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1. Inleiding  
 

 
Dit wordt al weer het vierde Vogeljaarverslag van de Hoekwierde. 
Inmiddels dekt de titel de lading niet meer. In de loop van de jaren is dit verslag uitgegroeid tot het beschrijven van 
het voorkomen van veel meer diersoorten dan alleen de vogels die we in de Hoekwierde tegenkomen. 
 
Met name de Dagvlinders en Nachtvlinders, zowel de Macro’s als de Micro’s, worden stelselmatig geteld en 
onderzocht. 
Dit levert leuke waarnemingen en resultaten op. 2013 was een fantastisch Vlinderjaar!! Dit krijgt veel aandacht in het 
verslag. 
 
Ook Juffers, Libellen, Zoogdieren, Amfibieën en dit jaar zelfs Kevers krijgen de aandacht. 
De Paddenstoeleninventarisatie heeft een vervolg gekregen. 
 
Dit jaar is er gestart met het ringen van vogels in onze tuin door een gerenomeerde vogelringer. 
De resultaten daarvan staan in een apart hoofdstuk beschreven. 
 
De bomen, bloemen en planten worden door Paul Weber beschreven op de website www.hoekwierde.nl 
Vooral in zijn schitterende wekelijkse stukjes over het “Opgeschoten Gras” bedoeld als protest tegen de geplande flat 
in het Windbos worden de orchideeën en andere bijzondere planten en bloemen  van dit  nat dras gebiedje belicht . 
Deze stukjes zijn gebundeld in een boekje en tijdens één van de vele politieke markten aan de politiek aangeboden. 
Dit valt te downloaden van de site:  http://www.hoekwierde.nl/?page_id=6418 
 

Steeds meer mensen weten mij inmiddels te vinden om hun waarnemingen door te geven, blijf hier vooral mee 
doorgaan en stuur foto’s als je een beest of paddenstoel  ziet die je niet thuis kunt brengen. 
De rijkdom aan Flora en Fauna in onze buurt is werkelijk enorm, en het is fijn te zien dat er zoveel mensen van 
genieten. 
 
Ook in 2013 zijn er weer een aantal excursies en activiteiten door mij  in de wijk georganiseerd.  
Zo deden er mensen mee met de Nationale Tuinvogeldag, Vogelexcursies en de  Nachtvlinderexcursie. In dit verslag 
wordt daar uitgebreid aandacht aan geschonken. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier! 
 
 
 

 
Veer van de Gaai 

 
 
 
 
 

http://www.hoekwierde.nl/
http://www.hoekwierde.nl/?page_id=6418
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2. De broedvogels in het Vogelbosje  
  

Ook in 2013 heb ik weer de broedvogelgegevens van het Vogelbosje gefilterd uit de inventarisatie die ik deed van de 
hele Hoekwierde.  
 

Veranderingen die plaatsvonden in het Vogelbosje ten opzichte van vorig jaar: 
In Februari werd er een groot aantal hoge bomen neergehaald en uit het bos verwijderd. Enige grote boomstammen 
bleven liggen en werden verwerkt in de takkenrillen. 
 
Oude spechtengaten in de getopte bomen werden ook  bezet door Spreeuwen. Voor het eerst was er een zangpost 
van de Tuinfluiter in het bosje. Uiteindelijk heeft hij toch besloten om in het Windbos z’n nest te bouwen. 

 
 
De Zwarte Kraai en de Sperwer zaten in het voorjaar 
erg achter elkaar aan, maar uiteindelijk heeft de Kraai 
gewonnen en z’n nest gebouwd in het bosje. Het nest 
van de Sperwer hebben we nergens kunnen vinden. 
De Havik, die de hele winter in de wijk gejaagd heeft, 
besloot toch z’n nest te bouwen in het Kromslootpark. 
De Boomvalk broedde ook weer in het Kromslootpark 
en kwam regelmatig met jong het Vogelbosje  
bezoeken. 
 
In september werd tijdens het snoeien en seizen een 
Puntige Zoomspanner aangetroffen. 

Foto: Bert Kraan  Puntige Zoomspanner 
 
Op 17 september foerageerden meer dan 100 
Huiszwaluwen boven het bosje. Dit is een jaarlijks 

terugkerend fenomeen. 
Wat vroeger in het jaar zijn het de Gierzwaluwen die 
boven het bosje “gieren”. Wat er dan aan speciale 
beestjes/voedsel vrij komt was me altijd al een 
raadsel. Dit jaar leek dit samen te vallen met een 
massale uitkomst van Rouwvliegen (soort muggen). 

In de nieuwsbrief van Natuurbericht.nl trof ik de 
volgende informatie: 
‘Normaal gesproken vliegen deze rouwvliegen vanaf 
april, met een piek van de vluchten in mei. Een deel 
van de larven blijft nog in de grasbodem en vliegt pas 
begin augustus uit. Dat noemen we dan een vlucht in 
twee cohorten. Omdat tijdens het normale 
vliegseizoen van de rouwvlieg (eerste cohort in mei) 
de omstandigheden ongunstig waren, hebben de 
meeste rouwvlieglarven gewacht voor een vlucht in 
het tweede cohort. Dat is meestal in de eerste helft 
van augustus. Door de sterke droogte waren de 

omstandigheden toen echter ook ongunstig. Vanaf de tweede week van september begonnen de eerste regens en 
dat was de aanleiding voor de gewone rouwvliegen om zich massaal te verpoppen en enkele dagen later uit te 
komen. Dit resulteerde in een massale vlucht in de week van maandag 9 september’ 
 
Over het aantal vogels en veranderingen in de vogelstand valt niet veel te zeggen omdat het gebiedje te klein is. Als 
ze niet in het vogelbosje broeden dan broeden ze er wel in de omgeving. 
Toch leuk dat de Zanglijster voor het eerst wel gebroed heeft in het bosje! 
De Witkopstaartmees die op 21 maart een nestje aan het bouwen was met een gewone Staartmees heb ik nooit 

meer terug kunnen vinden. 

Broedvogels van het Vogelbosje Hoekwierde   

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 

Ekster 1 2 0 2 1 

Fitis 1 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 

Groene Specht 0 0 0 1* 0 

Groenling 2 2 1 0 0 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 

Heggenmus 1 3 1 0 0 

Holenduif 0 1 1 1 1 

Houtduif 5 5 5 3 2 

Huismus 2 4 4 0 0 

Koolmees 3 4 3 2 1 

Merel 4 4 4 5 4 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 

Putter 0 0 1 0 0 

Roodborst 1 2 1 1 0 

Spreeuw 2 5 2 3 2 

Staartmees 0 0 0 1 1 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 

Vink 1 2 1 1 1 

Winterkoning 2 2 1 3 1 

Zanglijster 0 0 0 0 1 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 

Zwartkop 1 1 1 2 1 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 21 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 16 



4 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2013 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

3. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
 

Veranderingen in de wijk ten opzichte van vorig jaar: 
Het riet werd niet gemaaid bij de kwelsloot en er werden behoorlijk wat grote bomen weggehaald in de bosjes. 
Door deze uitdunning was er ook weer ruimte om nieuwe bomen, struiken (vooral veel besdragende struiken) 
te planten in de wijk.  Alle ruige hoekjes in het volkstuincomplex werden opgeschoond voor de aanleg van nieuwe 
tuintjes voor kinderen. De oude Kornbrug werd vervangen door een nieuwe met een stalen constructie. Deze was net 
op tijd klaar voor het broedseizoen begon. 

 
Het inventariseren  
Er zijn dit jaar in totaal 10 rondes (start is een uur voor zonsopgang) gelopen tussen 20 maart en 7 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 leverde geen nieuwe informatie op. 
 
BMP Rondes:  

1. Woensdag 20 maart. Tijd: 06.24 – 07.33 uur   
0C ijzig koud door de wind.  
Weinig zang. Slechts 1 zingende Merel. Heggenmussen wel erg actief. Een paartje Havik vloog uit het Windbos 
en 2 paar baltsende Appelvinken. Spreeuwen hebben al nesten bezet onder daken, oude spechtennesten en in 
vogelhuisjes. En het “Spechtennest” aan de zijkant in het pand van ‘centraal wonen’ is ook weer bezet.  
Nog steeds veel Zanglijsters, Kepen, Sijsjes en Ringmussen aanwezig. 

 
2. Woensdag 27 maart. Tijd: 07.30 – 08.50 uur 
0C koud maar zon (onbewolkt). 
Gracht bevroren, in elke bocht een wak.  
Eerste zingende Tjiftjaf. Veel Heggenmussen, Spreeuwen 
actief, ook weer 2 paar Appelvink. Zwarte Kraai parend en 
nest aan het bouwen. Slechts 1 zanglijster en 1 Merel met 
zang. Wel veel aanwezig. Nog zingende Keep, Ringmus en 
Sijs. Staartmezen nestbouw op diverse plaatsen. In de 
volkstuintjes 3 Rietgorzen aanwezig. Grote Bonte Spechten 
lekker aan het roffelen. De brug is nog niet klaar. Een aantal 
Vinken is al aan het zingen, en er zijn erg veel Vinken en 
Groenlingen aanwezig in het gebied. 2 paar Waterhoen zijn 
nog aanwezig. 
 
 

Foto: Hugo Wieleman   Spreeuw 

 
3. Zaterdag 6 april. Tijd: 07.52 – 09.33 uur 

Rond het vriespunt. 95 % bewolkt 
Merels zingen nog nauwelijks. Paartje Witte Kwikstaart aanwezig en eerste zingende Zwartkop. Eenden in de 
gracht niet geteld. Sperwer was aan het jagen in de buurt. 
Appelvink nog aan het baltsen. 
Veel trek van Zanglijster en aanwezig in Windbos (2 met zang). 
De brug is bijna klaar, je kunt er al overheen. Nog geen Boerenzwaluw te zien! Maar de Waterhoentjes zijn er 
nog steeds evenals Ringmussen, Kepen en Rietgorzen. Sijs niet meer gezien of gehoord. 
 

4. Woensdag 17 april. Tijd: 06.20 – 08.15 uur 
6C. 100 % bewolkt weinig wind 
Het eerste paartje Boerenzwaluw zit in de boom naast de nieuwe brug naar beneden te kijken. 
Veel achter elkaar aanjagende Gaaien. 3 overvliegende Gele Kwikstaarten en een Scholekster. 
Het ei van de Meerkoet in het nest naast het bruggetje is verdwenen. Fitis, Zwartkop en Tjiftjaf volop aanwezig. 
Slechts 1 Rietgors gehoord. 
 

5. Woensdag 24 april. Tijd 05.20 – 07.45 uur 
6C. Eerste half uur donker.Daarna100- 60 % bewolkt. Weinig wind 
Eerst een vroeg rondje op de fiets voor de Merels. Eindelijk zingen ze volop. Totaal  41 zingende exemplaren 
kunnen noteren. Nog een nieuw nest van de Grote Bonte Specht gevonden in het Vogelbosje. Eerste Tuinfluiter, 
Braamsluiper en Grasmus volop aan het zingen. 
In het donker vlogen Dwergvleermuizen rond . 
 

