepassen voor het inventariseren van de flora en fauna bij de K 
kwelbeek. De focus is met name op flora, vogels, dag- en nachtvlinders, 
juffers en libellen, bijen en hommels, kevers en overige insecten en 
paddenstoelen.  

Dode vos, foto Paul Weber                 
 
We besluiten alle waarnemingen, met een foto, digitaal vast te leggen op het invoerprogramma www.waarneming.nl.  
Het kwelbeekgebied werd in vieren verdeeld voor het inventariseren van de flora. Later kwamen Anita en Marlies ook 
nog voor versterking zorgen om bloemen en planten te determineren. 
 
Op 17 januari vloog de IJsvogel over de beek en op de 19de  ziet Paul een Kramsvogel bij de bron. Door de vorst 
wordt er nu ook naar hartenlust geschaatst op de kwelbeek. Op 
26 januari vloog een groepje van 15 Putters rond. Dat motiveert 
om nog meer Kaardenbollen te planten of zaaien. En nog 
steeds is de “Hoekwierde Buizerd” altijd in de buurt. De Grote 
Gele Kwikstaart  heeft hier voor het eerst echt overwinterd!  
Half februari werden er vrachtwagens vol met zand geleverd. 
Iedereen was in de weer, zelf in de sneeuw,  om het zand m.b.v. 
kruiwagens te verspreiden. Dit alles moet de bodem worden 
voor ons nieuwe Bijen en Vlinder lint 
Ondertussen komen steeds meer mensen onze wijk bezoeken 
en vermelden hun waarnemingen. Ook de Mollen worden niet 
vergeten, ook al zijn het alleen sporen!.            Molshopen, foto Rinus Hofs 

 

Half februari zag Mini 3 Reeën rennen bij de kwelbeek, opgejaagd door een hond sprongen ze zo een tuin in. Daar 
waren ze veilig om later hun weg te kunnen vervolgen. 

  
Op 21 februari zat een geringde Knobbelzwaan aan de oever in het zonnetje. Wellicht één van de eerder afgelezen 
exemplaren.  
 
Aan het eind van februari waren  al bijna 100 verschillende soorten planten en dieren gedetermineerd bij de 
kwelbeek. Een mooie start van het jaar.  In de wijngaard van Jos staan de eerste druivenstruiken. 
26 februari tijdens een wandeling kijken we over het mooie infopaneel met de IJsvogel uit over de kwelbeek. En ja, 
het is precies zoals op het bord, de IJsvogel zit bij de IJsvogelwand op de daartoe bestemde tak! Op de 
wijkwerkochtend wordt een start gemaakt met de beschutting van de beek, zo kan het zand niet verder de beek in 
rollen. Op waarneming.nl is Rinus Hofs zo vriendelijk geweest om op te zoeken wat voor gras bij de bron zo 
weelderig in de beek groeit. Het is het Fioringras! 
 

 
 

http://www.waarneming.nl/
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Op 15 maart werden 2 Gehakkelde Aurelia’s en een Citroenvlinder gezien langs de beek. Tijdens de eerste 
broedvogelinventarisatie werden 2 baltsende IJsvogels aangetroffen op 17 maart. 
In maart worden de knotwilgen vervangen en wordt de aanplant aan de andere kant van de beek voltooid.  
 
Bij de eerste nachtvlinderinventarisatie op 27 maart (winter) kwam alleen een Voorjaarsboomspanner langs. 

Op 27 maart startte de eerste inventarisatie nachtvlinders bij een bevroren kwelbeek. 

 
 
Op 26 mei was het een warme dag: 26C. Ik liep een rondje 
kwelbeek van 13.00 - 15.15 uur. In het riet zongen minimaal 2 
Kleine Karekieten en een Braamsluiper zong z´n liedje en 
vloog steeds met me mee. Twee Wilde Eenden zwommen 
steeds naar de oever en probeerden de zonnende kikkervisjes te 
verschalken. Ook veel hele kleine visjes zwommen rond. 
Honderden Azuurjuffers waren op de waterplanten aan het 
paren, ook enkele mannetjes Platbuiken vlogen heen en weer 
en een aantal Gewone Oeverlibellen en Keizerlibellen. 

