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1. Nieuwe soorten in 2019 
 
Dit is al weer het tiende Vogeljaarverslag van de Hoekwierde.  
In 2010 klein begonnen en toch elk jaar weer aantekeningen 
gemaakt voor een overzicht van met name de fauna in onze 
buurt. 
Ook dit jaar zijn er nieuwe soorten gezien vanuit onze wijk: 
wat vogels betreft waren er dit keer 5 nieuwe op de lijst . 
 
Op 15 februari werd een slapende Ransuil aangetroffen in het 
Vogelbosje. Op zich geen nieuw soort voor de buurt want vroeger 
was er in het Windbos een slaapplaats. (persoonlijke mededeling 
Paul Weber).  Deze waarnemingen zijn echter nooit 
gedocumenteerd geweest.  
Op 21 april zit een Paapje kortstondig in de eikenboom langs de 
kwelbeek.  
Op19 mei vliegen 21 Zilverplevieren over. 
En op 1 en 23 juni werden snachts overvliegende roepende 
Kluten gehoord. 
Op 17 juni wordt een Ralreiger ontdekt in bocht van de gracht, 
later verplaatste deze vogel zich naar de Kimwierde.  
  
                 Overvliegende Zilverplevieren. Foto Hugo Wieleman 

 
Bij de Nachtvlinders (macro’s én micro’s) werden zelfs 42 nieuwe soorten ontdekt.  
Een Veenmol tijdens een nachtvlindersessie was helemaal onverwacht en leuk. 
Ook bij de bijen werden 3 nieuwe soorten op de lijst toegevoegd. De Gewone Koekoekshommel, Gewone 
Sachembij en het Vosje. 
 
De Muskusrat was bij de zoogdieren een nieuwkomer in onze wijk. 
 
Bij de vliegen en muggen kwamen 5 nieuwe soorten, waaronder de 
Strondvlieg. Niemand had blijkbaar ooit de moeite genomen om deze te 
registreren. 
Verder 14 nieuwe soorten kevers, 11 wantsen, 5 overige insecten, 3 
paddenstoelen, 19 wieren, algen en eencelligen en 2 geleedpotigen 
 
                                     Strondvlieg  foto Marion van Eeuwijk. 
 

Totaal zijn er, inclusief planten, tot 31 december 2019 in de Hoekwierde  1742 soorten waargenomen. Zie: 

https://waarneming.nl/locations/users/6321/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date

=&province_id=0&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&include_escapes

=on De statistieken staan op de laatste pagina van dit verslag 

 
De eerste waarneming op waarneming.nl in de Hoekwierde was op 20 april 1970 van 2 Veldleeuweriken. In 
september 2008 kwamen wij in de Hoekwierde wonen en begon het registreren op waarneming.nl  
 

 

 

https://waarneming.nl/locations/users/6321/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date=&province_id=0&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&include_escapes=on
https://waarneming.nl/locations/users/6321/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date=&province_id=0&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&include_escapes=on
https://waarneming.nl/locations/users/6321/species/?species_group_id=0&start_date=&end_date=&province_id=0&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&include_escapes=on


3 
 

2. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
 

 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er enorm veel bomen (essen)  gekapt. Zowel in het Vogelbosje als in het Windbos 
zijn grote kale plekken ontstaan. Er zijn wel nieuwe bomen ingegraven. Alle rillen zijn opgehoogd en er zijn zelfs 
nieuwe bijgekomen. 
Op De PLEK!! is veel gekapt en gemaaid. Het gebied is uitgegraven en is in het begin van het jaar lekker nat. Er 
wordt voor kinderen een mooi speelparadijs gemaakt en er komen  knuppelpaden over het water. In het bosje is een 
nieuw vogelkijkscherm gebouwd. 
Al deze bouwwerkzaamheden zorgde dit jaar voor veel onrust. Toch kwamen er vogels tot broeden. Er bleef daar  
één nestkastje over waar Spreeuw en Koolmees in maart al om zaten te vechten. Ook werden veel nieuwe 
nestkasten opgehangen. 
 

Het inventariseren  
 
BMP Rondes:  

1. Dinsdag 19 maart.  Tijd 09.00 - 10.55 uur 
Temperatuur (niet genoteerd) 
Totaal 163 waarnemingen verdeeld over 29 soorten 
De eerste inventarisatieronde van het jaar deed ik samen met Marlies. In het bos waren nog Koperwieken 
aanwezig. We hadden een Goudhaantje, al 8 zingende Tjiftjaffen en het paartje Kleine Mantelmeeuw op 
het eendenhotel. Toch moeten we deze in de gaten houden of ze op een plat dak gaan broeden in de buurt. 
Omdat we laat begonnen waren de Zanglijsters al uitgezongen. Ook dit voorjaar veel zingende 
Roodborsten (12 exemplaar) maar daar zullen er nog wel een aantal van wegtrekken naar het noorden. Er 
zijn nog 3 Waterhoentjes aanwezig en een Kauw zat te baltsen bij de gracht. Spreeuwen en Holenduiven 
hadden de nestkasten al weer in gebruik genomen. Een Huismus zat weer in een nestje van de  
Huiszwaluwentil en de Koolmees en Pimpelmees in de diverse huisjes in tuinen en bos. Een Ringmus 
was ook in de buurt van de Huiszwaluwentil aanwezig. Totaal waren er 4 Grote Bonte Spechten op diverse 
plaatsen een nest aan het hakken. 

 
  

2. Zaterdag 30 maart. Tijd 06.17 - 08.05 uur 
Temperatuur 7C  bewolking 80%, weinig wind. 
Totaal 205 waarnemingen verdeeld over 30 soorten. 
Heerlijk weer met een prachtige zonsopkomst. In de kwelbeek was een Muskusrat met nestmateriaal aan 
het slepen. De Zwartkoppen zijn sinds gisteren binnen en ik telde er direct al 6 vandaag. De Fitis bleef stil, 
terwijl hij gisteren wel gehoord is. Uit het Vogelbosje vloog nog een Kramsvogel op en daar was een 
paartje Appelvinken aan het baltsen en Gaaien een nest aan het bouwen in de klimop. Zij werden steeds 
heftig aangevallen door Eksters, maar opeens was daar nog een paartje Gaai wat mee kwam vechten. Ook 
in het Windbos een baltsende Appelvink en op 2 plekken Putters. Ook 2 paar Grote Bonte Specht aan 
het hakken en op 2 andere plekken was nog een enkeling te horen In de Kwelbeek zat een paartje 
Krakeend, net als vorig jaar en bij Nicolette in de tuin zat de Halsbandparkiet. Nog steeds een paartje 
Waterhoen aanwezig in de gracht en een paartje Meerkoet is een nest aan het bouwen in de Kwelsloot.. 
 

3. Donderdag 4 april. Tijd 07.16 - 09.01 uur 
Temperatuur 3-4C Bewolking 100%, weinig wind 
Totaal 168 waarnemingen verdeeld over 31 soorten. 
In de gracht en later ook in de Kwelbeek zwom een paartje Krakeend. Bij de volkstuinen liet een Zwarte 
Roodstaart zich horen, maar ik kon hem niet vinden. De eerste Fitis is weer volop aan het zingen in het 
Windbos en talloze Grote Bonte Spechten zitten achter elkaar aan te jagen. De meeste Spreeuwen zitten 
al in hun oude spechtengaten of nestkastje en onder de daken van huizen. Totaal 21 paartjes. Slechts 8 
Merels deze keer. Vorig jaar waren dat er 23 rond deze tijd. Het paartje Fuut zat bij de overhangende 
takken in de bocht van de gracht en het Meerkoetennest in de Kwelbeek lijkt verlaten. Toch op 2 plekken 
Appelvinken en 1 Zanglijster in het Vogelbosje. En weer geen Staartmezen.  
 

4. Dinsdag 16 april. Tijd 06.24 - 08.03 uur 
Temperatuur 6C. Onbewolkt, Wind NO 2 a 3 
Totaal 154 waarnemingen verdeeld over 25 soorten. 
De Boerenzwaluw vloog boven de brug over de gracht. Vanuit de volkstuintjes vlogen 3 Rietgorzen op. 
Er was weinig zang, geen Fitis, Boomkruiper, Staartmees en Turkse Tortel. En de Fuut met 4 jonkies liet 
zich niet zien. Ook al hebben we al een aantal dagen NO wind en is het volop trektijd, van leuke nieuwe 
soorten is geen sprake. Ook nu maar 7 Merels. Een aantal soorten zit op de eieren dus zijn sowieso stil. 
 

5. Vrijdag 26 april. Tijd 06.10 - 07.54 uur 
 Temperatuur 6-9C. 100 % bewolkt. Droog 
 Totaal 153 waarnemingen verdeeld over 27 soorten. 
 Een paartje Boerenzwaluw zat op de antenne bij de bungalow aan het grote veld. Ze zijn nu dus echt terug. 
 Ook een paartje Witte Kwikstaart liet zich zien. In de volkstuinen zat een Ringmus te zingen. Het paartje 
 Krakeend zat weer in de Kwelbeek en in de verte riep een Koekoek. 
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6. Maandag 5 mei. Tijd 06.32 - 08.04 uur 

Temperatuur 4-6C. 95 – 85% bewolkt. Weinig wind 
Totaal 151 waarnemingen verdeeld over 30 soorten. 
De Kleine Karekieten zijn aangekomen van de week. Bij het rechter deel van de Kwelbeek zingen 2 
exemplaren in het oude riet van vorig jaar. Het riet is al aardig aan het groeien dus afwachten of deze kleine 
stukjes voldoende zijn om in te kunnen broeden. 

 Ook nu weer een Witte Kwikstaart. De Ringmus is z’n nest aan het bouwen in de spar naast de volkstuin. 
 Een Knobbelzwaan zat in de gracht. Ook het paartje Krakeend was daar aanwezig. In het Windbos  zaten 
 2 Tuinfluiters te zingen. Een paartje Halsbandparkiet zat bij ons in de tuin. Bij de plek voedden de 
 Spreeuwen hun jongen in de nestkast. Dat zullen ze vooral buiten de speeltijden van de kinderen moeten 
 doen, want er hangt een speeltouw vlak voor hun nest. 
 

7. Woensdag 15 mei. Tijd 05.24 – 06.27 uur 
 Temperatuur 6C. Sluierbewolking, verder onbewolkt en weinig wind. 
 Totaal 135 waarnemingen verdeeld over 22 soorten 
 Ondanks dat ik vroeg begon was het een extreem stille ochtend. Veel vogels zitten op de eieren en laten 
 zich niet horen. Zelfs voor de Kleine Karekieten was het blijkbaar nog te vroeg. Volgende week maar eens 
 een ronde overdag. 
 
8. Woensdag 22 mei. Tijd 09.34 – 11.17 uur 

Temperatuur 13 – 14C. 80 % bewolkt. Nauwelijks wind 
Totaal 140 waarnemingen verdeeld over 28 soorten. 
Vooral veel jong uitgevlogen vogels vandaag. 3 paar Turkse Tortel en mijn verwachting dat ik wel veel 
nesten met Huismussen zou vinden is niet uitgekomen. Slechts 6 Merels en 2 verdachte paartjes 
Gierzwaluwen. 
 