6. Ronde gelopen door Marion en Elise i.v.m. vakantie. 
 
7. Woensdag 22 mei. Tijd: 05.30 – 07.15 uur 

6-8C. 100% bewolkt, veel wind 
Van de week een Boerenzwaluw gezien die klei aan het zoeken was. Vandaag echter geen bedrijvigheid bij het 
bruggetje. Overal Fluitenkruid en de Daslook in bloei in het Vogelbosje, is erg laat in het seizoen. Er vlogen 2 
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Visdiefjes over en > 25 Gierzwaluwen. 2 nesten van de Meerkoet. Voor het eerst een Tuinfluiter in het 
Vogelbosje. 
 

8. Woensdag 5 juni. Tijd: 08.00 – 09.20 uur 
18C. Onbewolkt, weinig wind. 
Boerenzwaluwen niet te vinden!  Wel een verdacht paartje Gierzwaluw over de wijk. Bij de Kwelsloot 3 paar 
zingende Kleine Karekieten. Jonge Holenduiven en veel jonge meesjes. 
Een paartje Krakeend in de gracht en een Fuut met 4 jonkies. Ze waren al zo groot dat ze niet meer alle 4 
tegelijk op de rug van één ouder konden zitten. Gelukkig gaf de Grasmus ook weer act de préséance. 
De ontdekte Bosrietzanger van afgelopen vrijdag is niet meer teruggevonden. 

 
Na het verwerken van de gegeven,  wat tegenwoordig allemaal digitaal gebeurt volgens de clusteringmethode van 
SOVON, leverde dit onderstaande resultaten op: 
 
In totaal  36 soorten broedvogels verdeeld over 257 territoria. 
In 2012 waren dit 42 soorten met 294 territoria 
In 2011 waren dit 36 soorten met 277 territoria. 
 
Ook dit jaar staan de Merel , Huismus en Koolmees in de TOP 3. 

De Merel en Koolmees blijven gelijk in aantal, echter de Huismus heeft wel minder 
territoria dan voorgaande jaren. Ook in de winter 2012/2013 werden minder 
Huismussen geteld in de tuinen dan voorgaande jaren. Momenteel kan hier nog 
niets over gezegd worden. Volgend jaar weten we of deze achteruitgang zich ook 
voort zet. 
 

Vogels als Groene Specht, Koekoek, Kuifeend, Ringmus en Braamsluiper werden wel waargenomen in deze 

periode maar voldeden niet aan de normen om als broedvogel gekenmerkt te mogen worden.  
De Nachtegaal is dit jaar niet teruggekomen in het Windbos.  Er is geen enkele waarneming gedaan. 
De opvallende afname van de Houtduif kan verklaarbaar zijn omdat de trefkans later in het seizoen groter is en de 
laatste ronde al op 19 juni plaatsvond. Daarna zijn geen extra onderzoeken naar de Houtduif gedaan. Het kan ook 
zijn dat juist 2012 een erg goed jaar is geweest. We zullen het volgend jaar zien! 
Dramatisch is het aantal van de Boerenzwaluw. Slecht 1 paartje liet zich regelmatig zien onder de nieuwe brug en 
was ook met nestbouw bezig. Persoonlijk heb ik geen jongen uit zien vliegen. Ondanks dat er nestkastjes zijn 
gehangen zijn de vogels duidelijk “nog” niet gecharmeerd van de nieuwe brug. Een medeoorzaak kan zijn dat het 
nogal een luidruchtige brug is als er fietsers en brommers overheen rijden. 
De Kleine Karekieten waren al vroeg terug dit jaar bij de kwelsloot omdat het riet niet gemaaid was. Ze hebben 
zeker 2 á 3 legsel groot gebracht. Langs de gracht zijn geen broedparen vastgesteld. De Roodborst heeft het goed 
gedaan dit jaar. 
In onderstaande tabel staan het aantal territoria van de broedvogels van 2011 tot en met 2013. 
 

Soort 2011 2012 2013 
 

Soort 2011 2012 2013 

 Fuut 1 1 1    Braamsluiper 0 1 0 

 Krakeend 1 1 1    Grasmus 4 3 1 

 Wilde Eend 8 6 7    Tuinfluiter 5 4 3 

 Soepeend 4 1 2    Zwartkop 15 10 13 

 Kuifeend 0 1 0    Tjiftjaf 7 10 10 

 Meerkoet 5 1 2    Fitis 6 3 4 

 Holenduif 1 2 2    Staartmees 2 4 4 

 Houtduif 15 22 12    Pimpelmees 13 12 12 

 Turkse Tortel 7 7 7    Koolmees 22 22 23 

 Koekoek 0 1 0    Boomkruiper 3 4 3 

 Groene Specht 0 1 0    Wielewaal 1 1 1 

 Grote Bonte Specht 4 5 3    Gaai 3 2 3 

 Boerenzwaluw 6 4 1    Ekster 6 10 7 

 Witte Kwikstaart 2 2 3    Zwarte Kraai 3 3 3 

 Winterkoning 8 15 12    Spreeuw 17 22 17 

 Heggenmus 8 12 13    Huismus 33 33 25 

 Roodborst 4 4 6    Ringmus 0 1 0 

 Nachtegaal 1 1 0    Vink 6 6 4 

 Merel 38 41 40    Groenling 8 4 5 

 Zanglijster 0 2 1    Putter 1 2 1 

 Kleine Karekiet 7 4 3    Appelvink 1 3 2 

TOP 3 2011 2012 2013 

 Merel 38 41 40 

 Huismus 33 33 25 

 Koolmees 22 22 23 
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4. Bijzondere waarnemingen  
 
Het volgende overzicht zijn eigen waarnemingen, aangevuld met waarneming die op www.waarneming.nl zijn gezet 
en persoonlijke mededelingen van buurtbewoners. 
 
 

Januari 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Op 1 januari scoorde Hugo direct al een Witkopstaartmees in z’n tuin, en bij ons  zat 
een Keep, twee Matkoppen, Sijs, Putters en Ringmussen. En vloog er een Zilvermeeuw en 7 Nijlganzen over. 
Op de 6

de
 vloog een Witte Kwikstaart over en een Grote Zaagbek. 

Marion zag op de 10
de

 een Spitsmuis spec. En op 11 januari vlogen 16 
Wilde Zwanen over.  
In de tweede week van januari ging het behoorlijk vriezen.  Direct 
verschenen Kramsvogels en op de 17

de
 zat een mannetje Slobeend in 

het wak van de gracht. Een nieuw soort voor de Hoekwierde! 
Op 20 januari een Goudhaan in 
de tuin en ook werden deze 
week Sijsjes en Putters 
waargenomen. De Sperwers 
vingen dagelijks kleine vogeltjes 
zoals Groenlingen, 
Koolmezen, Huismussen enz.  
Er zat minimaal 1 mannetje Sperwer in de buurt en een vrouwtje. Deze 
laatste droeg een aluminium ring. Maar we waren niet in staat deze af te 
lezen. 
De Witkopstaartmees liet zich de hele maand in diverse tuinen zien, en 
Elise en Rob hadden zelfs de Witkopstaartmees én Witkoppige 
staartmees tegelijkertijd in de tuin. 
Op 30 januari zat de Dodaars in de gracht en zagen Paula, Hugo en ik 
ontzettend veel Echte Judasoren in de bossen.              

Foto: Paula Sprenkels Echt Judasoor 
 
 

Marion zag in januari in de wijk ook nog Huismuis en Bruine Rat. 
 
 

Februari 
Op 2 februari werden er nog meer nestkastjes geplaatst in de wijk. Nu ook een paar met een kijkglas! 

In de nacht van 9 op 10 februari viel er wel 15 á 
20 cm sneeuw. Er zaten direct weer 
Kramsvogels, Sijsjes en Koperwieken in de 
buurt. In de gracht zwom een mannetje 
Krooneend.  

Foto: Paul Weber Nestkastjes nog op te hangen.            Foto: Hugo Wieleman   Krooneend  

 
De Mollen in de tuin roetsjten hun zand omhoog dwars door de sneeuwlaag heen. Paula en Hester vonden een dode 
Mol in het Windbos tijdens hun werkzaamheden. 
11 februari zag Hugo een Houtsnip over z’n huis vliegen.  

In deze winterse dagen werd meteen overduidelijk dat het laten staan van het riet bij de kwelsloot en het verbreden 
van de kwelsloot op 2 plekken een succesverhaal was geworden. Veel  Reeën sporen tussen de sloot en huizen van 
de Hoekwierde toonden aan dat ze de beschutting zochten achter het riet om zich in de buurt te verplaatsen. 
Vossensporen waren hier altijd wel te zien, maar van de reeën was nieuw!  
En als klap op de vuurpijl zag ik op 13 februari een Waterral in de kwelsloot (langs het brede gedeelte) foerageren. 
Toen hij mij ontdekte holde hij hard weg de beschutting van het riet in. Geweldig!!  
Ook de Witkopstaartmees zat deze dag nog in het Windbos vlakbij de volkstuintjes en redelijke aantallen 
Koperwieken. 

http://www.waarneming.nl/
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Op 15 en 16 februari zwommen op het Gooimeer net achter het Windbos 5 Brilduikers en zat er een vrouwtje 
Goudhaan in de tuin. 2 Nijlganzen zwommen op de 18

de
  op het Gooimeer en vloog er een Bruine Kiekendief over 

de wijk. 
Een Kramsvogel was aanwezig op de 22

ste
 en op de 23

ste
 vlogen 3 Grote Zilverreigers over. 

 
 

Maart 
De laatste week van februari was ik op vakantie, en had natuurlijk veel gemist volgens Hugo. Onderstaande foto van 
een Staartmees stuurde hij me op met de mededeling dat er Appelvinken en Kepen enz. in z’n tuin hadden gezeten! 

Op 1 maart tijdens het werken in het 
vogelbosje waren de Staartmezen alweer 
volop bezig om een nestje te bouwen. Ook de 
Grote Bonte Specht, Roodborst, 
Heggenmus, Holenduif en Boomkruiper 

waren aan het zingen en baltsten om ons 
heen terwijl we ook nog wintersoorten 
ontdekten zoals Kepen en Sijsjes. 
Op 5 maart had Hugo al weer 2 Kleine 
Vossen in de tuin, de eerste dagvlinders van 
het jaar. 
 
Op 6 maart, zaten 
de Futen al te 

baltsen in de gracht 
en  in de nacht 
kwamen al 4 
soorten nacht- 
vlinders op het licht 
af, o.a. een aantal   

Voorjaarsbladrollers (zie foto rechts),  Wachtervlinder, Lichte Boogbladroller een de 
Gewone Kaartmot . 
 
Jammer genoeg werd het daarna weer erg koud. Enorme aantallen Vinken, Groenlingen 
en zelfs Sijsjes kwamen de tuinen in om eten te halen. Van veel mensen uit de buurt 
hoorde ik de spectaculaire Sijzenverhalen. Rob kwam ik zelfs tegen bij de 
Vogelbescherming in Zeist waar hij raamstickers kocht omdat de sijsjes zich erg snel doodvlogen tegen de ramen. 
De grote aantal Sijsjes waren denk ik het gevolg van de toch weer plotseling ingetreden kou. Veel vogels waren al op 
trek van het zuiden naar hun broedplaatsen maar zijn toen blijven hangen. 
 