Mannetje Platbuik                Vrouwtje Oeverlibel 

 
Ook Vuurjuffers, Kleine Roodoogjuffers en Lantaarntjes waren aanwezig. 
 
In juli verscheen opeens een vader Knobbelzwaan met 2 jongen in de beek, ze bleven daar tot 24 augustus. In die 
tijd ruimde Joop honderden kilo’s stront. 
Op 24 augustus deden Kees en ik een poging de IJsvogel te vangen om te ringen. Bij het bruggetje en bij het 
vlonderpad werden s’-morgensvroeg mistnetten opgesteld. Jammergenoeg liet de IJsvogel zich deze dag niet zien.  
Op 25 augustus liep ik een vlinder- en libellenrondje langs de kwelbeek en trof onderstaande soorten aan: 

Dagvlinders Juffers en Libellen Nachtvlinders Overig 

Klein Geaderd witje 1 Grote Roodoogjuffers Weegbreemot IJsvogel  

Dagpauwoog 1 Bruinrode Heidelibellen Kroosvlindertjes Kleine Karekiet 3 

Klein Koolwitje 16 Blauwe Glazenmakers   Jonge Waterhoen 

Bruin Blauwtje 1 Vuurlibel   Hommelfoto 

Bont Zandoogje 4     Bruine kikkers>1000 ex 

Citroenvlinder 2       

Boomblauwtje 1       

Klein Koolwitje       

Klein Geaderd witje 2       
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FLORA 
Over de flora durf ik niet veel te schrijven, daar zijn 
weer andere kenners voor.  
Het aantal verschillende soorten bloemen en struiken 
wat er het eerste jaar al bloeide of spontaan opkwam 
was echter overweldigend.  
Op waarneming.nl stond de teller op half september al 
op ruim 200 verschillende soorten. 
Dat er flink meegeholpen werd door diverse bewoners 
om de diversiteit een handje te helpen, zorgde elke 
week weer voor verrassingen wat er nu weer 
aangetroffen werd. 
Al die bloemen en bloeiende struiken waren ook weer 
goed voor voedsel voor vlinders en bijen en andere 
insecten. 
 
Vanaf september werd er een aanvang gemaakt een 
derde deel riet te maaien bij de beek. 
Zo hebben we een driejarenplan. Elk jaar een derde 
deel.  
Dan houden we altijd een stuk riet over voor de vogels 
en andere dieren  die daar een schuilplaats in vinden 
en hebben we elk jaar een groot stuk dat we goed 
kunnen schonen. 
Het bleek dat er al veel riet in de beek zelf opkwam, we 
waren nu mooi op tijd om dit te verwijderen.  
Op de donderdagavonden werkten we daar aan en de 
laatste werkdag maakten we het af. 
 
Zelfs in oktober bloeiden er nog diverse bloemen en op 
28 december stond er zelfs een Dotterbloem in bloei. 
 
Enkele Zonnebloemen die opgekomen waren werden 
in de wintermaanden, net zoals de Kaardenbollen die 
we lieten staan goed bezocht door Mezen, Vinken, 
Kepen, Groenlingen en Putters. 
Later in het jaar toen de Sijsjes arriveerden kwamen 
die er ook op af. 
              Regien en Ineke kijken hun ogen uit. 

 
 
Ook onder water gebeurde van alles: veel Kikkers, Kikkervisjes en Rietvoorns zorgden dat er genoeg voedsel 
voor diverse vogelsoorten was. 

Kikkervisjes rechts onder op de foto waar de eenden een aanval op deden. 