9. Dinsdag 4 juni. Tijd 08.04 – 09.17 uur 
Temperatuur 14 -17C. 5% bewolkt, nauwelijks wind 
Totaal  142 waarnemingen verdeeld over 28 soorten. 
Ook nu veel jong uitgevlogen Kool- en Pimpelmezen. Ook nu weer een paartje Gierzwaluwen. 
Op de Plek zat voorzichtig een Kleine Karekiet te zingen. Die zal vanmiddag als de hordes spelende 
kinderen komen niet snel genoeg weten hoe hij weg moet komen. 
Onderweg al veel juffers en libellen en jonge vossensporen op het volleybalveld. 
 

10. Maandag 1 juli. Tijd 06.56 – 08.10 uur 
Temperatuur 17 – 18C 10% bewolking, weinig wind. 
Totaal 53 waarnemingen verdeeld over 21 soorten. 
Toch nog een laatste ronde, je weet maar nooit. 4 weken niet geweest i.v.m. vakantie, jammer dus. Weinig 
nieuws vandaag. Veel foeragerende Spreeuwen op de kersen. De Vossen hebben diarree, overal ligt natte 
poep met kersenpitten. Veel jonge vogels vliegen rond en bij de volkstuinen zat nog een Ringmus en bij de 
kwelbeek een eenzame Kleine Karekiet. 
 
Voor het eerst een territorium van de Halsbandparkiet en de Kauw. 
Boerenzwaluw en Staartmees werden niet vastgesteld. Van de Boerenzwaluw kan dit kloppen, het 
nieuwe bruggetje over de gracht is echt ongeschikt. Staartmezen waren er zeker wel maar ben ik tijdens 
het inventariseren steeds misgelopen. 
Dramatisch is het aantal territoria van de Merel, dit is tot een derde deel afgenomen. Het Usutu-virus heeft 
voor veel slachtoffers gezorgd. Hopelijk is dit het dieptepunt geweest en krabbelt de Merel volgend jaar wat 
uit dit dal. 
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HOEKWIERDE BMP 2019 

datum 19-03 30-03 04-04 16-04 26-04 06-05 15-05 22-05 04-06 01-07     

tijd 09:00 06:17 07:16 06:24 06:10 06:32 05:24 09:34 08:04 06:56     

  10:55 08:05 09:01 08:03 07:54 08:04 06:29 11:17 09:17 08:06     

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

Bezoektype ochtend zonop zonop zonop zonop zonop zonop dag ochtend ochtend 
aantal 

territoria 
hoogste 

broed- code 

Appelvink   2 2               2 3 

Boomkruiper 2 1 1     2   2 2   3 2 

Ekster 7 6 5 6 4 4 2 7 10 3 7 13 

Fitis     1   1           1 2 

Gaai 1 4 2 1 4 1 1     1 2 9 

Gierzwaluw               2 1 1 2 3 

Groenling 7 10 4 2   1   1 1   2 2 

Grote Bonte Specht 4 3 3 5 3 3 2 1 3 3 4 12 

Halsbandparkiet   1 1   1 1   1 2   1 3 

Heggenmus 14 11 9 8 3 9 8 5 5 1 14 7 

Holenduif 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 3 13 

Houtduif 11 21 18 18 17 16 17 10 14 2 17 7 

Huismus 10 16 13 11 12 9 9 8 13 4 21 16 

Kauw 1     1             1 2 

Kleine Karekiet           2   2 2 1 4 2 

Koolmees 20 19 18 21 17 21 17 17 16 7 21 16 

Krakeend   1 2 1 1 1   1     1 3 

Meerkoet 2 2 4 3 2 3 2 4 3   4 12 

Merel 14 11 8 7 6 12 6 6 6 1 11 14 

Pimpelmees 5 11 9 14 7 7 13 10 12 4 13 13 

Putter 1 2 1 2   1 2 4   1 4 2 

Ringmus 1       1 1 1     1 1 9 

Roodborst 12 10 5 5 3 2 2 4 6 3 6 7 

Soepeend 1 3     4       1   2 3 

Spreeuw 13 23 21 6 16 13 21 16 1   23 16 

Tjiftjaf 8 7 9 8 7 8 5 4 6 4 10 7 

Tuinfluiter           2 1 2 1   2 2 

Turkse Tortel 1 1 2   1 2   3 2 2 3 5 

Vink 5 4 2 3 5 3 3 3 5 2 5 7 

Wilde Eend 4 5 6 3 8 6 6 12 7   8 3 

Winterkoning 9 14 4 10 11 5 6 4 5 3 12 7 

Witte Kwikstaart         1 1   1     1 3 

Zanglijster 1 1 2 2 2       1   2 14 

Zwarte Kraai 3 5 3 2 2 3 1 1 2 1 2 13 

Zwartkop   6 8 12 9 10 9 8 12 7 13 7 

Totaal                     228   
 
Totaal 228 territoria verdeeld over 35 soorten 
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Hoekwierde BMP overzicht van 2011 tot en met 2019 

Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Appelvink 1 3 2 1 1 2 1 1 2 

Boerenzwaluw 6 4 1 1 1 1 1 1 0 

Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Boomkruiper 3 4 3 3 3 4 3 2 3 

Bosrietzanger 0 0 0 2 1 1 0 1 0 

Braamsluiper 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Ekster 6 10 7 6 6 6 6 10 7 

Fitis 6 3 4 2 2 3 4 3 1 

Fuut 1 1 1 2 0 0 1 1 0 

Gaai 3 2 3 1 3 2 4 2 2 

Gierzwaluw 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

Grasmus 4 3 1 4 3 1 1 1 0 

Groene Specht 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Groenling 8 4 5 2 4 6 5 5 2 

Grote Bonte Specht 4 5 3 2 3 3 3 5 4 

Halsbandparkiet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Heggenmus 8 12 13 11 11 17 13 13 14 

Holenduif 1 2 2 2 2 3 4 4 3 

Houtduif 15 22 12 17 12 23 21 17 17 

Huismus 33 33 25 22 21 20 19 18 21 

IJsvogel 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Kauw 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kleine Karekiet 7 4 3 9 9 2 5 3 4 

Koekoek 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Koolmees 22 22 23 23 17 27 24 24 21 

Krakeend 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Kuifeend 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Matkop 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Meerkoet 5 1 2 2 3 3 4 4 4 

Merel 38 41 40 36 33 27 48 31 11 

Nachtegaal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pimpelmees 13 12 12 17 14 10 14 16 13 

Putter 1 2 1 1 2 2 3 2 4 

Rietgors 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rietzanger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ringmus 0 1 0 0 1 1 1 3 1 

Roodborst 4 4 6 4 6 7 8 5 6 

Soepeend 4 1 2 2 2 1 3 2 2 

Sperwer 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Spreeuw 17 22 17 15 17 22 22 20 23 

Staartmees 2 4 4 3 1 3 2 2 0 

Tjiftjaf 7 10 10 13 9 10 12 9 10 

Tuinfluiter 5 4 3 6 3 2 3 2 2 

Turkse Tortel 7 7 7 5 4 0 3 2 3 

Vink 6 6 4 6 5 4 3 5 5 

Wielewaal 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Wilde Eend 8 6 7 11 7 7 10 8 8 

Winterkoning 8 15 12 11 14 16 18 15 12 

Witte Kwikstaart 2 2 3 0 0 1 0 1 1 

Zanglijster 0 2 1 2 2 2 4 2 2 

Zwarte Kraai 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Zwartkop 15 10 13 17 17 15 14 14 13 

Aantal territoria: 276 294 257 267 245 259 296 262 228 

Aantal soorten: 36 42 36 37 37 37 40 42 35 
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3. Bijzondere waarnemingen  
 

Januari 
Wat een gek begin in januari. Door de hele wijk staan bloemen, planten en 
bloembollen in de bloei zo zacht is het. 
De Halsbandparkieten hebben zich nu echt gevestigd en worden dagelijks wel 
ergens gezien. Ze kennen alle plekken waar wat lekkers groeit of waar eten 
aangeboden wordt. Het is tot nu toe een zachte (natte) winter, slechts 2 Kepen zitten 
in de buurt en af en toe een handje vol Koperwieken.  
Tijdens de grachtentelling worden er in ons stuk gracht 2 Futen, 1 Waterhoen,  
1 Meerkoet en 9 Wilde Eenden geteld. 
Op 14 januari zit er een Rietgors in Marion’s Vogelbossie, later vloog hij naar de 
tuintjes. De Futen waren deze dag al bezig om in de gracht onder de overhangende 
takken een nest te bouwen en bij de kwelbeek vloog de IJsvogel rond. Peter ziet op 
17 januari een Zeearend over het huis vliegen, ik ben weer te laat om hem te zien. 
Op 20 januari begint het te vriezen. Het was een onbewolkte lucht die nacht dus de 
bloedmaan was prachtig te zien ‘smorgens vroeg. 
Op 21 januari op weg naar de observatiehut zie ik een Vos achter de ril verdwijnen, 
en later bij het orchideeënveld vloog een Waterpieper op. Dit bleek pas de tweede 
waarneming in de Hoekwierde te zijn.  

Holenduif in de ceder 

 
Bij Marion’s Vogelbossie zie ik even later de eerste Zanglijster van het jaar van 
de Gelderse Roos snoepen.  
Al een tijdje doen de Gaaien onze tuin niet meer aan. De concurrentie bij de 
buren is te groot, zij voeren doppinda’s. Dat probeer ik dan ook maar en ja hoor, 
ze zijn er direct. 
Ook waren er 45 Groenlingen en 25 Vinken in de tuin aan het foerageren. In die 
drukte is het moeilijk zoeken naar andere soorten, maar uiteindelijk zag ik ook 
een mooi mannetje Keep. Op 22 januari begint het te sneeuwen, het is koud dus 
kook ik macaroni en roer er wat boter doorheen. Dat gaat de tuin in en geeft een 
enorm schouwspel.                Gaai met doppinda 

Zo’n 50 Kokmeeuwen en slechts 1 Stormmeeuw komen hier op af.  

 
Kokmeeuwen op een rij 

 

 
Stormmeeuw met Kokmeeuw 
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Ook de Wilde eenden en Soepeenden weten de tuin weer te vinden met de kou. En eindelijk…..na 4 jaar wachten 
komt “Kwak” de boerderijeend in de tuin. Ik zag deze eend voor het eerst in onze buurt in 2014.  

“Kwak” de boerderijeend komt eindelijk in de tuin 
 

Op 25 januari ziet Arjen een Waterral bij de kwelbeek. Op 28 januari zijn zelfs 3 Rietgorzen bij de volkstuinen. 
 

Februari 
Kees Breek ontdekt op 3 februari een Witte Kwikstaart boven ons huis en 
een mogelijke Kleine Vos (vlinder)  
Op 6 februari belt Hugo ‘s avonds op. Het geluid van een roepende Steenuil 
is weer te horen, maar het lijkt nu wel een Bosuilen geluid. We blijven een 
hele tijd luisteren en de vogel verplaatst zich snel. Het geluid komt steeds 
van een andere plek. Toch klopt het geluid niet helemaal met het geluid van 
een vrouwtje Bosuil. Hugo heeft het geluid opgenomen en vraagt bij onze 
vogelvrienden om hulp. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat het een 
“februari” Vos is geweest. Een Vos op vrijersvoeten! 
Nicolette stuurt een foto van de Halsbandparkieten, ze zijn bij haar nu ook 
aangekomen in de tuin. Peter heeft 2 dagen achter elkaar een 
Vuurgoudhaantje in de tuin. 
 