Op 10 maart vlogen een Waterpieper en een Grote Mantelmeeuw over. Vanaf de 10

de
 was de Rietgors in de wijk 

aanwezig en op de 13
de

 was er een geringd ex. in m’n tuin.  Peter en Barbara hadden deze periode een aantal 
Putters in hun tuin op de Rudbeckia.  

Er werden meerdere vogels met een ring 
ontdekt. Hugo las een aluminiumring af van een 
Turkse tortel. Deze vogel bleek op 21 juni 2012 
geringd te zijn als jonge vogel (1

ste
 jrs.) in het 

Vogelhospitaal te Naarden. 
Op 16 maart zat een Blauwe Reiger bij Barbara 
en Peter en bij ons in de tuin jagend op de 
vissen. Ook deze vogel was geringd. Peter las 
op 1 nummer na de ring af, maar ja…….dat was 
helaas  niet voldoende. Toch lukte het me op 19 
april wel en konden we achterhalen  waar hij 
geringd was.  
Ook vloog deze dag een  Grote Gele 
Kwikstaart over de gracht.  
 
Op 17 maart maakte Hugo wel iets heel 
bijzonders mee. Vroeg in de ochtend trof hij een 
Vos aan achter zijn huis  in een benarde situatie. 
De Vos was klem komen te zitten tussen de 
takken van een struik en kon er niet meer 
uitkomen. De bast van de stam had hij bijna kaal 
gebeten. Hugo heeft snel z’n vader geroepen en 
samen hebben ze de vos los kunnen krijgen. 
 

Een week later zat er zowel op nr. 99 als op  nr. 101 ‘s-nachts een vos in de tuin. Ook Hugo zag regelmatig een Vos. 
Gelukkig heeft het beest dit hachelijke avontuur overleefd. 
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’s-Morgens vroeg op de 19

de
 renden twee Reeën, duidelijk in paniek, hard uit het Windbos tussen de dijk en flats 

langs richting het Kromslootpark voor beschutting. 
 
Ondertussen was het ‘Plan de Laren’ door de Gemeenteraad goedgekeurd, het enige wat aangepast werd was het 

behouden van 20 meter van het bosje aan de driehoek.  Wat waren we blij dat er al vast 2 prachtige Treurwilgen 
achter de kwelsloot geplaatst werden door de EZH. Dit gaat in de toekomst een hoop schelen met het afschuwelijk 
uitzicht op nieuwbouwwoningen wat we verwachten! 

Door de kou begon ik pas met 
het broedvogelonderzoek op 20 
maart. Maar mooi geen zingende 
Tjiftjaffen. Wel vloog een paartje 
Havik uit het Windbos!! En 

gelukkig 2 paar baltsende 
Appelvinken. 
Een Aalscholver vloog 
geschrokken uit de gracht op en 
verdween in de verte. 
Op 21 maart was in het 
Vogelbosje een paartje 
Staartmees een nestje aan het 
bouwen in de klimop. Groot was 
mijn verbazing toen ik ontdekte 
dat één van hen een 
Witkopstaartmees bleek te zijn.  
 

De ‘Kokkola’ Kokmeeuw (zie info 
over deze Finse Kokmeeuw in  
Vogeljaarverslag 2012 pagina 17) 
werd deze maand weer in de 

Foto: Paul Weber  Aanplanten van twee Treurwilgen achter de Kwelsloot 
 
Hoven gezien en afgelezen door Henk Koffijberg. Meeuwen blijken behoorlijk plaatstrouw aan hun overwinterings- 
gebied.  
 
Hugo zag op 20 maart een Kokmeeuw met een rode pootring die hij af kon lezen. Van de ringer Frank Majoor 
ontving hij de” life history” van deze vogel:   

Arnhem .3658999 R-RZ Kokmeeuw Larus ridibundus 

Leeftijd & geslacht : 1 kj / 1 cy man / male.  Ringdatum : 29-12-2008.  

Ringplaats: stad Groningen, Noorderplantsoen Kerklaan 5313.16 N 633.16 E.  Ringer : Frank Majoor 

De vogel werd regelmatig gemeld bij de ringplek tot 29 januari 2012. Daarna werd het interessant…. 

Op 23 december 2012 werd de vogel gezien in Gdansk Jelitkowska te Polen en op 20 maart 2013 door Hugo in de 
Wierden en op 25 maart 2013 door Henk Koffijberg langs de Evenaar in Almere Buiten. 
 

 
Op 24 maart zag ik op de nieuwe vissteiger een Stormmeeuw rusten met een witte pootring (POR1). Dit bleek 
dezelfde meeuw uit Estland te zijn die vorig jaar door Henk Koffijberg op 19 februari werd afgelezen in de 
Hoekwierde. (zie Vogeljaarverslag 2012 pagina 8) Deze vogel is nu dus al bijna 7 jaar oud. 
Onderstaande gegevens ontving ik van de ringer uit Estland: 

Larus canus, white PMMA ring P0R1 (ID = 4397) 

 ringed 01.05.2006 with an aluminium ring Estonia Matsalu U 273881 (on right tibia) as a chick in Kakrarahu colony (nest no. 
36), Matsalu National Park, Estonia (58º46’ N 23º26’ E).  

 caught 27.05.2010 as a breeding male in Kakrarahu colony, nest no. 365. White PMMA ring P0R1 added to right tarsus. 

 observed 00.05.2011in Kakrarahu colony, nest no. 117. 

 observed 19.02.2012 in mixed group of wintering gulls at Hoekwierde street, Almere, the Netherlands (52º20’16.79’’N 
05º12’08.02’’E) by Henk Koffijberg.  

 observed 00.05.2012 in Kakrarahu colony, nest no. 101. 

 observed 24.03.2013 at Almere-Haven, Almere, the Netherlands (52º20’17.39’’N 05º12’10.98’’E) by Greet Boomhouwer. 

 
Ook werd de eerste Kleine Mantelmeeuw weer gezien op de (toen afgebroken) brug. 
Een mannetje Kuifeend zwom in de gracht en een Kievit werd bijna uit de lucht geblazen door de snijdende koude 
oostenwind. (gevoelstemperatuur lag tussen  -10C en -16C !!) De volgende dag zat de Kievit aan de grond op het 
toekomstige plan de Laren, zoiets is nog nooit voorgekomen in de wijk. 
Tijdens de tweede inventarisatieronde op 27 maart zong eindelijk de Tjiftjaf in het Windbos. In de ‘kale’ volkstuintjes 
hipten 3 Rietgorzen rond om naar voedsel te zoeken.  

 
Op 31 maart sliepen duizenden en duizenden Kokmeeuwen op het Gooimeer, de massale trek was losgebarsten en 
ze bleven ‘s-nachts slapen/rusten om  de volgende dag weer verder te gaan. Nog nooit zag ik hier zoveel meeuwen 
slapen! 
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April 
Op 1 april, tweede paasdag, begonnen we om 7 uur in de ochtend met een vroege vogelexcursie in de wijk. 
We zagen totaal 49 soorten vogels en 4 zoogdieren. 
De duizenden Kokmeeuwen van de dag ervoor zagen we in groepen  over ons heen vliegen. 
Leukste was dat er toch 2 zingende Tjiftjaffen waren en nog Kepen, Ringmussen en Rietgorzen. Bij de 
paddenpoel zat een Watersnip en op het Gooimeer een prachtig paartje Brilduiker. Langs de dijk zagen we verder 
redelijke aantallen Witte Kwikstaarten. 
Zie het verslag van Paul op de site: http://www.hoekwierde.nl/?p=6139 
 
Op 3 april lag de brug over de gracht. De twee nestkastjes voor de Boerenzwaluwen die we gekregen hadden van 

de Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland kwamen er onder te hangen en Hans timmerde meteen twee nesthokjes 
voor de Witte Kwikstaart. 
Op 6 april de eerste zingende Zwartkop in het Windbos. Nog nooit hoorde ik de Zwartkop eerder dan de Fitis in het 
voorjaar.  s’-Middags trokken twee Bruine Kiekendieven over. 
Op 7 april vlogen 's-morgens vroeg al honderden Kolganzen over, sommigen zaten nog in de mist. De echte trek 
was eindelijk losgebarsten, duizenden Spreeuwen, Meeuwen en Kolganzen vlogen over. Ook twee 
Zwartkopmeeuwen vlogen over de wijk. 
 
Het ontstaan van de ijsvogelwand in de Hoekwierde verdiende geen schoonheidsprijs. De IJsvogels zelf hadden 
echter geen last van alle commotie. Een week na het vellen van de boom begonnen ze aan het graven van een 
nestholte. Uiteindelijk hebben ze dit nest niet afgemaakt. 
 

 
Foto: Marion Lap  Een IJsvogelpaartje  is bezig met het graven van een nestholte in de nieuwe ijsvogelwand.   
 
De eerste zingende Fitis liet zich dit jaar pas horen op 14 april, ook werd toen door Marion de eerste Boerenzwaluw 

gezien. 
Bij de paddenpoel verbleven maximaal 3 Watersnippen. De eerste Koekoek werd op 15 april al gehoord. 
In de loop van de maand vlogen vele soorten over de wijk zoals Gele Kwikstaart, Goudplevier, Grote Zilverreigers 
Kemphaan, Tureluur, Scholekster, Regenwulp, Lepelaar, Oeverzwaluw  enz. 

 
Vanaf 19 april zat er regelmatig een geringde Blauwe Reiger in de tuin te vissen. Deze bleek op 21 juni 2012 
geringd te zijn in het Vogelhospitaal te Naarden. 

Afgeleide gegevens 

Afstand tot ringplaats: 9 km Verstreken tijd: 447 dagen  
Richting van ringplaats: 28 graden is 1 Year(s) 2 Month(s) 21 Day(s)  

http://www.hoekwierde.nl/?p=6139
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Eind april vloog er een Staartmees tegen het raam bij Anneke Smit. 

 
 
Anneke schreef: 
 “Tijdens de aanleg van de vijver was er een Staartmees die werd opgejaagd door een kat en vloog pardoes tegen 
het ruit. 
Nog een beetje dizzy op de hand van Jeffrey is deze foto genomen. 
Nadat hij een minuutje bij was gekomen is hij gelukkig gewoon weer weggevlogen” 
 
Ook een Boompieper werd het slachtoffer van een raam deze maand, maar deze overleefde de botsing niet en werd 

opgeraapt door  Marion. 
 
Op Koninginnedag was er weer een vroege vogelexcursie. Een prachtige ochtend met  een vage maan door de 
bomen en daarna een hele mooie zonsopgang. We zagen 32 verschillende soorten vogels en de Vos. 

 
 

Mei 
Alle vogels zijn deze maand druk bezig met broeden. 
De Rietgors werd op 2 mei voor het laatst gezien, dit was wel erg spannend dit jaar omdat ik dacht dat dit soort voor 

het eerst tot broeden zou komen in 
onze wijk. Ook de Ringmus werd na 
2 mei niet meer waargenomen, dus 
geen broedgeval dit jaar. 
Vanaf 2 mei zat een paartje 
Krooneend langs de dijk achter het 
Windbos.  En ja hoor, op 11 mei zag 
Marion ze bij ons in de gracht. 
Waarschijnlijk hebben deze eenden 
gebroed op het eiland achter het 
strandje van Almere-Haven. 
Op 24 mei vloog een Kneu over. Op 
28 mei kwam een zeer zeldzame 
nachtvlinder op het licht af. De zgn. 
Witvlekbosrankspanner en op  31 

mei zong een Bosrietzanger  achter 

de paddenpoel. In de gracht werden 
zgn. “eenden manden” geplaatst, in 
2013 werd daar nog niet in gebroed. 
 