 
 
 
 
 
Op 25 oktober was er een mooie afsluiting van het seizoen bij Susanne thuis met alle vrijwilligers van de kwelbeek. 
Er was een mooie presentatie van foto’s die in het afgelopen jaar gemaakt werden, wat een prachtige terugblik was 
op wat er allemaal aan activiteiten had plaatsgevonden. 
De Flora-inventariseerders brachten verslag uit van hun bevindingen. 
Ik gaf een overzicht van alle overige inventarisaties, waarvan het verslag op de volgende 2 pagina’s geplaatst is. 
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Fauna inventarisaties kwelbeek 2017 
De mensen die zich ermee bezig houden dit jaar zijn: 
Maandelijkse een rondje door Barbara en Peter Scholten, regelmatig aanvullingen van Hugo 
Broedvogelmonitoring door Greet 1x per week tussen 15 maart en 30 juni 
Bijzondere waarnemingen ook door bezoekers i.v.m. de aantrekkingskracht van de Vogelobservatiehut. Die lui maken 
inmiddels ook een rondje langs de kwelbeek. 
Nachtvlinders door Hugo, Andre v.d. Berg, Paula L., Marion en Greet 
Dagvlinders en Libellen door Peter en Greet 
 
Zoogdieren:  
Een dode Vos onder het vlonderpad op 2 januari, gevonden door de kleinzoon van Ineke, was een triest begin van het 
jaar. Wel is mooi te volgen dat de Vos, maar ook Reeën regelmatig over de zandpaden van de kwelbeek lopen. Vaak 
werden er sporen aangetroffen. Ze hebben daar nachts een redelijk veilige doorgang. Reeën werden een paar keer 
overdag gezien, opgejaagd door honden en/of mensen. Dit heeft te maken met de nieuwbouw de Laren en de nieuwe 
A6, hun leefgebied wijzigt en wordt steeds kleiner. 
Ook werden er diverse Muizensoorten, Bruine Ratten en Dwergvleermuizen gezien. 
 
Reptielen:  
De Bruine Kikker deed het ook dit jaar weer erg goed, vooral in augustus werden er meer dan duizend jonge Bruine 
Kikkers geteld. 
Groene Kikkers riepen weer volop vanaf juni, en Kleine Watersalamanders waren ook aanwezig  
 
Dagvlinders:  
Een beetje onderbelicht dit jaar door tijdgebrek. 
Er werden 9 soorten dagvlinders vastgesteld. Opvallend was het gemis van het Bruin Zandoogje. Is er zeker geweest 
maar niet geregistreerd. Ik kan me herinneren dat Paul een Kleine Vuurvlinder gezien heeft, maar die staat ook niet 
geregistreerd. Leuke waarneming van de Oranje Luzernevlinder op 29/9,  dat is een trekvlinder en daar zijn met name 
langgerekte bloemen- en kruidenstroken ideaal voor, (luzernestrook langs de dijk) 
 
Nachtvlinders:  
Er zijn dit jaar twee grote inventarisaties verricht in mei en in september, met name door Hugo, André v.d. Berg en 
Greet en enkele bezoekers. 
Beide keren met 5- of 6 lampopstellingen. In totaal werden 85 soorten gedetermineerd. Jammergenoeg was het in 
september net een beetje koud. Door de variatie aan bloemen en struiken met nectar en fruitbomen in het gebied heeft 
het een grote aantrekkingskracht.  
 
Libellen:  
Er zijn 9 soorten libellen vastgesteld, ook dit is onderbelicht gebleven. Wel opletten bij het schonen van de beek dat 
niet alle larven geruimd worden! 
 
Vogels:  
Een greep uit de waarnemingen, van vogels die aangetrokken worden door dit specifieke biotoop, dus stromend water 
met een diversiteit aan vegetatie en een huiszwaluwtil. 
 
