
Rob Compaijen  20:53 30-12-2004  

Vanmiddag bij de Gelderse Sluis: 1 Zeearend, 2 Sperwer, 1 Ijsvogel, 4 Kleine Zwanen en enkele Grote 

Zilverreigers.  

 

Christien Mouw  19:21 29-12-2004  

Mark Karsemeyer vertelde mij vanmorgen Koperwieken te hebben waargenomen aan de Elspeter bosrand. 

 

Zelf met verbazing met mijn verrekijker naar een Roofvogel staan turen, die eens zo groot was als een 

Buizerd, spierwitte grote brede vleugels had met in de ellebogen zwarte ronde vlekken, en een brede 

spierwitte borst en kleine kop met grijze snavel. 

Zijn poten leken op die van een Havik. Hij vloog steeds even naar de grond en leek daar onder de kale hoge 

vlierstruik tussen de afgevallen bladeren zijn kostje bij elkaar te schrapen. 

Wie heeft een vermoeden om wat voor soort Roofvogel het hier waarschijnlijk gaat?  

 

Benno van den Hoek  17:58 29-12-2004  

Boven de Kievitslanden vanmiddag een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Aan de Elzenlaan in Zeewolde 

opnieuw geen Pestvogels aanwezig (gisteren wel 16) maar wel een vrouwtje Goudvink. Tussen de 

Hierdense Beek en het Spijkerwegje telde ik maar liefst 38 Grote Zilverreigers. Tot mijn verbazing had 

één sollitaire Zilverreiger gezelschap van een juveniele Lepelaar. De vogel zag er wat viezig uit en oogde 

ook niet fit (dit was nabij camping Hoophuizen). Langs de Varelseweg nog 6 Wilde Zwanen en een 

overstekende IJsvogel.  

 

Helma Schoonhoven  22:39 27-12-2004  

Tenminste 4 Grote Zilverreigers langs het Spijkerwegje, Nunspeet.  

 

Christien Mouw  18:08 27-12-2004  

Tientallen grote groepen luid gakkende Brandganzen en Kolganzen zien overtrekken boven de Elspeter 

heidevelden. De formaties ganzen vlogen zowel in Noordelijke als in Zuidelijke en zowel in oostelijke als in 

Westelijke richting, hetgeen een heel bijzonder schouwspel opleverde. 

Ook nog een groep van 16 Zwanen in Noordelijke richting zien trekken. Zij trokken stilzwijgend de 

heidevelden over.  

 

Benno van den Hoek  17:15 27-12-2004  

Aan het einde van de Driemerkenweg in de Polder Oosterwolde vanmiddag een grote groep piepers in een 

weiland. Hiertussen tenminste enkele Waterpiepers, waarvan 1 mooi kunnen bekijken op een paaltje langs 

een sloot. Ook vlogen nog enkele (Veld-?) leeuwerikken over, waarschijnlijk op de vlucht voor de vorst.  

 

theo den Hertog  14:08 27-12-2004  

Infiltratiebekkens Nunspeet: Grote Gele Kwikstaart26/12/2004  

 

Wim en Neli Janszen  17:23 26-12-2004  

Gezien vandaag langs de Varelseweg in Hulshorst  

Een Mannetje Grote Gele Kwikstaart en een grote Zilver Reiger  

 

Jan kuijper  10:39 26-12-2004  

21/12/2004 Bovenheigraaf Doornspijk Groene Specht 

25/12/2004 Broekdijk Elburg Gele Kwik  

 

Benno van den Hoek  16:33 24-12-2004  

Langs de Driemerkenweg (Polder Oosterwolde) vanmiddag tenminste 1 Ruigpootbuizerd. Nu zitten er wel 

een paar duizend ganzen nabij de eendenkooi. Naast zo'n 10 Zilverreigers nog een grote gemengde groep 

Kieviten, Goudplevieren en Bonte Strandlopers nabij de Bolsmerksluis. De groep was erg onrustig en vloog 

steeds op, maar ik kon geen potentieel gevaar vinden (Slechtvalk, Smelleken o.i.d.).  

 

Johan Hettema  20:01 23-12-2004  

Vanmiddag Spijkerwegje te Nunspeet een tweetalIndische ganzentussen een grote groep grauwe ganzen 

(200-250).In het Duits heet deze gans 'Streifengans' wegens de zwarte strepen op het achterhoofd en kruin. 

(Engels 'bar-headed'). 

Een fraaie exoot.  
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Adrie Hottinga  18:11 23-12-2004  

23 december 14 Wilde zwaan in het Vorchterbroek.  

 

Adrie Hottinga  18:09 23-12-2004  

23 december een vleugje Oosterwolde: in het SBB reservaat 8 Grote zilverreigers, 2 Waterpiepers, 100 

Grauwe ganzen en 8 Nijlganzen. In het Zijbroek te Vorchten ook 2 Grote zilverreigers.  

 

Christien Mouw  18:03 23-12-2004  

Een groepje Goudvinken waargenomen in de aanplant jonge dennen aan de Schotkamp te Elspeet. 

Juweeltjes om te zien en te horen!  

 

Wim van den Bergh  16:33 23-12-2004  

Vandaag een Klapekster op de Tongerense heide.  

 

Christien Mouw  18:00 22-12-2004  

Zingende sijsjes en groepjes groenlingen in de struiken en vliegdennen langs de bosrand. Een roepende 

Zwarte Specht en Havik in bos rondom de 'Berkenhorst'. En een Ruigpootbuizerd op rasterpaal in akkerland 

aan de Schapendrift te Elspeet aangetroffen vandaag.  

 

Johan Hettema  16:48 22-12-2004  

Vanmiddag 20 grote zilverreigersbij Spijkerwegje te Nunspeet, in weiland tesamen met 

200-250 kleine zwanenen een tiental wilde zwanen.  

 

Adrie Hottinga  16:26 22-12-2004  

18 december ganzentelling samen met Gert Prins; ruim 26.000 kolganzen tussen Wapenveld en beneden 

Welsum. een goed record voor de december telling. Tijdens de PTT telling op zondag 19 december een 

klapekster in de Dellen/rand ASK. Op meerdere locaties Kruisbekken en op het Heerderstrand 6 vr en 2 mn 

Brilduiker. 

Op woensdag 22 december 2 Grote zilverreiger in het Zijbroek te Vorchten.  

 

Wim van den Bergh  15:54 21-12-2004  

Vandaag een Klapekster op het Greveld bij Gortel.Gisteren de eerste baltsgedragingen gezien van 2 

Raven.Over 2 maanden zitten we bijna in het begin van de broedtijd (voor Raven)Opletten dus en blijf ze op 

de site melden.  

 

Benno van den Hoek  19:48 20-12-2004  

Vanmiddag vrijwel dezelfde soorten als gisteren gezien; dus IJsvogel bij Oldebroek en Parelduiker bij 

Roggebotsluis. Verder 50 Bonte Strandlopers in een drassig weiland net buiten Noordeinde. Ook 50-75 

'Bontjes' op de Roggebotplaat (Vossemeer). Verder meer Goudplevieren dan ganzen in de Polder 

Oosterwolde. Zowel bij Dronter- als Vossemeer geen Zeearend aanwezig vanmiddag.  

 

Benno van den Hoek  13:25 20-12-2004  

Zondagmiddag de Parelduiker bij de Roggebotsluis mooi kunnen bekijken. Ik stond bovenop de sluis en de 

vogel zwom onder mij langs voor de sluisdeuren. Helaas was het licht niet optimaal om foto's te kunnen 

maken. Even later bleef de vogel heel lang onder water om zo'n 100 meter verder weer boven te komen. 

Daarna zwom de vogel steeds verder weg. Verder een hele late Tjiftjaf in een boom naast de sluis, die wat 

wanhopig naar voedsel op zoek was. Zal het nog moeilijk gaan krijgen de komende tijd... Op een 

lantaarnpaal naast de sluis liet een Geelpootmeeuw zich nog fraai bekijken. Had daarna voortdurend ruzie 

met Kokmeeuwen. Tenslotte in de Polder Oosterwolde nog een vijftal Grote Zilvers en langs de Eekterbeek 

bij Oldebroek een IJsvogeltje.  

 

Bé Schilder  20:34 19-12-2004  

Slechtvalk rustend op een elek. mast in de hoenwaard deze vogel zit hier al vanaf sept.  

 

Michiel de Vries  17:24 19-12-2004  

Prachtige dag vandaag.Groepjes sijzen en putters mooi in het zonlicht gezien met op de achtergrond het 

geluid van de kleine zwanen.Deze zitten in grote groepen op het Wolderwijd samen met wilde en 

knobbelzwanen.  

 

Wim van den Bergh  08:02 19-12-2004  

mailto:a.hottinga@tref.nl
mailto:a.hottinga@tref.nl
mailto:christien@elspeet.info
mailto:christien@elspeet.info
mailto:a.hottinga@tref.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:beschilder@wxs.nl
mailto:devriesheijblom@caiway.nl


Nagekomen mail:Op 16 december 1 Klapekster op de Ermelose heide en nog 1 Klapekster op de 

Stakenberg(West-zijde)  

 

Jan Borst  17:54 17-12-2004  

Vossemeer: 1 juv Parrelduiker,1 zeearend, 600 bontestrandlopers, 1 IJsvogel, 10 grote zilverreigers.  

Kettelmeer: 2 Topper m+v, 1 Middelste zaagbek v, 2 zwarte zeeënd v, 1 veldleeuwerik, 30 grotezaagbek 

m/v. 10 nonnetjes meest v.  

 

Johan Hettema  19:33 16-12-2004  

Vanmiddag rond drie uur bij Polsmaten een zeearendop afstand bij eilandjes Ral en Snip,tegen Flevolandse 

kant aan. Een paartje [B]brilduikers[ 

kwam langs de vogelhut vliegen. Verder erg grauw,regenachtig en qua vogels zeer rustig.  

 

Benno van den Hoek  14:13 15-12-2004  

Vanmorgen waren in de Polder Oosterwolde 2 Ruigpootbuizerds mooi te bekijken in vlucht; 1 langs de 

Driemerkenweg en 1 langs de Grote Woldweg nabij Kerkdorp. Voor de rest oogde de polder nogal leeg met 

weinig ganzen en Kieviten. In totaal wel zo'n 10 'Grote Zillies'.  

Voor de mensen die de komende tijd nog langs het Drontermeer gaan kijken; de Zeearend schijnt hier nog 

altijd ergens rond te zwerven, dus blijkf opletten!  

 

Jan E. Mons  21:11 12-12-2004  

11-12-2004: tenminste 12 krooneenden (mannetjes) in Wolderwijd kom Knardijk richting Zeewolde 

tenmidden van honderden tafel- en kuifeenden. Onderzoek naar eventuele vtouwtjes vanwege 

weersomstandigheden niet uitgevoerd.  

 

Jan Borst  20:21 12-12-2004  

Dit weekend in de tuin: 1 Glanskop, heel veel pimpelmezen, koolmezen, huismuzen, 1 ringmus, 2 turkse 

tortels, 1 sperwer, 1 jagende havik, 1 appelvink (overvliegend), 10 staartmezen (1 witkop) en opvallend veel 

vinken. In de Dellen vandaag (12-12-04) een groep van ongv. 50 kepen bovenin een aantal lariksen.  

 

Wim van den Bergh  18:01 12-12-2004  

Vandaag 1 Klapekster op de Oldebroekse heide (tegen de Kamperweg).In atlasblok 27-24 zie ik wel af en 

toe Raven maar vandaag dus niet.  

 

Jaap-Hendrik Denee  14:38 12-12-2004  

Bij het speelplaatsje aan de Churchilllaan in Harderwijk vanmiddag 2 Pestvogels ter plaatse.  

 

Adrie Hottinga  17:30 11-12-2004  

Dinsdag 7 december 2 juv Zeearenden, 3 Raven en > 7000 Brandganzen in de Oostvaardersplassen 

omgeven door circa 1500 Edelherten, 5 Vossen, Buizerds en natuurlijk de kuddes Konikpaarden en 

Heckrunderen.  

Het is een unicum in Europa. 

Maar ook thuis is het boeiend; op meerdere locaties roepen de Steenuilen al meer dan drie weken. 

Opgewarmd Nederland zorgt ervoor dat het inventarisatieseizoen zich verlegd. Vele tientallen Kramsvogels 

doen zich tegoed aan de apples in de hoogstam Present van Engeland. Tip voor aanplant: de appels van de 

Present van Engeland blijven tot diep in december hangen en zijn een goede voedselbron voor 

lijsterachtigen.  

 

Rob Compaijen  19:50 10-12-2004  

Vanmiddag 2 roepende, gewone, Goudvinken op de 'Knobbel'. Bij de Haelbergheide 1 Klapekster, 1 

roepende Raaf en een - gewone - Goudvink.  

 

Christien Mouw  19:38 10-12-2004  

Eén biddend Boomvalkje boven een veloren heideveld. 

Wat me opvalt is, dat daar waar ik met de kudde schapen aan voorbij trek, de Boomvalk weldra verschijnt. 

Wat zou daar toch allemaal naar boven komen, denk ik dan. En is de Boomvalk wellicht daardoor in staat 

hier te overwinteren? 

Wie helpt mij het weten..?  

 

Wim van den Bergh  06:06 10-12-2004  
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Gisteren was een IJsvogel aanwezig bij de Zwarte kolk in Wapenveld.  

 

Theo den Hertog  19:14 09-12-2004  

Vanmiddag in de tuin 14 [B]Barmsijsen[/B. Als ze morgen terugkomen zal ik eens kijken of het Grote of 

Kleine zijn. 

 

Heeft iemand wat meer informatie over het verschil tussen beide soorten dan de beschrijving van Svensson 

(anwb-gids)  

 

Benno van den Hoek  18:10 09-12-2004  

De ´weertechnici´ hadden het vandaag weer eens helemaal mis...en weer ging er een dag voorbij zonder de 

zon te hebben gezien. Toch was het (ondanks het beperkte zicht) de moeite waard in de Flevopolder. Op het 

Wolderwijd tussen vele Kuif en Tafeleenden een drietal Krooneenden (3M en 1V). Bij de Kleine Praambult 

lieten een adulte en een onvolwassen Zeearend zich prachtig in vlucht bewonderen terwijl ze duizenden 

Kieviten en ganzen de stuipen op het lijf joegen. Later gingen de vogels ver weg (achter het grijze gordijn) 

in het weiland zitten. Verder hier ook 2 vrouwtjes Blauwe Kiek, een Havik en 3 Vossen aanwezig. Langs 

de Torenvalkweg nog 1 Bonte Kraai. In Zeewolde de enig overgebleven Pestvogel langs de Elzenlaan niet 

meer terug kunnen vinden. Langs de Schollevaarweg zaten wel tientallen Kramsvogels nabij de 

fruitboomgaarden.  