Foto: Marion Lap   Krooneend 
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Juni 
Een Huiszwaluw liet zich zien in de wijk. Ze broeden in het centrum van Haven en komen af en toe boven onze wijk 

foerageren. 
Op 6 Juni ging het Eendenhotel te water. Paul schreef op de website:  
 

“Eendenhotel te water. De enige nieuwbouw die wij in de wijk accepteren.” 

Dit hotel bleek al snel een geliefde plek te zijn voor Eenden, Meerkoeten, Aalscholvers en zelfs de Blauwe Reiger  

Op 7 juni vlogen 20 Canadese Ganzen over de wijk, zou dat dezelfde groep als vorig jaar geweest zijn waar die 
groene halsband bij zat?. 
Ook vlogen af en toe nog Lepelaars over de wijk deze maand. 
Een Wulp vloog op 22 juni over 
Op 27 juni kwam tijdens het avondeten in de tuin de Boomvalk boven ons foerageren. Deze zou een aantal 
maanden blijven en we zagen hem ook met een jong jagen boven de wijk. 

Juli 
Een mooie warme maand, eindelijk kwamen er vlinders 
tevoorschijn. Een Scholekster vloog 1 juli over en op de 6

de
 

vloog een Purperreiger over de tuin. Op 20 juli zelfs een groep 
van 24 Staartmezen in de tuin.  
Op 21 juli voor het eerst een Zwartsprietdikkopje in de tuin. 
Op 22 juli vlogen  ’s-Avonds 3 Blauwe Reigers over,’ s-nachts 
trok al weer een behoorlijke groep Grauwe Ganzen over. De 
najaarstrek is alweer begonnen!  S’-nachts vlogen ook weer 
Oeverlopers over. De Gierzwaluwen waren eind van de maand 

verdwenen, op weg naar hun overwinteringsgebieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Bruine Blauwtjes 
 
Augustus 
Het is een enorm goed vlinderjaar. Dat de eerste generatie 
vlinders door het slechte voorjaar mislukte werd ruim 
gecompenseerd tijdens de tweede generatie. Tijdens de 
vlinderrondes werden keer op keer records verbroken ten 
opzichte van voorgaande jaren. In hoofdstuk 9 staan alle 
resultaten van de dagvlinders beschreven. 
Ook Wespen waren dit jaar in grote getalen aanwezig.  

Wespennest op de dijk 
 
In de Hoekwierde werden veel nesten aangetroffen. 
Op 14 augustus vlogen twee Wespendieven over, achternagezeten door de Boomvalk. Eén van de vogels vloog 
door en de andere keerde terug en verdween achter de bomen van de Velden. Op 16 augustus zag ik de eerste 
Waterhoen weer na lange tijd. Hij/zij zat gezellig op de vissteiger. Ook dit jaar geen broedparen kunnen ontdekken. 
Dus het blijven beestjes die hier jaarlijks alleen verblijven buiten het broedseizoen.      

http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/IMGP4658klein.jpg
http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/IMGP4667klein.jpg


12 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2013 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

 
Op 18 augustus zag Decia kortstondig een mannetje Gekraagde Roodstaart  in haar tuin. Alweer een nieuw soort 
voor de wijk!                 
Op 23 augustus zag Marion een Zwarte Ooievaar hoog over de Hoekwierde in een thermiekbel. Dit is een nieuw 
soort voor boven de Hoekwierde sinds ik met deze overzichten ben gestart in 2007. En 25 augustus zag Marion de 
laatste 2 Gierzwaluwen van het jaar overvliegen. 
 
 

September 

Vanaf de eerste week september liet de IJsvogel zich weer regelmatig in onze tuin bij de vijver zien. En Willem 
ontdekt een echte Schildpad op het eendenhotel. 
‘s-Morgens vroeg op 4 september een behoorlijke trek van Boompiepers over de Hoekwierde. 
Tijdens de opbouw van de apparatuur voor de nachtvlinderexcursie op 6 september hoorde Hugo de Matkop weer 
vlakbij het volleybalveld. Jammer genoeg is onze wens dat dit een broedvogel zou gaan worden in de Hoekwierde 
niet uitgekomen, maar wie weet….. 
Zondagochtend  8 september, daar is ie weer, de geringde Blauwe Reiger. In een plensbui staat hij stil aan de rand 
van de vijver. ‘s-Middags tijdens de dagvlinderinventarisatie hadden we een record aantal van 21 Kleine 
Vuurvlinders en ontdekte Hugo 2 overvliegende Ooievaars. De volgende dag werd de dijk gemaaid dus onze 

vlindertelling bleek op het juiste moment gepland. 
Meer dan honderd Huiszwaluwen foerageerden op 18 september  ‘s-avonds boven het Vogelbosje. Rolly had 
overdag daar ook al Boerenzwaluwen zien vliegen.  
19 september vloog een man IJsvogel bijna bij ons naar binnen. Gelukkig wist hij op tijd om te draaien en niet tegen 
de overkapping aan te vliegen. Wie er meer schrok van ons beiden weet ik niet, maar ik stelde m’n fototoestel niet 
goed in toen hij aan het bijkomen was in de boom. Een kamperfoelie op de voorgrond kan een mooi plaatje 
opleveren, maar dan moet je wel op het juiste onderwerp scherpstellen….. 
Kolganzen trokken over, het teken dat het herfst is geworden. Ook de Boerenzwaluwen laten zich eind september 
niet meer zien. Een Grote Lijster vloog op 22 september luid ratelend over ons huis. En bij Hugo vlogen er op 28 
september 2 ex. over. Ook had hij weer de eerste Koperwiek en Barmsijs van het seizoen overvliegend! 
          
                      

Oktober 
Op 2 oktober vloog een Grote Gele Kwikstaart over. Grote groepen 
Spreeuwen vlogen over de wijk en gingen op zoek naar eten tijdens hun 
trek naar het Zuiden. En de IJsvogel was erg actief in de wijk aanwezig. 
Op 12 oktober barstte het echt los, tijdens de werkochtend van het 
Vogelbosje trokken honderden Koperwieken over, vergezeld van 
Zanglijsters en Kramsvogels. 
Hugo zag over de Gooimeerdijk achter het Windbos 5 Kruisbekken en een 
Grote Gele Kwikstaart overvliegen.  
Op 16 oktober zaten er 2 Zwarte Mezen bij Marion in de tuin. 
En 18 oktober, boven het “gekrijs” van de 3 jonge Futen in de gracht uit, 
hoorde je de Kepen overtrekken. 
 

Foto: Marion Lap   Zwarte Mees 
 
Decia schonk de okkernoten van de prachtige boom voor haar huis, zodat we die in de winter kunnen gebruiken voor 
het bijvoeren van de vogels (o.a. de Gaaien en Grote Bonte Spechten). 
Op 19 oktober stond het bos stijf van de Zanglijsters, Koperwieken, Merels en Spreeuwen. De trek is volop in 
gang en al deze vogels overnachtten in het Windbos. Ze deden  zich te goed aan de overdaad van verschillende 
soorten bessen om op krachten te komen om de volgende 
dag of over een paar dagen weer door te vliegen naar het 
zuiden om te overwinteren. Ook de Matkop zong een 
deuntje mee. En zelfs een Citroenvlinder vloog nog rond. 
Op 20 oktober liepen Inge, Marion en ik een 
“Paddenstoelenrondje” door de buurt. We zien wel 39 
verschillende  exemplaren en nog veel meer die we niet 
eens op naam kunnen brengen. Opvallend is dat in het 
zand-bos veel meer paddenstoelen aangetroffen worden 
dan in het klei-bos. 
Ondertussen scoorden we ook een vrouwtje Goudhaan, 2 
Sijsjes en toen ik later thuis kwam zat er een Ringmus op 
de zaadcontainer en vloog een Grote Gele Kwikstaart 
over!  
2 goudhaantjes worden eind oktober gespot en ook een 
echte Vuurgoudhaan. Op de 25

ste
 zijn er 2 Matkoppen in 

het Windbos.      Foto: Hugo Wieleman   Vuurgoudhaan                                           
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November 
De Vos kwam op 1 november bij ons naar binnen kijken, stond zowat met z’n neus tegen het raam.  
Op 3 november het eerste echte clubje Kramsvogels in de tuin. Ik telde er zo’n 16. 

Zelfs een Atalanta liet zich nog zien deze dag, hij kwam op 
de meloenschil af die ik in de tuin had gelegd speciaal voor 
dit doeleinde. 
Marion ging  op Paddestoelenjacht en vond weer drie nieuwe 
soorten in het Windbos. Ook zijn er weer Kepen in de buurt 
aangekomen. 
De Matkop liet zich op 10 november in de tuin zien en 

Suzanne meldde dat er bij haar al 2 exemplaren regelmatig  
op de voedertafel afkwamen.  
Een vrouwtje Groene Specht zat op 13 november in de tuin 
van Hugo. En ook dit jaar kwam een Grote Gele Kwikstaart  

in onze  tuin. Dit keer op 16 november! 
Op 17 november had Hugo 2 Vuurgoudhaantjes in de tuin, 
bij ons kwam op de 20

ste
 een vrouwtje Vuurgoudhaan in de 

tuin kijken. 
Het aantal Ringmussen steeg tot 4 exemplaren. 
Op 22 november ziet Hugo een geringde Kokmeeuw  E78X. 
Geringd op 8 december 2012 in Maasbracht en via Arnhem   

Foto: Hugo Wieleman   Kramsvogel                                           naar de Hoekwierde gevlogen. (later bleek dit E7RX te zijn) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto: Marion Lap   Echte Honingzwam 
 
                        

            Foto: Hugo Wieleman  Geringde Kokmeeuw 

 

     

December 
Op 1 december werd er weer geringd in de tuin, het verslag 
daarvan staat op pagina 20. 
Op 4 december treft Hugo een vrouwtje Goudvink aan in 

zijn tuin. De nachtvlinders zijn haast allemaal verdwenen. 
Alleen Kleine Wintervlinders laten zich nog regelmatig 
zien  op de ramen wanneer het buiten donker is en binnen 
het licht schijnt.  
Op 27 december was er vroeg  in de ochtend een enorme 
Kolganzentrek boven de Hoekwierde! Later bleek dat op 26 
december ruim 26.000 exemplaren bij de telpost IJmeerdijk 
waren overgevlogen!  Ook had ik weer een Grote Gele 
Kwikstaart  in de tuin. 

Foto: Hugo Wieleman   Keep 

 
In het bosje langs de gracht lieten regelmatig Kepen hun roep horen. Ook werd deze bij diverse mensen in de tuin 
waargenomen. Susan meldde een Groene Specht die in haar tuin in het gras zat te foerageren op zoek naar mieren.  
Een Buizerd overwinterde tot eind december in het Windbos. 
 