Beginnend met de IJsvogel, parend op 17 april en Paul en Trees hebben het ook nog een keer gezien. Heeft niet 
gebroed maar gebruikt het gebied als foerageerplek. Soms zelfs 2 exemplaar aanwezig. 
Rietgorzen komen in voor- en najaar tijdens de trek foerageren in het overgebleven riet. 
De Grote Gele Kwikstaart heeft voor het eerst echt overwinterd bij de kwelbeek en omgeving! 
Tijdens de trek zijn er Watersnippen in de kwelbeek waargenomen. Zij hebben oevers met rietvegetatie nodig om zich 
te kunnen verschuilen. Ook de Waterral is aanwezig geweest afgelopen winter. Grappig is dat deze ook rond de 
Vogelobservatiehut rondscharrelde; dat verwacht je niet zo van een Waterral midden in het bos. 
Wilde eenden en Soepeenden zochten met hun jongen beschutting in de beek en tussen het riet. Leuk was de vader 
Knobbelzwaan die in juli met 2 jongen opdook in de beek, dit zegt iets over de waterkwaliteit, aanbod van voedsel en 
veiligheid van het gebied. Inmiddels is het gezin herenigd en op 19 oktober zagen Hugo en ik de jongen voor het eerst 
het gebied overvliegen. 
In augustus, wat erg vroeg is in het jaar, werden al 2 jonge Waterhoentjes gezien die zich schuil hielden in het riet t.o. 
de IJsvogelwand. Een mooie verscholen oever. Zelfs Meerkoeten komen nu in de beek, voorheen bleven ze veilig in 
de gracht zitten. 
Kleine Karekiet: dit jaar hebben zeker 4 paartjes gebroed in het riet, vanaf mei kwamen ze het gebied bezetten. 
Door de aanwezigheid van vissen en honderden kikkers jagen Blauwe Reigers en Zilverreigers en zelfs 
Aalscholvers in de beek. De beek heeft mooi helder water en vooral de Aalscholvers hebben dit nodig om hun prooi 
te kunnen zien. Bij storm zijn de randmeren en het Markermeer te troebel en richten ze zich op de stadswateren. Een 
aantal keer dit jaar zijn er Ooievaars laag en hoog over onze wijk gevlogen, dus wellicht komen ze toch nog eens naar 
beneden voor al die kikkers, zelfs Lepelaars kunnen we verwachten 
De Kaardenbollen zijn dit jaar erg goed aangeslagen, en je ziet momenteel Putters de zaadjes eruit eten. De enorme 
zonnebloem op het dijkje was een grote trekpleister voor diverse soorten als mezen, vinkachtigen en groenlingen. 
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Bijzondere waarneming: Vanaf 30 september tot in ieder geval 20 oktober werd regelmatig een Bladkoning gezien 
langs de kwelbeek. Specifiek op 2 struiken waar blijkbaar luisjes op de stam en blaadjes zitten. Een Beflijster werd op 
8 oktober kortstondig gezien. 
 
De begroeiing langs de rand achter de huizen doet het sowieso erg goed, er zijn bessen, noten, vruchten zodat het 
enorm veel soorten vogels aantrekt. O.a. zitten er weer Vuurgoudhaantjes en Goudhaantjes en ook Appelvinken 
zijn er soms te vinden. 
De Braamsluiper werd tijdens de broedperiode regelmatig waargenomen rond de K 
kwelbeek. En Ringmussen foerageren vooral in de winter in het gebied. Er is slechts 1 broedpaar vastgesteld. 
De huiszwaluwtil is in bezit genomen door de Huismussen. 
 
Van de roofvogels werden Sperwer en Buizerd regelmatig gezien. 
 
Verder zijn er enkele waarnemingen van kevers, bijen en wespen, vliegen, muggen, geleedpotigen en overige insecten 
ingevoerd. 
 
Totaal zijn er in alle jaren 543 soorten waargenomen in dit gebied zowel Flora en Fauna (exclusief 67 
verzamelsoorten)  
In 2017 zijn dit  367 soorten (exclusief 56 verzamelsoorten) 
Ruim 200 nieuwe soorten werden in 2017 vastgesteld  rond de kwelbeek! 
 
Er zijn nog wel wat wensen: 

1. inventariseren van paddenstoelen, er staan leuke soorten, dit jaar is alleen de geschubde inktzwam gemeld 
door Joris. 

2. Betere monitoring van vlinders, libellen, bijen, wespen en hommels en sprinkhanen 
Hulp gevraagd om mee te doen met Greet 

3. Wat vinden we van 2 a 3 eendenkooien plaatsen in het midden van de beek om in te kunnen broeden? 
4. ……. 
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11. Het weer in 2017 (overgenomen van weeronline.nl) 

 

Nat en warm 2017 kende zeer vroege zomer 
 
2017 gaat de boeken in als zeer warm, zonnig en nat. In De Bilt komt de gemiddelde temperatuur uit op 10,9 
graden tegen 10,1 normaal. Dit is goed voor een gedeelde vierde plaats in de top-10 van warmste jaren ooit 
gemeten. Qua warmte sprong juni er goed uit en het zuiden beleefde zelfs een regionale hittegolf. Na de hitte 
volgde regelmatig veel regen. Gemiddeld over het land komt de jaar som op circa 946 mm uit. Dat is bijna 100 
mm meer dan de gebruikelijke 849 mm. Met landelijk 1765 uur zon tegen 1639 uur normaal was het een zonnig 
jaar. 
 