Bloedmaan op 20 januari  foto Arjen van Veen 

 
Op 12 februari neemt Hugo weer het geluid van een overvliegende 
Roerdomp op. Later in de week zal hij dat nog 2 avonden horen. De 
volgende morgen doe ik tijdens de schemer een vroege ronde door de wijk, 
maar nergens een Roerdomp te bekennen. Wel veel zingende vogels en 
zelfs 2 parende Holenduiven. In de wijk zitten veel Vinken, bij de 
observatiehut kwam daar een Sperwer op af. En ook in onze tuin was even 
later een mannetje Sperwer aanwezig.  

Op 15 februari ontdekt Ingela een 
Ransuil in het Vogelbosje. 
Dit betreft de 171ste soort voor 
onze wijk.  
Ver in het verleden is hier een 
Ransuilenslaapplaats geweest 
volgens verhalen, maar die 
waarneming is nooit vastgelegd.        Sperwer  

 
Op 20 februari vliegt de eerste Aardhommel in onze tuin. En op de 22ste 
hoor ik ‘smorgens om 06.15 uur ook een Roerdomp overvliegen. Op het 
Gooimeer achter het Windbos zaten 3 Dodaars. 
Eind februari hoort ook Harm Prop uit de Velden een Bosuilengeluid rond 
de Kwelbeek. Jammer genoeg zijn daar geen opnames van gemaakt. 
Ook Mike stuurt een foto van een Sperwer in de tuin, hoe komt het toch 
dat wij in het voorjaar nog nooit het nest hebben gevonden? 
         

Ransuil   foto Ingela Schuuring 
    

Op het Gooimeer zaten eind februari 2 Brilduikers. 
Op 25 februari wordt een Citroenvlinder gemeld en vliegt een 2de kj. Pontische Meeuw over.   
Bij de wijnranken is het een kabaal van je welste, zeker 15 Eksters krijsen de hele boel bij elkaar. Ik zie niet wat de 
aanleiding is. Even later kom ik Joop tegen, die had een filmpje gemaakt m.b.v. zijn telefoon; een kat had een Ekster 
te pakken en sloop onder een boom om hem op te peuzelen. Ondertussen aangevallen door een horde Eksters!! 
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Maart 
Vanaf de 5de af en toe weer baltsende Appelvinken in het Windbos. En op 11 maart een Witte Kwikstaart. 
Vanaf 13 maart was het paartje Kleine Mantelmeeuw weer regelmatig aanwezig op het eendenhotel in de gracht 
Elly ontdekt een man Grote zaagbek in de gracht.. 
 

Ook nu nog rond de 30 Groenlingen in de tuin en op 15 maart een 
Tjiftjaf aan het foerageren, nog even en hij gaat weer zingen. 
Hugo maakt ‘snachts op 21 maart veel geluidopnames van vogels 
die overvliegen. Zo hoort hij Waterral, Wulp, Goudplevier, 
Zwartkopmeeuw en diverse lijsterachtigen en ganzen. 
 
Een Zwarte Roodstaart zit op 26 maart bij Hugo in de tuin. 
Op 29 maart hoort Hugo zowel een Zwartkop als een Fitis in het 
Windbos. Dat is weer eens lekker vroeg. Alle drie de soorten 
(Tjiftjaf, Fitis én Zwartkop) al aanwezig in maart. ‘savonds 
wandelde de Vos door de tuin bij Hugo tijdens het “nachtvlinderen”. 
Bij de Hoekbrug is een Bever gespot maar volgens mij is dat 
gewoon die Muskusrat….  
Kwak de witte Boerderijeend is kreupel. Gelukkig vindt hij z’n 
voedsel bij ons in de tuin, dus hoeft hij er weinig moeite voor te 
doen 

Zwarte Roodstaart  foto Hugo Wieleman 
 

 

 
 
 

April 
De Fuut zwemt begin april al rond met 4 jonkies op z’n rug en op 4 april zingt kortstondig een Zwarte Roodstaart bij 
de volkstuintjes. Op  7 april vliegen 2 Regenwulpen over. Een Vuurgoudhaantje zingt nog op de 11de in het 
Windbos en zien we alweer de eerste 3 jongen bij de Futen. 
In de volkstuintjes zitten alweer 3 Rietgorzen op 16 april en ook in de tuin hoor ik er één roepen. 
Een Boerenzwaluw vliegt boven het bruggetje. De laatste jaren gaat het slecht met de broedvogels daar. Zouden ze 
het toch nog een jaartje willen proberen onder deze brug? 
 
Ook Dwergvleermuizen vliegen rond, nu eens kijken of ze gebruik gaan maken van de nieuwe vleermuiskast. 
Achter het Windbos langs de dijk zitten 2 Geoorde Futen en later in de week werden dat er 4. Een 2de kj Pontische 
Meeuw vloog over het huis van Hugo. 
Peter zag op 16 april een Lepelaar overvliegen en op 21 april een Paapje die kortstondig in een boom zat langs de 
Kwelbeek. 
De eerste Koekoek van dit nieuwe seizoen zong op 26 april z’n lied. 
Marion hoort dagelijks een Scholekster overvliegen, die moet hier ergens in de buurt broeden. Op 26 april vliegt een 
Boomvalk over. 
Tenslotte vliegen er ook weer regelmatig Grote Zilverreigers over, het wachten is dat ze in de Kwelbeek komen. 
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Een vrouwtje Bonte Vliegenvanger zat op 24 april bij Hugo in de tuin. Zie de onderstaande foto van Hugo 

 
. 

 
Mei 

En ja hoor, op 1 mei ziet Mike de Grote Zilverreiger in de Kwelbeek en wordt de 
eerste Gierzwaluw van het jaar gespot. 
‘sMorgens vroeg op 3 mei zit het paartje Krakeend bij ons in de vijver, heel 
waakzaam. Toen opeens wat eenden wegvlogen gingen ze er voor de veiligheid ook 
maar achteraan. Dus gegeten hadden ze nog niet. De eerste Kleine Karekiet liet zich 
op 4 mei achter ons huis horen. De Muskusratten zijn ontdekt door buurtgenoten en 
er wordt direct een rattenvanger ingeschakeld. In de Kwelbeek worden vallen 
geplaatst en de beestjes worden weggevangen. 
Op 7 mei zingt de Grasmus achter onze tuin bij de Kwelbeek. De Braamsluiper liet 
zich op 12 mei ‘savonds horen.  
Opeens toch weer 2 Ringmussen in de tuin op 15 mei 
Op 17 mei zien zowel Peter als Hugo een Zwarte Wouw overvliegen. Dit is de tweede 
keer, op 11 mei 2016 vloog er ook één 
over. 
 

Grote Zilverreiger  foto Mike Apers 
 

Paul ontdekt een nestje van een 
Boomkruiper bij de Tiny Forest.. 
Vanaf 29 mei vloog een aantal  
dagen een grote groep Canadese 
Ganzen luid roepend laag over ons 
huis.        Zwarte Wouw  foto Hugo Wieleman 
 
Elk jaar komt er zo’n groep een aantal dagen slapen op het Gooimeer en trekt 
dan weer verder. 
             

‘sNachts is de Vos weer ontzettend actief, en inderdaad dat roepen (huilen) doet 
nog steeds aan een uil denken.  
21 Zilverplevieren trekken over de Hoekwierde op 19 mei. En de rest van de 
maand worden er vooral heel veel nachtvlinders gevangen. De vogels zijn met 
hun nestjes bezig. 

Ojee…..en op 31 mei waren er opeens 8 Halsbandparkieten 

 
Boomkruiper  foto Hugo Wieleman 

 
 

Juni 
Het eerste weekend was meteen een zomerweekend. Hugo hoorde een Boomklever achter z’n huis. 
Tijdens de nachtvlindersessie op 1 juni hoorden we een Veenmol! Dit betreft de eerste waarneming in de 
Hoekwierde. Een geinig beest wat een geluid maakt dat lijkt op een Nachtzwaluw of Rugstreeppad, Of het lijkt op 
een scheerapparaat waarvan de batterijen bijna leeg zijn. Het is een insect van 4 à 5 centimeter met stevige 
graafpoten en is verwant aan de krekels. Hij leeft grotendeels onder de grond, maar ze hebben ook grote vleugels 

dus kunnen vliegen.  https://waarneming.nl/species/1678/ 
 
 
 
 
 

https://waarneming.nl/species/1678/
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Ook zagen we deze avond een Grote Spinnende Watertor, deze 
was minstens 5 cm. groot 
 
2 juni zie ik in onze vijver 
opeens zo’n 50 
piepkleine visjes, 
allemaal jonge Windes.  
Een Boomkruiper zit nu 
ook in onze tuin te 
zingen, wie weet vindt hij 
een nestplaatsje in de 
grote boom.  
Maar eerst gaan we op 
vakantie. En dan 
gebeurd het….. 

Grote Spinnende Watertor             Jonge Windes in de vijver 
 
 

Op 17 juni ontving Hugo een melding van een Ralreiger bij de gracht vlak bij de Hoekwierde. Na een tijdje zoeken 
werd de vogel teruggevonden, jammer genoeg kan ik deze vogel i.v.m. mijn vakantie niet toevoegen aan de 
Hoekwierde lijst.  

 
Ralreiger, foto Peter Scholten 
 

Ralreiger foto Peter Scholten 
 
Op 19 juli hoort Hugo een Bosrietzanger zingen. 
Eind juni komen we terug van vakantie en de buurt zit vol met Spreeuwen die de kersen uit de bomen halen, en 
regelmatig hoor en zie je er Appelvinken tussen.  
Op 25 juni vlogen 2 Kruisbekken over. 
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Juli 
Veel jonge vogels in de buurt. Bij de volkstuinen zwerft een Ringmus rond. Op 2 juli vertoont de IJsvogel zich weer 
in onze tuin en vliegt er een Boomvalk over. Putters zingen volop, zij zien al die kaardenbollen die in bloei komen. 
Vooral op het dijkje zijn de kaardenbollen nu goed aangeslagen. 
Op 4 juli vliegen 2 Zeearenden over. Het wordt alweer stil in de wijk. De vogels zijn bijna klaar met hun 
broedseizoen.  
4 Kruisbekken vliegen op 9 juli over. En de eerste jonge Tuinfluiter laat zich zien. 

14 juli, al het eten wat we voeren is al weer op in de 
tuin. Ik vul overal de silo’s, voedertafels en bakken en in 
een mum van tijd zitten er 6 Grote Bonte Spechten in 
de tuin, ruim 50 Huismussen en stikt het van de jonge 
Kool- en Pimpelmeesjes, 6 Turkse Tortels, 5 
Houtduiven en later zelfs 12 Halsbandparkieten die 
laag over de tuin vlogen! 
Op 16 juli zijn de Knobbelzwanen weer terug in de 
Kwelbeek, ze hebben hun 2 (donkere) jongen 
meegenomen. In onze tuin zit de Ringmus weer 
heerlijk van het aangeboden eten te genieten. 
 

Familie Knobbelzwaan                    Ringmus  
                   

Op 17 juli vliegt een groep van 12 Zwarte Sterns over ons huis. En op 23 juli hoor ik een Boomklever roepen. 
Op 28 juli vliegt een Oeverloper over en de 29ste horen en zien zowel Peter als ik een Groene Specht. 
Een Witgat vliegt zowel op de 29ste als op de 30ste over onze buurt.  
Verder is er een hittegolf op de 25ste, het wordt zelfs boven de 40 graden. Hoogste ooit gemeten. Puf… 
 
 

Augustus 

In onze tuin komt een gezinnetje Grote Bonte Specht regelmatig voer halen. 4 jongen nemen ze mee, ze leren 
pindakaas eten. 
‘sNachts vliegen er Oeverlopers, Witgatten, Dodaars en een Roerdomp 
over. 
Op 9 augustus stond een Vos voor onze serre naar binnen te kijken en hoort 
Hugo een Boomklever. 
 