 
 
 

http://www.hoekwierde.nl/wp-content/uploads/echte-honingzw.-7940.jpg
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5. Vogels waargenomen door het jaar heen  
(Vogels die een relatie hebben tot het gebied, dus pleisterend, foeragerend of broedend). 

 
X = Gezien in die maand 

Soort in 2013 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

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

Appelvink x x x x   x         x x 

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

Boerenzwaluw       x x x x x x       

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

Boompieper       x                 

Boomvalk           x x x         

Bosrietzanger         x               

Braamsluiper       x x x  x x   x       

Brilduiker   x x x               x 

Buizerd x x x         x x x x  x 

Dodaars x x   x                 

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

Fitis       x x x x x     x   

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

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

Gekraagde Roodstaart               x         

Gierzwaluw       x x x x x         

Goudhaan x x x             x x   

Goudvink x                     x 

Grasmus       x x               

Grauwe Gans       x                 

Groene Specht     ?     x    x  x   x x 

Groenling x x x x x x x x x x x x 

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

Grote Gele Kwikstaart     x             x x x 

Grote Mantelmeeuw               x         

Grote Zilverreiger x      x       x         

Grote Zaagbek x      x                 

Havik x x x x     x x     x x 

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

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

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

Houtsnip   x                     

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

Huiszwaluw           x      x       

IJsvogel x       x x x x x x x x 

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

Keep x x x x             x x 

Kievit     x                   

Kleine Karekiet       x x x x x         

Kleine Mantelmeeuw     x x x x             

Knobbelzwaan x x x x x x x   x x x     

Koekoek       x x               

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

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

Koperwiek x x x             x x   

Krakeend x   x x x x     x x     

Kramsvogel x x               x x   

Krooneend   x x   x           x x  
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Soort in 2013 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kuifeend x   x   x               

Matkop x x x x         x x x x 

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

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

Nijlgans   x                     

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

Putter x x x x x x x x x x x x 

Rietgors x   x x x               

Ringmus x x x x x       x x x x 

Roodborst x x x x x x x x x x x x 

Sijs x x x x           x x x 

Slobeend x                       

Smient x                       

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

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

Spreeuw x x x x x x x x x x x x 

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

Stormmeeuw x x x x   x           x 

Tjiftjaf     x x x x x x   x     

Torenvalk x                       

Tuinfluiter       x x x             

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

Vink x x x x x x x x   x x x 

Visdief         x x x x         

Vuurgoudhaan                   x x x 

Waterhoen x x x x       x x x x x 

Waterral   x                     

Watersnip       x                 

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

Winterkoning x x x x x x x x x x x x 

Witkoppige Staartmees x x x  x        x   x  X x 

Witkopstaartmees x x x x                 

Witte Kwikstaart x     x x x x x   x     

Zanglijster x x x x x         x x x 

Zilvermeeuw x  x x  x x x x x x x x x 

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

Zwarte Mees                   x     

Zwartkop       x x x x x x       

Zwarte Roodstaart       x     x           

 

 
Wel gezien in 2013 niet in 2012   Niet gezien in 2013 wel in 2012 

Boompieper     Boomklever 
Gekraagde Roodstaart    Buidelmees 
Grote Mantelmeeuw    Grasparkiet 
Houtsnip     Grote Canadese Gans  
Huiszwaluw     Grote Lijster 
Kievit      Nachtegaal 
Slobeend      Nijlgans       
Waterral      Ransuil 
Zwarte Roodstaart    Roodborsttapuit      
      Stadsduif 
      Tafeleend 
      Wielewaal 
      Zwarte Zwaan 
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6. Resultaat Nationale Tuinvogeltelling op 19/20 januari.  
 
Niet van iedereen gegevens ontvangen dit keer en bovendien is er vals gespeeld (Hester en Greet telden een uur) en 
Paul heeft getallen als  “veel”  en  “ze vliegen af en aan” ingevuld. Tsja……..                                                             
Nicolette zag ze echt vliegen, want dacht een stormvogeltje gezien te hebben…. 

Toch 28 soorten met elkaar.  
 
De top 3 in de Hoekwierde: (de kokmeeuw laten we buiten beschouwing, die groep werd gelokt!!) 

 

1. Ekster 2. Merel 3. Vink  

Soort 
Elise  
Rob Paul Nicolette 

Greet  
Hester 

Marion 
Hans Totaal 

ekster 5 36 4 17 2 64 

kokmeeuw 6     50   56 

merel 8 12 7 13 5 45 

vink 6 2 12 10 6 36 

huismus 1 10   8 5 24 

kramsvogel 3 5 1 9 1 19 

staartmees 9 8   2   19 

houtduif 2 6 5 2 2 17 

groenling 3   1 7 3 14 

koolmees 2 3 2 3 4 14 

spreeuw 1 4   5 2 12 

turkse tortel 3 3   5 1 12 

holenduif       10   10 

stormmeeuw       10   10 

pimpelmees 3 3   2 1 9 

roodborst 1 2 1 2 1 7 

koperwiek   4     1 5 

zwarte kraai     2 3   5 

heggenmus 1 2   1   4 

kauw       2   2 

putter       1 1 2 

ringmus       2   2 

winterkoning 1 1       2 

buizerd   1       1 

grote bonte specht       1   1 

matkop       1   1 

sperwer       1   1 

zanglijster       1   1 

 
7 soorten vogels werden in alle tuinen gezien: 

Ekster, Merel, Vink, Kramsvogel, Houtduif, Koolmees en Roodborst!    
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7. Ringsessies in de tuin. 
 

 Op 7 april 
Eens in de drie weken zijn de “nettenboeters”  Margreet, Froukje en Hester bezig de netten van de ringgroep “de 
Grauwe Gans” en van de ringplek aan de OVD 28km  te repareren.  Tijdens zo’n ochtend op 7 april kwam Kees ook. 
Kees is een officiële vogelringer met een vergunning om vogels te ringen voor onderzoek. Hij zette deze dag 9 meter 
aan net op in onze tuin. Dit is een erg fijnmazig net, wat je nauwelijks kunt zien. De vogels vliegen in de tuin van 
voedersilo naar voedersilo en raken dan verstrikt in de netten. Kees haalt ze er voorzichtig uit en stopt ze dan in een 
zgn. “leefnetje”.  Daar kunnen de vogels zich niet bezeren en achter elkaar worden ze dan gewogen, gemeten en van 
een ringetje voorzien en weer vrijgelaten. Dit proces herhaalt zich de hele dag. 

      Kees haalt voorzichtig de vogels uit het net en stopt ze in het leefnetje. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vink en koolmees in het net 
 
 
 
 
 
 
 
        Kool- en Pimpelmezen in het “leefnetje” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Meetapparatuur       Gaai 
 
 
Op deze dag werden totaal 58 vogels gevangen, waarvan er één pimpelmees al een ring droeg. 

 
De totale vangst was: 

 Pimpelmees 24 +1 terugmelding 

 Koolmees  22 

 Groenling   5 

 Vink    3 

 Gaai    1 

 Matkop    1 

 Merel    1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Vink             Matkop 
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Opvallend was dat er zoveel Kool- en Pimpelmezen zijn gevangen. 

Vergelijk je dit met de weekmaxima die dit seizoen geteld zijn in de tuin (maximum  is hier het hoogst aantal 
exemplaren dat je tegelijkertijd ziet in de tuin in een week) dan blijkt dat dit er in het echt veel meer zijn die onze tuin 
bezoeken! De week waarin de vangsessie plaatsvond was week 15. 

Soort week  7 week  8 week  9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15

Koolmees 2 2 2 3 3 2 2 4 2

Pimpelmees 2 2 2 3 2 2 0 2 2
 

 
Groenling 
 

Terugmelding van de geringde Pimpelmees: 
 
Onderstaand formulier ontving ik van Kees Breek.  

Identificatie 

Metalen ring:  Arnhem VT [Netherlands] (NLA) BA...04244   
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig  

Ringgegevens (geringd door: H.G. de Rooij (T62))  

Datum (dd.mm.jjjj):  30-10-2011, 00:00, datum is exact op de dag af  
Soort:  Pimpelmees (Parus caeruleus)   
Geslacht:  vrouw   
Leeftijd:  1e kalenderjaar (1 kj)   
Plaats:  Oud Naarden  
Coordinaten:  lat: 52° 18' 32 (52.3089771593559), 

lon: 5° 12' 21 (5.20593166351318)  
 

Nauwkeurigheid:  nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten   

Meldgegevens (gemeld door: C.J. Breek (048)) 

Datum (dd.mm.jjjj):  07-04-2013, 10:00, datum is exact op de dag af   
Soort:  Pimpelmees (Parus caeruleus)   
Geslacht:  onbekend   
Leeftijd:  > 2 kj   
Plaats volgens Google: Hoekwierde 99, Almere, Almere Haven, Flevoland, NL   
Plaats volgens melder:    
Coordinaten:  lat: 52° 20' 21 (52.339388), 

lon: 5° 11' 59 (5.1997738)  
 

Nauwkeurigheid:  nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten   
Conditie:  levend; los door RINGER ("gecontroleerd")   
Omstandigheden:  gevangen of gecontroleerd door ringer   
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig  
Opmerkingen:   

Afgeleide gegevens 

Afstand tot ringplaats: 3 km  
Verstreken tijd: 525 dagen = 1 jaar, 8 maanden en 8 dagen 

 

Richting van ringplaats: 352 graden  

Met vriendelijk groet, 
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 Op 1 December 
 
Deze dag werd er 2 x 3 meter én 2 x 6 meter mistnet 
opgezet  (totaal 18 meter). 
Ook werd er deze keer geluid afgespeeld van Koolmezen 
en Ringmussen 
 
De plek waar de Sperwer meestal zijn duikvlucht maakt 
was van tevoren goed onderzocht en ook daar kwam een 
net voor te hangen. En niet voor niets… al vrij snel hing er 
een Sperwer in het net, Hugo rende er op af om hem te 

pakken, maar de vogel was zelfs Hugo te snel af. Hij 
vloog helaas het net weer uit. Dit gebeurde deze dag ook 
3x met een Turkse Tortel. 
 
Er werd geringd tussen 10.00 uur en 16.30 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het resultaat van zondag 1 december 2013 van 10.00 tot 16.30 uur. 
  
Pimpelmees      20             
Koolmees          56             
Ringmus              3       
Roodborst           1        
Totaal:               80 vogels  

  
Opvallend was dat er geen één vogel die de vorige keer al 
geringd was teruggevangen is. De week ervoor zaten er 
diverse Koolmezen, Matkop en Pimpelmezen met ring in 
de tuin. 
  
Het bleek dat van de 56 Koolmezen  48 jonge vogels van 

dit jaar waren. Daarvan waren er 31 vrouwtjes en 20 
mannetjes.  2 vrouwtjes en 6 mannetjes bleken ouder dan 
1 jaar. 
  
Een  aantal van de vogels leek  zich klaar te maken om verder te trekken. Vooral de Pimpelmezen waren goed 
opgevet. 
De conditie van alle vogels was erg goed  (kan haast niet anders met zoveel beschikbaar voedsel). 
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8. Het weer in 2013 (overgenomen van weeronline.nl) 

2013 was een jaar met twee gezichten. De eerste zes maanden verliepen allemaal te koud. Sinds 1984 is het niet 

meer zo lang achter elkaar te koud geweest. In de tweede helft van het jaar keerde het tij: fantastisch zomerweer 

precies tijdens de zomervakantie. Ook in de herfst hadden we over de temperatuur niets te klagen, maar we kregen 

enkele (zware) stormen voor onze kiezen. Tot serieus winterweer komt het dit jaar niet meer. 