Het jaar 2017 staat samen met 2015, 2011, 2000, 1999 en 1990 op een gedeelde 4e plek in de top-10 warmste 
jaren ooit gemeten. Alleen in 2006, 2007 en 2014 was het nog warmer. Voor de beleving was 2017 helemaal 
niet zo warm. Dit komt doordat het precies in de zomervakantie juist relatief koel was met regelmatig buien. De 
hitte concentreerde zich dit jaar in de tweede helft van mei en de gehele maand juni. De zomer beleefde haar 
hoogtepunt tussen 17 en 23 juni, toen delen van Zeeland, Brabant en Limburg een hittegolf meemaakten.  
 
De hoogste temperatuur van het jaar werd gemeten op 22 juni. In Arcen bereikte het kwik die dag een snikhete 
35,2 graden. Dat is precies even warm als de hoogste jaartemperatuur van 2016. 
Het was de zomer van het zuiden. Eindhoven en Maastricht noteerden respectievelijk 39 en 42 zomerse dagen, 
waar 32 normaal is. Ook het aantal tropische dagen was hoog in het zuiden, 9 tegen 6 normaal. In Leeuwarden 
was het juist voor het eerst in 19 jaar geen enkele keer tropisch! 
In De Bilt werd op 23 dagen een temperatuur van 25 graden of hoger gemeten. Dat is iets minder dan de 
gebruikelijke 26 zomerse dagen. Het hoofdstation noteerde een vrij normale hoeveelheid tropische dagen. Op 3 
dagen kwam het kwik namelijk boven de 30 graden uit, waar normaal 4 tropische dagen worden afgevinkt. 
Het aantal warme dagen, waarop het warmer is dan 20 graden, was wel bijzonder hoog. In De Bilt werd de grens 
van 20 graden 105 keer geslecht. Normaal is dat maar 85 dagen. Ook beleefden we veel mooi-weerdagen, 62 
tegen de gebruikelijke 49. Op een mooi-weerdag is het nagenoeg droog, ligt de temperatuur boven normaal en 
schijnt de zon minstens de helft van de tijd dat ze kan schijnen. Vooral maart sprong eruit met maar liefst 14 van 
dit soort prachtige dagen! Daarmee hadden we een record. 

Winter begon veelbelovend 
2017 werd afgetrapt met vuil winterweer. Op 1 januari ijzelde het in het zuiden en oosten en een week later 
kregen we opnieuw met ijzel te maken. De laagste temperatuur van het jaar staat op naam van weerstation 
Twenthe. Op 12 januari vroor het daar streng met -10,8 graden. De gehele maand januari verliep 
uiteindelijk kouder dan normaal, iets wat al sinds 2010 niet meer was gebeurd. In februari draaiden de rollen 
compleet om en was het juist erg zacht. 
 
De Bilt noteerde in het hele jaar 4 ijsdagen. Dit is slechts de helft van wat gebruikelijk is. Op een ijsdag ligt het 
kwik de gehele dag onder het vriespunt. Ook het aantal dagen waarop het ’s nachts vroor was laag. In De Bilt 
noteerden we 45 van dit soort vorstdagen, tegenover de normale 58. 

Droogte werd vanaf juli 
ruimschoots gecompenseerd 
 
Het was een nat jaar, maar 
grote neerslagsommen 
kwamen voor een groot deel 
op rekening van de tweede 
jaarhelft. Mogelijk wordt dit 
jaar het natst sinds 2007, toen 
viel 979 mm. De lente en het 
begin van de zomer verliepen 
bijzonder droog. In juni 
bijvoorbeeld tapten 
neerslagstations in het zuiden 
en zuidwesten slechts 15-30 
mm regenwater af. De kleine 
hoeveelheid neerslag en 
aanhoudende warmte zorgde 
voor toenemende 
droogteproblematiek. Op 28 
juni kenterde het weerbeeld. 