 

Theo den Hertog  16:10 08-12-2004  

Zojuist bij Polsmaten de heer Lubbersen gesproken. Hij gaf aan op 5 september 2004 een OEHOEte hebben 

gezien rond 20.00 uur 's avonds. De vogel (wrsch. eerste winter) vloog tussen het Veluwemeer en de 

Zuiderzeestraatweg, richting Hulshorst 

 

Verder ca. 5000 kievitten en 2000 goudplevieren, ca. 40 bontestrandlopers, 50 Watersnippen, 2 Kemphanen 

en 1 ijsvogel 

 

Helma Schoonhoven  11:09 08-12-2004  

Daar schrik ik van Wim! Absurd, want dit is één van de mooiste vogels die Nederland gelukkig in 

toenemende mate kent! 

 

Ik zit bij het raam van mijn achtertuin en knip momenteel de zoveelste kerstkaart. Drie meter van mijn raam 

zit een eerste Groenling op een netje pinda's. Ik krijg er een erg dubbel gevoel bij. Ongeveer drie weken 

terug is onze grote, rode kater aangereden en is niet meer. De vogels maken hier dankbaar gebruik van en 

hebben volledig bezit genomen van onze tuin. Ik heb eigenlijk continue Boomklevers in mijn tuin, de 

Staartmezen laten zich af en toe horen en ik droom al stiekum van Pestvogels in mijn tuin. Helaas heb ik 

geen bessenstruiken, dus ik blijf dromen. De Groenling heeft wel een opvallend geel streepje, dus dan neem 

ik daar maar genoegen mee.  

 

Wim van den Bergh  06:48 08-12-2004  

Er zijn nog steeds Ravenstropers actief op o.a de veluwe die jonge Raven uit nesten halen.Derhalve zou ik 

wel Raven blijven melden op deze site maar moeten exacte en mogelijke nestplaatsen niet op internet 

verschijnen.Dit is gelukkig ook nog niet gebeurd. 

"de veiligheid" van de Raven staat hierbij voorop.  

 

Michiel de Vries  19:25 07-12-2004  

Vanmiddag een vuurgoudhaan in de struiken naast het huis.De witte streep op zijn kop was goed te zien.  

 

Christien Mouw  18:29 07-12-2004  

Vanmorgen maakte onze voormalige boswachter Peter van Asselt mij attent op twee roepende RAVEN die 

laag boven de bosrand de Schapendrift te Elspeet over vlogen.  

 

Benno van den Hoek  18:03 07-12-2004  

Vanmiddag enkele Kruisbekken ter plaatse langs de Stenenkomweg, ten zuiden van de Woldberg. Hier 

vloog ook een Raaf hoog over. Zowel op de Doornspijkse Heide als op De Haere geen Klapeksters kunnen 

vinden (De Dellen was vandaag afgesloten vanwege oefeningen). 

Tenslotte bij Polsmaten een paar duizend Kieviten op een hele grote zandplaat. Daartussen een paar honderd 

Goudplevieren. Op het Veluwemeer nog een paar honderd fluitende Kleine Zwanen.  
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Jan Borst  14:38 07-12-2004  

Voorin molecaten (Hattem) een groep van 6 appelvinken en een aantal groepjes van 10-20 sijsjes.  

 

Wim van den Bergh  16:08 06-12-2004  

Klapekster:1 Mouwenveld.Verder 6 noordse Goudvinken bij de Pas-opweg en nog eens 3 bij het 

Mouwenveld.Op een fietspad bij het Greveld verse stront van een Boommarter.(veel bessen hierin)  

 

Christien Mouw  14:05 06-12-2004  

Vanmorgen voorjaarsachtige tafereeltjes aangetroffen op de Stakenberger heide in Elspeet. 

Groenlingen, Fraters en Roodborsttapuiten lieten zich zien en horen. Het was een lust om te zien hoeveel 

soorten vogeltjes er nog vanuit de heidepollen opvlogen wanneer de schaapskudde hen passeerde. 

Vooral vooraan de heide waar volop struiken staan en veel kruiden te vinden zijn, met de aangrensende 

landerijen langs de Schotkamp, is het voor vogelliefhebbers de moeite waard daar eens een kijkje te gaan 

nemen. 

 

Al enkele dagen een Ruigpootbuizerd waargenomen, stilzittend op een paal van de schapenweide, bij 'De 

Grasplak' grenzend aan de Nunspeterweg.  

 

Jan Borst  18:12 05-12-2004  

Vanochtend in Hattem (camping molecaten.) 5 appelvinken. 's Middags in de Dellen 1 klapekster, 2 (in 

ieder geval.) Raven, nog een roodborsttapuit en verder heel veel overkoment klein spul wat eigenlijk (door 

het gebrekkige licht.) niet te determineren was. Toen het echt bijna donker was in Molecaten nog 2 

bosuillen.  

 

Johan Hettema  15:49 05-12-2004  

Vanmiddag om 12 uur bij het Spijkerwegje een klapeksterin top van meidoornstruiken.Liet zich een aantal 

malen zien om daarna een lange tijd in rust te blijven zodat observatie prima mogelijk was. 

Verder duizenden kievitten,honderden goudplevieren,rond de 100 grauwe ganzen,500-600 

kolganzen,twee nijlganzen in oud maisveld. Aan roofvogels twee buizerds en een biddende torenvalk. Bij 

Polsmaten een 50putters in de elzenbomen. Op de zandplaat vele kievitten en goudplevieren en een tiental 

bonte strandlopers.Van deze laatste ben ik niet zeker:strandlopers weinig ervaring mee. Dus wanneer 

anderen deze ook gezien hebben , graag reactie.  

 

Benno van den Hoek  20:56 02-12-2004  

Vanmiddag op de Roggebotplaat (Vossemeer) opnieuw veel Kievitten met daartussen >100 Goudplevieren, 

10-15 Bonte Strandlopers en een tiental Wulpen. Verder een Dodaars en een drietal Grote Zilverreigers. 

(de Dwergganzen op Kampereiland niet kunnen vinden tussen de duizenden Kol- en Rietganzen).  

 

Theo den Hertog  10:48 01-12-2004  

Gisteren rond het Hendrik Mouwenveld (4houten) 

 

5 groepen Kruisbekken varierend van 3-12 vogels (ik heb het idee dat de groepen lang niet zo groot meer 

zijn als een week of 6 geleden) 

1 Raaf 

Verder overtrekkende grauwe - en kolganzen 

 

2 damherten 

 

Op het HMV geen Klapekster (benno)  

 

Wim van den Bergh  04:21 01-12-2004  

Gisteren werd een Groene specht waargenomen aan de Badhuisweg in de Horsthoek in Heerde.Ik wel vaker 

hier in de winter een Groene specht waargenomen al weet ik niet of dit een zwerver is of een lokale 

broedvogel. 

Volgend voorjaar hier maar eens extra opletten.  

 

Michiel de Vries  21:58 29-11-2004  

Sorry het is natuurlijk een ijsvogel.  

 

Michiel de Vries  21:55 29-11-2004  
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Zondag 28-11 een ijvogel gezien bij de natuurtuin in Harderwijk.  

 

Wim van den Bergh  04:42 29-11-2004  

Even vergeten dat ik op 27-11 ook een Bokje oppestte op de Stakenberg  

 

Jan Borst  19:21 27-11-2004  

Molecaten Hattem 27-11-04 2 bosuilen, +/- 20 kepen verder veel gewoon spul (opvallend veel koolmezen.) 

verder nog enkele goudhaantjes.  

 

Wim van den Bergh  15:38 27-11-2004  

Vandaag een redelijke dag: 

Ruigpootbuizerd:1 rand ASK,Dellen,witte staart met zwarte eindband,kop en bovenborst licht,onderbuik 

donker; 

Her en der Grote goudvinken met afwijkende roep. 

Zwarte specht:1 Stenenkomweg 

Zwarte specht: 1A50 Zwolse bos ri Zuidweg 

IJsgors:1 Stakenbergheide 

Klapekster:1 Stakenbergheide  

 

Wim van den Bergh  12:59 26-11-2004  

Ik heb een redelijk beeld van de Raven op de noord-Veluwe.Echter is onduidelijk wat er op het ASK 

zit,voorts is nog onduidelijk of er nog een paar aanwezig is in het Leuvenumse bos.Maar de winter duurt 

nog lang en dit zal nog wel lukken om de diverse territoria en eventueel nesten op de kaart te zetten  

 

Wim van den Bergh  12:53 26-11-2004  

Even vergeten dat ik gisteren op Vosbergen in Heerde meer dan 800 Kepen gezien had.Kennelijk profiteren 

deze vogels van het goede mastjaar.  

 

Jaap-Hendrik Denee  12:17 26-11-2004  

Lachen of huilen: 

Er staan net 2 politieagenten in m'n zaak met wat vragen over een zwarte Volvo en een man met een lange 

jas en camera met een telelens die al een paar keer in een woonwijk gesignaleerd was. Ze hadden 

telefoontjes gekregen van verontruste buurtbewoners. Nadat de nummerplaat was nagetrokken waren ze bij 

mij uitgekomen. Of ik hier meer van wist...! 

 

Ontkennen had duidelijk geen zin meer, dus toen heb ik schuld bekend en opgebiecht dat ik slechts de 

aanwezige pestvogels op de gevoelige plaat aan het zetten was (wat overigens nog niet naar wens gelukt is). 

Straks nog maar een keer die paranoide buurt 'teisteren' voor betere foto's.  

 

Jaap-Hendrik Denee  11:31 26-11-2004  

Vanmorgen 10 Pestvogels op de bessenstruiken in de groenstrook langs het NS spoor bij de Churchill- en de 

Kennedylaan in Harderwijk.  

 

Wim van den Bergh  05:48 26-11-2004  

Gisteren: 

1 Grote gele kwik bij de Horsthoekbeek 

2 Grote zilverreigers:Vossemeer 

enkele Bonte strandlopers Vossemeer  

 

Jaap-Hendrik Denee  16:42 25-11-2004  

Hmmm, knappe waarneming: om 16:35 uur invoeren dat je dezelfde dag om 16:40 iets hebt gezien... ;-) 

Het was om 16:20 uur.  

 

Jaap-Hendrik Denee  16:35 25-11-2004  

Vanmiddag 11 Pestvogels om 16.40 uur bij het kinderspeelplaatsje aan de Churchillaan in Harderwijk. NB. 

dit is vlak bij de Kennedylaan. Hier geen pestvogels aangetroffen.  

 

wouter van heusden  14:23 25-11-2004  

Vanmiddag 6 Pestvogels in plataan bij kerkje aan de Kennedylaan in Harderwijk.  
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Theo den Hertog  09:37 25-11-2004  

Gisteren 24/11 de zuidoost kant van de Tongerense Heide: 

- twee kleine groepjes (4-7) kruisbekken 

- Klapekster (27-43-31) 

- Veel Kramsvogels  

 

Wim van den Bergh  16:28 24-11-2004  

Vandaag 1 Grote gele kwik bij de Hezenberg,ook hier 2 Mandarijneenden,Bij een stuw ten zuiden van het 

Kloosterbos was 1 IJsvogel ter plaatse.  

 

Benno van den Hoek  13:16 24-11-2004  

Afgelopen zaterdag hoorde ik van een ringer bij Tongeren dat hij onlangs 1 Witbandkruisbek en circa 10 

Grote (Noordse-) Goudvinken had gevangen en geringd. Ze zitten er dus inderdaad!!  

 

Wim van den Bergh  06:10 24-11-2004  

Opgelet:Ook op de noord-veluwe zijn Goudvinken aanwezig met afwijkende roep:deze roep heeft veel weg 

van het toy-trumpet-geluid van een Witbandkruisbek. 

Denk dus niet te snel dat je het geluid hoort van een Witbandkruisbek.(Zichtwaarneming bij deze laatste is 

dus bijna noodzakelijk)  

 

Benno van den Hoek  20:17 22-11-2004  

Hierbij een oproep aan alle actieve waarnemers van de Noord-Veluwe; 

Voorgaande jaren werd er in de wintermaanden door onze vereniging een Klapekster-inventarisatie 

gehouden. Helaas lukt het door omstandigheden niet om zoiets deze winter in georganiseerde vorm te doen. 

Om toch een indruk te krijgen van de aantallen en verspreiding van de Klapeksters in onze regio wil ik 

iedereen vragen om ALLE Klapeksterwaarnemingen op deze site te plaatsen of rechtstreeks aan mij te 

sturen. Daarbij s.v.p. zo duidelijk mogelijk vermelden waar en wanneer de vogels waargenomen zijn (het 

liefst met atlasblok erbij).  

 

Mark Hoksberg  14:07 22-11-2004  

Ik heb zondagmiddag een uurtje gepost aan het einde van de Weibeek (tussen Strand Horst en Stadsweiden 

H'wijk) en dat leverde de volgende leuke waarnemingen op: 

-2 nietsvermoedende waterrallen op enkele meters afstand 

-een invallende roerdomp op dito afstand, later rondvliegend 

-ongeveer tien maal passerende ijsvogels (minimaal 2 ex) 

-een grote zilverreiger die een poos op de kruin van een els stond 

-een jagende sperwer door het broekbos 

En het was prachtig weer! 

 

Christien Mouw  14:39 21-11-2004  

Vanmorgen een adulte Smelleken [man-leiblaugrijs] met snelle en scherpe vleugelslag laag boven de 

heidevelden naar prooi zien jagen. 

 

Vanmiddag scheerde een Slechtvalk over het dak van ons huisje aan de Schapendrift heen, richting buurman 

Nunspeterweg, die duiven houdt en waar kippen buiten vrij rondlopen.  

 

Benno van den Hoek  16:51 20-11-2004  

Vanmiddag enkele heidevelden in De Dellen bezocht op zoek naar Klapeksters, die ik uiteindelijk hier niet 

aangetroffen heb. Wel een groepje van circa 15 Kruisbekken (overvliegend). Door het zonlicht, de fraaie 

herfstkleuren en de miljoenen waterdruppels aan bomen en struiken zagen de bossen er soms betoverend 

mooi uit. Uiteindelijk bovenop de Woldberg (achter PMT) toch nog een Klapekster waargenomen op de 

Doornspijkse Heide. Eerst vliegend en even later bovenin een struikje.  