 

 

 

De afwijking van de temperatuur ten opzichte van normaal over het laatste jaar. Bron: KNMI 

Wat wordt de gemiddelde temperatuur? 

Van januari t/m juni was het vrijwel continu te koud, met als gevolg dat het aantal vorst- en ijsdagen boven normaal is 

uitgekomen. Maart had de grootste negatieve afwijking ten opzichte van normaal. Velen verlangden naar de lente, 

maar in plaats daarvan kregen we een extra wintermaand gepresenteerd. 

De tweede helft van het jaar was het over het algemeen juist warmer dan normaal, maar het was niet genoeg om de 

koud volledig te compenseren. De jaargemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit op 9,8 graden tegen 10,1 normaal. 

Niets bijzonders zo op het eerste gezicht, maar het gemiddelde is opgebouwd uit vele extremen. Zo werden in de 

zomer maar liefst 7 tropische dagen genoteerd tegen 4 normaal. 

De landelijk laagste temperatuur werd dit jaar gemeten in Herwijnen op 16 januari: -18,0 graden. In Arcen werd op 2 

augustus de landelijk hoogste temperatuur gemeten: 36,9 graden. 

 

http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2013-2/lente/maart/
http://nieuws.weeronline.nl/wp-content/uploads/2013/12/vorstdagen-e.d..png
http://nieuws.weeronline.nl/wp-content/uploads/2014/01/tg_anomalie260.png
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Droog, nat en zonnig 

De eerste vier maanden van het jaar verliepen fors droger dan normaal. In mei was het tijdelijk nat en vervolgens 

volgde een droge zomer. De herfst werd gekenmerkt door overvloedige regenval in zowel september, oktober als 

november. Goed voor een top-5 notering in de lijst met natte herfstseizoenen. Uiteindelijk eindigde het jaar droog met 

gemiddeld over het land circa 748 mm neerslag tegen 847 normaal. Het was daarnaast iets zonniger dan normaal 

met ongeveer 1705 zonuren tegen 1639 normaal. 

 

Twee zware stormen 

Op maandag 28 oktober kwam het tot een zeer zware storm, met tijdelijk windkracht 12 op de Wadden en zeer zware 
windstoten tot 151 km/uur. Op 5 december kregen we te maken met een zware Sinterklaasstorm. Deze zware 
noordwesterstorm was iets minder heftig dan de storm van 28 oktober, maar veroorzaakte wel bijzonder hoog water 
langs de Nederlandse kust. Ook de laatste weken van het jaar verliepen onstuimig, met in het kielzog van de 
Sinterklaasstorm ook nog een (magere) Kerststorm   
 

http://nieuws.weeronline.nl/eerste-zware-storm-sinds-2007-feit/
http://nieuws.weeronline.nl/eerste-zware-sinterklaasstorm-ooit-feit/
http://nieuws.weeronline.nl/storm-zware-windstoten/
http://nieuws.weeronline.nl/wp-content/uploads/2014/01/temperatuur-en-zon_definitief.png
http://nieuws.weeronline.nl/wp-content/uploads/2013/12/neerslag_definitief.png
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9. Dagvlinders  
 
2013 was een jaar waar de weersomstandigheden voor de vlinders ideaal waren. Een koude winter en een laat 
voorjaar. Daardoor begon de vegetatie langzaam te groeien en was er volop voedsel voor de rupsen. Daarna een 
lekkere mooie én warme zomer. Ideale omstandigheden voor vlinders om te vliegen. En dat deden ze in de 
Hoekwierde! 
 
Toch even een waarschuwing om niet te vroeg te juichen. De Vlinderstichting schreef hier het volgende over: 
 

‘Om te kijken of het inderdaad een goed vlinderjaar is 

moeten we het Landelijk Meetnet Vlinders gebruiken. Al 

sinds 1990 worden in dit Meetnet de vlinders op een 

standaard manier geteld en zijn de gegevens dus goed 

vergelijkbaar. In onderstaande grafiek staat per jaar het 

gemiddeld aantal vlinders van de drie beste weken in de 

zomer. De grafiek laat zien wat we al dachten: het is een 

prima vlinderjaar. 2013 wordt met gemak de beste 

vlinderzomer van deze eeuw (vanaf 2000) en verslaat andere 

goede zomers als 2003 en 2006 ruim. Maar we zien in de 

grafiek ook dat een heel rijtje zomers in het midden van de 

jaren negentig even goed of zelfs nog beter waren. De zomer 

van 2013 is dus een puike vlinderzomer, maar in de jaren 

negentig was het een heel gewone vlinderzomer geweest en 

niet eens de beste. 

Gemiddeld aantal vlinders per telling in top zomer (bron: Landelijk Meetnet Vlinders) 

De grafiek laat nog wat anders zien: de vlinderstand loopt vanaf 1990 langzaam maar voortdurend achteruit. Er zijn 

fluctuaties, betere en slechtere jaren, maar de trend (de lijn in de grafiek) is duidelijk negatief. Tot 2013.’  

 
Totaal werden dit jaar 21 soorten dagvlinders gezien in de Hoekwierde. 
Tijdens de officiële dagvlinder tellingen is het Oranjetipje niet waargenomen. Maar dit soort werd wel op 28 april en 
op 2 juni in de buurt gezien. In totaal werden er 11 rondes gelopen dit jaar.  
Er werden veel records ten opzichte van de voorgaande jaren gebroken.  
De route voert vanuit ons huis langs de kwelsloot naar het Windbos. Langs de gras- en bloemenstrook richting de 
plek waar geen flat mag komen en dan via de paddenpoel naar het orchideeënlandje aan de overkant van het 
fietspad. Verder langs de dijk tot aan het begin van het Windbos bij de Volkstuintjes en kriskras door het bos en 
Vogelbosje weer terug. 
Onderweg worden alle vlinders geteld en op naam gebracht. Bij Koolwitjes en Blauwtjes die niet op naam gebracht 
kunnen worden omdat ze te snel wegvliegen, wordt ‘spec’ genoteerd. Zo weet je wel dat er een koolwitje of blauwtje 
aanwezig was, alleen niet precies welk soort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Foto: Paul Weber   Kleine Vuurvlinder 
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In de volgende overzichten is te zien hoeveel vlinders tijdens een telling geteld werden in 2013 en een overzicht van 
de totalen van 2011 tot en met 2013. 
De vlinders in blauwe tekst betreffen dag actieve nachtvlinders. Zij worden wel geteld maar zijn geen dagvlinders. 
De vlinders in groene tekst zijn soorten die niet precies op naam gebracht konden worden. 
ng = niet genoteerd. 
 

Dagvlinders Hoekwierde 2013 20C 17C 23C 25,5C 23,5 20C 27C 23C 22C 22C 18/19C 
 

 
31-mei 26-jun 8-jul 18-jul 24-jul 31-jul 2-aug 16-aug 21-aug 28-aug 8-sep Totaal 

Atalanta         1 2 4 4 5 14 1 31 

Blauwtje spec.     1     1 4   5 1   12 

Bont Zandoogje 3   1 4 15 11 27 14 12 11 7 105 

Boomblauwtje   1   3 2 3 2 11 3 2 5 32 

Bruin Blauwtje 3         11 4 138 76 58 6 296 

Bruin Zandoogje   2 6 51 83 95 73 35 31 5 2 383 

Citroen Vlinder             2 2 3 2   9 

Dagpauwoog 1         7 24 13 7 4   56 

Distelvlinder           1 3 1 1 2   8 

Eikenpage         1             1 

Gamma-uil 1   1 1 11 1 4 6 8 23 6 62 

Gehakkelde Aurelia     1 1 1 2     1 1 1 8 

Groot Koolwitje       1   1 7 2 1 8 9 29 

Hooibeestje 3 1 1     2 6 10 7 5 2 37 

Icarusblauwtje 2 3     4 17 17 39 77 17 2 178 

Klein Geaderd Witje         5 5 5 2 16 4 3 40 

Klein Koolwitje 6   3 12 42 58 67 27 108 84 35 442 

Kleine Vos   2 5 1     3 65 117 110 2 305 

Kleine Vuurvlinder         1     1 3 9 21 35 

Koolwitje spec.       2 13 3 8 5 15 7 10 63 

Landkaartje 2       10 14 11 2 1     40 

Oranje Luzerne Vlinder               5 3 4   12 

Sint-Jansvlinder         1             1 

Zwartsprietdikkopje         5 1 3   1 1   11 

Totaal 21 9 19 76 195 235 274 382 501 372 112 2196 

Aantal soorten 7 5 6 7 12 15 16 17 19 18 13 20 

 
 
 
 

Nieuw dit jaar was de Oranje Luzernevlinder. Dit is een 
trekvlinder en komt onregelmatig voor in Nederland. 
Ze komen uit het Middellandse zee gebied, waar ze op 
vorstvrije plekken de winter kunnen doorkomen. Dit jaar 
hebben ze zich daar enorm goed voortgeplant door de 
aanwezigheid van goede klaver- en luzernevelden in het 
voorjaar. Deze nieuwe generatie trok naar het noorden 
en toen half juni de wind naar het zuiden draaide bereikte 
ze ook Nederland.  We zagen parende vlinders, jammer 
dat de “dijk” gemaaid werd, de kans dat in oktober nog 
een generatie zou vliegen was daarmee verkeken. 
 

Juli en Augustus zijn de maanden waarin de meeste 
soorten werden waargenomen. 
 
 

Oranje Luzernevlinder 
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Totaal overzicht 2011 2012 2013 
record 
2013 

Rondes gelopen: 18 5 11 
 

     Atalanta 35 131 31 
 Blauwtje spec. ng 10 12 *** 

Bont Zandoogje 185 37 105 
 Boomblauwtje 33 4 32 
 Bruin Blauwtje 46 5 296 *** 

Bruin Zandoogje 358 156 383 *** 

Citroen Vlinder 6 0 9 *** 

Dagpauwoog 13 7 56 *** 

Distelvlinder 3 2 8 *** 

Eikenpage 0 0 1 *** 

Gamma-uil 29 32 62 *** 

Gehakkelde Aurelia 12 6 8 
 Groot Koolwitje 25 10 29 *** 

Hooibeestje 53 7 37 
 Icarusblauwtje 70 24 178 *** 

Klein Geaderd Witje 37 27 40 *** 

Klein Koolwitje 507 112 442 *** 

Kleine Vos 24 16 305 *** 

Kleine Vuurvlinder 2 0 35 *** 

Kolibrievlinder 2 0 0 
 Koolwitje spec. ng 60 63 *** 

Landkaartje 11 12 40 *** 

Oranje Luzerne Vlinder 0 0 12 *** 

Oranje Tipje 4 0 0 
 Sint-Jacobsvlinder 18 0 0 
 Sint-Jansvlinder 0 0 1 *** 

Zwartsprietdikkopje 18 2 11 
 

     Aantal Soorten 
dagvlinders 19 16 20 *** 

Aantal  Totaal 1493 660 2196 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Atalanta en Distelvlinder zijn ook voorbeelden van trekvlinders. 

