
Deze zomer kenmerkte 

zich wederom als zonnig 

én droog, dus dat heeft wat 

betreft fotograferen niet 

tegengewerkt.  

Ook dit jaar zijn er weer 

één–en twee- jarig bloemen 

gezaaid om de vogeltuin 

weer mooi in kleur te zet-

ten. Helaas viel die bloei, 

mede door de droogte, 

weer wat tegen.  

De grote weide naast de 

toegangsweg is in het kader 

van biodiversiteit “terug 

gegeven” aan de natuur en 

open gesteld voor de be-

zoekers van de hut. In juni 

en juli stond de wei prach-

tig in bloei, wat een grote 

groep Putters aantrok.  

De zomer was wéér zonnig en wéér droog….. 

De hut is in 2020 weer 

goed bezocht  

Veel reguliere vogels met 

hun jongen, zoals Huis-

mussen, Spreeuwen, Me-

zen, Vinken, Merels, Kau-

wen, Kraaien, Eksters, 

Vlaamse gaai, een familie 

Grote Bonte Specht en 

uiteraard de Holeduiven 

lieten zich regelmatig en 

soms in grote getalen zien. 

Maar gelukkig werd ook de 

Heggenmus, de Zanglijster, 

het Winterkoninkje, de 

Fitis, Tjiftjaf, Putter en het 

Roodborstje regelmatig 

gezien.  Het Winterkonin-

kje bouwde zelfs een nest 

boven één vd luiken van de 

hut. 

De Sperwers (man, vrouw 

en later een jong) deden 

ook dit jaar de vogeltuin 

weer zeer regelmatig aan . 

Gelukkig kregen we ook dit 

jaar zeer regelmatig bezoek 

van de Groene specht 

(m+v en twee jongen)  

De echte verrassingen dit 

jaar waren:  

De Kleine Bonte Specht, 

Boompieper, Kneu, Tuin-

fluiter, Koperwieken en de 

Barmsijs, die zich lieten 

zien, al was het soms maar 

kort.  

De Steenuiltjes zijn dage-

lijkse gast bij de boerderij 

en hebben zich dit jaar ein-

delijk voor het eerst een 

aantal maal bij en in de 

nestkast, rechts voor de 

hut, laten fotograferen. 

Verder hadden we, wat 

minder frequent, de witte 

kwikstaart en een enkele 

keer de grote gele kwik-

staart op bezoek. 

 

De eekhoorns zijn inmid-

dels dagelijkse gast en ge-

ven veel vertier voor de 

hut.  

 

Laten we hopen dat ook 

2021 weer mooie verrassin-

gen voor ons in petto 

heeft. 

Dank voor jullie bezoek en 

mooie foto’s! Tot ziens! 
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