De Halsbandparkieten hebben echt gebroed rond Almere Haven, de exacte 

plek hebben we niet kunnen vinden. Op 10 
augustus vliegen 7 exemplaar laag over. 
En op 11 augustus vliegt nog een late 
Gierzwaluw over.      
      Grote Bonte Specht voert jong 
  
      
De Ringmus trekt nog steeds op met een groep Huismussen van zo’n 50 
exemplaar en komt regelmatig op het voer af in de tuin. Op 17 augustus zitten er 
opeens 19 Turkse Tortels in de tuin.     
 De IJsvogel arriveert weer en laat zich vanaf half augustus elke dag horen en/of 
zien bij de Kwelbeek  

Op 26 augustus vliegt een groep van 14 Buizerds op thermiek over.  
Bonte Vliegenvanger   foto Hugo Wieleman  
     
Een Boompieper vliegt op 26 augustus over en op 30 augustus zit er een 1ste kj Bonte Vliegenvanger bij Hugo in 
de tuin. 
 
 

September  
Er is dit jaar een vrij “tamme” Sperwer in de wijk. Het is 
een jonge vogel en als hij in de tuin zit is hij soms tot op 2 
meter te benaderen. De IJsvogel blijft aanwezig en 
bezoekt ook de vijver in de tuin. Op 3 september vliegen 2 
Watersnippen over en op de 9de een Visarend.  
Sperwer en Boomvalk jagen regelmatig in en boven de 
buurt. Wulpen trekken vanaf de 10de alweer regelmatig 
over  
Vuurgoudhaantjes komen de buurt in en blijven hangen, 
er is genoeg voedsel.  
Peter ziet op 21 oktober een Gekraagde Roodstaart in 
zijn tuin. Op 27 september vliegen alweer 2 Sijsjes over 
En tenslotte een Luzerne vlinder op 30 september op de 
plek. 
 

Vuurgoudhaan   foto Hugo Wieleman 
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Oktober 

Op 3 oktober zit een mannetje Keep bij ons in de tuin. Boven ons trekken Sijsjes, Koperwieken, Grauwe- en 
Kolganzen en Zanglijsters over. De trek is nu echt begonnen. Jammer dat op de Eurobirdwatchday alles zo hoog 
vloog. We hebben die dag veel gemist. Ook de Groenlingen zijn terug van “weggeweest’ en langzaamaan 
verschijnen er meerdere Vinken in de tuin. Paul trof op 10 oktober een Matkop aan in z’n tuin, maar dat bleek later 
waarschijnlijk toch een mooi vrouwtje Zwartkop. Hugo fotografeerde een Vuurgoudhaantje in z’n tuin. 
Arjen krijgt en Grote Bonte specht met een ringetje op de foto, jammer genoeg valt het nummer niet af te lezen. 
Op 18 oktober vliegt er een recordaantal Halsbandparkieten hoog over ons huis (noordoost). Het zijn er maar liefst 
16! 
Op 22 oktober waren er zelfs 2 mannetjes Keep bij ons in de tuin aan het foerageren. 
Koperwieken en Kramsvogels vlogen over en kwamen af en toe in de tuin kijken of er voer was. 
Peter ziet in de buurt van de vogelhut een Houtsnip opvliegen op 22 oktober, 
 
Op 14 oktober neemt Ton Eggenhuizen een watermonster mee van “de Plek”. Thuis gaat dat onder de microscoop 
om algen, wieren en ééncelligen te zoeken. Daar komen leuke resultaten uit en prachtige foto’s. 
Van links naar rechts en van boven naar beneden wat leuke opnames: 
Surirella robusta,  Difflugioa Corona, Gyrosigma Acuminatum, Pinnularia Viridis, Pinnularia Neomajor, Anthophysa 
Vegetans, Closterium Incurvum. 
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November 

Op 2 november zit er een Matkop bij Hugo in de 
tuin. 
Een dag later vloog een Houtsnip in één van de 
netten in de volkstuin. Paul redde het beest en na 
het nemen van een foto werd hij weer los gelaten.  
Ook bij Ursul zat op 6 november een Houtsnip in 
de tuin.  
Hans Lap ontdekt in het Windbos een mogelijke 
slaap- en/of broedplek van een paartje 
Halsbandparkieten.  

Houtsnip 
 

De vogels hebben de pinda’s in de diverse tuinen ook al weer gevonden. Ook de Blauwe 
Reiger komt weer een kijkje nemen in de tuin. Genoeg jonge vissen voor hem aanwezig!  
Een groep Kramsvogels van 40 exemplaar vliegt over en op 8 november horen wij ook de      Blauwe Reiger 
Matkop bij ons huis. Een eenzame Koperwiek zit in de Tiny Forest.            . 
 

Op 10 november hebben we tijdens een ringsessie van Kees in onze tuin een record 
met het aantal geringde vogels en een evenaring bij het aantal soorten. 102 
exemplaar verdeeld over 10 soorten. Tijdens het ringen zagen we een klein takje op 
het raam gekleefd. Dat bleek bij nader inzien een verdroogde jonge Kleine 
Watersalamander te zijn. 
Een mannetje Zwartkop en een Tjiftjaf foerageerden in onze tuin. Eindelijk  zag ik 
ook weer Waterhoentjes in de buurt, het waren er 2 langs het kunstwerk bij Marion’s 
Vogelbossie. Vanaf 8 november vliegt er regelmatig een Grote Gele Kwikstaart rond 

Watersalamander         boven de Kwelbeek en omstreken. Op 12 november nog een roepende Tjiftjaf. 
 
Een Grote Zilverreiger vloog 17 november over, maar landde niet bij de Kwelbeek. Goudhaantjes zitten op 
verschillende plekken in de wijk, die overwinteren hier. Ook de Vuurgoudhaan wordt regelmatig gehoord of gezien. 
Verder wil de winter niet echt inzetten en komen er weinig bijzondere vogels voor in onze wijk. Wel wordt half 
november een paar keer door verschillende mensen een Goudvink gehoord. Maar de vogel werd door niemand 
gezien en er zaten Spreeuwen die de gekste geluiden imiteerden. 
Vanaf de dijk in het Gooimeer werden Tafeleenden, Kuifeenden en 
Brilduikers gezien. Een zeer late Dwergvleermuis in het jaar vloog op 
27 november ‘smiddags om half 5 bij het Vogelbosje rond. Normaal zijn 
deze beesten in een winterslaap. Maar met dat zachte weer raken ze 
helemaal in de war. In november werden er ook nog wat nachtvlinders 
waargenomen zoals Zwartvlekwinteruil en een Oranje Kruidenmot. 
 
 

December 
Op 1 december zat de IJsvogel te jagen boven onze vijver. Een vrouwtje en 2 
mannetjes Keep bleven in de buurt aanwezig en waren vooral leuk te zien bij 
de observatiehut.  Vanaf half december verbleven er verschillende Zanglijsters 
in de buurt die zich ook regelmatig lieten zien. Het aantal Staartmezen nam 
zienderogen toe. Er waren zeker 4 à 5 groepen aanwezig. Ze komen vooral op  
pindakaas en vetbollen af. Op 22 december vlogen 3 Grote Zaagbekken over. 
Vanaf de dijk waren eenden- en meeuwensoorten te bewonderen. 
Deze periode waren weinig Holenduiven aanwezig. 

IJsvogel 

 
De echte wintervogels zoals Sijs, Koperwiek en Kramsvogel zagen we nauwelijks. 
Tenslotte riep op 31 december een Zwartkop in het Windbos. 
Mede door de zachte winter waren er erg veel Ratten dit jaar 
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4. Nationale Tuinvogeltelling 25 t/m 27 januari. 
 

Aanvankelijk zag het er dit jaar erg gunstig uit omdat de vorst was ingetreden en de dinsdag er aan voorafgaand 
sneeuw gevallen was. Er kwamen direct erg veel vogels in de wijk. Jammer genoeg zette de dooi in en alle tellers 
klaagden over weinig vogels. 
Toch werden er veel soorten gezien. De Merel heeft het in ieder geval beter gedaan dan vorig jaar. Ook landelijk was 
dit zo, 
 

25,26,27 januari 2019 Paul 
Hut 

Windbos  
Nicolette 

Greet 
en 

Hester 

Rob    
en 

Elise 
Leida Marion Hugo 

Peter 
en 

Barbara 
Marlies 

Voeder 
plek  

Windbos 
Totaal 

Vink 3 6 1 20 3   2 6 3     44 

Ekster 16 2 2 10 1 2 1   3 3 2 42 

Huismus 3 7   12     1 1 3     27 

Koolmees 3 5 3 1   2 2 2 2 2 3 25 

Merel 3 2   4   1 3 3 3 1 5 25 

Groenling 1 5   13 4             23 

Houtduif 2 2 2 2 2   5   2 2 4 23 

Spreeuw 7 1   4     1     4   17 

Pimpelmees 2 1 2 1 2   1 2 1 2 1 15 

Roodborst   2 1 1 1   1 2 1 3 1 13 

Heggenmus   2 1 1     1 1 1 3 1 11 

Ringmus       1 9       1     11 

Kokmeeuw 1     8               9 

Holenduif       2       2 4     8 

Kauw                 7     7 

Turkse Tortel       5 1       1     7 

Wilde Eend       7               7 

Zwarte Kraai   2   3           1 1 7 

Waterhoen       3         2     5 

Grote Bonte Specht   1   1       1     1 4 

Halsbandparkiet   2   1         1     4 

Gaai   1   1       1       3 

Appelvink   2                   2 

Boomkruiper   1 1                 2 

Putter             1 1       2 

Soepeend       2               2 

Staartmees 2                     2 

Boerderij Eend       1               1 

Goudhaan 1                     1 

Winterkoning   1                   1 

Totaal 44 45 13 104 23 5 19 22 35 21 19 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Landelijke én Flevolandse top 3 was dit jaar Huismus, Koolmees, Vink. 

    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 

2018 27 Vink/Ekster   Huismus 

2019 30 Vink  Ekster Huismus 
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5. Ringsessies in de tuin in 2019 door Kees Breek 

Ringmussen en een vrouwtje Huismus  
 
17 februari van 10.30 tot 16.30 met 16 m mistnet + 9 m 2 baans net. 
Resultaat nieuw:  7 soorten 
Heggenmus:  1  – 1e kj 
Pimpelmees:  4  1 ♂ 2e kj, 1 ♂ na 2 kj, 2 ♀ 2e kj 
Koolmees:  2  1 ♂ 2e kj, 1 ♀ 2e kj 
Spreeuw:  1  1 ♀ 2e kj 
Huismus:  1  1 ♀ 1e kj 
Ringmus:  3  3 – na 1e kj 
Vink:   4  1 ♂ 2e kj, 1 ♀ 1e kj, 2 ♂ na 2e kj 
Totaal: 16 vogels 
 
Teruggevangen: 
Pimpelmees: 1 ♂ na 2e kj, was geringd op 22 okt 2017 en na 483 dagen terug. 
Koolmees: 1 ♂ 2e kj, was geringd op 22 sep 2018 en na 148 dagen terug. 
Totaal: 2 vogels 
 
 
 
7 april van 10.00 tot 16.30 uur met 16m mistnet + 9m 2 baans net. 
Resultaat nieuw:  5 soorten 
Heggenmus  1  1 ♀ 2e kj 
Huismus   2  1 ♂ en 1 ♀ na 1kj  + bemonsterd 
Koolmees  1  1 ♂ na 2kj 
Spreeuw  1  1 ♀ na 2kj 
Totaal 5 vogels 
 
        Vrouwtje Grote Bonte Specht 

Teruggevangen: 
Pimpelmees: 1 ♂ 2e kj, was geringd op 7 nov. 2018 en na 151 dagen terug                

 
Tijdens het ringen vlogen 2 Zwartkopmeeuwen over. Dit was weer de laatste ringsessie van het seizoen. Na de 
zomer gaan we verder. 
 