Die dag viel op sommige plaatsen 70 mm in een paar uur tijd en dat leidde direct tot wateroverlast. Een natte 
julimaand volgde. In Drenthe was het zelfs de natste juli ooit gemeten met 181 mm op weerstation Eelde! Ook in 
september en december viel gemiddeld over het land veel meer neerslag dan normaal. In de overige maanden 
waren de neerslagtotalen vrijwel gelijk aan de norm. 

https://nieuws.weeronline.nl/28-12-2017-nat-2017-kende-zeer-vroege-zomer/
https://nieuws.weeronline.nl/16-12-2017-ook-2017-in-top-10-warmste/
https://nieuws.weeronline.nl/21-06-2017-regionale-hittegolf-een-feit/
https://nieuws.weeronline.nl/22-06-2017-niet-eerder-zo-warm-op-22-juni/
https://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2016-2/
https://nieuws.weeronline.nl/1-1-2017-live-blog-zuidoosten-spekglad-door-ijzel/
https://nieuws.weeronline.nl/6-1-2017-live-blog-gladheid-door-sneeuw-gevolgd-door-ijzel/
https://nieuws.weeronline.nl/23-01-2017-na-strenge-vorst-vanavond-kans-op-sneeuw-2/
https://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2017-2/winter/januari/
https://nieuws.weeronline.nl/28-6-2017-plaatselijk-meer-dan-50-mm-regen/
https://nieuws.weeronline.nl/28-6-2017-plaatselijk-meer-dan-50-mm-regen/
https://nieuws.weeronline.nl/30-7-2017-juli-niet-eerder-zo-nat-in-het-noordoosten/
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De hoogste jaar som neerslag stond op naam van Voorschoten. Daar komt de neerslagsom op ruim 1070 mm 
uit! Daarmee viel ruim 200 mm meer dan de normale hoeveelheid van 841 mm voor dat weerstation! In het 
Limburgse Ell viel veel minder neerslag, circa 640 mm tegen ongeveer 710 normaal. Opvallend was dat vooral 
de noordelijke en westelijke provincies veel meer neerslag te verwerken kregen dan het zuiden. In de zuidelijke 
provincies was het aan de droge kant terwijl het in het noorden kletsnat was. 

 

Het was een zonnig jaar en dat 
hebben we voor een groot deel 
te danken aan de lente. Vooral 
maart gooide hoge ogen met 
gemiddeld over het land 178 
zonuren tegen 125 normaal. 
Met uitzondering van 
september verliep het tweede 
halfjaar relatief somber. 
December spant de kroon met 
circa 32 zonuren gemiddeld 
over het land. Dat is nog niet 
eens de helft van de 
gebruikelijke 49 uren 
decemberzon. Sinds 1993 was 
december niet zo somber! 

 

 

 
 
Over het gehele jaar was het in 
Vlissingen het zonnigst. Het 
aantal zonuren komt daar op 
circa 1921 uur en dat is bijna 
200 uur meer dan normaal! Wel 
valt Vlissingen daarmee net 
buiten de top-10 van zonnigste 
jaren sinds het begin van de 
metingen. 
Het somberst was het in Deelen 
met ongeveer 1567 uur. Dat is 
iets meer dan de gebruikelijke 
1522 uur. Het is normaal dat het 
aan de kust zonniger is dan in 
het binnenland. Wel was het 
verschil in zonuren tussen 
kustprovincies en het oosten en 
zuidoosten een stuk groter dan 
normaal. 
 

Afgelopen jaar kwam het vijf keer tot een officiële storm. Om te mogen spreken van een officiële storm moet het 
op een van de KNMI-meetpunten gemiddeld over een heel uurvak met windkracht 9 waaien. Op 23 
februari hadden we de eerste storm van 2017. Daarna volgde op 6 juni een officiële zomerstorm. Op 13 
september beleefden we de eerste herfststorm en dit was direct een zware storm (windkracht 10). Op 5 
oktober volgde de tweede herfststorm en op 29 oktober de derde. 