 

Helma Schoonhoven  10:09 19-11-2004  

Ga naar www.grutto.nl en teken de petitie om de jacht op de GRUTTO in Frankrijk te stoppen! U kunt de 

petitie 'tekenen' tot 1 december 2004.  

 

Christien Mouw  19:36 18-11-2004  

Ondanks de eenzaam aandoende heidevelden waren daar vanmorgen nog heel wat vrolijke vogelgeluiden te 

horen. 
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Tussen de schapenweiden en de 'Grasplak' ontdekte ik nog een grote groep Tapuiten en bij de ven aan de 

Schapendrift scheerde een Boomvalk over de heide heen, terwijl aan de bosrand een groep Vinken op 

luidruchtige toon van zich liet horen.  

 

Theo den Hertog  15:49 18-11-2004  

Ik heb gisteren tussen twee afspraken door 1 uur pauze gehouden in Groningen. Op 1 km afstand van de 

haakbekken. Dat hoor je dus als je thuis bent.......! 

 

Vanmorgen deed Polsmaten aan de Waddenzee denken. Ca. 8000 Goudplevieren en ca. 3500 kievitten. 

 

Langs het Spijkerwegje een Klapekster  

 

Benno van den Hoek  11:21 17-11-2004  

Beste waarnemers, 

Zoals eerder aangegeven op deze pagina is er momenteel volop trek van diverse dwaalgasten uit het 

noorden. De Pestvogels zakken steeds verder naar het zuiden, waarbij er ook al enkele vogels in Zwolle zijn 

gezien. In de stad Groningen zijn gisteren (na de vogel die vanmorgen is overleden in Ureterp) opnieuw 2 

Haakbekken gesignaleerd (zie www.dutchbirding.nl). Het zal me niet verbazen als er binnenkort ook 

Notenkrakers volgen. Blijf opletten dus!!  

 

Wim van den Bergh  17:35 16-11-2004  

Vandaag 1 Klapekster op het Cyriasische veld nog een ex. op de Stakenberg en nog een ex. op de Elspeetse 

heide tegen de Noorderheide.Gisteravond in het schemerdonker een vliegende Houtsnip over de 

Haelbergheide en een Zwarte specht(Slaaptrek) in de Dellen  

 

Wim van den Bergh  16:52 14-11-2004  

Vanmorgen 3 roepende Waterrallen bij het eilandje Eekt Drontermeer,in het Reve-Abbert-bos een roepende 

Kleine bonte specht.Op de Woldbergheide 1 Klapekster,op de Doornspijkse heide (ASK) eveneens 

minimaal 1 Klapekster  

 

Helma Schoonhoven  16:31 14-11-2004  

Grote Woldweg, voor Noordeinde, 1 Grote Zilverreiger in het weiland. Langs de Zomerdijk, binnendijks, 

nog eens 3.  

 

Jan Borst  09:55 14-11-2004  

Twee weken geleden 31-10-04 4 ijsvogels in het kanaal bij hezenberg Hattem (ze hadden aardig ruzie met 

zijn allen) gisteren 13-11-04 er eentje gezien de carolina eend en de mandarijneendjes zag ik nergens meer 

wel 4 dodaars. Verder kloosterbos 1 havik hier ook een 5tal dodaars maar moeilijk te tellen want ze duiken 

de hele tijd onder enz.  

 

Adrie Hottinga  00:12 14-11-2004  

Tijdens ganzentelling 13-11-2004 5075 kolganzen in het ganzengedooggebied Vorchter- Wapenvelderbroek 

en 1 grote zilverreiger in de Welsumerwaarden.  

 

Wim van den Bergh  03:52 13-11-2004  

Op 12-11-04: 

IJsvogel: 1 de Hezenberg Hattem 

Mandarijneend:12 Hezenberg 

Roodhalsgans:escape nog steeds aanwezig IJssel Wijhe  

 

roel pannekoek  13:55 12-11-2004  

Deze keer geen waarneming, maar waarschijnlijk een aanstaande waaneming: op 11 november waren er bij 

de trektelpost van Falsterbo (Zuid-Zweden)18795 Pestvogels gepasseerd! In normale jaren 1000 tot 1500. 

Dus opletten zou ik zeggen.  

 

Wim van den Bergh  04:25 12-11-2004  

Gisteren 3400 Goudplevieren op en nabij de zandplaat in het Vossemeer en ongeveer 5000 Kieviten.Ook 

enkele tientallen Bonte strandlopers  

 

Theo den Hertog  
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19:21 10-11-2004  

Vorige week een verkeerde datum vermeld als uiterste datum voor aanmelding voor de excursie naar het 

Lauwersmeergebied. Dus nog maar eens in de herkansing: 

 

A.s. vertrekken we om 7.45 uur vanaf de carpoolplaats langs de a28, afslag Nunspeet-Oost - Epe. 

 

Vooral als je als vogelaar nog niet zo gevorderd bent is een excursie een prima gelegenheid om je kennis 

van de vliegende fauna te vergroten.  

 

Meld je zo snel mogelijk aan. 

 

Benno van den Hoek  15:06 10-11-2004  

Onderstaand een stukje uit een e-mail die ik vandaag van een bevriende Italiaanse vogelaar/ringer kreeg. Het 

wordt echt tijd dat dergelijke praktijken eens gestopt worden. Hier gaat je het haar toch recht van overeind 

staan!! Dat al die nieuwe landen bij de EU willen vind ik allemaal best, maar niet zolang deze landen hun 

jachtbeleid niet herzien!!!! (er zijn trouwens diverse sites waar je kunt protesteren tegen de jacht op (trek-) 

vogels). 

 

"I was in National Forest Guard office’s this afternoon to identify a lot of dead birds! It was very sad: 1500 

birds, some killed with shotgun and others with break neck after the capture with nets. They arrived from 

Sicily and were killed in only 5 days for restaurants of North Italy. I recognized 30 Corn Buntings, 2 Rock 

Sparrows (!!!), a Woodlark , 14 Calandra Laks, 5 Meadow Pipits and a lot of Skylarks (this last bird is not 

prohibited in Italy). 

I hope to have recognized all the species, but it was very difficult because the birds were frozen… it was 

very cruel!"  

 

Gisteren bij het Vossemeer nog minimaal 200 Bonte Strandlopers, > 50 Wulpen, ca. 25 Goudplevieren, en 

vele Kieviten op de (nog steeds grote ) zandplaat. In het Roggebotsebos slechts enkele Kramsvogels (en niet 

de gehoopte aantallen Appelvinken, Kruisbekken en eventuele Pestvogels op de vele Duindoornstruiken 

alhier).  

 

Wim van den Bergh  04:26 10-11-2004  

Gisteren(9-11-04) toch weer een Ravenpaar gezien in atlasblok 27-24. Er zijn dus toch nog minimaal 13 

paren aanezig op de noord-Veluwe ten noorden van Harderwijk-Vaassen  

 

Theo den Hertog  19:08 09-11-2004  

Vandaag bij Polsmaten, (afgaand op de mannetjes die tussen de grote groep meerkoeten en tafeleenden beter 

te tellen waren dan de vrouwtjes0 ca 100 Krooneenden 

 

Thuis opnieuw de (een) appelvink die zich in een plas op het schuurdak aan het wassen was.  

 

Wim van den Bergh  06:15 09-11-2004  

De Raven_tellingen van mij in de maanden Oktober en November leverde minimaal 12 aanwezige paren op 

boven de lijn Harderwijk- Vaassen.Onduidelijk is hoeveel paren er precies zitten op de Oldebroekse heide 

en of er nog een paar zit in het Leuvenumse bos.Zoals het er nu naar uit ziet zijn we een paar kwijt in het 

atlasblok 27-24 (Heerde)  

 

Wim van den Bergh  19:13 08-11-2004  

Grote Kruisbekken (foutje) dus wel gezien maar afstand zodanig groot dat details over snavel en dergelijke 

niet kenmerkend gediagnotiseerd kon worden  

 

Wim van den Bergh  19:09 08-11-2004  

Carolinaeend: 1 man (escape) Hezenberg hier ook 1 Dodaars. 

Op het Heerderstrand 3 Dodaarzen,2Brilduikers en 3 overvliegende (ZW)Grote kruisbekken 

Geluid duidelijk veel lager als het "gewone" kiep-kiep van gewone Kruisbek.(Vogels niet gezien) 

Verder aan de rand van het ASK(Dellen)1Klapekster  

 

Christien Mouw  14:20 08-11-2004  

Klapekster en Boomvalk waargenomen bij de 'Grasplak' te Elspeet, tevens een in Noordelijke richting 

vliegende formatie Ganzen en twee Houtsnippen in het Elspeter bos.  
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Wim van den Bergh  17:27 07-11-2004  

Bosuil: 2 territoria Gortelse bos, hier ook Groene specht en 300 Kepen.  

 

Christien Mouw  16:01 07-11-2004  

Grote groep Vuurgoudhaantjes twinkelierden op hoge toon in vliegden en berk op voormalig PTT. terrein 

aan de Stakenberg/Elspeet.  

 

DutchBirding.nl  14:55 07-11-2004  

Soort: Zeearend / White-tailed Eagle / Haliaeetus albicilla  

Waarnemingsdatum: 5-11-2004  

Plaats: Vossemeer  

Provincie: Flevoland  

Atlasbloknummer:  

Waarnemer: J. Messelink  

Opmerkingen: Onvolwassen exemplaar. Op een steen die net boven water uitstak op de zandplaat ten westen 

van Roggebotsluis, etend van een niet nader te definieren prooi en omringd door Kokmeeuwen, Kieviten en 

Goudplevieren van 16.30 - 17.00 uur. Vloog weg over het Roggebotse bos.  

 

Johan Hettema  14:32 07-11-2004  

Vanochtend opmerkzaam gemaakt door een djuu-djuu achtige zang, van een fem. goudvink, later kwam de 

heer erbij,met fraaie roze-rode buik.  

vanmiddag bij Polsmaten een zeer grote roofvogel van verre afstand gezien, met brede vleugels en 

horizontale vleugelstand bij glijden. trage vleugelslag.Gezien de grootte moet het een zee-arend zijn? Heeft 

lange tijd in de populieren gezeten op een van de eilandjes tegen de polder aan.Zijn er meer geweest die 

deze vogel gesignaleerd hebben? (rond 12-13 uur). Voorts grote groepen kolganzen en gr ganzen, en een 

grote zilverreiger. Werkelijk duizenden kievitten, in groet zwarte wolken over het Veluwemeer scherend.  

 

Adrie Hottinga  10:19 07-11-2004  

Zaterdag 5-11-2004 op ingezaaide graanakker 55 fouragerende Holenduiven te Vorchten.  

 

Benno van den Hoek  16:58 05-11-2004  

Tijdens een korte wandeling door de bossen van Zwaluwenburg ('t Harde) zag en hoorde ik vanmiddag 1 

Zwarte Specht.  

 

Wim van den Bergh  17:41 04-11-2004  

Vandaag een Klapekster aan de rand van de Oldebroekse heide met de Dellen.Verder in het Vierhouterbos 

diverse groepjes Kruisbekken  

 

Sjoerd Radstaak  17:38 04-11-2004  

Vandaag 3 Pestvogels kortstondig ter plaatse bij de kleine rotonde bij station ´t Harde. De vogels merkte ik 

roepend op en nadat ze een tijdje in de hoge bomen alhier hadden vertoefd vertrokken ze in een rechte lijn 

naar oost. Gezien het feit dat daar erg veel bessen staan zouden ze er nog wel eens rond kunnen hangen, 

helaas moest ik echter de trein in.  

 

Christien Mouw  20:07 02-11-2004  

Laatste dagen regelmatig de Zwarte Specht waargenomen in het Elspeter bos.  

 

christien  20:05 02-11-2004  

Volkomen met je eens, Theo. Maar élke vorm van fundamentalisme, is dan pas deugdzaam, als het gestoeld 

is op 'verdraagzaamheid'...! 

 

Met andere woorden, waar verdraagzaamheid niet voorop staat, valt elk fundamentalisme aan 

groezelementen, uit respectloos denken over je medemens. Dan vliegen er alleen maar 'scherven' in het 

rond..!  

 

Theo den Hertog  19:23 02-11-2004  

Te sterven voor een ideaal is nog te billijken, te doen sterven voor een ideaal is idiotisme ten voeten uit. Met 

nadruk schrijf ik niet idiotie. Idiotie overkomt je, dat gaat buiten je om. Voor idiotisme kies je, net zoals je 

voor het creationisme of darwinisme kiest. Ontoerekeningsvatbaarheid is derhalve uitgesloten, 
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ontoerekeningsvatbaren kiezen niet, die doen maar wat buiten zichzelf om. 

Met nadruk schrijf ik ook niet fundamentalisme. Want wat is het fundament van zo’n daad? Wat wil je op 

zo’n daad bouwen?  

 

Vanmiddag ben ik gevlucht voor het idiotisme in eigen land. 

 

Eerst een stuk bos 

- 8 kruisbekken t.p. 

- 3 kruisbekken o.v. 

- 11 kruisbekken o.v. 

- 30 kruisbekken t.p. 

- 7 sijzen t.p. 

- 15 kruisbekken t.p. 

Toen een stuk hei 

- 1 klapekster t.p. 

- 60 kruisbekken o.v. 

Tot slot nog een stukje bos 

- 200 kramsvogels t.p. 

- 40 kepen t.p. 

 

Soms is vluchten zo gek nog niet. Ik bedoel: als je wilt vluchten kun je dit beter in Nederland doen dan in 

Sudan, beter naar de Tongerense Heide dan naar Dafur. 

 

Christien Mouw  15:51 02-11-2004  

Kijk naar buiten en zie een groep van 54 Koperwieken levendig en druk aan het foureren op een grasakker 

aan de Schapendrift te Elspeet. 

 

Theo den Hertog  19:08 01-11-2004  

Beste Vogelaars, 

 

Zoals jullie in de vorige Anser hebben kunnen lezen vindt er 13 november a.s. een ganzenexcursie plaats 

naar Noord-Groningen. 

Omdat ik op dit moment de enige ben die zich heeft opgegeven (dat is niet echt gezellig) hierbij een 

herinnering. Dus wil je mee, reageer dan binnen 1 week (voor woensdag 17/11) via de mail of telefoon 

(0341-261418), zodat ik nog even tijd heb om chauffeurs en een opstapschema te regelen. Geef a.u.b. aan of 

je wel of niet wilt rijden. 

 

Als het aan mij ligt vertrekken we om 7.30 uur uit Harderwijk (den Herder wonen, tegenover carpoolplaats) 

en om 7.45 uur uit Nunspeet (carpoolplaats afslag a28 Nunspeet-Epe). Het lijkt me goed als we in de 

namiddag weer terug op de veluwe zijn. 

