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Waarnemingen Vogelbosje Hoekwierde en omgeving 2010 Greet Boomhouwer 

BMP Vogelbosje Hoekwierde 2010 en andere leuke waarnemingen. 

    
 
In 2010 heb ik voor het tweede achtereenvolgende jaar de broedvogels van het Vogelbosje in de Hoekwierde 

geïnventariseerd volgens de Broedvogel Monitoring Project van 
SOVON. 
Een beschrijving van deze methode is terug te vinden in de 
“Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON” (tweede 
aangepaste druk, SOVON, 2004) 
 

In 2009 zijn er in het vogelbosje veel grote bomen gekapt en/of 
getopt, is bij een aantal grote bomen het klimop verwijderd en zijn 
de takkenrillen opgehoogd.  
 
In het vroege voorjaar van 2010 zijn er een aantal nieuwe mezen 
nestkastjes geplaatst. 
In februari zijn de kastjes nagekeken en geschoond. Er bleek 1 
nestkastje bezet te zijn geweest in 2009. 
 
Momenteel hangen er 10 mezenkastjes (inclusief die van de 
omwoners), en een kast voor Gekraagde Roodstaart, Holenduif en 
Boomkruiper.  
Voor de vleermuizen hangen 4 kasten. 
 
De Boomkruiper heeft echter bedankt voor dit aanbod en heeft 
zijn nest achter een stuk schors gebouwd. Ook de Holenduif kijkt 
de kast “nog” uit de boom; dit jaar koos het paartje voor een 
zelfgemaakt nest in de klimop.  
(En als de Gekraagde Roodstaart tot broeden komt…trakteer ik 
op champagne.) 
 
De nestkastjes zijn ook dit jaar niet gecontroleerd, maar in ieder 
geval werden twee mezenkastjes in gebruik genomen door 

Pimpelmees en Koolmees. 
 
Ondanks de veranderingen in het bosje waren er weinig spectaculaire veranderingen in de broedvogelstand ten 
opzichte van het jaar ervoor. 
 
Ten opzichte van 2009 werden er in 2010 meer territoria van de Huismus en de Spreeuw aangetroffen. Dit is 

echter een gevolg van het meetellen van de voortuinen die grenzen aan het bosje. 
 
Afvaller dit jaar was de Fitis, deze heeft wel in de buurt gebroed. Een nieuwkomer was de Holenduif. In de 

wintermaanden was een groep van meer dan 20 vogels aanwezig in de Hoekwierde op de diverse voedertafels. 
Verder bleef het aantal broedvogels en paren redelijk constant.  
 
 

Overige Leuke waarnemingen In de Hoekwierde:  
 
De eerste week van januari viel er weer nieuwe sneeuw en de vorst bleef aanhouden. Enorm veel Merels (max. 
22 in de tuin) en 4 Ringmussen en Sijsjes. Een paartje Zwartkop overwinterde in de buurt en at veel vruchtjes 
van de Kardinaalsmuts. Op 10 januari zat er een Waterral op het ijs in de vaart/gracht. 
Het hele jaar werd regelmatig de Groene Specht gehoord. 
 
In februari weer opnieuw vorst en sneeuw. Zelfs 12 Grauwe Ganzen kwamen aan de grond bij het kwelslootje. 
Nieuw voor het bosje was de Boomklever. De eerste waarneming was op 23 april. Tot oktober zijn er totaal 4 

waarnemingen van de boomklever gedaan. Wellicht wordt dit een toekomstige broedvogel in de Hoekwierde? 
Ook dit jaar waren Staartmees en Zanglijster tot laat in het voorjaar aanwezig, maar hebben buiten het bosje 
gebroed. Vanaf september hebben ze het bosje weer bezet. 
 
In maart verscheen de Rietgors weer en op 26 maart weer de eerste Fitis van het jaar, en een Grote Lijster 
deed ons gebied aan. Eind maart was weer het paartje Witte Kwikstaart aanwezig. Zij hebben er voor gekozen 
om te gaan broeden bij het “Kom” bruggetje, evenals een paar paartjes Boerenzwaluwen. Dit jaar verbleven 

twee jonge boerenzwaluwen zelfs tot 29 oktober in onze buurt. Of die ooit in Afrika zijn aangekomen? 
 