 
10 november van 10.30 tot 17.30 met 19m mistnet 

Het was prachtig zonnig weer en het had `snachts 
gevroren. 5-C en weinig wind. 
Er werd geluid gedraaid van de Ringmus. De netten 
werden aan beide kanten van de tuin opgezet en 
binnen een half uur zaten er 8 Koolmezen, 4 
Ringmussen, een Roodborst en 2 Huismussen in. 
Snel werden ze voorzichtig uit de netten gehaald en 
in zgn. leefnetjes gedaan om ze daarna te ringen. 
Pimpelmezen en Spreeuwen volgden en opnieuw  

Netje met Koolmezen 
 

enorme aantallen Koolmezen en een nieuwe Roodborst 
Kees kreeg het te druk en het was goed dat Froukje hem kwam helpen. Opeens zat er ook 
een mannetje Zwartkop in de tuin, mooi soort voor in november. Jammer genoeg vloog hij 
over de netten heen de tuin uit. Ook een Tjiftjaf kwam foerageren in de varens en          Koolmees wordt gewogen 

uitgebloeide kattenstaart, maar zag het net en vloog er keurig omheen. Toch werd hij later 
op de dag in het net aangetroffen en alsnog geringd. 
Gelukkig vlogen de Halsbandparkieten niet in het net, want daar had Kees geen goede maat ring voor bij zich.  
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Tjiftjaf        Vink man          Roodborst 
 
 
Later op de dag kwamen er meer Pimpelmezen. Ook een mannetje Vink werd geringd terwijl het mannetje 
Groenling en mannetje Grote Bonte Specht keurig om de netten heen vlogen. Totaal zagen we deze dag 25 
soorten in de tuin. 
 
Wat betreft de vogels in de netten en de terugvangsten, het was een absoluut record sinds er hier geringd wordt in 
de tuin. 
101 exemplaren verdeeld over 10 soorten. 
Het oude record was op 1 december 2013 met 80 soorten 
 
10 november  
Resultaat nieuw: 11 soorten 
Winterkoning 1♀1e kj 
Heggenmus 1 1e kj 
Roodborst 3  1kj, 2 n1kj 
Merel  1♂na 1kj + bemonsterd 
Tjiftjaf  1 1e kj 
Koolmees          49 18♂1e kj, 2♂na 1kj, 27♀1e kj, 2♀ na 1kj.  

Pimpelmees      27 11♂1e kj, 3♂na 1kj, 9♀1e kj, 3♀na 1kj, 1 - na1kj             
Huismus              6 4♂1e kj, 1♀1e kj, 1♀na 1kj 
Ringmus 5 – volgr.  
Vink  2 1♂ 1e kj, 1♂ na 1kj     
Spreeuw 4 1♂ 1e kj, 3♀1e kj                Goudhaan, vrouw 

Totaal 99 vogels                                

 
Teruggevangen: 
Pimpelmees 1 ♀ na 1e Kj. was gering op 1 december 2013 (5 jaar en 11 maanden!!) 
 
Heggenmus 1 na 1ste Kj. was geringd op 25 november 2018 en na 350 dagen terug. 
Totaal 2 vogels 
         

 
 

Koolmezen in het net 
 
 
20 november  
Door het enorme succes van de vorige keer kwam Kees een keer extra. 
Zodra de netten stonden  vloog er al een ongeringde Winterkoning in. Al snel volgden er 4 Koolmezen, Ringmus, 
Vink en een mannetje Merel.  Jammer genoeg weet de Ringmus te ontsnappen uit z’n netje, er zat een gaatje in. 
In de hoge boom bij de kwelbeek kwam een Kramsvogel zitten en ook 2 Halsbandparkieten keken toe. Gelukkig 
heeft Kees de speciale ringen van de Halsbandparkiet kunnen bemachtigen dus de vogels mogen komen.  
Ook een Goudhaan en een Pimpelmees raken 
verstrikt in de netten. Bij de Merel (een adult 
man) neemt Kees een bloedmonster af en een 
monster uit de cloaca en pakt wat donsveertjes, 
voorts wordt hij gemeten en geringd en 
gewogen. Al deze gegevens gaan naar de 
Erasmus Universiteit van Nijmegen.  
                 Op de linker streng de ringen van de Halsbandparkiet. Dun en plat. 
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De Erasmus Universiteit werkt samen met SOVON en NIOO-KNAW. 
Zij onderzoeken het usutu virus bij Merels en volgen met deze gegevens de 
verspreiding en overleving van vogels in de natuur, waarbij samen met de 
virologie-afdeling van het Erasmus MC nu ook gekeken wordt naar de 
aanwezigheid van het usutu-virus bij de geringde vogels.  
Aan het eind van de dag doet Kees alle gegevens in een daarvoor speciale 
enveloppe op de bus. 
 
`sMiddags vloog er nog een man Grote Bonte Specht in het net. Deze bleek hier 
vorig jaar in november geringd te zijn. 
Toen Kees de netten had opgeruimd kwamen er nog 2 Staartmeesjes kijken in de tuin. 
 
20 november van 10.45 tot 17.10 met 19 m mistnet 
Resultaat Nieuw: 10 soorten 
Winterkoning:  1 ♂ 1e kj 
Heggenmus: 1 – 1e kj 
Merel:  1 ♂ na 1e kj+ bemonsterd 
Goudhaan: 2 1 ♂ na 1e kj, 1 ♀ 1e kj 
Pimpelmees:      10 2 ♂ 1e kj, 1 ♂ na 1 kj, 3 ♀ 1e kj, 1 ♀ na 1 kj, 2 – 1e kj, 1 – na 1 kj 
Koolmees:          37 8 ♂ 1e kj, 2 ♂ na 1e kj, 22 ♀ 1e kj, 5 ♀ na 1ekj 
Huismus: 1 ♂ 1e kj  + bemonsterd 
Ringmus:  1 – volgr 
Vink:  3 2 ♂ 1e kj, 1 ♀ na 1e kj 
Totaal 57 vogels  
 
Teruggevangen: 
Grote bonte Specht: ♂ na 1e kj, geringd op 7-11-18 na 378 dagen.              Staartmees 

Pimpelmees ♂ 1e kj de gegevens zijn nog niet binnen. 
Pimpelmees: ♂ na 1e kj was geringd op 15-1-17 na 1039 dagen. 
Pimpelmees: ♂ na 1e kj was ook geringd op 15-1-17 na 1039 dagen. 
Koolmees: ♀ 1e kj, was geringd op 10-11-19 
Koolmees: ♀ 1e kj, was ook geringd op 10-11-19 
Huismus: ♀ na 1e kj, was geringd op 10-11-19 
Totaal 7 vogels 
 
 
Dit was tevens de laatste ringsessie van het jaar 2019. 
Totaal werden er in dit jaar door Kees 177 vogels in de tuin geringd en 
waren er 12 terugvangsten. 
Onderstaand overzicht geeft het totaal van de ringvangsten sinds 2013 
weer. 
                   Ringmus 
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 Eurobirdwatchday 5 Oktober (Trektellen) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Staartmezen werden niet gezien     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ook Turkse Tortels vlogen niet over 
 

 
 
 
 
 

Top 10 Eurobirdwatchday Hoekwierde 

Jaar 
aantal 

exempl. 
aantal 

soorten 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 1174 30 kolgans zanglijster kokmeeuw houtduif koperwiek grauwe gans sijs spreeuw vink merel 

2018 1433 49 spreeuw vink zanglijster kokmeeuw houtduif koperwiek groenling graspieper veldleeuwerik kauw 

2017 710 24 aalscholver vink spreeuw kokmeeuw houtduif zanglijster grauwe gans appelvink lepelaar,merel kauw, pimpel 

2016 562 24 spreeuw graspieper houtduif vink grauwe gans kruisbek zanglijster kauw wilde eend gaai, zw.kraai 

2015 1349 43 kolgans kokmeeuw spreeuw graspieper houtduif vink aalscholver goudhaan grauwe gans koolmees 

2014 5034 45 spreeuw vink zanglijster graspieper kolgans veldleeuwerik grauwe gans houtduif groenling merel 

2013 niet geteld 

2012 1044 41 spreeuw aalscholver koperwiek graspieper vink kokmeeuw kauw houtduif zanglijster appelvink 

 
 
 
 
 
 

Soort 
07.15-
08.00 

08.00-
09.00 

09.00-
10.00 

10.00-
10.30 Totaal 

aalscholver   2     2 

blauwe reiger           

boerenzwaluw   1     1 

ekster           

gaai   1     1 

graspieper   1     1 

grauwe gans 2 14 32 14 62 

grote bonte specht           

grote mantelmeeuw           

halsbandparkiet     3   3 

heggenmus           

holenduif       2 2 

houtduif 26 92 7   125 

huismus   4     4 

kauw 79 5 2 7 93 

keep   1     1 

knobbelzwaan   4     4 

kokmeeuw 81 55 4   140 

kolgans 79 153 66 60 358 

koperwiek 63 40 3 3 109 

merel 3 2   1 6 

nijlgans   4     4 

putter     1   1 

ringmus   1     1 

sijs 18 11 13 2 44 

spreeuw 5 8   25 38 

veldleeuwerik   1 1   2 

vink 14 9 3 2 28 

zanglijster 37 51 35 20 143 

zilvermeeuw 1       1 

Totaal 408 460 170 136 1174 

TOP 5 in 2019 

  soort aantal 

1 Kolgans 358 

2 Zanglijster 143 

3 Kokmeeuw 140 

4 Houtduif 125 

5 Koperwiek 109 
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6. Observatiehut 

 
Op 2 januari ontdekt Maryse 6 Staartmezen bij de hut. 
 
Op 13 januari maken Marlies, Hester en ik 
een bankje in de hut, hogen het dak iets 
op en restaureren de wanden een beetje 
om dit seizoen nog mooi gebruik te 
kunnen maken van de hut. Ook een 
nieuwe “jute” deur wordt opgehangen, 
Silo’s gerepareerd en de vogels gevoerd. 
Er kwamen direct veel soorten op af. 
Vooral met de Keep waren we blij. De hut 
werd op 13 januari  “ingezeten” door een 
afgevaardigde van het KBB testcentrum, 
de bouwers en wat genodigden. Het werd 
een gezellige middag en er waren zelfs 
Staartmeesjes en Goudhaantjes te zien. 
Op 14 januari zat er een Koperwiek en 2 
Halsbandparkieten en dat maakte dat er  
in 2 weken tijd 22 soorten bij de hut   Nieuwe bank in de hut 

gezien werden. 
Tijdens de tuinvogeltelling werden er 45 vogels geteld verdeeld over 17 soorten geteld. 
Vanaf 10 februari waren de Zanglijsters, Heggenmussen en Spreeuwen volop aan het zingen. Een groepje 
Koperwiek zat ook nog steeds rond de hut. Echt veel wintervogels hebben we dit jaar niet gehad. Op 16 maart 
ruimden we de silo’s op een paar na op en bevestigden nog een nestkastje voor een vliegenvanger. 
Een dag later treft Paul de overblijfselen van de mooie voederplank aan. Toch nog wat vernield. 
 

