
Flyer hut Thornspic 2021 

De inrichting vd hut 

De hut is ingegraven zodat je op 
waterniveau kunt fotograferen. Er 
zijn drie royale zitplaatsen en de hut 
is voorzien van 3 schommelkoppen 
en een rijstzak. Er is geen glas zodat 
je geen stops verliest aan licht. De 
hut ligt met de kijkrichting op het 
noorden waarmee je onder veel 
omstandigheden ideaal licht hebt. De 
hut is voorzien van elektra voor het 
opladen van je apparatuur en  van  
koffie- thee-faciliteiten. Er is een 
kacheltje/ventilator aanwezig. 

Gebruik van toilet kan via een aparte 
ingang in de woning. Er is voldoende 
parkeergelegenheid op het afgeslo-
ten erf. Voer en vogelvet is aanwe-
zig. 
De hut is van 07.00—18.00 uur be-
schikbaar.   

Kosten en reserveren 

De kosten zijn bij het gebruik door 1 
fotograaf  € 40,- per dag, voor 2 foto-
grafen € 50,- voor 3 fotografen € 60,- 
(zie de website ivm Covid-19) 

Betaling bij aanvang vd dag contant  
of (voorkeur) via vooruitbetaling, 
liefst minimaal 3 dagen van te voren 
op bankrekeningnr.  
NL53 INGB 0002 8460 16  
tnv M. van der Kruijk 

De fotohut Thornspic is gelegen in een landelijk gebied aan de rand 

van de noordzijde van de Veluwe in het dorp Doornspijk tussen Nun-

speet en het vestingstadje Elburg. 

De hut is in 2014 gebouwd in een voormalige paardenweide die is 

omgebouwd tot een wilde bloementuin met gevarieerde bomen en 

struiken, behorende bij een riet gedekt boerderijtje uit 1890. 

Welke soorten kun je aantreffen? 

In de tuin vind je nu steeds meer vogelsoorten maar ook vlinders en 

bijen die naarmate de tuin volwassener wordt, in aantallen zullen 

toenemen.  

Daar waar we aanvankelijk alleen de reguliere soorten tuinvogels 

zagen zien we nu ook regelmatig de heggenmus, het winterkoninkje, 

de fitis, tjitjaf, grote bonte spechten, de groene specht en de sper-

wer. Ook zijn in de zomer vaak putters te gast in de tuin en wordt de 

witte en gele kwikstaart waargenomen.  

Bijzondere soorten zijn de koperwiek en kortgeleden zelfs de Kleine 

Bonte Specht en af en toe een steenuiltje dat zich ophoudt bij de 

nestkast voor de hut. Hopelijk gaan ze daar broeden. 

De grote weide van bijna 1 hectare achter de hut, is open gesteld 

voor hutbezoekers en staat zomers vol bloemen dus is er naast de 

vogels in het voorjaar en zomer ook genoeg rond de hut te zien. 

Neem dan vooral ook je macrolens mee. 

Bekijk gemaakte foto’s op  www.hut.thornspic.nl of op het in-

stagramaccount instagram.com/hut_thornspic of zoek op Instagram 

onder de tag #hut_thornspic. 

Foto:  Martin van der Kruijk 

Voor info over vogelhut fotografie en een review op de hut 

kijk op: fotohutfotografie.nl  

Z.o.z. 

Foto : Wim Berends 

http://fotohutfotografie.nl/


We hebben ons best gedaan om je zoveel moge-

lijk een fijne, succesvolle dag te bezorgen.  

Wij staan open voor feedback dus, heb je een 

idee of voorstel tot verbetering, laat het ons we-

ten svp. 

We hebben de tarieven, net als voorgaande jaren, 

onveranderd, laag gehouden om een bezoek aan 

de hut voor iedereen mogelijk te maken.  

Hopelijk tot ziens! 

Martin en Imke 

Bezoek ons op het web:  

https://www.hut.thornspic.nl/ 

Garanties 

kunnen we niet geven. Niet op het weer, niet op 

de soorten, niet op aantallen en niet op de fotore-

sultaten. 

Mocht je op het laatst verhinderd zijn of wordt 

het ronduit bar slecht weer, dan kun je altijd in 

overleg en mits minimaal 48 uur van tevoren ge-

meld, met ons een nieuwe datum prikken.  

Omdat de hut op privé terrein ligt zullen we data 

altijd in overleg moeten bepalen.  

Tip:  

“Laat je verrassen” 

Donkere kleding, weinig bewegen, niet te vaak de hut uit,  niet of 

zachtjes praten en niet te veel voeren en daarna........ 

geduld....  ! 

Reserveren  

Op de website vind je een optie “reserveer nu”. 

Daarna zie je een agenda met beschikbare da-

gen. Mbv de pijltjes kun je door alle maanden 

scrollen.  

Klik op de gewenste dag, vul vervolgens het for-

mulier verder in en kies “verstuur”. 

Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail dat 

de aanvraag is ontvangen en na goedkeuring 

ontvang je een mail met bevestiging en de link-

jes naar de diverse documenten. 

Martin van der Kruijk 

Bovenweg 80 

8085 SK Doornspijk 

06 83271053 

mail@hut.thornspic.nl  
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