 

Groeten, 

Theo  

 

Helma Schoonhoven  17:35 31-10-2004  

Naast honderden Kievitten en tientallen Bergeenden, 

1 Chileense Flamingo en twee Nijlganzen bij Polsmaten, Nunspeet. Eén Bruine Kiek zat lange tijd in een 

boom op het eilandje linksvoor.  

 

Wim van den Bergh  16:25 31-10-2004  

Zwarte specht:1 Haelbergheide zuidweg 

Zwarte specht:2 Dellenweg Dellen 

Zwarte specht:1 Tongeren 

Raaf: 2 Dellen 

Buizerd:6 Tongeren 

Kleine bonte specht:1 PMT ASK 

Houtsnip:1 Haelbergheide 

Kruisbek:12 ZW PMT ASK 

Kruisbek:14 Haelbergheide 
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Grauwe ganzen en Kolganzen:zeer veel trek over ASK vooral ri ZZW 

Slechtvalk: ad vrouwtje jagend Engelse werk zwolle 15.55  

 

Wim van den Bergh  17:15 30-10-2004  

Vandaag op zoek naar Raven en mogelijke Waterspreeuwen (Geen van beiden gezien)kwam ik langs het 

Cyriase veld 

een Klapekster tegen en in Heerde centrum een overvliegende Barmsijs.Verder vond ik het vandaag althans 

op de Veluwe(bosgebied) tegen vallen.  

 

Wim van den Bergh  10:18 28-10-2004  

Zoals bij elke invasie van Kruisbekken komen ook zeldzaamheden als Grote Kruisbek en Witbandkruisbek 

naar Nederland.Op de Veluwe zijn deze vogels ook te verwachten.Deze vogels zijn na enige oefening ook 

aan het geluid te herkennen(CD Magnus Robb DBA).Opgelet dus!!  

 

Adrie Hottinga  19:17 27-10-2004  

Beste Benno, 

Mijn complimenten voor de web-site van de Vogelwacht. 

En nu maar vullen, zodat bekend wordt dat we in een goed vogelgebied op de Noord-veluwe vertoeven. 

 

Adrie Hottinga  19:10 27-10-2004  

16 oktober 1100 Grauwe ganzen 

17 oktober Wapenvelder Broek 1 Smelleken 

23 oktober Vorchten 1 Smelleken en doortrek Goudhaantjes en Vuurgoudhaantje  

 

christien  17:10 27-10-2004  

Grote groepen Grauwe ganzen trokken vandaag de Elspeter heidevelden over, richting winterkwartier.  

 

Theo den Hertog  11:02 27-10-2004  

26 oktober Tongerense Heide, 

 

27 Watersnippen opvliegend vanuit de hei. Opgeschrikt door een forse Buizerd met duidelijk afgezette witte 

staart met zwarte eindband (ruigpoot?). 

 

Op de hele heide geen Klapekster. Is het op de Tongerense Heide wellicht te druk met recreanten, of zie ik 

die beesten over het hoofd. In dat geval zijn er vast andere waarnemers die de Klapekster daar de laatste 

dagen wel zijn tegengekomen.Ik hoor het wel. 

 

Christien Mouw  19:53 26-10-2004  

Hoor de laatste dagen veel opgewekte lentegeluiden in het herfstbos weerklinken. Baltsende Buizerds 

duikelen hoog boven de bosrand uit in een hemels blauwe lucht. Een moment later zie ik ze weer als een 

speer naar beneden duiken. Vinken slaan er lustig op los. Aan de bosrand jubelen Merels en Lijsters in de 

kale takken van de berkenboompjes het hoogste lied. 

Een adder ligt op een heuvel te zonnen tegen een hoge heipol aan. Het zeepkruid bloeit nog onder de hagen. 

En de Boomvalken zijn dagelijks te zien boven de Elspeter heidevelden, richting het vennetje aan de 

Schapendrift. Tja....en dat allemaal tussen ontelbare Gele Knotszwammen, Rode Plaatjeszwammen, 

Geweizwammen, een opvliegende Houtsnip, neerdwarrelende blaadjes en een bosbodem bezaaid met mast. 

Bijzonder nietwaar...?  

 

Lennaert Steen  19:48 25-10-2004  

Gisteren in de Dellen bij Wezep gelopen. 

Veel trek van vink-achtigen en lijster-achtigen. 

In een top van een den; 6 Kepen (nog prachtig in zomerkleed). Verder veel Glanskoppen en een groep van 

16 Kruisbekken.  

 

Wim van den Bergh  17:46 25-10-2004  

Klapekster: 1 Welna 

Klapekster: 1 Greveld 

Klapekster: 2 Elspeetse hei Oost-zijde 

Klapekster: 1 Westeindse heide 
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Helma Schoonhoven  08:46 25-10-2004  

Ben me er van bewust dat dit een waarnemingenpagina is en geen mededelingenforum, dus bij deze: 

fantastische vogels gezien op de fotopagina van deze website met een enorme diversiteit en kleur. Van harte 

aanbevolen! Benno, mijn welgemeende complimenten!  

 

Benno van den Hoek  13:42 24-10-2004  

Een paar seconden geleden zat een Kleine Bonte Specht driftig te hakken in een Lijsterbesstruik op zo'n 5 

meter van m'n raam. Ik neem aan dat het dezelfde vogel is als enkele weken geleden.  

 

Helma Schoonhoven  19:02 22-10-2004  

Saaie boel bij Polsmaten, Nunspeet. Een Blauwe Reiger en 1 Grote Zilverreiger vochten om het beste 

visstekkie.  

 

Bij de infiltratiebekkens bij de GPS nu was het 'woest en ledig' en ik werd enkel opgeschrikt door 

vleermuizen en een krassende kraai. Halloween-weekend misschien?  

 

Theo den Hertog  19:34 21-10-2004  

Infiltratiebekkens Nunspeet 

Grote Gele Kwikstaart 2x 

Raaf 1x  

 

Johan Hettema  19:29 21-10-2004  

Vanochtend bij Polsmaten, hoewel exoot, toch erg mooi: 

een viertal zwarte zwanen, tussen alle knobbel en kleine zwanen.Uitzonderlijk grote groep nijlganzen: 38 

stuks!  

 

Christien Mouw  15:12 20-10-2004  

Tot mijn verbazing vlogen, als in baltsvlucht en langdurig lang krijsend, twee Ruigpootbuizerds boven de 

akkers aan de Schapendrift te Elspeet  

 

Theo den Hertog  19:17 19-10-2004  

Vanmiddag op De Haere (heide); Klapekster  

 

Johan Hettema  19:08 19-10-2004  

Vanmiddag in een heerlijk najaarszonnetje bij Polsmaten deChileense kievitkunnen bewonderen. 

Kleine zwanenzijn weer terug, vanmiddag een 40 tal.De watersnippenwaren aktief aan het fourageren. Een 

koppel goudplevieren vloog regelmatig over.  

 

Helma Schoonhoven  17:52 19-10-2004  

Inderdaad, een nieuwe soort voor mij! Bedankt Theo! 

 

Dus: Grote Gele Kwik, vanmiddag, bij infiltratiebekkens, GPS, Nunspeet. Liet zich trouwens mooi poosje 

bekijken.  

 

Wim Janszen  17:28 19-10-2004  

gezien bij Polsmaten  

 

4 reuze sterns rustend op de zandplaat  

 

Theo den Hertog  21:12 16-10-2004  

Nunspeet, Infiltratiebekkens bij GPS 

- Grote Gele Kwikstaart 

 

Nieuwe soort voor je lijstje Helma??  

 

Helma Schoonhoven  20:14 16-10-2004  

Naast de honderden ganzen en het eindeloze burlen, vandaag 3 Zee-arenden op de kleine praambult bij de 

OVP, Flevoland. Omdat het erg ver weg was, was het onduidelijk of het om juv. of ad. exemplaren ging (zie 

DutchBirding). Verder 'slechts' 6 Grote Zilverreigers.  
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Wim van den Bergh 16-10-2004 06:59:20 

Afgelopen weken zag ik ook in totaal 3 Blauwe kiekendieven en wel op de Elspeetse heide en op de Oldebroekse 

heide. 

Het zou kunnen dat op deze 2 terreinen ook slaapplaatsen aanwezig zijn.Op het schietterrein krijgen we geen 

toestemming maar op de Elspeetse heide zou geteld kunnen worden. 

 

Christien Mouw 15-10-2004 20:43:42 

De verrassing voor vandaag was een Blauwe Kiekendief, die blinkend afstak tegen de koperbruine heidevelden 

waarlangs ze vloog. 

Héél fraai! 

 

Wim van den Bergh 15-10-2004 14:35:19 

Vandaag 1 Klapekster op de Wezepse heide,hier ook een Groene specht alsmede 15 Watersnippen ,div 

Kruisbekken Rietgorzen 1 Putter 2 Boomleeuweriken.Op de Oldebroekse heide 1 Klapekster Op het 

Heerderstrand 6 Dodaarzen 2 Brilduikers 4 Meerkoeten groepje Tafeleenden 

 

Christien Mouw 14-10-2004 19:53:15 

Vanmorgen scheerde een Bruine Kiekendief over de Stakenberger heidevelden. Twee Boomvalken 'hingen' lang 

hoog in de lucht te bidden. Een Havik viel herhaaldelijk een Zwarte kraai aan, en verjoeg hem uiteindelijk tot ver 

achter de bosrand. En een Bokje vloog op bij het vennetje aan de Schapendrift. 

Het weer was ruig, de vogels waren 'wild'. 

Compleet herfst..!  

 

roel pannekoek 14-10-2004 17:06:17 

Woensdag de 13e eens een keertje naar de OVP. Door de week loop je daar nog niet in de file, al werd deze dag 

het gebied door een grijze golf overspoeld (de hertenbronst, hè). Vanaf de kleine Praambult 2 juveniele 

Zeearenden (ver weg), massaal Brand- Grauwe- en Kolganzen, vrouwtje Blauwe kiekendief voorbij, groepjes 

Bonte strandlopers, grote groepen Smienten en ri. Oostvaardersdijk plm. 60 Grote zilverreigers. 

 

Helma Schoonhoven 13-10-2004 09:55:12 

Vanaf 1998 houd ik de vogels bij in mijn tuin en ieder jaar heb ik volop Staartmezen op het voer. Meestal zijn ze 

er pas in december, maar vanochtend werd mijn aandacht getrokken door het bekende 'piepje in groepsverband'. 

Dit seizoen is al mooi, en nu kan het helemaal niet meer stuk voor mij. Aan de vetbollen 8 Staartmezen dus 

vandaag.  

Gisteren vloog voor de zoveelste keer de Sperwer over ons huis. 

 

Benno van den Hoek 12-10-2004 18:24:35 

Vanmiddag was in de Polder Oosterwolde duidelijk de aankomst van de eerste groepen Ganzen te zien (totaal 

een paar honderd vogels aanwezig). In kleine groepjes kwamen de vogels vanaf het noorden aangevlogen. Voor 

zover ik kon zien waren het voornamelijk Kolganzen, maar nog geen Brandganzen. In de polder ook zo'n 6 

Grote Zilverreigers. Bij Abberteiland vloog een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Op het Drontermeer bij de 

Gelderse Sluis zaten enkele Kleine Zwanen. Bij het Vossemeer lag een gigantische zandplaat droog, vanaf 

eiland 'De Zwaan' tot een paar honderd meter voor de Roggebotsluis. Hierop o.a. veel Aalscholvers, minimaal 

200 Bonte Strandlopers, 1 Goudplevier, 1 Zilverplevier (!), Kemphanen, Wulpen, diverse Watersnippen en 

veel Ganzen en Meeuwen. Voor de plaat veel eenden, waaronder Pijlstaarten. Langs de rietkraag maar liefst 17 

Grote Zilverreigers. Ik dacht ook een zwemmende Kuifaalscholver te zien nabij de IJsselmonding, maar helaas 

vloog de vogel weg voordat ik de telescoop gereed had om de vogel te determineren. 

 

Theo Klos 12-10-2004 13:18:01 

Gistermorgen (11-10-2004) heb ik een poosje op de Tongerense heide gelopen, daar ook 1 Klapekster. 

Wat mij verder nog opviel waren de vele Goudhaantjes in de bossen langs de heide. 

 

Wim van den Bergh 12-10-2004 05:23:41 

Op 7-10 -04 al minimaal 3 Klapeksters op de Elspeetse heide en op 11-10-04 1 Klapekster op de Haelbergheide 

 

Christien Mouw 11-10-2004 21:16:41 

Een fantastische herfstdag waarop volop najaarsvogels boven de Elspeter heidevelden waren waar te nemen. 

Terwijl groepjes Tapuiten als vrolijke vlinders door de lucht fladderden, hoorde je vanuit de verte meermaals 

groepen luidruchtige Kolganzen overtrekken. Houtsnippen vlogen, verscholen tussen de heidepollen, verschrikt 

op bij het naderen van de kudde. En bij de \'Grasplak\' trof ik de eerste groep Kramsvogels weer aan. 
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Theo den Hertog 11-10-2004 19:33:53 

Soms heb je zo'n moment. Deels door eigen toedoen, deels door op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Die 

plaats was in dit geval een ven langs de Tepelbergweg op de Tongerense Heide. Het moment in dit geval het 

voor mijn voeten opvliegen van een bokjetoen ik het pad verliet voor het maken van een foto van het ven, dat in 

de lagstaande zon oranje-rood kleurde van het Veenpluis. 

 

Mark Hoksberg 11-10-2004 10:43:06 

Vrijdagnacht hoorde ik vanuit de Stadsweiden de eerste kleine zwanen roepen op het Wolderwijd richting Horst. 

 

Zaterdagnacht hoorde ik voor het eerst koperwieken overtrekken. 

 

roel pannekoek 11-10-2004 09:08:17 

Zo 10 okt. in alle vroegte op de Uddelse hei. Honderden Kolganzen in veel kleine groepjes ri. west. Veel trek 

van vinken, Graspiepers, Veldleeuweriken en Kramsvogels. Enkele Kepen, Sijzen en Groenlingen in de 

overtrekkende groepen. Verscheidene kleine groepjes Kruisbekken over en een paar Raven. Roep van Zwarte 

specht in de bosrand. 

Bij dassenburcht in Leuvenum uit 3 pijpen condenswolken. Wonderlijk gezicht!  