In verband met de excursie op 1 juni in de Hoekwierde van de Vogel-
en Natuurwacht Flevoland wordt het veldje voor de hut geschoond, 
bomen en struiken gesnoeid en weer even voer opgehangen en 
pindakaas gesmeerd. 
Binnen een paar uur hebben de vogels het in de gaten. 
Ongelooflijk hoe alles daarna weer bloeit en groeit in korte tijd. Op 11 
juli is alles overwoekerd. We besluiten om het deze keer weer eens 
goed aan te pakken. Omdat het plan was om dit jaar de hut af te 
breken en een nog mooiere daarvoor in de plaats te gaan bouwen 
starten we met het lichtten van het dak en het snoeien van de hele 
voederplek. Marlies, Bert V, Ellie B en ik bijten de spits af. 
De week erna werken we weer verder en komen Johan, Marlies, Bert 
en Mike helpen. 
Tijdens het snoeien zie ik een micro rondvliegen, en ja hoor het is 
een Bruine Molmboorder, jammer genoeg mislukt de foto. 
De dag erna vliegen 12 Zwarte Sterns roepend over. 
Achter de ril heeft de Vos zijn burcht gegraven, dus dat verstoppen 
we angstvallig achter nog een nieuwe ril zodat hij niet lastig gevallen 
kan worden.  
Ook bouwen we een koffieplekje voor de toekomstige 
“huttenbouwers”. 
De weken daarna wordt er regelmatig doorgewerkt, we hoorden zelfs 
een Boomklever roepen op 23 juli! 

Grote Bonte Specht op de pindakaasboom. 
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Ellie en Marlies schonen de omgeving               Bert breekt de hut af. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De start van de bouw op 7 augustus met Ad, Paul en Bert 

 
Zelfs in de regen wordt er gewerkt door Regien, Mike en Johan 

 
 
De bouw van de hut vordert gestaag. In één week tijd is het fundament en een aantal wanden al geplaatst. 
Als ik op een donderdag na het braamsluipen ga kijken hoe het er bij staat kijk ik vanuit de diepte door het nieuwe 
kijkgat de omgeving af. En opeens komt de Vos door de nieuwe ril gekropen juist daar waar we een doorgang voor 
hem hebben gemaakt. 
Er wordt bijna  wekelijks gewerkt, soms zelf 2x per week. De bouwers en helpers zijn o.a. Mike, Regien, Paul, Rob, 
Ruud, Ad, Johan, Jos en Rudy.  In de laatste week van september komt er zelfs een “palen” toegangspad naar de 
ingang van de hut. 
 
Inmiddels ben ik half september weer gaan voeren. Op de middag van de burendag  heb ik het nieuwe eerste bankje 
eens uitgeprobeerd en zag meteen 2 Vuurgoudhaantjes, 7 Koolmezen, 2 Pimpelmezen, 2 Heggenmussen, 2 
Roodborsten en een mannetje Merel. 
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Ondertussen blijven de Vuurgoudhaantjes ook in oktober rond de hut vliegen en kwamen de Groenlingen en 
Vinken terug. Tijdens een flinke wind begaf de grote boom met holenduifnestkast het. De boom raakte gelukkig niet 
de nieuwe hut in aanbouw en werd tijdens de eerste zaagdag van het nieuwe seizoen keurig weggehaald en in 
stukken gezaagd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Het bouwteam Mike, Rob, Paul, Regien  

 

Toiletdeur 
 
 
In week 49 wordt er een aanvang 
gemaakt met een nieuwe gemetselde 
drink- en bad bak. 
Rob en Bram maken een zeer 
professionele drinkplaats die hufterproef 
lijkt. Op het dak wordt nog begroeiing 
aangebracht en komen wat plaggen. 
     Drink en waterbak 

 
Eind december is de hut zo goed als klaar. Er worden nog informatieborden gemaakt en een kastje voor het logboek. 
En dan is het wachten op het nieuwe jaar waarin de observatiehut officieel geopend zal gaan worden door Camilla 
Dreef. 
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7. Inventarisaties rond de kwelbeek 

Tijdens de grachtentelling op 12 januari werden er bij de kwelbeek 6 Wilde Eenden en 1 Meerkoet geteld.  
De IJsvogel werd weer gezien op de 14de. 
Arjen spotte op 25 januari tijdens de vorstperiode een Waterral  
Half februari kwamen de Knobbelzwanen weer regelmatig kijken. 
Mannetje KN78 en een vrouwtje 
Het paartje Meerkoet begon achter ons huis in de Kwelbeek al 
weer rond te kijken naar een goede plek om een nest te bouwen.  
Rond de eendenkorf bleven lange tijd een mannetje Wilde Eend 
met vrouwtje Soepeend rond hangen. Waarschijnlijk omdat daar 
geen riet was blijven staan afgelopen winter durfden ze het toch niet 
aan om daar te gaan broeden zo vroeg in het seizoen. 

                      Waterral  foto Arjen van Veen 
 

Vanaf eind maart is het paartje Krakeend weer terug en zijn de Meerkoeten een nest aan het bouwen. Gehakkelde 
Aurelia, Kleine Vos en Citroenvlinder zijn alweer gezien       
Een Muskusrat is z’n nest aan het bouwen, jammer genoeg ben ik niet de enige die dit ziet dus er worden 
maatregelen getroffen om deze beesten uit onze buurt te houden. 
De eerste nachtvlinders zijn alweer gespot. In mei zitten er 2 Kleine Karekieten uit volle borst te zingen. 
 
Begin juni houden we een nachtvlinderinventarisatie langs diverse plekken van de Kwelbeek. Meer dan 100 soorten 
werden gedetermineerd en er werden zelfs 14 nieuwe soorten ontdekt voor deze omgeving.  
Ook ontdekten we de eerste Veenmol ooit in de Hoekwierde. Wat een leuk geluid maakt dit beest toch.  
 
Halverwege de maand juni zien we veel rupsen van de Sint-jakobsvlinder. En de eik aan het eind van de beek krijgt 
een mooie strik om. Daarop staat de waarschuwing dat er Processierupsen in de boom zitten. 
 

Op 3 juli komen de Knobbelzwanen met hun jongen van dit 
jaar naar de kwelbeek. Ze hebben 2 donkere jongen, dus 
minder dan voorgaande jaren. 
Joop is niet blij met hun komst en jaagt ze weg. Dat is wel 
heel erg streng hoor. 
In juli en augustus zitten er veel dag- en nachtvlinders rond de 
Kwelbeek.  
Ook de Vos laat zich regelmatig zien. 
Buxusmotten laten zich dit jaar beduidend minder zien dan 
vorig jaar. Geen kunst, alle Buxus is vorig jaar al opgegeten. 

Knobbelzwanen met 2 jongen 
 

 
In augustus werden er op 3 donderdagavonden het riet gemaaid van de beek achter de 
bungalows. Mike trof een mooi nestje van de Kleine Karekiet aan. Dit jaar troffen we 
slechts één wespennest aan. 
Op 31 augustus zat een Berkensmalsnuit bij de beek. 
De laatste maanden van het jaar verbleef een groepje Putters van zo’n 20 exemplaar 
rond de Kwelbeek. Zij aten van de zaadjes van de kaardenbollen. 
Ook de IJsvogel en af en toe de Grote Gele Kwikstaart lieten zich zien. 
De Ringmussen kraakten een woning van de huiszwaluwtil 
En twee Blauwe Reigers en enige Ratten hadden het ook erg naar hun zin. 
Door de zachte winter stonden er in december al weer Sneeuwklokjes in bloei. 

Nestje Kleine Karekiet 
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8. Het weer in 2019 (overgenomen van weeronline.nl)  

 
2019 was het op twee na warmste en op twee na zonnigste jaar ooit gemeten. Ondanks een normale hoeveelheid regen, was 
regionaal opnieuw sprake van ernstige droogte. Dit jaar werd het nationale warmterecord verpulverd. Op 25 juli werd Gilze-Rijen met 
40,7 graden de nieuwe houder van het nationale warmterecord.  
De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 11,2 graden tegen 10,1 normaal. Alleen in 2014 en 2018 was het warmer met 11,7 en 11,4 
graden. De derde plaats wordt gedeeld met 2006 en 2007. 2019 is het zesde warme jaar op rij en inmiddels staan acht jaren uit deze 
eeuw in de top-10 van warmste jaren. Het kwam dit jaar tot maar liefst veertien warmterecords voor de maximumtemperatuur in De 
Bilt. Daar staat slechts één kouderecord tegenover. De hoeveelheid zonneschijn is uitgekomen op 1965 uur tegen 1639 normaal. 
Slechts twee jaren verliepen nog zonniger. In 2018 scheen de zon maar liefst 2089 uur en recordhouder is 2003 met 2100 uur. Met 
landelijk gemiddeld 866 mm neerslag, waar 847 gebruikelijk is, lijkt het qua neerslag een normaal jaar. Regionaal was echter net als 
in 2018 sprake van grote droogteproblemen. Pas in de herfst werd het nat. 
Het kwam dit jaar in De Bilt tot twee ijsdagen (maximum onder nul), waar een jaar er normaal acht telt. Het aantal vorstdagen (minima 
onder nul) kam uit op 40, waar een normaal jaar 58 vorstdagen telt. Het vroor twee keer matig (minima onder -5 graden), terwijl dertien 
keer normaal is. Strenge vorst (minima onder nul) kwam in De Bilt niet voor. Al recordlang, sinds januari 2013, heeft het niet meer 
streng gevroren. 
Het aantal warme dagen en tropische dagen kwam veel hoger uit dan normaal. Maar liefst op 99 dagen werd het 20 graden of meer, 
terwijl 85 dagen gebruikelijk is. De zomerse grens van 25 graden werd 26 dagen geslecht. Dat is volstrekt normaal! Maar liefst elf 
keer werd het tropisch warm (30 graden of meer), waar vier keer gemiddeld is. 

 

 
 
Nederland beleefde de warmste junimaand ooit met gemiddeld 
18,1 graden tegen 15,6 normaal. Er waren veel meer warme, 
zomerse en tropische dagen dan normaal. Op drie dagen werd het 
datum-warmterecord gebroken. Ook kwam het tot 
een recordwarme juninacht. 
Eind juli was de heetste periode ooit in Nederland. Het bijna 75 
jaar oude nationale warmterecord van 38,6 graden, gemeten op 
23 augustus 1944 in Warnsveld, sneuvelde. Op 25 juli werd in 
Gilze-Rijen een bizar nieuw nationaal hitterecord genoteerd met 
40,7 graden. Ook De Bilt noteerde met 37,5 graden een nieuw 
absoluut record. 
 