 

https://nieuws.weeronline.nl/23-2-2017-live-blog-zware-westerstorm/
https://nieuws.weeronline.nl/23-2-2017-live-blog-zware-westerstorm/
https://nieuws.weeronline.nl/6-6-2017-weeronline-live-zomerstorm/
https://nieuws.weeronline.nl/13-09-2017-live-blog-zware-windstoten-en-aan-zee-zware-storm/
https://nieuws.weeronline.nl/13-09-2017-live-blog-zware-windstoten-en-aan-zee-zware-storm/
https://nieuws.weeronline.nl/5-10-2017-live-blog-zware-noordwesterstorm/
https://nieuws.weeronline.nl/5-10-2017-live-blog-zware-noordwesterstorm/
https://nieuws.weeronline.nl/29-10-2017-wintertijdstorm-officieel-feit/
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12. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  
 

 
Kolibrievlinder Foto Hugo Wieleman 
 

Het nachtvlinderseizoen begon voor mij pas op 3 februari toen ik een rondvliegende Indische Meelmot in huis 
ontdekte. Die had ik ooit één keer eerder gezien en dat was op 20 maart in 2011, 
ook in huis. Waar zou zo’n beest in gezeten hebben dat hij hier binnen zit? Later 
in het jaar ontdekte ik het. Ze kwamen uit de zak met zonnebloempitten vliegen. 
Op 15 maart begint het seizoen pas echt. Hugo heeft in z’n val 34 Variabele 
Voorjaarsuilen! 
Het hele jaar door zijn Hugo, Marion en ik actief bezig geweest om in eigen tuin te 
vangen m.b.v. licht of lichtval. 
 

Indische meelmot 

 
Op 28 mei en 9 september werd er een grote inventarisatie bij de kwelbeek 
gehouden met 5  lampen en/of lichtvallen. In mei zagen we 45 soorten en in 
september was het weer wat minder en kwamen we tot 18 soorten.  
 
Tweede inventarisatie van de nachtvlinders op 9 september 

    Variabele voorjaarsuilen  
     foto Hugo Wieleman 

 

     Vuursteenvlinder 

 
Als bijvangst hadden we Hoornaar, Groene glimwapenvlieg, Bruine Kikker en Sluipwesp 

Soorten 1 (Hugo) 2 (Marion) 3 (Greet) 4 (André) 5 (Gracht) Totaal 

Stro-uiltje  2 2 1 1 6 

Buxusmot  1    1 

Essengouduil  1    1 

Groente-uil  1    1 

Huismoeder  2 2 1  5 

Taxusspikkelspanner  1    1 

Agaatvlinder  1 1 1  3 

Zwarte c-uil 2 4  1  7 

 Goudgele boorder  1    1 

Vierkantvlekuil 1 2 2 3  8 

Volgeling   1   1 

Herfstrietboorder   1  1 2 

Krabbescheermot   1   1 

Spitvleugelgrasuil 1     1 

Kroosvlindertje    1  1 

Vierbandspanner spec     1 1 

Brandnetelbladroller     2 2 

Getekende gamma-uil     1 1 

Totaal 4 16 10 8 6 44 
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De laatste vlinders die in 2017 gezien werden waren de Kleine Wintervlinders en tot slot op 30 december zag Hugo 
nog een Mineerborstelmot 
 

 
Buxusmot 

 
Leuk dit jaar was de komst van de Buxusmot (alhoewel buxusliefhebbers dat niet met mij eens zullen zijn). 
Vorig jaar had ik deze vlinder voor het eerst in Zuid Limburg bij Schin op Geul. 
De vlinder is met een enorme opmars bezig. In de Hoekwierde werd hij dit jaar voor het eerst ontdekt door Hugo op 
19 juni. Eind juni waren er al 4 exemplaren en bij mij kwam de eerste op 9 september in de lichtval terecht. 
Hoogste aantal werd gezien op 29 augustus, 8 exemplaren. En de laatste liet zich zien op 21 september. 
De Buxusmot is een mooie nachtvlinder maar de mot legt haar eitjes onder het blad van buxusplanten. De rupsen 
eten de plant kaal en daardoor kan de buxus zich niet herstellen. De vlinder komt in de natuur voor van Indië tot 
Taiwan, en van Korea tot Taiwan, en is in Europa per ongeluk ingevoerd met buxusplanten. 
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in 2018 wat aantallen betreft van dit soort. 
 
