
Het jaar werd uiteraard 

gedomineerd door Covid-

19. Er ontstond meer inte-

resse voor vogelhutten 

waardoor ook de hut  

Thornspic goed bezocht 

werd dit jaar.  

Helaas viel de bloei in de 

biodiversiteit weide wat 

tegen en zullen we dit jaar 

opnieuw gaan inzaaien.  

Veel reguliere vogels met 

hun jongen, zoals de Huis-

mus, Spreeuw, Pimpel en 

Koolmees, Vink, Groen-

ling, Merel, Kauw, Kraai, 

Ekster, Vlaamse gaai, een 

familie Grote Bonte Specht 

en uiteraard de Holeduif 

lieten zich regelmatig en 

soms in grote getalen zien. 

Maar gelukkig werd ook de 

Heggenmus, de Zanglijster, 

het Winterkoninkje, de  

Zwartkop, de Fitis, de Tjif-

tjaf, de Putter, het Rood-

borstje en de Boerenzwa-

luw regelmatig gezien.   

Ook de Sperwers deden 

ook dit jaar de vogeltuin 

weer zeer regelmatig aan, 

soms gedurende langere 

tijd. 

Gelukkig kregen we ook dit 

jaar zeer regelmatig bezoek 

van de Groene specht 

(m+v en één jong).  

Helaas gingen twee van de 

drie jonge Groene Spech-

ten dood (hevige storm en 

door onbekende oorzaak).  

De echte verrassingen dit 

jaar waren:  

De Middelste Bonte Specht 

die langere tijd voor de hut 

verbleef en zelfs vaste gast 

lijkt te worden, de Ge-

kraagde Roodstaart, de 

Appel- en Goudvink, de 

Sijs, het Vuurgoudhaantje, 

de Koperwiek en de Keep 

die zich lieten zien, al was 

het soms maar kort. 

 

De Steenuiltjes waren dage-

lijkse gast rond de boerderij 

en hebben zich dit jaar een 

aantal maal bij de nestkas-

ten laten fotograferen. 

 

De drie eekhoorns zijn 

inmiddels dagelijkse gast en 

geven 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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