2019 was extreem droog én nat  

Gemiddeld over het land viel dit jaar zo’n 20 mm meer neerslag  

dan gebruikelijk. Toch was regionaal opnieuw sprake van ernstige 

droogte. Uit 2018 erfden we een bijzonder lage grondwaterstand 

en daarbij viel vooral in het oosten en zuidoosten in de lente en in 

de zomer opnieuw veel minder neerslag dan normaal. Bomen stierven af en het gras kleurde weer geel. Het droogst was het dit jaar 

in Heibloem (Limburg). Daar werd slechts 680 mm gemeten tegen 756 normaal. 

 

 

https://nieuws.weeronline.nl/15-12-2019-in-top-5-warmste-jaren/
https://nieuws.weeronline.nl/6-10-2019-koudste-6-oktober-ooit-gemeten/
https://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2018-2/
https://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2019-2/zomer/juni/
https://nieuws.weeronline.nl/26-5-2019-officieel-recordwarme-juninacht/
https://nieuws.weeronline.nl/25-7-2019-live-blog-extreme-hitte/
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9. Dagvlinders 

 
Op 13 mei de eerste vlinderronde door de wijk. Het was niet echt warm, 13C maar wel veel zon. 
De wind maakte het nog fris. 
Toch zaten er leuke soorten. 
Kleine Vuurvlinder    2 
Citroenvlinder           6 
Bont Zandoogje        5 
Klein koolwitje           5 
Klein Geaderd Witje  1 
Groot Koolwitje         2 
Oranje Tipje              2 mannetjes 
Icarusblauwtje          1 vrouwtje 
Hooibeestje              2 
Koolwitje onbekend  5                   

Verder nog een nachtvlinder, het Klaverblaadje.     Citroenvlinder 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hooibeestje       Bruin Blauwtje 

 
Op 1 juni weer een ronde gelopen. Het was 22C, maar de periode ervoor was het erg fris weer geweest. 
1 dag warm weer bleek niet genoeg om alle vlinders te laten vliegen. Het is een stille tijd, waarschijnlijk net te vroeg 
voor de volgende generatie. 
Ik zag::  
Bruin Blauwtje  8 
Icarusblauwtje  1 
Hooibeestje      4 
Klein Koolwitje  3 
En nog 1 nachtvlinder: een Sint Jacobsvlinder 
Paul zag ‘smorgens een Citroenvlinder in de buurt, die er maar bij op geteld 

Op 29 juli zaten er erg veel Distelvlinders in de buurt. 
Ik liep snel een rondje en telde: 
Atalanta      3 
Boomblauwtje      2 
Bruin Zandoogje     6 
Distelvlinder   16 
Hooibeestje     1 
 
De Distelvlinder bleek dit jaar weer eens een topjaar te hebben. Af 
en toe is er een invasie. In februari zag ik op Samos al duizenden 
Distelvlinders vliegen. In Nederland waren er in het voorjaar ook 
veel exemplaren, en in augustus kwam de 2de generatie uit. 
De laatste echte  invasie van de Distelvlinder was in 2009.  
 
Op 30 september werd een Luzernevlinder (spec.) gezien.            Distelvlinder 

Totaal werden er 18 soorten dagvlinders gezien dit jaar 

 
 Atalanta  Citroenvlinder  Hooibeestje  Kleine vuurvlinder 

 Bont zandoogje  Dagpauwoog  Icarusblauwtje Luzernevlinder spec 

 Boomblauwtje  Distelvlinder  Klein geaderd witje  Oranjetipje 

 Bruin blauwtje  Gehakkelde aurelia  Klein koolwitje   

 Bruin zandoogje  Groot koolwitje  Kleine vos   
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10. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s) 

 De Smeermeisjes  foto Elise de Jager 
 

Dit jaar werd het seizoen geopend door Hugo. Op 13 februari had hij al een Bosbesuil in z’n lichtval en op 16 maart 
zelfs 4 Tweestreepvoorjaarsuilen, 1 Nunvlinder en 1 Vroege Spanner. 
Mike ontdekt eind mei een Witte Tijger in de tuin. 
 
Het voorjaar blijft op een paar dagen in  februari na behoorlijk fris. In onze wijk wordt minder 
gevlinderd dan in andere jaren. De vlinders zijn er gewoon nog niet. Eind mei zijn er 67 
soorten waargenomen, terwijl in 2018 met het warme voorjaar al 106 soorten gezien werden. 
Marion ontdekt op 25 april een nieuw soort voor de Hoekwierde, een Gevlekte 
Langsprietmot. En Hugo heeft de volgende nieuwe op 31 mei, een Gewone eikenvlekmot. 
 
Het eerste weekend in juni was lekker zomers. Het seizoen kon nu echt beginnen.  
Op zaterdag 1 juni hadden we met 5 lakenopstellingen een zeer geslaagde en gevarieerde 
avond. 
In het Windbos en bij de Tiny Forest was gesmeerd. Daar kwamen weinig vlinders op af. Er 
was genoeg aanbod van nectar. 
Door het prachtige weer (22 – 15C) en haast geen wind zagen we meer dan 100 soorten 
deze dag inclusief de vallen die Hugo en ik nog hadden gebruikt dit weekend. 

Witte Tijger  foto Mike A. 

 
We hadden er dat weekend 10 nieuwe soorten voor de Hoekwierde bij! 

                Witte Hermelijnvlinder 
 

 
Op 12 augustus komt Jan Boshuizen met een spannertje aanzetten die hij in een 
tunneltje in Almere Haven aantrof. 
Het blijkt een Egale Bosrankspanner te zijn. Marion had er vorig jaar al 1 gemeld 
maar dat is denk ik toch een dwergspanner spec.  
Dan zou het betekenen dat dit de eerste van Flevoland is. 
 

Egale Bosrankspanner 

 Veelkleurige lichtmot Rhodophaea formosa 1-6-2019 

 Kraagvleugelmot Nephopterix angustella 1-6-2019 

 Variabele oogbladroller Epinotia nisella 1-6-2019 

 Asgrauwe wortelmot Dichrorampha aeratana 1-6-2019 

 Oranje haakbladroller Ancylis mitterbacheriana 1-6-2019 

 Koraalbladroller Ptycholoma lecheana 1-6-2019 

 Reuzenbladroller Choristoneura hebenstreitella 1-6-2019 

 Goudrugelzenvouwmot Phyllonorycter klemannella 1-6-2019 

 Fijnsparkegelmot Assara terebrella 2-6-2019 

 Granietbladroller Phiaris schulziana 2-6-2019 

 Schorsboorder Enarmonia formosana 2-6-2019 

 Essenmot Prays fraxinella 2-6-2019 

 Veelkleurige lichtmot Rhodophaea formosa 1-6-2019 

 Kraagvleugelmot Nephopterix angustella 1-6-2019 

 Variabele oogbladroller Epinotia nisella 1-6-2019 

 Asgrauwe wortelmot Dichrorampha aeratana 1-6-2019 

 Oranje haakbladroller Ancylis mitterbacheriana 1-6-2019 

 Koraalbladroller Ptycholoma lecheana 1-6-2019 

 Reuzenbladroller Choristoneura hebenstreitella 1-6-2019 

 Goudrugelzenvouwmot Phyllonorycter klemannella 1-6-2019 

 Fijnsparkegelmot Assara terebrella 2-6-2019 

 Granietbladroller Phiaris schulziana 2-6-2019 

 Schorsboorder Enarmonia formosana 2-6-2019 

 Essenmot Prays fraxinella 2-6-2019 
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Door de warme (hete) zomer werd er lekker gevlinderd. In juni en juli bleef het nieuwe soorten opleveren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was vorig jaar de Buxusmot de grote paniekzaaier onder de mensen, dit jaar was dit rond de 
Eikenprocessierupsen die in grote getalen aanwezig waren. 
De haartjes van de rupsen veroorzaken enorme jeuk en sommige mensen krijgen echt allergische reacties. 
Aan de Eikenbomen werden rood/witte linten gehangen met waarschuwingen. 
De vlinders die uit de rupsen kruipen hebben ook die haartjes, maar het zijn mooie vlinders. 
De paniek was een beetje overdreven. In de Hoekwierde werden tussen 27 juli en 21 augustus slechts 10 vlinders 
van de Eikenprocessierups waargenomen. 
Er werd voor gekozen om op een natuurlijke manier de Eikenprocessierups te lijf te gaan. Bij de Eikenbomen werden 
nestkastjes gehangen zodat de Koolmezen de rupsen kunnen opeten. 
Ook werden er speciale bolletjes geplant waar insecten op afkomen en daardoor ook weer vogels aantrekken zodat 
het eten van de rupsen in één moeite door kan gaan. We zullen het in 2020 beleven of dit werkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolletjes van bloemen “tegen de Eikenprocessierupsen”                       Vlinder van de Eikenprocessierups 
 
 
 

In augustus werden nog 3 nieuwe soorten ontdekt, de Zandkleurige Borstelmot, het 
Klaverblaadje en de Rietpalpmot. 
En op 2 oktober werd het laatste nieuwe soort nog op de lijst toegevoegd: de 
Duponcheliamot. 
De twee laatste vlinders van het jaar waren op 6 november de Zwartvlekwinteruil en 
tenslotte op 15 december de Kameleonbladroller 
 
 
              Zwartvlekwinteruil 
 

 Gammapalpmot Teleiodes vulgella 10-6-2019 

 Vroege veldbieskokermot Coleophora otidipennella 14-6-2019 

 Appelkwastmot Blastodacna atra 18-6-2019 

 Wilgensteltmot Caloptilia stigmatella 19-6-2019 

 Witte mospalpmot Bryotropha similis 23-6-2019 

 Zwartbandlichtmot Glyptoteles leucacrinella 24-6-2019 

 Zwarte palpmot Gelechia nigra 25-6-2019 

 Goudvleksteltmot Caloptilia alchimiella 25-6-2019 

 Gewone silene-uil Hadena bicruris 28-6-2019 

 Ringelrups Malacosoma neustria 30-6-2019 

 Geelpalpmot Eccopisa effractella 2-7-2019 

 Grijze metaalkokermot Coleophora deauratella 2-7-2019 

 Streepkokerbeertje Eilema complana 9-7-2019 

 Brede w-uil Lacanobia w-latinum 20-7-2019 

 Egale stipspanner Idaea straminata 20-7-2019 

 Pinokkiomot Synaphe punctalis 22-7-2019 

 Grijze bandlichtmot Sciota hostilis 24-7-2019 

 Bijvoetvedermot Hellinsia lienigianus 24-7-2019 

 Bonte fruitbladroller Eudemis profundana 24-7-2019 

 Graanworteluil Euxoa tritici 24-7-2019 

 Diamantborsteltje Acleris cristana 27-7-2019 

 Witte iepenooglapmot Bucculatrix albedinella 30-7-2019 

 Muisbeertje Pelosia muscerda 30-7-2019 
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11. De Hoekwierde wintervogelwandelingen in 2019.  