In 2017 werden precies 300 verschillende soorten nachtvlinders op naam gebracht  en  8 verzamel soorten. 
Daarvan waren 39 soorten nieuw voor de Hoekwierde. 
 
 
In 2017 zijn 39 nieuwe nachtvlindersoorten aangetroffen door ons in de Hoekwierde. 
 

Zonnesproetbladroller - Aleimma loeflingiana   Witte-l-uil - Mythimna l-album 

Varenspanner - Petrophora chlorosata   Bruine sikkeluil - Laspeyria flexula 

Grote pedaalmot - Argyresthia conjugella   Margrietwortelmot - Dichrorampha acuminatana 

Kleine herculesspanner - Cepphis advenaria   Bruine mospalpmot - Bryotropha desertella 

Schijnsparspanner - Thera britannica   Grijze bandlichtmot - Sciota hostilis 

Rode dennenspanner - Hylaea fasciaria   Kompassla-uil - Hecatera dysodea 

Grauwe borstel - Dicallomera fascelina   Grote mosboorder - Batia lambdella 

Elzenuil - Acronicta alni   Poeltjespalpmot - Brachmia inornatella 

Distelhermelijntje - Myelois circumvoluta   Gewone dwergbladroller - Pammene fasciana 

Gevlamde rietuil - Senta flammea   Eikenlichtmot - Phycita roborella 

Preimot - Acrolepiopsis assectella   Geelkoplichtmot - Salebriopsis albicilla 

Struikbladroller - Syndemis musculana   Gewoon smalsnuitje - Eupoecilia angustana 

Witte haakbladroller - Ancylis laetana   Grauwe steltmot - Caloptilia cuculipennella 

Wit spannertje - Asthena albulata   Zwamboorder - Crassa unitella 

Gewone witvlekmot - Incurvaria masculella   Smalvleugelrietboorder - Chilodes maritima 

Gewone pelsmot - Tinea pellionella   Kleine mosboorder - Batia lunaris 

Bonte esdoornsteltmot - Caloptilia hemidactylella   Esdoornscheutboorder - Anarsia innoxiella 

Blauwe distelbladroller - Cochylis dubitana   Zwartbruine vlakjesmot - Catoptria verellus 

Zwartvlekkaartmot - Agonopterix propinquella   Buxusmot - Cydalima perspectalis * 

 Naaldboombeertje - Eilema depressa     
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13. Overzicht Biodiversiteit in de Hoekwierde 
 
 

 
 
Biodiversiteit in alle jaren
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14. Dank 

 
Dank aan iedereen die dit jaar de moeite nam om goed om zich heen te kijken en waarnemingen en foto’s naar mij 
door stuurden. En iedereen die meehielp de observatiehut schoon en bereikbaar te houden. 
 
Voor de liefhebber op deze laatste pagina nog een vogelquiz. Van welke vogels zijn dit de ogen? 
Je kunt je oplossing (Van boven naar beneden en van links naar rechts) insturen voor prachtige prijzen, naar 
gboomhouwer21@gmail.com 
 
Prijsuitreiking is op de eerste Braamsluiperavond begin april 2018 
  

 

• Andre van den Berg 

• Anita Riemersma 

• Anita Visser  
• Arjen van Veen 

• Elly Beerthuizen 

• Geert Smit 

• Hester Brouwer 

• Hugo Wieleman 

• Inge Meijer 

• Johan Bosma 

• Joke van Valkenburg 

• Joop van de Merbel 

• Leida van Dijk 

• Margreet Roos 

• Marion en Hans Lap 

• Marlies Vos 

• Martin Michels 

• Marijke van Rutsen 

• Maryse van der Ben 

• Mini Hegger 

• Nicolette van der Ben 

• Paul Weber 

• Peter en Barbara Scholten 

• Regien Loggen 

• Rob en Elise de Jager 

• Rolly van Ittersen 

• Susan Zijlstra 

• Trees van Dam 
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