 

Wim van den Bergh 11-10-2004 04:29:03 

Gisteren zag ik 26 aanvliegende Kleine zwanen t.h.v. de Gelderse sluis (Drontermeer) hier ook 2 IJsvogels. 

Over de Oldebroekse heide 1 overtrekkende Grote gele kwikstaart. 

 

Benno van den Hoek 10-10-2004 13:40:23 

De laatste 2 nachten steeds meer trek van Ganzen over ons huis. Voor zover ik kan horen zijn het voornamelijk 

Kolganzen. 

 

Wim van den Bergh 09-10-2004 17:05:28 

Vanaf 12.30 tot 13.30 gestaan op het Cyriase veld, hier enorm veel trek van Koperwieken,Kruisbekken (30) 

enkele Boomleeuweriken Rietgorzen en 1 IJsgorsri West ook hier 2 Zwarte spechten en verder op 1 roepende 

Kleine bonte specht 

 

Helma Schoonhoven 07-10-2004 14:11:21 

Vanmiddag bij Polsmaten, Nunspeet, 50 Bergeenden, 2 Flamingo's en veel wind.  

 

Theo den Hertog 05-10-2004 19:27:05 

Vanmiddag 30 minuten Polsmaten 

66 Krooneenden 

2 Europese Flamingo's 

adult vrouwtje Smelleken op zo'n 4 meter afstand op een hek (vanuit de auto) 

 

DutchBirding.nl 03-10-2004 17:04:20 

Soort: Franklins Meeuw / Franklin's Gull / Larus pipixcan  

Waarnemingsdatum: 2-10-2004  

Plaats: Polder Arkemheem, Nijkerk  

Provincie: Gelderland  

Atlasbloknummer: 321522  

Waarnemer: Vogellijn  

Opmerkingen: 1 exemplaar. Vogel werd gezien rond 10.00 uur in de polder, maar kon niet worden terug 

gevonden. 

 

Benno van den Hoek 03-10-2004 16:55:01 

In het kader van de World Birdwatch 2004 hebben een elftal VBW-leden gisteren van 7.00 t/m 19.00 uur geteld 

bij Polsmaten. Vooral de eerste 3 uur was er redelijk wat trek van Spreeuwen en kleine zangvogels, waaronder 

Graspieper en Boomleeuwerik. Ook trokken veel ‘bruine pietjes’ over, maar helaas was er te weinig kennis van 

alle piepjes om ze op naam te brengen. Voor de hut zaten duizenden Meerkoeten en Knobbelzwanen. Verder ook 

behoorlijk wat Kieviten en zo’n 50 Krooneenden. Hoogtepunten van de dag waren de Chileense Kievit 

(ontsnapt beest, maar toch leuk voor de lijst), een langstrekkende (sollitaire!) Kraanvogel, een Europese 

Flamingo (hele dag ter plaatse) en een langsvliegende IJsvogel. In de middag trok de wind aan, kwamen er meer 
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kite-surfers, trokken de lokale vogels een beetje weg en was er eigenlijk geen echte trek meer. Het was een 

mooie dag verder waarbij we zo’n 70 vogelsoorten hebben waargenomen. 

 

Wim van den Bergh 03-10-2004 16:46:24 

Vandaag de eerste Klapekster gezien op de Stakenbergheide,verder weer een dode Boommarter op de A50 bij 

Hattem 

 

Johan Hettema 01-10-2004 21:42:23 

VAnavond rond 19 uur bij Polsmaten heerlijk rustig, wat nevelig boven het water, wat rimpeloos was. 

twee ijsvogels lieten zich fraai zien, een grote groep wulpen (30-40)en een vijftalwatersnippen;veel kievitten, 

grote groep spreeuwen (het zag er zwart van); een eenzame buizerd 

overvliegend. Veel reigers (7) en een grote witte zilverreiger. De flamingo is verdwenen. 

 

Wim van den Bergh 01-10-2004 16:04:02 

Vandaag even een rondje bos op de noord-Veluwe gedaan: 

Eerste Koperwieken alsmede eerste groepen Kepen,2 paar Raven en in het Vierhouterbos meer dan 200 

Kruisbekken. 

 

site VWG Zwolle.nl 01-10-2004 07:33:00 

Naam: David Uit de Weerd 

Kilometerhok: Polsmaten 

Vogel: Chileense Kievit 

Tijd van de waarneming: 30-09-2004 

 

Vanavond naar Polsmaten geweest. Geen spoor (...) van de Kievit. Vanavond hoorde ik dat het geen 

Sporenkievit betrof maar een Chileense Kievit. Enkele lokale vogelaars bleken de vogel 's middags al dusdanig 

gedetermineerd te hebben. Fijn dat ze dat niet direct doorgeven aan de DB-lijn, had mij een autoritje bespaard...!-

) 

 

site VWG Zwolle.nl 01-10-2004 07:32:28 

Naam: Henk Kroeze 

Vogel: sporenkievit 

Tijd van de waarneming: 30-09-04, 14.00uur 

 

Sporenkievit gezien bij Polsmaten. Zat in groep kievitten die in het water stonden. De groep was nogal 

opvliegerig, maar kwam steeds op dezelfde plek terug. 

 

Wim van den Bergh 30-09-2004 05:57:21 

Gisteravond trok een Smelleken over ri.Z aan de rand van het schietterrein met de Dellen (Heerde) 

 

Wim van den Bergh 28-09-2004 15:42:15 

Mochten er mensen zijn die raven zien dit graag op de site melden of aan mij mailen? 

Ik zelf heb afgelopen maand in 9 Raventerritoria waarnemingen gedaan van paartjes Raven.De omgeving 

Harderwijk_Nunspeet is echter nog niet gecontroleerd. 

 

 

Helma Schoonhoven 26-09-2004 17:31:30 

De ouderwetse rood-met-witte-stippen-paddestoelen zijn er weer! Op landgoed de Haere konden mijn zintuigen 

er niet genoeg van krijgen in de namiddag vandaag. Niet alleen de paddestoelen, ook de geur van de naderende 

herfst, de lage zon en het enkele geluid van vink en mees deden mij goed. Geen bijzondere vogel te melden dus. 

 

Aan de Randweg in Nunspeet is nagenoeg dagelijks een Sperwer te zien, die jacht maakt op postduiven. 

Regelmatig dwarrelen er veertjes naar beneden, en dan weet ik alweer hoe laat het is! Van mij mag hij. 

 

Henk de Vos 25-09-2004 22:03:43 

Via de site van VWG Zwolle werd mij gewezen op de chileense kievit (southern lapwing). Afbeelding klopt. 

Dus een ontsnapt exemplaar, schijnt vaker te worden gezien. 

 

Henk de Vos 25-09-2004 18:53:50 

Vanochtend zag in de polder oosterwolde, westelijk van de wijkerwoldweg (blok 27-12-23) een voor mij 
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onbekende kievit-soort in een weiland met kieviten en goudplevieren. 

Bij raadpleging van de gidsen kom ik op een mogelijke indische kievit (rode snavel, rood oog groter dan de 

normale kievit)maar de vogel die ik zag had ook een kuif, die niet in de gidsen te zien is. 

Ik houd het op een ontsnapte vogel maar de vogel was ongeringd dus zeker is dat niet. 

Ik sluit steppenkievit en sporenkievit uit. 

Misschien kunnen anderen hem nog eens bekijken? 

 

Christien Mouw 23-09-2004 18:55:15 

Twee prachtige roofvogels aangetroffen vandaag. 

Vanmorgen vroeg scheerde een Bruine Kiekendief laag over de Stakenbergerheide heen, en vooraan de bosrand 

foureerde kalm een Ruigpootbuizerd. 

 

Sjoerd Radstaak 23-09-2004 18:49:35 

Felicitaties aan de ringers bij Elburg voor hun 2 goede waarnemingen! Ik hoop beide goed gedocumenteerd. 

Gaan ze naar de CDNA? Wel benieuwd waar die Steppekievit vandaan komt..trek of uit POW? 

 

Mvg, 

Sjoerd Radstaak 

 

Overigens lijkt Noordse Boszanger niet op een Tjiftjaf of Fitis, want hij heeft toch echt 2 duidelijk 

vleugelstrepen en een duidelijkere wenkbrauwstreep om al even 2 keihard zichtbare kenmerken te noemen. En 

hij is de laatste jaren ook wel in het veld waar te nemen geweest (2000 en 2002 meen ik sowieso goed)... 

 

Johan Hettema 20-09-2004 17:37:24 

Gisteravond bij Polsmaten een vijftal reuzensterns, fraaie grote vogels, ten grootte van een zilvermeeuw, een 

soort visdief in het kwadraat. 

Ook de wulpen laten zich de laatste dagen zien,gisteren een stuk of twintig (doortrekkers). 

 

Helma Schoonhoven 19-09-2004 19:30:14 

Juist voor wij arriveerden bij de "poffertjes" bij het Vossemeer, was de Visarend door een ander waargenomen, 

helaas niet door mij. Bij Polsmaten een enkele Flamingo, een paar Bergeenden en 2 Grote Mantelmeeuwen. 

Verderop bij het Ludgeruskerkje, Doornspijk ook slechts 1 Flamingo, of die van Polsmaten moet zich verplaatst 

hebben. Bij de Gelderse Sluis, Noordeinde stonden zeker 4 Grote Zilverreigers in het water. Bij de 

picknickplaats langs de Zomerdijk ook nog twee in het weiland. Schrale opbrengst van een lange dag op sjouw. 

 

Wim van den Bergh 19-09-2004 15:28:42 

Vanmorgen vond ik mijn vierde dode Boommarter van dit najaar en wel op de A28 te Wezep.Dit beest zal 

ingezonden worden en onderzocht worden door Alterra. 

 

Via Ben v.d Brink 19-09-2004 13:14:03 

Nog een nagekomen melding uit de voorbije week; 

Woensdagmorgen werd tijdens het ringwerk op de Strekdam bij Elburg een Noordse Boszanger gevangen. Een 

vogeltje dat heel lastig op naam te brengen is en veel lijkt op Fitis en Tjiftjaf. De kans dat men zo'n beestje in het 

veld zal waarnemen is dan ook heel erg klein. 

 

Benno van den Hoek 18-09-2004 18:15:00 

Rond 16.15 uur zag ik vanmiddag een Visarend op zijn bekende zitpost in het Vossemeer (bij de 'poffertjes'). 

Tussen de eilandjes zaten verder circa 10 Lepelaars en 1 Grote Zilverreiger. Boven de Roggebotplaat vlogen 

een juveniele en een adulte Reuzenstern heen en weer. Verder zaten hier veel meeuwen en nog eens 4 Grote 

Zilverreigers. 

 

via Ben v.d Brink 18-09-2004 18:11:44 

Vanmorgen vloog bij de Korte Waarden bij Elburg een STEPPEKIEVIT langs, samen met een gewone Kievit. 

De vogel werd opgemerkt door de schelle roep (die volgens Bennie veel leek op de roep van de Sporenkievit in 

Afrika). Beide Kieviten vlogen richting de Ludgeruskerk. Aan het einde van de middag kon de vogel in de wijde 

omgeving niet worden teruggevonden. 

 

Wim van den Bergh 16-09-2004 16:38:04 

Vandaag even langs het Drontermeer en Vossemeer geweest met de auto: 

Gierzwaluw:2 ex. jagend boven en langs de dijk bij het Drontermeer:1 Grote Zilverreiger overvliegend 
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Oosterwolde en 2 ri. Ketelmeer overvliegende Reuzensterns. 

 

Christien Mouw 15-09-2004 21:13:25 

Vandaag voor 't eerst geen Zwaluwen meer om de kudde schapen heen zien vliegen. Dag zomer! 

Nog wel enkele Leeuwerikjes tussen de heidepollen aangetroffen. Af en toe hoog op vliegend; zingend 

naar de zon. Paapjes en Tapuiten zien vertrekken. 

Boomvalken en Haviken regelmatig zichtbaar boven de Stakenberger-heide in Elspeet. 

 

Wim van den Bergh 14-09-2004 22:25:15 

Eerder meldde ik 5 zekere broedgevallen van de Boomvalk op de Noord_Veluwe met de vermelding van een 

mogelijk broedgeval te Heerde.Vandaag sprak ik een vogelaar uit Heerde(B.Koetsier) en deze vertelde mij dat 

deze Boomvalk gebroed heeft te Kolthoorn in Heerde. 

Dit betekent dus 6 zekere broedgevallen en 1 mogelijk broedgeval te Uddel.En dan te weten dat het ASK 

helemaal niet meegeteld is.Nou zul je misschien denken is dat nu zo bijzonder? Nou misschien niet maar er 

wordt gezegd dat de Boomvalk sterk is afgenomen in de bos-gebieden.Bij ons valt dit dus nog wel mee.! 

 

Louw den Besten 12-09-2004 22:10:12 

Polder Oosterwolde, thv. de picknicplaatgs, rond 16.00 uur: 9 zilverreigers, een groep canadese ganzen, de 

graslanden rond de dijk vervuld met boerenzwaluwen.  

 

Erik Wouda 12-09-2004 21:22:10 

Een geslaagd vogelweekend !!!! 

11/9 Delta Schuitenbeek: 24 Lepelaars, veel eenden(kuif, tafel,slob, krak)en watersnippen, 1 bruine kiek. 

11/9 Polsmaten: 43 krooneenden,1 bruine kiek, 3zwarte zwanen, 1 europese flamingo, 2 grote zilverreigers, 

veel watersnippen en wintertalingen. 

11/9 Hierdense Poort: 1 visarend overvliegend[/B,  

1 gele kwikstaart. 

12/9 Polder Arkemheen: [B]2 reuze sterns zittend in het weiland tussen groep meeuwen, 1 grote zilverreiger, 2 

torenvalken, 1 sperwer, 1 boomvalk, 1 bruine kiek.  

 

Benno van den Hoek 12-09-2004 20:12:01 

Zaterdagavond opnieuw een jagende Boomvalk bij de Boerenzwaluwslaapplaats bij Elburg. Helaas voor de 

vogel (en voor ons) blijkt het grootste deel van de Boerenzwaluwen al vertrokken. De enkele honderden nog 

aanwezige vogels doken door de dreigende regenbuien al vroeg het riet in. Even later barste de lucht open en 

kregen we allemaal de volle laag (toch nog 160 vogels kunnen ringen). Bij het opruimen van de netten vloog een 

Roerdomp in de schemering langs. 

 

Wim van den Bergh 11-09-2004 22:45:44 

Ik heb nog wat Raven-gegevens binnen gekregen van de Noord-Veluwe.Eerder had ik 13 paren opgegeven 

boven de lijn Harderwijk_Vaassen. Met de gegevens die ik nu heb kom ik uit op 15 aanwezige paren. Bij 

Harderwijk nog 1 extra paar en op het ASK ook nog een extra paar. 