 

Distelvlinder (onderkant) 

Zwartspriet Dikkopje  

Landkaartjes 

Vuurvlinder (onderkant)  Kleine Vos 
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10.  Juffers en Libellen. 
 
In 2013 werden onderstaande soorten gemeld in de Hoekwierde: 
 
Juffers:      Libellen:  

Azuurwaterjuffer     Blauwe Glazenmaker 
Lantaarntje     Paardenbijter 
Variabele Waterjuffer    Grote Keizerlibel 
Kleine Roodoogjuffer    Viervlek 
Grote Roodoogjuffer    Zwarte Heidelibel 
      Steenrode Heidelibel 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zwarte Heidelibel is een nieuw soort voor de Hoekwierde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrouwtje Paardenbijter 
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11.  Zoogdieren  
 

 
 
In 2013 werden onderstaande soorten gemeld in de 
Hoekwierde: 
 
 

 Vos 

 Ree 

 Mol 

 Huismuis 

 Spitsmuis spec. 

 Bruine Rat 

 Dwergvleermuis spec. 

 Egel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Hugo Wieleman  Vos 
 
 

 
Foto Inge Maijer  Reeënsporen bij de Kwelsloot  
 
 

 
Foto Marion Lap Huismuis 
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12. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  
 
Door het slechte (natte) weer heb ik in het begin van het jaar nauwelijks de mogelijkheid gehad om met nachtvlinders 
bezig te zijn. Maar eind mei was het meteen raak.  
Een voor mij onbekende spanner zat op het laken. 
  
Dit bleek een Witvlekbosrankspanner te zijn. 

Dat is een zeer zeldzaam soort in Nederland. 
Alleen in Limburg wordt deze vlinder wat vaker 
gezien. 
Bij nazoeken in Waarneming.nl kwam ik tegen dat 
er ooit in Almere toch al waren gezien. 
Op 25 juni een exemplaar in Almeerderhout bij de 
golfbaan. In Flevoland werd er in het Natuurpark 
Lelystad en omstreken en vanuit het Roggebot 
vanaf 2009 ook melding van gemaakt. 
De vliegtijd is van eind april tot half september in 
twee generaties. De rups: juli-oktober. De soort 
overwintert als pop in de strooisellaag of in de 
grond  (uit: veldgids van de nachtvlinders,Tirion). 
      Witvlekbosrankspanner 
 
In totaal werd dit jaar op 51 nachten de lichtopstelling  gebruikt om nachtvlinders te lokken.  
In totaal heb ik 175 soorten kunnen determineren. Het overzicht  staat op pagina 32. 

 
Op 22 augustus zaten er ‘s-nachts 
meer dan 30 Gamma-Uilen en 30 
Parelmoermotten en 25 
Windevedermotten op de strook 
Koninginnekruid achter onze tuin. 
Ook kwam die nacht de zeldzame 
Panterspitskopmot op het licht af. 
Deze mot zag ik hier eerder in juni 
en september in 2011. 
 
Op 6 september werd er ter 
gelegenheid van de landelijke  
Nacht van de Nachtvlinders, 
(georganiseerd door de 
vlinderstichting) door mij ook een 
excursie georganiseerd in de 
Hoekwierde. 
 

Panterspitskopmot 
 
Op het volleybalveld en op een andere plek in het Windbos werd een groot licht opgehangen met lakens ervoor en 
eronder. Ook werd er een blauw uv-lichtje geplaatst op een donkere plek in het bos. 
In het Vogelbosje en in het Windbos werd een 
zgn. smeerroute aangelegd. Op de bomen 
naast het pad werd zoetigheid (volgens 
geheim recept) gesmeerd om de vlinders te 
lokken. 
 
Het werd een prachtige warme avond en de 
vlinders lieten zich goed zien. Zo’n 25 
personen bezochten deze excursie. 
Leuke soorten waren wel het Rode 
Weeskind, de Braamvlinder, Appeltak en 
Hagedoornvlinder. 

Mensen waren verbaasd dat er vlinders waren 
met zulke uiteenlopende mooie kleuren. 
 
Bovendien waren er niet alleen Nachtvlinders 
te bewonderen op het smeer, maar ook 
enorme aantallen Pissebedden, Oorwormen, 
Langpoot Muggen, Slakken en Spinnen. 
Zelfs Sprinkhanen kwamen op het smeer af. 
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Foto: Paul Weber   Rood Weeskind op het Smeer  Foto: Paul Weber   In optocht langs de smeerroute 
 
 
De Piramidevlinders waren deze avond dik in de meerderheid. Ze kwamen zowel op het licht als op het smeer af. 
Ook Bruine Snuitvlinders waren goed vertegenwoordigd.  
 

Foto: Hugo Wieleman   Piramidevlinders op smeer  Braamvlinder op licht 
 
 
 
 

Resultaat Nacht van de Nachtvlinders in de Hoekwierde op 6 september 2013 

Soort Aantal Soort Aantal 
  Appeltak 4 Koolbandspanner 1 
  Braamvlinder 1 Kroosvlindertje 1 
  Brandnetelmot 1 Oranje Wortelboorder 2 
  Breedbandhuismoeder 2 Paardenbloemspanner 2 
  Bruine Snuituil 10 Parelmoermot 5 
  Gamma-uil 2 Pinguintje 1 
  Gehakkelde Bladroller 4 Piramidevlinder 39 
  Gewone Witvlakbladroller 1 Rood Weeskind 1 
  Hagedoornvlinder 2 Schimmelspanner 4 
  Huismoeder 6 Taxusspikkelspanner 2 
  Kleine Groenbandspanner 1 Viervlekuil 1 
  Koolbandspanner 1 Zwarte-c-uil 5 
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Foto Hugo Wieleman Bruine Snuitvlinder op smeer             Foto Hugo Wieleman Rood Weeskind op smeer 
 
 
Op 12 september trof ik een zeldzame vlinder aan op het laken in onze tuin. 
Het betrof een Lindegouduil. De eerste waarneming van Flevoland volgens waarneming.nl. 

De eieren van de Lindegouduil worden afgezet op een tak van een linde en overwinteren. 
 
In de Nachtvlindergids van Paul Waring en Martin Townsend van de uitgever 
Tirion Natuur staat het volgende vermeld: 
Familie 
Uilen (NOCTUIDAE) 
Kenmerken 
Voorvleugellengte: 15-17 mm. De brede puntige oranjegele voorvleugel is fijn 
bespikkeld met oranjerood (soms bruin); de aders hebben dezelfde kleur als de 
spikkels. Opvallend zijn de oranjerode binnenste en buitenste dwarslijn en de vrij 
brede middelste dwarslijn. Deze middelste dwarslijn loopt diagonaal tussen de 
ringvlek en de niervlek door, waarbij de niervlek geraakt wordt; dit is een 
kenmerkend patroon. De kleur van de vleugel, de hoeveelheid spikkels en de 
intensiteit van de dwarslijnen en aders kunnen variëren. 
Voorkomen 
Een zeldzame soort die verspreid over het hele land kan worden waargenomen. 
                 Lindegouduil 

Habitat     
Loofbossen, parken, lanen en tuinen. 
Waardplanten 
Linde. 
Vliegtijd en gedrag 
Half augustus-half oktober in één generatie. De vlinders komen 
zowel op licht als op smeer en bezoeken overrijpe bramen, 
honingdauw en bloemen van klimop. 
Levenscyclus 
Rups: mei-juni. Jonge rupsen verbergen zich overdag tussen 
samengesponnen bladeren; oudere rupsen zitten overdag graag 
op de uitlopers aan de basis van de stam en klimmen als het 
donker wordt omhoog om te foerageren; ´s avonds zitten ze vaak 
onbeschut op de bladeren en zijn dan goed te vinden. De eieren 
worden afgezet op een tak van de waardplant en overwinteren. 

Lindegouduil 
 
 
Op 4 oktober (dierendag) was het weer raak. Op het laken zaten diverse soorten vlinders nieuw voor de Hoekwierde. 
Ook nu weer 2 zeldzame vlinders: 
Het  Eikenuiltje, een zeldzaam soort dat vooral voorkomt op de zandgronden in het binnenland en het Papegaaitje. 
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Eikenuiltje               Papegaaitje 
 
 
 
 
In onderstaand overzicht staat het aantal soorten wat per maand werd waargenomen vermeld. 
En op de volgende pagina het totaaloverzicht van waargenomen nachtvlinders in 2013. 
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1 Aangebrande spanner - Ligdia adustata 62 Groot avondrood - Deilephila elpenor 

2 Aangebrande valkmot - Evergestis extimalis 63 Grote groenuil - Bena bicolorana 

3 Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa 64 Grote witvlakbladroller - Hedya ochroleucana 

4 Appeltak - Campaea margaritata 65 Haarbos - Ochropleura plecta 

5 Berkeneenstaart - Drepana falcataria 66 Hagendoornvlinder - Opisthograptis luteolata 

6 Blauwrandspanner - Plemyria rubiginata 67 Herculesje - Selenia dentaria 

7 Bleke grasuil - Mythimna pallens 68 Herfstrietboorder - Rhizedra lutosa 

8 Bonte brandnetelmot - Anania hortulata 69 Hoefbladvedermot - Platyptilia gonodactyla 

9 Bonte valkmot - Evergestis pallidata 70 Hoefijzermot - Epiblema foenella 

10 Boogsnuituil - Herminia grisealis 71 Hommelnestmot - Aphomia sociella 

11 Bosbandspanner - Epirrhoe rivata 72 Hopwortelboorder - Hepialus humuli 

12 Bosbesuil - Conistra vaccinii 73 Houtspaander - Axylia putris 

13 Braamvlinder - Thyatira batis 74 Huismoeder - Noctua pronuba 

14 Brandnetelbladroller - Celypha lacunana 75 Kameeltje - Notodonta ziczac 

15 Brandnetelmot - Anthophila fabriciana 76 Kamperfoeliebloesemmot - Alucita hexadactyla 

16 Brandvlerkvlinder - Pheosia tremula 77 Kardinaalsmutsstippelmot - Yponomeuta cagnagella 

17 Breedbandhuismoeder - Noctua fimbriata 78 Kersenbladroller - Pandemis cerasana 

18 Bruine eenstaart - Drepana curvatula 79 Klaverspanner - Chiasmia clathrata 

19 Bruine herfstuil - Agrochola circellaris 80 Klein avondrood - Deilephila porcellus 

20 Bruine snuituil - Hypena proboscidalis 81 Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa 

21 Bruine vierbandspanner - Xanthorhoe spadicearia 82 Kleine boogbladroller - Acleris forsskaleana 

22 Distelbladroller - Agapeta hamana 83 Kleine breedbandhuismoeder - Noctua janthina 

23 Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia 84 Kleine groenbandspanner - Colostygia pectinataria 