 
Maandag 14 januari 
We zijn met z’n achten vandaag en krijgen een paar regenbuien over ons hoofd. In de “appeltjesboom” bij Hans en 
Marion zitten 2 Halsbandparkieten lekker te eten. Ze bleven rustig zitten en we konden mooi dichtbij komen. Bij het 
Marion’s Vogelbossie zat tussen de Vinken, Huismussen, Roodborsten en Spreeuwen een mannetje Rietgors, 
dat was een leuke waarneming. In het Windbos troffen we minstens 6 Goudhaantjes en een mogelijk 
Vuurgoudhaantje aan. De Holenduiven zaten weer in de buurt van de uilenkasten, ook een paartje Pimpelmees 
was niet weg te slaan bij een nestkastje en zelfs Sneeuwklokjes stonden al in bloei. We zagen 2 Koperwieken en 
over de Kwelbeek vloog de IJsvogel. Jammer genoeg zag niet iedereen deze. En in de gracht waren de Futen al 
weer een nest aan het bouwen. 
In totaal zaken we 32 soorten 
 
 
Maandag 28 januari 
De regen stopte precies om 9 uur. Maar er was wel veel wind en ondanks de 4C voelde het toch erg koud aan. 
Bij de volkstuintjes hadden we 3 Rietgorzen in winterkleed. In het Windbos zagen we Koperwieken en eindelijk 
kregen we weer eens Staartmezen (3 ex.)  in beeld!  Ook het Vuurgoudhaantje liet zich weer horen en zien en we 
zagen 2 Zanglijsters. Met Paul gingen we in gesprek over de nieuw te bouwen hut bij “de plek” en de renovatie van 
de bestaande observatiehut. Er kwamen leuke ideeën uit en Paul zou het plan verder uit gaan werken. We hoorden 
Sijzen maar kregen ze niet in beeld, evenals de Boomkruiper. 
Tijdens het koffie drinken kwamen nog Turkse Tortels en Huismussen voorbij. 
Totaal zagen we 29 soorten 
 
 
Maandag 11 februari  
Na alle regen en storm van afgelopen weekend was het nu met het 
zonnetje en weinig wind een verademing om te wandelen. Tijdens het 
brood strooien bij de gracht kwam het paartje Knobbelzwaan 
aangezwommen. In het Windbos zat nog een behoorlijke groep 

Koperwieken. Bij de observatiehut 
zaten veel Vinken. Tijdens de wandeling 
vlogen vele groepen Kolganzen en 
Grauwe Ganzen over, ook een groep 
Toendra Rietgans vloog om 9 uur al over maar toen was iedereen gezellig aan het 
babbelen. We hoorden Sijs en zagen een Boomkruiper een boom in kruipen. Het 
nest van de Futen was nergens meer te bekennen. 
Zanglijster zongen uit volle borst! Marijke maakte prachtige kunstwerkjes op mooie 
zwerfstenen, we mochten er allemaal één uitkiezen! 

Onderweg raakten we Bert nog kwijt, maar gelukkig werden we op tijd weer herenigd. Een paartje Ringmus had 
bezit genomen van een huiszwaluwnest onder de til. 
Totaal zagen we 33 soorten. 
 
Maandag 25 februari  
Marlies was zo stoer om alleen te gaan, verder was iedereen verhinderd. 
Totaal zag ze 26 soorten 
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Maandag 11 maart 
Alweer de laatste winterwandeling in de Hoekwierde. Deze week begint officieel de broedperiode. We gaan in het 
voorjaar en in de zomer regelmatig andere gebieden bezoeken en starten in november weer met de Hoekwierde 
vogel-winterwandelingen. 
Bij het bruggetje zagen we dat de Kokmeeuwen allemaal alweer in zomerkleed waren, ze hadden de zwarte kop. 
We liepen door het Windbos en keken naar hoe ver de werkzaamheden bij de Plek waren. Fantastisch zoveel als 
daar gedaan is. Er liepen 2 Witte Kwikstaarten rond, die broedden elk jaar op het dak van de flat, 
Voorts liepen we naar het Eksternest om deze periode af te sluiten met koffie en wat lekkers. Onderweg zagen we 
Kleine Mantelmeeuw, Staartmees en hoorden we Boomklever 
 

Tussen maart en november bezochten we andere hutten 
 
 
Maandag 4 november 

 
De start van het nieuwe seizoen. Alles is prachtig met herfstkleuren en we kunnen de nieuwe vogelhut uit gaan 
proberen. Daar is de afgelopen periode met man en macht aan gewerkt. 
Bij het bruggetje kregen we een Boomkruiper in beeld en tijdens de wandeling zagen we een paar keer de Sperwer 
in de lucht die door Eksters het gebied uitgejaagd werd. Op “de plek” was het prachtig geworden, Margreet R. 
maakte er foto’s van. Ook de struiken in de Tiny forest waren in al die maanden enorm gegroeid. Bij de Kwelbeek zat 
een Blauwe Reiger en vloog er een Aalscholver over. De nieuwe hut is fantastisch geworden, wat een stevig 
bouwwerk en ruimte! Jammer genoeg zaten er op dat moment niet erg veel vogels, terwijl er voldoende voedsel was 
aangeboden. Volgende keer beter. 
Tijdens het koffiedrinken zagen we nog een Ringmus. 
Totaal zagen we 32 soorten 
 
 
Maandag 18 november 
Bij het bruggetje zat gelukkig weer een Waterhoentje. We liepen over het fietspad naar het Vogelbosje en zagen 
onderweg Turkse Tortels, Merels, Koperwieken, Goudhaan, Heggenmus enz. 
Bij de Kwelbeek zaten in de kaardenbollen op het dijkje allemaal Puttertjes, erg leuk om door de telescoop te 
kunnen bekijken. 
Onderweg dachten we een Goudvink te horen, maar we kregen hem niet in beeld en de Spreeuwen waren ook 
enorm gekke geluiden aan het maken zodat we het niet zeker wisten 
Totaal zagen we 30 soorten 
 
Maandag 2 december 
Vandaag waren er veel mensen verhinderd, toch werden er Goudhaantjes en een Grote Gele Kwikstaart ontdekt. 
Totaal zag we 25 soorten 
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Maandag 16 december 
Leuk was deze dag weer de Sperwer gezien te hebben en er trokken veel ganzen over, zodat er goed geoefend kon 
worden op de geluiden en vliegbeelden van Grauwe Gans, Kolgans en Brandgans. 
Totaal zagen we 35 soorten 

Staartmees in de pindakaasboom bij de observatiehut   foto Peter Scholten 

 
Maandag 30 december. 
De laatste wandeling van het jaar. We waren maar liefst met 11 personen. Marlies legde meteen de lat hoog en wilde 
een record aantal vogels spotten. Dat wilde de anderen ook wel. Er werd een list bedacht om dan ook even op de  
dijk te kijken op het Gooimeer. 
Bij het bruggetje ging het snel met het aantal soorten. Langs en in de gracht zaten totaal 4 Waterhoentjes, waarvan 
één wel erg kreupel liep. 2 Knobbelzwanen vlogen over evenals diverse groepjes Grauwe- en Kolganzen  Bij de 
voederplek van Marlies zaten Koolmezen, Pimpelmezen, Heggenmus, Roodborst, Merel, Gaai, Grote Bonte 
Specht en zelfs een Holenduif. Verderop in het Windbos hoorden en zagen we Staartmezen en een Boomkruiper.  
We gingen de dijk op om over het Gooimeer te kunnen kijken. Dat leverde een Brilduiker, Fuut, Zilvermeeuw, 
Torenvalk en Kuifeend op. 
In de observatiehut was het een drukte van jewelste. In de hut allemaal kakelende “vogelaars” en buiten de hut op de 
silo’s en voederplanken ontzettend veel soorten vogels die op het voer afkwamen. Margreet R, zag nog een 
Appelvink, verder zaten er 3 Kepen en kwamen er Staartmeesjes op het vet en pindakaas af. 
Vanuit het bos hoorden we een Blauwe Reiger roepen en Marlies dacht nog een Zanglijster te zien. 
En langs de Kwelbeek zagen we nog Turkse Tortels en een Ringmus die bij een nestkastje van de huiszwaluwtil in 
en uit vloog. 
Het jaar werd afgesloten met een oliebol en een record aan vogels. 
Totaal zagen we 40 soorten 

Groenlingen en een Keep op de voederplank   foto Peter Scholten 
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Totalen van de wandelingen in 2019 

 Datum 14-jan 28-jan 11-feb 25-feb 11-mrt 4-nov 18-nov 2-dec 16-dec 30-dec 

1 Aalscholver x   x   x x x   x x 

2 Blauwe Reiger           x   x   x 

3 Boerderij eend             x       

4 Boomklever         x           

5 Boomkruiper x x x   x x x     x 

6 Brandgans                 x   

7 Brilduiker                   x 

8 Ekster x x x x x x x x x x 

9 Fuut x                 x 

10 Gaai x x x x   x x x x x 

11 Goudhaan x     x x x x x x   

12 Grauwe gans   x x   x   x x x x 

13 Groenling x x x x x x x   x x 

14 Grote bonte specht x x x x x x x x x x 

15 Grote gele kwikstaart               x     

16 Grote zaagbek         x           

17 Halsband parkiet x x     x   x   x x 

18 Heggenmus x x x x   x x x x x 

19 Holenduif x x x x x x     x x 

20 Houtduif x x x x   x x x x x 

21 Huismus x x x x x x x x x x 

22 Kauw x x x     x     x x 

23 Keep           x   x   x 

24 Kleine mantelmeeuw         x           

25 Knobbelzwaan     x   x       x x 

26 Kokmeeuw x x x x x x x x x x 

27 Kolgans   x x           x x 

28 Koolmees x   x x x x x x x x 

29 Koperwiek x x x   x x x       

30 Krakeend         x           

31 Kuifeend                   x 

32 Meerkoet x   x x   x x x x x 

33 Merel x x x x x x x x x x 

34 Pimpelmees x x x x x x x x x x 

35 Putter     x     x x       

36 Rietgors x x                 

37 Ringmus x   x   x x x   x x 

38 Roodborst x x x x x x x x x x 

39 Soepeend x x x x   x x x x x 

40 Sperwer           x     x   

41 Spreeuw x x x x x x x x x x 

42 Staartmees   x   x x       x x 

43 Stormmeeuw         x       x x 

44 Sijs   x x               

45 Tjiftjaf           x         

46 Torenvalk                   x 

47 Turkse Tortel x x x     x x x x x 

48 Vink x x x x x x x x x x 

49 Vuurgoudhaan   x   x             

50 Waterhoen x x x x x   x x x x 

51 Wilde eend x x x x x x x x x x 

52 Winterkoning x x x x x x x x x x 

53 Witte kwikstaart         x           

54 IJsvogel x                 x 

55 Zanglijster   x x x x       x   

56 Zilvermeeuw                   x 

57 Zwarte Kraai x x x x x x x x x x 

 Totaal aantal soorten 32 29 33 26 32 32 30 25 35 40 
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12. Dank 

 
Door het melden en elkaar op de hoogte brengen van waarnemingen kunnen steeds meer mensen mee genieten 
van al het moois in onze wijk. 
Alle onderstaande personen worden erg bedankt voor het doorgeven van waarnemingen en/of het opsturen van 
foto’s of meedoen aan tellingen enz. 
 
 
 

• Anneke van Schijndel  
• Arjen van Veen 

• Bert Vogelvang 

• Elly Beerthuizen 

• Hans Lap 

• Hester Brouwer 

• Hugo Wieleman 

• Ingela Schuuring 

• Johan Bosma 

• Joop van de Merbel 

• Leida van Dijk 

• Margreet Diemer 

• Margreet Roos 

• Marion Lap 

• Marijke van Rutsen 

• Marlies Vos 

• Maryse van der Ben 

• Mike Aper 

• Nicolette van der Ben 

• Paul Weber 

• Peter Scholten 

• Regien Loggen 

• Rinus Hofs 

• Rob en Elise de Jager 

• Wil Lankhoorn            Roodborst  foto Hugo Wieleman 
 
 
 
 
 
 
 

Vuurgoudhaan  foto Hugo Wieleman 
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