 

Wim van den Bergh 11-09-2004 05:27:22 

In de afgelopen 2 maanden zag ik 5 Boommarters: 

3 dode Boommarters op snelwegen en 2 levende (!) Boommarters : 1 overstekend onder de Knobbel ri ASK en 

gisteren 1 levend(!) ex op het landgoed Fliphul te Hattem: kennelijk zijn Boommarters niet zo zeldzaam als 

menigeen denkt! 

 

Theo den Hertog 09-09-2004 12:55:07 

7-9-2004, Polsmaten 

 

Voorboden van een nieuw seizoen? 

ca 20 Tafeleenden 

2 Smienten 

 

 

Johan Hettema 08-09-2004 17:25:53 

Rond twee uur vanmiddag even bij Polsmaten aangeweest. 

Tweecasarca's en veel krakeenden.De Europese flamingo,die al tijden alleen aanwezig is, probeerde op te 

vliegen, maar laat de li vleugel afhangen.Volgens mij iets mis mee. 
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Erik Wouda 06-09-2004 21:57:02 

Afgelopen zondag 5 sept Delta Schuitenbeek: 

26 leperaars, wintertalingen, veel smienten, krakeend, 

kuif,tafel en slobeendeneenden, veel watersnippen, 1 juveniel bontbekplevier, 1 bruinekiek, 1 boomvalk, 2 

putters. 

In de aangrenzende weilanden veel kieviten, goudplevieren en wulpen. 

1 ooievaar. 

Twee vogel liefhebbende passanten op de fiets melden mij dat ze ook in de delta 2 kleine zilverreigers, 1 ijsvogel 

en 2 zomertalingen hadden gezien. 

Ondanks de recreatie drukte een geslaagde zondagmiddag dus !!! 

 

roel pannekoek 06-09-2004 10:14:38 

J.l. zaterdag de 4e een dagje naar de Lauwersmeer. Dampige atmosfeer in het noorden en veel passieve vogels. 

Leuk waren de 2 Slechtvalken luid roepend over ons heen. Bij vertrek vanuit 't Harde nog een eenzame 

Gierzwaluw bij het AC. 

Zondagavond rond tienen een groepje Bosruiters roepend over m'n huis in H'wijk. 

 

Benno van den Hoek 06-09-2004 07:55:29 

Zondagavond een heerlijk stukje gefietst naar de uitkijktoren op de Haelberg. Op de Woldberg vloog een Raaf 

vlak over me heen op het parkeerterrein achter PMT. Bij de uitkijktoren was geen mens te bekennen (!) en lieten 

3 Goudvinken zich zien en horen (w.v. 1 mooi mannetje). Verder een opvallend lichte Buizerd in een grove den 

op de Heide. 

 

Wim van den Bergh 06-09-2004 04:34:51 

Op zondag de volgende soorten: 

Koekoek: 1 Oldebroekse heide 

Raaf: 2 Oldebroekse heide 

Boomvalk: 1 Haelbergheide 

Zwarte specht:1 Haelbergheide 

Kleine bonte specht: 1 roepend Eperholt 

Kruisbek:4 Haelberg 

Goudvink: diverse Haelberg 

Boomleeuwerik 1 Haelbergheide 

Sperwer: 1 Haelbergheide 

Het is trouwens geen aanrader om op zondag op de uitkijktoren te staan want je wordt knettergek van al die 

mensen met honden en kleine kinderen die allemaal op die toren komen te staan terwijl ik erg op mijn rust 

gesteld ben!!! 

 

Johan Hettema 05-09-2004 20:49:35 

Vandaag bij het Spijkerwegje een groep van ongeveer 40 Canadese ganzen, tesamen met een honderdtalgrauwe 

ganzen.Weinig vogelbewegingen.Wel langs de rietkraag een lang lint van rui veren. 

 

Helma Schoonhoven 05-09-2004 20:06:34 

Een vermoeide Postduif, die waarschijnlijk dorstig was liet zich bijna pakken tussen de huizen aan de Randweg, 

Nunspeet, door een Sperwer. Verder tientallen Huiszwaluwen alhier hoog in de lucht. 

 

Benno van den Hoek 05-09-2004 15:50:23 

Gisteravond was er steeds 1 jagende Boomvalk te zien boven het rietland bij de Elburgse waterzuivering. 

Hierdoor waren de Boerenzwaluwen (waaronder 1 met een Belgische ring) erg onrustig. Even dacht ik een 2e 

Boomvalk te zien overscheren, maar hier ben ik niet zeker van. 

 

Wim van den Bergh 03-09-2004 15:02:55 

Vandaag weer op zoek naar doortrekkende cq pleisterende Draaihalzen:ditmaal op de Tongerense heide en het 

Greveld: helaas geen Draaihalzen maar wel: 

2 Tapuiten 2 Boomleeuweriken 4 Boomvalken diverse Boompiepers nog 1 Koekoek op de Tongerense Heide en 

op het Greveld 2 Gekraagde roodstaarten en een roepende Raaf.Gisteren had ik om 17.10 een Slechtvalk boven 

het centrum van Heerde. 

 

Hans van Essen 02-09-2004 10:56:32 
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Zit ik op kantoor op het industrie terrein Lorentz komt er een zwarte specht overvliegen. Had ik hier niet echt 

verwacht. 

 

Hans 

 

site VWG Zwolle.nl 02-09-2004 08:07:55 

Naam: Wim van den Bergh 

Vogel: Raven,Slechtvalk 

Tijd van de waarneming: 1-09-04 

 

Rond 12.00 vlogen 4 Raven boven de Oldebroekse heide. Deze vogels waren aan "het ravotten" met een 

Slechtvalk,deze laatste vloog uiteindelijk in zuidelijke ri weg.Op de Haelbergheide helaas geen Draaihals 

kunnen vinden. 

 

Benno van den Hoek 02-09-2004 08:05:56 

Voorafgaand aan het ringen van de Boerenzwaluwen bij Elburg (woensdagavond) vloog een Ooievaar over de 

rietkraag. Wat betreft de vangsten was het een hele goede avond (ca. 340 vogels). Een medewerkster van de 

VARA heeft op deze avond opnamen gemaakt voor het radioprogramma 'Vroege Vogels'. Bennie v.d. Brink 

heeft daarbij uitgebreid uitleg gegeven over het wel en wee van de Boerenzwaluw en ons ringonderzoek. Het 

programma zal waarschijnlijk op zondagmorgen 12 september uitgezonden worden (8.00 uur, radio 1). 

 

Benno van den Hoek 29-08-2004 20:11:35 

Zaterdagavond joeg een Boomvalk een paar duizend Boerenzwaluwen de stuipen op het lijf bij de Elburgse 

waterzuivering. Hier vlogen ook enkele Lepelaars langs en kwamen enkele Gele Kwikstaarten over. 

Vanmiddag zag ik vanachter m'n computer een Kleine Bonte Specht zitten in de Lijsterbes naast het huis. Liet 

zich hier even mooi zien en vloog toen naar de appelboom van de buurman. Dit is zeker geen jaarlijks tuinsoort 

voor mij! 

 

Helma Schoonhoven 28-08-2004 22:05:36 

Die Reuzenstern van vanavond was voor mij de 17e nieuwe soort in dit jaar! Een mooie dag met een 

Reuzenleuk einde. 

 

Theo den Hertog 28-08-2004 21:47:37 

Die Dwergmeeuw mogen jullie trouwens wel doorstrepen (soms roep je wel eens wat). 

 

Theo den Hertog 28-08-2004 21:46:38 

Helam stuurde mmij de volgende mail: Bij deze geef ik je even door wat ik me nog kan herinneren: 

 

10 Lepelaars 

5 reuzensterns 

6 zwarte zwanen? 

en misschien een dwergmeeuw. 

2 grote zilverreigers 

Toen Helma weg was kwam er nog een Groenpootruiter voorbij fluiten. 

 

Helma Schoonhoven 28-08-2004 21:26:28 

Vanavond in de weilanden langs de Zomerdijk 2 Grote Zilverreigers en in het Drontermeer ook 2 zien stappen. 

Verder bij de Gelderse Sluis ook veel leuks gezien, maar dat zal Theo nog plaatsen. 

 

Benno van den Hoek 28-08-2004 18:42:07 

Vanmiddag langs het Drontermeer & Vossemeer, naast prachtige wolkenluchten, o.a. een Reuzenstern jagend 

bij de Gelderse Sluis en een Visarend op een paaltje in het Vossemeer. Hoewel de Gierzwaluwen al weg zijn 

vlogen de Huiszwaluwen nog volop rond bij het oude stoomgemaal langs de Zomerdijk en bij de Gelderse Sluis. 

Sommige vogels hebben zelfs nog nestjongen. 

 

Helma Schoonhoven 26-08-2004 12:15:19 

Woensdagavond slechts 1 eenzame Chileense Flamingo bij Polsmaten, Nunspeet. Ook enkele Grote 

Mantelmeeuwen en verder het gebruikelijke spul. 

 

Jaap Schröder 24-08-2004 19:53:26 
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Dinsdag 24 augustus 19.00 uur nog een eenzame gierzwaluw boven Harderwijk. Zondag 22 augustus 1 visarend 

biddend boven Veluwemeer, vanuit bootje met Peter Pf, Marcel vd B en Tjalling vd M. Verder bij 

Schuitenbeekdelta 1 ijsvogel, 35 lepelaars en tientallen watersnippen. 

 

Wim van den Bergh 24-08-2004 05:33:17 

Na de Griel van zondag moest ik even bijkomen van de opwinding en heb ik op 23-08-04 het Heerderstrand 

geteld: 

Dodaars:29 ex. 

IJsvogel:1 

 

Theo den Hertog 23-08-2004 08:10:06 

Gisteren even bij het Drontermeer geweest (Gelderse Sluis. Om ca. 15.15 twee Visarenden. Verder al weer 5 

Grote Zilverreigers. 

 

Benno van den Hoek 21-08-2004 18:51:41 

Vanmiddag een tochtje gemaakt langs het Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer. Bij het Vossemeer zaten 

weer een dikke 20 Lepelaars tussen de eilandjes. Bij de Gelderse Sluis stonden 3 Grote Zilverreigers tussen de 

biezen te rusten en te foerageren. Hier vloog even later ook een Reuzenstern boven het water te vissen. Vlakbij 

de picknickplaats zag ik (naast een driftig zwaaiende vrouw in een klein rood autootje die de wespen van zich af 

probeerde te houden) 2 Grote Zilverreigers in de polder lopen. Tenslotte vloog ook voor de kijkhut bij de 

Ludgeruskerk een Reuzenstern boven het water. Eerder op de middag 3 Kerkuiladressen bezocht voor eventuele 

2e broedsels. In Oldebroek klom ik bij een kast waar 3 grote jongen uit de kast vlogen (van het eerste broedsel 

nog uiteraard). Bij de andere 2 adressen waren de kasten (nog) leeg. 

 

Helma Schoonhoven 21-08-2004 18:20:54 

Gisteren had ik een luxe thermosfles gekocht, en vandaag ging ik op pad, om onder het genot van koffie(met 

suiker en melk), te kunnen genieten van vogels en overig natuurschoon. Op de Zomerdijk(Noordeinde), bij de 

picknickplaats(waar anders!!!) pakte ik koffie, maar werd aangevallen door een fikse zwerm agressieve wespen. 

Binnen 5 sec. dreef er al een wesp in mijn koffie. Gauw alles weggegooid en de wespen uit mijn auto gejaagd! Ik 

dacht: hierna kan het alleen maar beter gaan! 

En ja hoor: bij een vreemde vogel met een VW Polo zag ik 2 Grote Zilverreigers en pakweg 4 Putters. 

Verderop, Gelderse Sluis, bij het gemaal, zag ik 2 grote Sterns, die in formatie achter elkaar vlogen en veel 

buitelingen maakten. Ook doken zij af en toe in het water. Ik durf ze geen Reuzensterns te noemen, want dat 

weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet: 2 Visarenden! Behoorlijk dichtbij ook. Het was toch al zo'n 5,6 jaar 

terug dat ik met een excursie onder leiding van Lykele Zwanenburg bij Harderwijk mijn eerste zag. Nu waren ze 

ongeveer 20 minuten te zien en één van hen was actief boven het water. Na ongeveer 4 pogingen haalde hij of zij 

een vis uit het water, en ze vlogen samen weg richting Flevopolders. Ik herkende ze goed, zag duidelijk het 

hoekige in hun vleugels. Sorry Benno!... Verder, op de terugweg zag ik een vrouwtje Bruine Kiekendief in het 

weiland zitten op iets eetbaars. Ze was behoorlijk dichtbij en ik was verrast door de mooie kop. Verder veel 

Kieken in de lucht gezien. Verder nog 1 Zomertortel bij dezelfde plek als een maandje geleden. Toen waren ze 

nog met zijn tweeën.  

 

Christien Mouw 20-08-2004 22:13:36 

Gisterenmorgen, 19 aug., drie jonge Wilde Eendjes het nest als echte nestvlieders zien verlaten. Ze vlogen 

tegelijkertijd op uit het water van het heidevennetje en als een pijl uit de boog verdwenen ze alle drie in een 

andere richting. 

Gisterenavond bij het ondergaan van de zon de Wespendief zien opvliegen vanaf een brede tak van een oude 

eikenboom. Lokatie: Stakenbergerheide aan de achterkant v.h. voormalige PTT terrein.  

 

wim smit 18-08-2004 21:32:18 

18-08-04 Gelderse Sluis. 

Tussen 2 en 4 uur bij de Gelderse Sluis gezeten en gewacht, met succes. 

Visarend 2ex, vissend 

Reuzenstern 2ex , langsvliegend, vissend. 

Verder 1Wespendief, 1Sperwer, 1Bruine [B] kiek[/B], 1 Buizerd 

 

 

Gerrit jan van Dijk 17-08-2004 21:59:32 

nog steeds gierzwaluwen die komen slapen in Epe 
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Wim van den Bergh 17-08-2004 16:37:19 

BOOMVALKBROEDGEVALLEN NOORD_VELUWE: 

BELVEDEREBOS:1 

TONGERENSE HEIDE:1 

NIERSSEN:1 

STAKENBERG:1 

HOENWAARD:1 

OLDEBROEK:1 (Benno van de Hoek) 

mogelijke broedparen te Uddel en Heerde 

 

Wim van den Bergh 17-08-2004 16:32:49 

BROESUCCES RAAF NOORD_VELUWE: 

VAN 8 NESTEN VLOGEN 11 jongen UIT:dit is niet veel maar iets beter dan 2 jaar geleden toen ik op 0,8 juv. 

per nest uit kwam. 