24 Donker klaverblaadje - Macaria alternata 85 Kleine huismoeder - Noctua interjecta 

25 Driehoekuil - Xestia triangulum 86 Kleine wintervlinder - Operophtera brumata 

26 Driehoekuil / Trapeziumuil - 87 Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria 

27 Drielijnuil - Charanyca trigrammica 88 Kleine zwartwitmot - Ethmia quadrillella 

28 Dromedaris - Notodonta dromedarius 89 Koolbandspanner - Xanthorhoe designata 

29 Dwergstipspanner - Idaea fuscovenosa 90 Kooluil - Mamestra brassicae 

30 Egale dwergspanner - Eupithecia absinthiata 91 Koperuil - Diachrysia chrysitis 

31 Egale rietboorder - Arenostola phragmitidis 92 Kortzuiger - Crocallis elinguaria 

32 Egale stofuil - Hoplodrina blanda 93 Krabbenscheermot - Parapoynx stratiotata 

33 Eikenuiltje - Dryobotodes eremita 94 Kroonvogeltje - Ptilodon capucina 

34 Essengouduil - Atethmia centrago 95 Kroosvlindertje - Cataclysta lemnata 

35 Gamma-uil - Autographa gamma 96 Kweekgrasuil - Apamea sordens 

36 Gehakkelde bladroller - Acleris emargana 97 Leverkleurige bladroller - Pandemis heparana 

37 Gele agaatspanner - Gandaritis pyraliata 98 Levervlek - Euplexia lucipara 

38 Gele eenstaart - Watsonalla binaria 99 Lichte boogbladroller - Acleris ferrugana 

39 Gele tijger - Spilosoma lutea 100 Lichte coronamot - Anania lancealis 

40 Gelelisboorder - Helotropha leucostigma 101 Lichte granietmot - Eudonia lacustrata 

41 Gelobd halmuiltje - Oligia strigilis 102 Ligusterpijlstaart - Sphinx ligustri 

42 Geoogde bandspanner - Xanthorhoe montanata 103 Lijnsnuituil - Zanclognatha tarsipennalis 

43 Gerande spanner - Lomaspilis marginata 104 Lindegouduil - Tiliacea citrago 

44 Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata 105 Lindepijlstaart - Mimas tiliae 

45 Gestreepte Rietuil - Leucania obsoleta 106 Meldevlinder - Trachea atriplicis 

46 Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata 107 Meriansborstel - Calliteara pudibunda 

47 Gewone breedvleugeluil - Diarsia rubi 108 microvlinder onbekend - Microlepidoptera indet. 

48 Gewone coronamot - Anania coronata 109 Moerasgranietmot - Eudonia pallida 

49 Gewone dwergspanner - Eupithecia vulgata 110 Moerasgrasuil - Lateroligia ophiogramma 

50 Gewone kaartmot - Agonopterix heracliana 111 Muntvlindertje - Pyrausta aurata 

51 Gewone velduil - Agrotis segetum 112 Naaldboomspanner - Thera obeliscata 

52 Gewone witvlakbladroller - Hedya nubiferana 113 Oranje bruinbandspanner - Cidaria fulvata 

53 Gewone worteluil - Agrotis exclamationis 114 Oranje wortelboorder - Triodia sylvina 

54 Gewone/Bonte kaartmot - Agonopterix heracliana/ciliella 115 Oranjegeel halmuiltje - Oligia fasciuncula 

55 Gezoomde valkmot - Evergestis limbata 116 Paardenbloemspanner - Idaea seriata 

56 Goudgele boorder - Gortyna flavago 117 Panterspitskopmot - Ypsolopha sequella 

57 Goudvenstertje - Plusia festucae 118 Papegaaitje - Chloroclysta siterata 

58 Grijze stipspanner - Idaea aversata 119 Parelmoermot - Pleuroptya ruralis 

59 Groene dwergspanner - Pasiphila rectangulata 120 Pauwoogpijlstaart - Smerinthus ocellata 

60 Groene eikenbladroller - Tortrix viridana 121 Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia 

61 Groente-uil - Lacanobia oleracea 122 Peppel-orvlinder - Tethea ocularis 
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123 Perzikkruiduil - Melanchra persicariae 148 V-dwergspanner - Chloroclystis v-ata 

124 Pinguintje - Hedya salicella 149 Vedermot spec. - Pterophoridae spec. 

125 Piramidevlinder - Amphipyra pyramidea 150 Vierkantvlekuil - Xestia xanthographa 

126 Populierenpijlstaart - Laothoe populi 151 Vlekstipspanner - Idaea dimidiata 

127 Puntige zoomspanner - Epione repandaria 152 Vliervlinder - Ourapteryx sambucaria 

128 Rietsnuitmot - Schoenobius gigantella 153 Volgeling - Noctua comes 

129 Roesje - Scoliopteryx libatrix 154 Voorjaarsbladroller - Tortricodes alternella 

130 Rood weeskind - Catocala nupta 155 Vroege granietmot - Scoparia ambigualis 

131 Rozenhermelijnbladroller - Notocelia rosaecolana 156 Wachtervlinder - Eupsilia transversa 

132 Schilddrager - Acronicta megacephala 157 Wapendrager - Phalera bucephala 

133 Schildstipspanner - Idaea biselata 158 Weegbreemot - Pyrausta despicata 

134 Schimmelspanner - Dysstroma truncata 159 Windevedermot - Emmelina monodactyla 

135 Schimmelspanner / Gehoekte Schimmelspanner - 160 Witstipgrasuil - Mythimna albipuncta 

136 Sint-jansvlinder - Zygaena filipendulae 161 Witte grijsbandspanner - Cabera pusaria 

137 Slakrups - Apoda limacodes 162 Witte tijger - Spilosoma lubricipeda 

138 Sneeuwwitte vedermot - Pterophorus pentadactyla 163 Witvlekbosrankspanner - Melanthia procellata 

139 Snuitvlinder - Pterostoma palpina 164 Wortelhoutspanner - Eulithis prunata 

140 Stippelmot spec. - Yponomeuta spec. 165 W-uil - Lacanobia thalassina 

141 Stompvleugelgrasuil - Mythimna impura 166 Zandhalmuiltje - Mesoligia furuncula 

142 Streepjesgrasmot - Crambus pratella 167 Zilverstreep - Deltote bankiana 

143 Stro-uiltje - Rivula sericealis 168 Zwart beertje - Atolmis rubricollis 

144 Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria 169 Zwartbandspanner - Xanthorhoe fluctuata 

145 Tuinbladroller - Clepsis consimilana 170 Zwarte herfstspinner - Poecilocampa populi 

146 Tweekleurige heremietuil - Ipimorpha subtusa 171 Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum 

147 Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta 172 Zwartkamdwergspanner - Gymnoscelis rufifasciata 

 
 
Een aantal nagekomen gedetermineerde vlinders die in bovenstaand  overzicht ontbreken zijn: 
 

 
Zilveren Groenuil              Iepengouduil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melkwitte Zomervlinder 
 

http://waarneming.nl/fotonew/2/5557282.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/6/3733726.jpg
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13.  Amfibieën en Reptielen  
 

Bruine Kikker > 25 ex. in de verbreding van de Kwelsloot 
achter het huis in april (zie foto rechts). 
Uniek was het geluid van de Bruine Kikker in de maand 
december. Nog nooit hoorde ik die in de tuin in de 
wintermaanden. Door het zachte weer waren de kikkers nog erg 
actief. 
 
Kleine Watersalamanders werden in diverse tuinen 
aangetroffen. 
In de eerste week van september werd een Schildpad (is 
reptiel) aangetroffen op het eendenhotel in de gracht.  
Toen Willem een foto wilde maken was hij/zij net in het water 
gedoken en verdwenen. 
 
Ook Groene Kikkers waren volop aanwezig. Hun gekwaak in 

de zomermaanden heeft heel wat mens ’s-nachts wakker 
gehouden. 
 
 
Decia fotografeerde onderstaande  Kleine Watersalamander eind september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Peter Scholten    Groene Kikker 
 

http://waarneming.nl/fotonew/0/5625510.jpg
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14. Paddenstoelen  
In 2013 zijn we begonnen om de paddenstoelen in de Hoekwierde te inventariseren. Aan het eind van het jaar stond 
de teller op 37 soorten die we hadden kunnen determineren, en nog een paar onbekende soorten, waarvan 23 
nieuwe soorten voor de Hoekwierde. 
In totaal zijn er nu 63 verschillende soorten gedetermineerd in de Hoekwierde. Inmiddels heeft Marion nog meer 

onbekende kunnen determineren. Een mooie fotoimpressie staat op de Hoekwierdesite:   
http://www.hoekwierde.nl/?p=4687 
 

2013 Paddenstoelen in de Hoekwierde 

1 Draadknotszwam 19 Oorzwammetje spec.  

2 Echt Judasoor 20 Paarse Knoopzwam (s.l.) 

3 Echte Honingzwam 21 Paarse Korstzwam  

4 Eikenbloedzwam 22 Paarse schijnridderzwam 

5 Fijnschubbige Parasolzwam 23 Platte tonderzwam 

6 Franjehoed spec.  24 Plooirokje (s.l.) 

7 Gekraagde Aardster  25 Roodbruine Slanke Amaniet  

8 Geweizwam 26 Ruig Elfenbankje  

9 Gewimperde aardster 27 Slijmzwam spec.  

10 Gewone fopzwam  28 Spekzwoerdzwam  

11 Gewoon Elfenbankje  29 Stinkparasolzwam  

12 Gewoon Meniezwammetje 30 Takruitertje  

13 Glimmerinktzwam (s.l.)  31 Vaalhoed spec.  

14 Grote bloedsteelmycena  32 Vlekkende kaaszwam (s.l.) 

15 Kleine Aardappelbovist  33 Vlieskelkje spec. 

16 Kleine Poederparasol  34 Zadelzwam  

17 Klontjestrilzwam 35 Zwart-witte veldridderzwam  

18 Nevelzwam      

    
De "blauwe" soorten zijn nieuwe soorten ten opzichte van 2012. 

 

15. Kevers 
 

Vast een voorproefje van Kevers die gefotografeerd werden door Marion. In het volgende jaarverslag meer hier over. 

 

   

 

 

 
 

Zwartkop Vuurkever     Kleine rode weekschild    Geel soldaatje     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wolkever              Leliehaantje    Zwartpootsoldaatje 

http://www.hoekwierde.nl/?p=4687
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Dank 

 
Inmiddels zijn er steeds meer mensen in de Hoekwierde enthousiaster geworden over wat er leeft en bloeit in de wijk. 
Hoe meer oog je voor de natuur hebt of krijgt, hoe meer je opmerkt. 
Dit heeft er ook toe geleid dat er steeds meer mensen hun leuke natuurwaarnemingen aan mij doorgaven. 
Blijf dit vooral doen.  
Uw waarnemingen en foto’s  in de Hoekwierde kunt u sturen naar: 
 

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

 Alfred en Diana Kok 

 Anneke Smit 

 Bert Kraan 

 Decia Wijbrandts 

 Henk Koffijberg 

 Hester Brouwer 

 Hugo Wieleman 

 Inge Maijer 

 Kees Breek 

 Margreet Roos 

 Marion en Hans Lap 

 Nicolette van der Ben 

 Paul Weber 

 Paula Sprenkels 

 Peter en Barbara Scholten 

 Rob en Elise de Jager 

 Rolly van Itteren 

 Susan Zeilstra 

 

mailto:m.boomhouwer@upcmail.nl
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