Op 2 april zaten 2 paar Kneu in de boom in de tuin. En op 4 april vloog een Visarend over. Op 9 april vlogen 2 
Zwartkopmeeuwen over. 
Vanaf 9 april kwamen de eerst vlinders, zoals Gehakkelde Aurelia, Citroenvlinder, en Kleine Vos weer 
tevoorschijn.  
Eind van deze maand vlogen ook de Gierzwaluwen en de Boomvalk weer boven onze buurt. 

SOORT 2009 2010 

Boomkruiper 1 1 

Ekster 1 2 

Fitis 1 0 

Gaai 1 1 

Groenling 2 2 

Grote Bonte Specht 1 1 

Heggenmus 1 3 

Holenduif 0 1 

Houtduif 5 5 

Huismus 2 4 

Koolmees 3 4 

Merel 4 4 

Pimpelmees 3 3 

Roodborst 1 2 

Spreeuw 2 5 

Tjiftjaf 1 1 

Vink 1 2 

Winterkoning 2 2 

Zwarte Kraai 1 1 

Zwartkop 1 1 

Totaal aantal territoria 34 45 

totaal aantal soorten 19 19 
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Rond het bosje in een straal van 100 meter kwamen nog een aantal leuke soorten tot broeden, zoals de 
Braamsluiper, Kleine Karekiet, Grasmus, Putter en Tuinfluiter. 
 
In de eerste week van mei werd de Koekoek gehoord en op 23 mei zaten de Gaaien alweer achter de jonge 
Pimpelmezen aan. Huiszwaluwen foerageren in onze buurt, maar broedden in het centrum van Haven. 
 
Een Purperreiger vloog vanaf half juni regelmatig laag over de vaart/gracht door de Wierden. Soms vloog hij 
zover door dat hij midden in het centrum van Almere Haven uit kwam!! 
 
De Sperwer heeft gebroed achter de Velden. Eén van de jongen heeft zich gevestigd in de Hoekwierde, en bleef 
daar de hele winterperiode om zijn maaltje in de vorm van vogels die op alle voedertafels afkwamen te 
verorberen. Met name Turkse Tortels en Huismussen zijn vaak het slachtoffer. 

 
In juli en augustus werden er veel vlinders en libellen gezien. Overzicht hiervan staat op de volgende pagina’s. 
Op 19 augustus zat een vrouwtje Bonte Vliegenvanger in de boom. En een vrouwtje Eikenpage werd 
kortstondig in de tuin gezien. 
 
Vanaf september is een mannetje IJsvogel actief in de buurt. Alle vijvers 
worden in de Hoekwierde langs gevlogen. En met succes…!. Regelmatig 
wordt er een goudvis verschalkt. De vogel heeft aan de rechter poot een  
aluminium ring. Op de foto kijkt hij naar de lucht waar de Sperwer overvliegt. 
Met kerst werd de ijsvogel nog in de tuin gezien. 
 
In september werd weer regelmatig de Boomvalk waargenomen boven de 

buurt, deze vogel heeft ook dit jaar weer gebroed in het Kromslootpark. 
Ook andere roofvogels lieten zich regelmatig zien in de buurt, zoals de 
Buizerd, Torenvalk en zelfs de Havik. Allen broedvogels van het  
Kromslootpark. 
De Blauwe Reigers jagen in dit jaargetijde in de tuinen met vijvers, en de  
jonge Waterhoentjes gaan op onderzoek uit. Zijn zij de hele zomer vlak bij 
hun ouders bij de vaart/gracht gebleven, nu nemen ze een kijkje in de tuinen of daar wat lekkers te halen valt. 
 
De paartjes Knobbelzwanen komen met hun jongen weer de wijk in. Als je goed kijkt hebben alle zwanen een 
aluminiumring om hun poot. Dit wordt voor onderzoek gedaan door de Knobbelzwanen werkgroep van Vogel- en 
Natuurwacht Zuid Flevoland. Elke ring is voorzien van een uniek nummer, zo zijn de vogels individueel 
herkenbaar. 
 