 

Johan Hettema 16-08-2004 21:44:20 

In het Belvederebos te Nunspeet vanavond een viertalboomvalken,luid schetterend en achter elkaar aan 

vliegend.Lokatie : tussen conferentie-oord en bijentuin in.Precies dezelfde locatie als voorafgaande jaren. Nest 

niet kunnen ontdekken. 

 

Theo den Hertog 16-08-2004 14:21:31 

Gisterenmiddag boven De Haere een Boomvalkdie een Raafprobeerde te verjagen. Op de hei ontzettend veel 

Steenrode heidelibellen. Het leek wel of iedere kale tak z'n eigen libel had. 

 

Benno van den Hoek 15-08-2004 15:08:41 

Gistermiddag een rondje Oostvaardersplassen gedaan; 

Bij de Grote Praambult opnieuw enkele Zwarte Ooievaars gespot, maar helaas zelf niet gezien. Bij de Kleine 

Praambult 7 Lepelaars aanwezig. Bij het uitkijkpunt langs het Jan v.d. Boschpad zaten naast een tiental 

Lepelaars ook nog 3 Kleine Zilverreigers, 1 Krooneend, 1 Indische Gans en enkele Groenpootruiters. Over 

de Grote Vaartweg bij Almere vloog een IJsvogel en langs de Tureluurweg zat een Zomertortel. 

 

Theo den Hertog 14-08-2004 22:01:09 

Tijdens een kort rondje over de Tongerense Heide een Tuinfluiterin een perceel met voornamelijk Grove Den. 

Ik kreeg de vogel toevallig in de kijker toen ik een zwarte Mees volgde. 

 

Wim van den Bergh 14-08-2004 13:49:31 

Vandaag vond ik 2 (!!) dode Boommarters in de Gemeente Nunspeet nog geen km van elkaar. 

Verder in het Vierhouterbos geweest: 

Kruisbek: meer dan 130 ex.(1 uur geluisterd en gekeken maar geen Witbandkruisbek gehoord of gezien)Ook ben 

ik niet van plan om zoals nu sommigen schijnen te doen de geluiden op te nemen om hier sonogrammen van te 

maken (lees Limosa). 

Raaf: 2 ex 

Wespendief: 1 ex vlinderend en roepend boven het bos 

Valkparkiet(!!) 1ex vloog in oostelijke ri laag over vermoedelijk een beest wat ergens ontsnapt is te 

Vierhouten.Ik geef deze vogel niet veel kans met een Havik of Sperwer in de buurt. 

 

Benno van den Hoek 14-08-2004 13:28:06 

Vanmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur de volgende vogels gezien bij het Vossemeer; 

Eerst 1 Visarend met een vis op een paaltje nabij eiland 'De Zwaan', die met de telescoop prachtig te bekijken 

was. Later kwam een 2e ex. met een vrij grote vis hoog in de lucht aanzweven. Deze begon op thermiek hoogte 

te winnen en verdween ineens uit het zicht. In de rietkraag aan de overkant zag ik nog net een Roerdomp 

wegduiken. Tussen de 'poffertjes' opnieuw veel Lepelaars (30-35 ex.) waarvan een 20-tal wegvloog. Tenslotte 

nog 2 langsvliegende Reuzensterns, vliegend richting Ketelmeer (medewaarnemer; Henk de Vos). De eerder 

gespotte Zwarte Ooievaar tussen Noordeinde en Kampen bleek vanmorgen vertrokken. 

 

Wim van den Bergh 13-08-2004 15:34:46 

Vandaag toch er op uit: 

Boomvalk:nest met min 1 "takkeling" in hoogspanningsmast Hoenwaard t.h.v. het Kloosterbos in wapenveld.Op 

het Heerderstrand min 23 Dodaarzen 
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Emie&Jan Nijendijk 13-08-2004 10:01:52 

Dinsdag in de namiddag kwam een grote groep gierzwaluwen aanvliegen boven De wijk Stadsweiden in 

Harderwijk. Ca. 75 st. Na een reeks vliegbewegingen werd het stil. Ook "onze"laaste 3 gierzwaluwen zijn met 

deze groep mee getrokken. Een soort bezemwagen van de gierzwaluwen? 

 

Wim van den Bergh 12-08-2004 15:01:13 

Rond 12.00 liep ik even over de Elspeetse heide (Stakenbergkant) toen ik een Boomvalk hoorde alarmeren voor 

jawel een vrouwtje Slechtvalk, deze begon "te mekkeren" ik kon zien dat de Slechtvalk 1,5 maal groter was dan 

de Boomvalk.De Slechtvalk vloog weg in ZW-richting ook zag ik een Wespendief en een overvliegende Havik. 

 

Benno van den Hoek 12-08-2004 12:06:47 

Vanmorgen zaten 4 Reuzensterns op de zandplaat nabij de Roggebotsluis (Vossemeer). Verder opnieuw 20-25 

Lepelaars tussen de 'poffertjes' nabij eiland 'De Zwaan'. 

 

Theo den Hertog 11-08-2004 21:55:02 

Net toen ik dacht dat het vandaag weer niet zou lukken en ik me verzoend had met de gedachten genoegen te 

moeten nemen met een roepende Boomvalk, een roepende (kun je dat nog roepen noemen?) Raaf en tal van 

vlinders (o.a. Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder) en Libellen (o.a. Paardenbijten, Kleine roodoogjuffer, 

Houtpantserjuffer, Gewone pantserjuffer, Zwarte heidelibel)was daar toch nog de gewenste Wespendief. De 

afstand van waarnemer bedroeg zo'n dertig meter, dus kon ik hem zelfs determineren. 

 

roel pannekoek 10-08-2004 19:46:50 

Dinsdagmorgen een rondje OVP en periferie met Gert. Na een noodgedwongen sightseeing vd buitenwijken van 

Almere uiteindelijk het J.vd Boschpad bereikt.  

Hier een forse valk over met de tekening ve juv. Slechtvalk. Verder Boomvalk, enkele Br. kiek en een Sperwer. 

Poelruiter (juv. hoog op de poten, geschubde bovenzijde, lichte wenkbrauwstreep en druk van zichzelf), four. id 

vegetatie. Verder weg 1 Gr. zilver vergezeld door 7 Kl. zilvers, groepje Bonte strandl., enkele Lepelaars, 

Witgatje, Groenp. ruiters en Kemphanen. 

In de Lepelaarplassen Rosse stekelstaart met helemaal fout-blauwe snavel en een fantastische natuurfilm vd 

IJsvogel die vlak voor de hut zittend op een tak een kikkertje als prooi ongenadig op de falie gaf, en bovendien 

werd belaagd door een 2e expl. IJsvogel. 

Grote Praambult: 3 expl. Zwarte ooievaars ver weg t.p. 

Harderbroek: nog een klein aantal Gierzwaluwen aanwezig. 

 

Benno van den Hoek 10-08-2004 18:31:40 

Maandagavond zat een Raaf luid te roepen vanaf een paaltje in de Polder Oosterwolde. later vloog de vogel het 

Drontermeer over naar het Abbertbos. Verder nog een Grote Zilverreiger en 2 Ooievaars foeragerend in de 

weilanden. Opvallend veel Watersnippen ook de laatste tijd in de polder (kleine groepjes). 

 

Wim van den Bergh 10-08-2004 07:08:00 

Op 9 augustus zat ik vanaf 9.00 tot 11.00 op de Hoge heide(tussen Dellen en Renderklippen) en zag ik 4 maal 

een Wespendief.Echter kon ik niet zien of ze prooien hadden.Ook vlogen hier groepjes Kruisbekken over en was 

een mannetje Havik aanwezig 

 

christien mouw 09-08-2004 12:49:48 

vanmorgen een verdwaald jong Postduifje tussen de schapen aangetroffen. Het droeg om beide pootjes een ring; 

metallic en geel. Al spoedig cirkelde een jonge Havik vlak boven de kudde. Het lukte me niet het schuwe duifje 

te pakken. Toen de schaduw van de enorme vleugels duister over het duifje zweefde, kromp het van angst ineen. 

Toen strekte het hoog het halsje uit en keek naar omhoog. Snel verdween het tussen de schapenpoten in het 

kreupelhout. Ik heb het niet meer gezien...  

 

Wim van den Bergh 08-08-2004 16:41:47 

Vanmorgen 1 IJsvogel bij het Heerderstrand en nog 1 langs het Drontermeer, hier ook een groepje overtrekkende 

Kruisbekken.Zie verder de Zwolse vogelsite 

 

Benno van den Hoek 08-08-2004 14:36:06 

Zaterdagmiddag 25 rustende Lepelaars tussen de 'poffertjes' in het Vossemeer. Opnieuw geen Visarend langs 

het Vosse- of Drontermeer. Ondanks het vele zoeken geen pleisterende Zwarte Ooievaars in de PO kunnen 

ontdekken. 
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Helma Schoonhoven 07-08-2004 20:10:10 

Vanavond langs de Zomerdijk bij Noordeinde: 2 Zomertortels vlogen op vanuit de berm. Verder enkele 

Puttersop de zadenbollen langs de weg en 2 Wulpen in de wei. 

 

Benno van den Hoek 07-08-2004 11:37:41 

Op de heenreis naar ons excursiedoel Den Oever/Vatrop werd tussen 15.45 en 16.30 uur een bezoek gebracht aan 

de Oostvaardersplassen. 

Bij de Grote Praambult was een Zwarte Ooievaar ter plaatse te zien, half verscholen in de vegetatie op enkele 

honderden meters afstand. Verder foerageerden in dit gebied zo'n 5-10 Grote Zilverreigers. Bij de Kleine 

Praambult zweefde een Wespendief voorbij, samen met enkele Buizerds. Hier waren verder nog enkele 

Lepelaars en een Casarca te zien. Langs de Knardijk en bij de houtribsluizen van Lelystad waren al groepjes 

Zwarte Sterns begonnen aan hun slaaptrek richting Vatrop ('s avonds zagen we daar zo'n 9000 Sterns 

langstrekken). 

(medewaarnemers; Roel Pannekoek, Gert van Veldhuizen, Theo den Hertog & Cintia Wedemeijer). 

 

Benno van den Hoek 07-08-2004 11:28:40 

Donderdagmiddag vloog een Zwarte Specht over de A28, nabij de oprit bij 't Harde. 

 

site VWG Zwolle.nl 06-08-2004 11:35:04 

DAAR ZIJN ZE DAN; 

 

Naam: C. Fikkert 

Kilometerhok: Polder oosterwolde 

Vogel: zwarte oievaar 

Tijd van de waarneming: 3-8 1600 

 

2 stuks hoog in de lucht richting ketel 

 

Benno van den Hoek 06-08-2004 11:30:34 

Gisteravond langs de Zomerdijk geen Visarend kunnen ontdekken nabij (of op) het Abberteiland. Blijkbaar zit 

hij momenteel liever bij het Vossemeer. Wel liep er al weer een Grote Zilverreiger te stappen tussen de 

hooibalen in de polder Oosterwolde....blijft een raar gezicht midden in de zomer. Verder ook geen Zwarte 

Ooievaars kunnen ontdekken. Het is de goeie tijd ervoor dus het blijft opletten (vorig jaar zwierven er hier ook 

een paar rond). 

 

Wim van den Bergh 05-08-2004 19:17:16 

Op het Heerderstrand 21 Dodaarzen(vermoedelijk ook ex. van elders hier nu aanwezig) want er zaten hooguit 5 

paren die bijna geen jongen tot nu gereproduceert hebben. 

Boven de Dellen zag ik rond 12.45 2 Wespendieven. 

Boven Heerde centrum zag ik nog minimaal 3 Gierzwaluwen 

 

Helma Schoonhoven 03-08-2004 12:42:17 

Ook in Nunspeet zijn nagenoeg alle Gierzwaluwen verdwenen. De afgelopen maanden werden vele Gierzwaluw-

dakpannen bewoond in de wijk Feithenhof door tientallen exemplaren. Op een verdwaalde na is het inmiddels 

weer erg stil in de straten. Enkele Huiszwaluwen hebben hier het luchtruim overgenomen, voor zolang als het 

duurt. 

 

Benno van den Hoek 02-08-2004 12:54:52 

Vanmorgen vloog een IJsvogel luidroepend langs op de strekdam bij Elburg, nabij het padvinderhoofdkwartier. 

Later op de morgen vloog hier ook een (vroeg) Barmsijsje roepend over en werd een Nachtegaal geringd. 

(afgelopen zaterdag werden op de Korte Waarden bij Elburg nog een IJsvogel, 2 Buidelmezen (allen juveniel) 

en een Rietzanger met een Londen ring gevangen). 

 

roel pannekoek 02-08-2004 09:04:14 

Zaterdag 31 juli bijna alle Gierzwaluwen uit Harderwijk vertrokken. Dagen daarna nog enkele boven m'n huis. 

Ondanks goede weer zijn Gierzwaluwen altijd heel stipt met vertrek, altijd rond 1 augustus. 

Zondagavond kekkerende Boomvalk en 2 snorrende Nachtzwaluwen op de Uddelse hei. 

 

Wim van den Bergh 01-08-2004 18:27:29 

Vandaag : 
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Raaf 3 (2ad 1 juv) Doornspijkse heide 

Witgat:1 Doornspijkse heide overtrekkend 

Kruisbek:18 ex. Tongeren 

ruiveer(borst)van Wespendief in Douglasvak Tongeren(Hier ook een bezette Dassenburcht) 

Boomvalk: 1 rand ASK,Dellen 

Wespendief: 1 overkomend Dellen (geen raat in de poten) 

Dit jaar schijnt een goed Wespenjaar te zijn en ik heb nog nooit zoveel Wespendieven gezien als deze zomer dus 

er op uit! 

 

Erik Wouda 01-08-2004 14:26:03 

24-7 Oostvaardersplassen, volgende soorten gezien : 

 

2 kleine, 4 grote zilverreigers, ca. 30 kemphanen en veel grutto's, ca. 25 lepelaars, 2 bruine kiekendieven 

fitis,tjiftjaf, matkop, staartmees,zwartemees, 

spotvogel,kleine karekiet, 4 ooievaars, 1 indische gans, verder de "standaard" soorten watervogels. 

vaag hoorde ik (waarschijnlijk) het hoempen van de roerdomp (richting kijkhut "grauwe gans"). 

helaas geen blauwborst gespot. 