In oktober werden 2 Goudvinken, 3 Zwarte mezen en honderden Kramsvogels en Koperwieken in de buurt 
aangetroffen. Ook een Grote Gele Kwikstaart liet zich regelmatig horen als hij laag overvliegt bij het kwelslootje 
achter de huizen. En een enkele Goudhaan liet z’n iele geluidje horen. 
En vanaf oktober vliegen in de schemer weer honderden Kauwen over de buurt. Deze beesten hebben een 

gemeenschappelijke slaapplaats. De kauwen die bij ons overvliegen zullen waarschijnlijk gebruik maken van een 
slaapplaats langs de A6 op de hoogte van de Hoge Ring. Maximaal werden 1150 exemplaren op een avond 
geteld. Op 25 oktober vloog een Zwarte Zwaan over de Hoekwierde.  
Op 30 oktober zaten 2 vrouwtjes Goudvink in de boom. 
De Gaaien zijn in oktober begonnen met het verzamelen van eikels, pinda’s en andere noten. Ook tamme 
kastanjes die door bewoners werden aangeboden werden soldaat gemaakt. Alles wordt door de Gaai verstopt, 
om in slechtere tijden in de winter als er honger dreigt, toch nog een voorraad te hebben om de winter door te 
kunnen komen. 
 
In November kwamen de Ringmussen ook weer in de wijk terug, maar lieten zich de rest van het jaar niet meer 
zien.  
 
Vanaf half oktober tekent zich het begin van een echte invasie van de Witkopstaartmees af in Nederland.  
Op 18 november werden voor het eerst 4 exemplaren in de Hoekwierde ontdekt. Deze vogel komt uit Noordoost 
Europa, en een invasie als deze heeft Nederland nog niet gekend. Tot het eind van het jaar werden de vogels 
(max. 4 ex.) af en toe in de wijk gezien. 
 
De eerste week van december begon meteen goed met veel sneeuw en strenge vorst. In die week werden ruim 
20 Kraanvogels waargenomen, laagvliegend over Hoekwierde en het bosje. Ze bleven wat rondcirkelen om 
voorts toch door te vliegen. Kepen kwamen het gebied in en op 25 december vloog er een Roerdomp rond. 

Eind van het jaar zat een vrouwtje Grote Zaagbek in de vaart/gracht en op 31 december werd het jaar daar mooi 
afgesloten met een Brilduiker. 
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Dagvlinders en Libellen binnen een straal van 100 meter van het Vogelbosje 
 
                   Libellen     

 

Dagvlinders. 
  
 Erg leuk om te proberen in de tuin, en zeker voor 
volgend jaar als de vlindertuin klaar is in het 
bosje, is het gebruiken van “smeer”. 
Van suiker, alcohol, stroop en wat voor zoetigheid 
je maar kunt verzinnen maak je een vloeibaar 
mengsel en laat dit lekker gisten. Dit smeer je op 
boomstammen of op een bordje en plaats je in de 
tuin.  
In september en begin oktober leverde dit bij mij 
meer dan 50 Atalanta’s en diverse andere 

vlindersoorten op. Klein advies…leg het mengsel 
achter in de tuin, want een negatief effect op die 
zoetigheid is dat de Wespen het ook erg lekker 

vinden. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Atalanta’s op “Smeer” en rot fruit eind september 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paardenbijter net uit de cocon in de lissen bij de vijver. 

 

 

 

 

Azuurjuffer 
Blauwe Glazenmaker 
Bruine Glazenwasser 
Bruinrode Heidelibel 
Gewone Oeverlibel 
Glassnijder 
Grote Keizerlibel 
Grote Roodoogjuffer 
Houtpantserjuffer 
Kleine Roodoogjuffer 
Lantaarntje 
Paardenbijter 
Pantserjuffer spec. 
Platbuik 
Steenrode Heidelibel 
Variabele waterjuffer 
Viervlek 
Vroege Glazenmaker 
Vuurjuffer 

Atalanta 
Bont Zandoogje 
Boomblauwtje 
Bruin Zandoogje 
Citroenvlinder 
Dagpauwoog 
Distelvlinder 
Eikenpage 
Geaderd Witje 
Gehakkelde Aurelia 
Groot Koolwitje 
Kleine Vos 
Kleine Vuurvlinder 
Klein Koolwitje 
Landkaartje (zomervorm) 
Oranje tipje 
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Nachtvlinders 
Het “smeer” voor de dagvlinders werkt ook perfect voor 
nachtvlinders. 
Dit jaar september ben ik actief begonnen met kijken naar het 
voorkomen van nachtvlinders in mijn tuin. Zelfs één keer heb ik 
met professioneel licht (met hulp van een vriend) een sessie 
gedaan. Dan gaat er een wereld voor je open. 
Van alle kanten komen nachtvlinders op het licht af en gaan dan 
rustig op een strak gespannen laken zitten. Ideaal voor het 
nemen van foto’s om je voorts dagen af te zonderen om er achter 
te komen welke soorten er in je tuin zijn geweest met behulp van 
de nachtvlindergids. Maar ..nachtvlinders zijn prachtig, met 
prachtige kleuren en tekeningen. Maar erg moeilijk om te 
determineren. 
In Nederland leven alleen al zo’n 2000 nachtvlinders, waarvan 
zo’n 900 macronachtvlinders.  
In onderstaande tabel staan de soorten genoemd die ik op naam 
kon brengen. 
 
 
         Kolibrievlinder 

 
 

Agaatvlinder Huismoeder (spec) Oranje Wortelboorder Variabele Spanner 
Bonte Bessenvlinder Klaverspanner Perzikkruiduil Wachtervlinder 
Bonte Brandnetelmot Klein Avondrood Piramidevlinder Weeskind (spec.) 
Bonte Worteluil Kleine Huismoeder Plakker Witte Schaduw Spanner 
Brandvlerkvlinder Kleine Wintervlinder Puntige Zoomspanner Witte Tijger 
Bruine Herfstuil Kolibrievlinder Roesje Witvlakvlinder 
Eikenprocessierups Koperuil Schilddrager Wortelhoutspanner 
Gamma-uil Kroonvogeltje Spanner  Zwarte C Uil 
Gerande Spanner Kroosvlindertje Stippelmot (Yponomeuta Plumbella) * Zwartvlekwinteruil 
Groot Avondrood Meidoornuil Stippelmot  (spec.)  
Hagedoornvlinder Muntvlinder Tweestreepvoorjaarsuil  

 
* = rupsen op Kardinaalsmuts. 
 

 
 

Zoogdieren in en rond het bosje 
In dit jaar zag ik in de directe omgeving van het Vogelbosje Vossen, Egels, Bruine Ratten, “Muizen”, 
Spitsmuizen, Mollen en een Konijn. In het Windbos werd een Ree met jong gezien. 

Studenten van de nieuwe HBO opleiding “Toegepaste Biologie” inventariseerden in het najaar onder begeleiding 
van Landschapsbeheer Flevoland muizen en vleermuizen. In het bosje werden 4 Bosmuizen aangetroffen en 
een Dwergvleermuizen en een Ruige Dwergvleermuis.  
Zelfs in december werden nog verse Mollen sporen gevonden in het bosje. 

 
 

Reptielen:  

Groene Kikker, Bruine Kikker, Pad en Kleine Watersalamander werden aangetroffen. 
In het “insectenhotel in aanbouw” zat vanaf november al een dikke kikker te overwinteren. 
 
 

Plannen voor 2011 
In 2011 wordt het inventarisatiegebied waarschijnlijk uitgebreid tot de hele Hoekwierde. (zie afbeelding 
voorpagina)  
Het Vogelbosje is een te klein gebiedje om wat over de vogelpopulatie te kunnen zeggen. 
Ook  zijn er plannen om in 2011 regelmatig met licht nachtvlinders te lokken. Dit gaan we ook een aantal keren 
doen in het vogelbosje. Geïnteresseerden zijn van harte welkom, en wie eens mee wil lopen met een 
vogelinventarisatie. (half uur vóór zonsopgang). Kan contact met me opnemen. 
 
Greet Boomhouwer 