 

Benno van den Hoek 01-08-2004 12:45:00 

Afgelopen vrijdag vloog een Raaf over het Drontermeer ter hoogte van de Bolsmerksluis (van de PO naar 

Flevoland). Blijkbaar blijven de vogels uit het nabij gelegen nest nog een tijdje rondhangen bij het nest. Het 

IJsvogelnest zag er verlaten uit, hoewel ik bij het nest nog wel een IJsvogel hoorde roepen nabij het 

Drontermeer. 's Avonds (bij het Zwaluwringen) vlogen 6 Regenwulpen in lijnformatie over van oost naar west. 

Er vlogen nu zeker 2000-5000 Boerenzwaluwen en daarvan werden er 220 geringd. Afgelopen dinsdag vingen 

wij trouwens nog een gedeeltelijke albino Boerenzwaluw. Deze was grijs-bruin van kleur en de foto's zullen 

binnenkort op onze website www.boerenzwaluw.nl geplaatst worden. 

 

Wim van den Bergh 31-07-2004 18:02:50 

Vandaag bij de Tongerense heide:2 Boomvalken(nest nog niet gevonden) 2 Wespendieven waarvan 1 ri noord 

vloog en in de verte t.h.v. Welna hoorde ik een aantal Raven roepen. 

 

Benno van den Hoek 30-07-2004 12:07:27 

Vanmorgen hebben we net buiten Oldebroek een prachtig nestje Boomvalken geringd. De 3 nestjongen zaten op 

een oud kraaiennest in een bomenrij midden in de weilanden. Tijdens het ringen begonnen de jongen heftig te 

'kekkeren' waarbij de oudervogels in de lucht nabij de boom vlogen. Mogelijk zijn deze Boomvalken dezelfde 

die 's avonds bij Elburg de Zwaluw-snackbar bezoeken, aangezien ze een groot foerageergebied kunnen hebben. 

 

Benno van den Hoek 30-07-2004 12:03:56 

De afgelopen dagen is de groep Boerenzwaluwen op de slaapplaats Elburg gestaag gegroeid. Dinsdag werden er 

nog 70 vogels gevangen en woensdag waren dit er al 200 en duurde het tot 23.30 uur voordat de netten leeg 

waren. Gisteravond vlogen er zeker een paar duizend en daarvan werden er 130 geringd. De grootste groep ging 

helaas aan de achterkant van het rietland naar beneden. Dinsdagavond liet het Boomvalkje zich even fraai zien 

en voor zover we konden zien had de vogel een Zwaluw in de klauwen. 

 

Wim van den Bergh 30-07-2004 07:23:42 

Op 29-7-04: 

Raaf: 2 Haelbergheide 

Kleine bonte specht: 1 Haelbergheide 

Kruisbek:2 Haelbergheide 

Kruisbek:1 Heerde centrum 

 

 

Wim van den Bergh 29-07-2004 06:28:28 

Inventarisatie 2005:volgend jaar ga ik weer Ravennesten zoeken op de noord-Veluwe.Ook ga ik de gehele 

Elspeetse heide inventariseren. 

 

Helma Schoonhoven 28-07-2004 22:35:33 

Vanavond even over de Zomerdijk, bij Noordeinde: geen enkele aktiviteit van IJsvogels bij het schuurtje met de 

stenen trap, ook niet toen ik later terugreed. Wel was er een drukte wat betreft Putters, zeker 6 stuks gezien. Bij 

de picknickplaats vlogen 4 Grote Zilverreigers langs en er zat een vrouwtje Bruine Kiekendief in een boom. 
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Ten westen van Nunspeet, aan de Mezenbergerweg, stonden 2 Ooievaars op een nest, ze hadden geen ring. 

Verder nog bij Polsmaten: 4 Flamingo's, ongeveer 5 Lepelaars(was moeilijk tellen door dichte begroeiïng) en 4 

Grote Mantelmeeuwen. Verder Tureluurs, Kivieten en Kokmeeuwen. 

 

Wim van den Bergh 27-07-2004 16:30:32 

Vandaag controleerde ik een Boomvalkennest op de Noord-Oost-Veluwe: het nest had 3 juvenielen die voor een 

groot deel nog in het tweede donskleed zaten.Hier vlogen ook 2 Wespendieven over ri west.Bij de auto 

aangekomen hoorde ik een geluid alsof er een grote steen uit een vliegtuig werd gegooid:Dit was dus de 

sootduikende Boomvalk!!!! 

 

Benno van den Hoek 27-07-2004 13:13:17 

Vanmorgen vloog een IJsvogel bij de netten op de ringplek bij Elburg, net langs een net heen. Verder 210 vogels 

gevangen waarvan de 2 Grote Karekieten de meest bijzondere waren. Aan het einde van de morgen was 

minimaal 1 Buidelmees in de verte te horen. 

 

Benno van den Hoek 24-07-2004 13:51:18 

De situatie op de Zwaluwslaapplaats bij Elburg is ineens totaal gewijzigd. Leek het op dinsdag en donderdag nog 

groeiende met respectievelijk 127 en 214 vogels, gisteravond waren het er ineens nog maar 21. Tijdens het 

wachten op wat late Zwaluwen vlogen gisteren wel kort na elkaar 6 Lepelaars en 4 Grote Zilverreigers over. 

Vanmorgen om 5.30 uur vlogen een 500-1000 Boerenzwaluwen op vanuit het riet bij onze vaste ringplek. Dit 

lijkt dus de 'place to be' de komende week. Over de gehele morgen hier zo'n 170 vogels gevangen. Leukste 

vangsten waren een juveniele IJsvogel en een juveniele Grote Bonte Specht. Verder 2 Snorren, een 

Braamsluiper, een Putter en 2 Groenlingen. Voor de rest het 'gewone' spul. Een paar keer hoorden we een 

Buidelmees roepen en regelmatig waren enkele Dodaarsjes te horen. 

 

Henk de Vos 24-07-2004 12:02:32 

Visarend boven drontermeer, verder 2 grote zilverreigers te zien vanaf het uitzichtpunt aan de dijk langs polder 

oosterwolde. 

 

 

Helma Schoonhoven 23-07-2004 22:45:27 

Na een klein rondje Veluwe toch weer richting de randmeren. Op de zomerdijk slechts 6 Holenduiven en een 

vrouw Bruine Kiek, de man was niet te zien. Ook nog 2 verdwaalde Grutto's in de wei. Een stukje voorbij de 

picknickplaats zat een IJsvogeltje op een paaltje en ik dacht: als ik nu heeeeeel voorzichtig uitstap voor een 

foto... roetsj, weg was hij. Verder enorme aantallen Boerenzwaluwen in de lucht. 

 

Christien Mouw 23-07-2004 21:19:39 

Zowaar, vanavond zag ik aan de Schapendrift voor de bosrand boven de weilanden een Wespendief rustig al 

bredere circels beschrijven, op zoek naar nieuwe wespennesten. Met verbazing heb ik staan kijken naar deze 

majestieuze vogel. Wat een juweel! Wat direkt opvalt aan deze vogel is haar imponerende vliegwijze en de 

kleine kop.  

 

Erik Wouda 23-07-2004 20:45:47 

Op 17 juli jl. 21 ooievaars bij elkaar gezien in een weiland aan de Torenvalkweg richting Oostvaardersplassen. 

Verder nog 2 grote zilverreigers, veel lepelaars en 1 krooneend gezien (OVP) 

 

 

Johan Hettema 21-07-2004 21:13:31 

Op 20 juli rond 19 uur gebeld door iemand in Vierhouten, thv oude kazerne, in het bos, dat een havik in de 

kippenren gevangen zat, nadat deze een kloek en 2 kuikens als diner had gebruikt. 

Een prachtige vrouwtjeshavik, die zich redelijk rustig liet bewonderen en fotograferen.Na de fotosessie verliet zij 

snel de catwalk het naaldbos in.Na deze ontmoeting nog even bij Polsmaten aangeweest: wederom lepelaars 

(een tweetal) 

honderden kokmeeuwen en kievitten.Verder het 'gewone'spul, maar desondanks een rustige ,droge zomeravond. 

 

joop de carpentier 21-07-2004 17:56:36 

Vanmiddag 15.00 uur Gortelseweg P-plaats Galgenberg 

27-53-12 paartje Wespendief 10 min boven de heidevelden kunnen bewonderen, verder tp 3robotap, 2 Raven en 

een overvliegende Zwarte Specht 
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Benno van den Hoek 21-07-2004 13:38:59 

Vanmorgen weer op de vaste ringplek bij Elburg gevangen in het kader van het Constant Effort Site-project. 

Totaal met 204 vogels een topvangst gehad met overigens weinig bijzonderheden. Enkele families Baardmees, 

een jonge Blauwborst en verder de gebruikelijke rietvogelsoorten. Bijzonder was nog wel een afwijkende jonge 

Pimpelmees. In plaats van geel met blauw was dit jong bijna helemaal grijs. We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe 

zo'n vogel eruit komt te zien als hij eenmaal adult is. Bij aankomst vanmorgen (6.00 uur) vloog een Kwartel 

vlak voor me vanuit het tuinbonen-perceel op. Later op de morgen zagen we aan de buitenkant van de rietkraag 

nog een Grote Zilverreiger wegvliegen en er vloog een roepende Groenpootruiter over. Bij het opruimen van 

de netten hoorden we ineens enkele Buidelmezen in het riet om ons heen. Snel de netten weer omhoog 

geschoven maar helaas vlogen ze even later weg; totaal 8 stuks en voor zover we konden zien allemaal jongen!! 

 

Helma Schoonhoven 21-07-2004 10:32:22 

Na het vleermuis-avontuur van een paar weken terug schrok ik mij opnieuw wild toen ik boven de boel aan het 

doen was. De vitrage op de hele bovenverdieping vertoonde nogal veel vlekken, dus ik was mij bewust van het 

feit dat ik het één en ander tegen zou kunnen komen. En ja hoor, er hing een Gierzwaluw in de vitrage! Het 

zweet brak me uit,maar gelukkig wist ik nu hoe je een vogel vast moet houden. Het beestje had zich flink 

vastgezet, maar uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar en kon hij kiezen voor het luchtruim! Is niet de eerste keer! 

 

Benno van den Hoek 20-07-2004 17:55:43 

Gisteravond in het rietland bij Elburg de eerste pogingen ondernomen om Boerenzwaluwen te vangen. Na de 

monster-vangsten van 2002 en 2003 (toen respectievelijk 10210 en 9665 geringd in de periode juli-

september)zijn we vol goede moed voor de komende 2 maanden.Vorige week gooide het weer steeds roet in het 

eten maar gisteren was het droog en windstil. Na installatie van de netten en het geluid kwamen al snel enkele 

nieuwsgierige Boerenzwaluwen boven het riet vliegen. Even later liet ook het traditionele Boomvalkje zich even 

zien, maar deze had nog weinig oog voor de Zwaluwen. Uiteindelijk kwamen er een paar honderd op het geluid 

af en vingen we 115 vogels in een uurtje tijd. Daarbij ook 1 Oeverzwaluw, enkele Kleine Karekieten en een paar 

Witte Kwikstaarten. Van laatsgenoemde soort gingen er opvallend genoeg ook enkele tientallen in het riet slapen 

(vlogen op toen we in de schemering het riet uitkwamen). Al met al een geslaagde eerste avond die hoop biedt 

voor de komende tijd...mits het weer het toelaat uiteraard. 

 

Mark Hoksberg 20-07-2004 16:31:25 

Weliswaar ietwat van de route, maar toch wel de moeite waard: 

 

In de uiterwaarden onder de A1-brug bij Deventer (Wilperwaarden) zijn al enkele dagen een grote...en een kleine 

zilverreiger te zien. In de opdrogende plasjes is veel eetbaars te vinden voor ze. Volgens de site van de 

Vogelwerkgroep Zwolle (www.vwgzwolle.nl) waren er eerder ook blauwe reigers en ooivaars bij. 

 

In de Ossenwaard t.o. de Deventer Binnenstad pleisteren al een poosje drie lepelaars. Verder een kwartelkoning, 

veel gele kwikstaarten, tureluurs, witgatjes, kleine plevieren en wellicht meer. Een plek om in de gaten te houden 

als de trek wat beter op gang komt! 

 

Helma Schoonhoven 19-07-2004 22:36:44 

Behalve een paar Grote Mantelmeeuwen en 1 IJsvogel was er weer van alles te beleven bij Polsmaten, 

Nunspeet. Dronken jongelui dansten boven op de vogelkijkhut en lieten zich vallen in de prikkelstruiken 

vergezeld van flessen rum en cola. Erg frustrerend. Bovendien reden ze tenslotte met hun snelle auto een sloot in 

nabij het toiletgebouwtje.  

 

Ik denk dat ik de zomer bij Polsmaten maar oversla. Ik leer het ook nooit! Ik ga wel weer als het regent, heb ik 

misschien het rijk alleen. 

 

Christien Mouw 19-07-2004 22:18:33 

Bij 't vennetje op de Elspeterheide tussen hoge pollen pijpestrootje en wat verspreid riet, een Bokje 

waargenomen. 

In de voorste rij naaldbomen achter de voederakker nabij Nunspeterweg, zes Sijzen gezien en gehoord. Fitis en 

Goudvinken in perceel bos, rechts van de Schotkamp en vanavond vloog een Slechtvalk laag over de schuur 

richting buren [duivenliefhebbers..]achter de Schapendrift.  

 

Wim van den Bergh 19-07-2004 20:28:59 

Om 18.45 was er wederom een Boomvalk aan het jagen boven de wijk Zuppeld in Heerde.Ergens moet ten 

westen van Heerde vermoedelijk een nest zitten maar waar? 
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Wim van den Bergh 19-07-2004 06:05:59 

Op zondag 18-7-04 had ik op de Tongerense heide: 

5 Raven 

3Witgatjes 

7 Kruisbekken en enkele Geelgorzen. 

 

Christien Mouw 18-07-2004 21:19:27 

Vanmorgen tijdens het hoeden van de schapen op de Elspeterheide, thv voormalig PTT weilandje, tegen een lege 

wespenraat aangelopen. Hij was leeggevreten door een Wespendief en lag vlak naast een gat in de grond waar bij 

nader onderzoek onmiddelijk tientallen kwade wespen uit naar omhoog cirkelden. Ben al een poos op zoek in de 

bossen naar het nest, maar tot nu toe geen enkel spoor kunnen ontdekken. Verder twee roepende juv. 

Boomvalkjes in snelle vlucht boven de kudde zien wegscheren. Een Blauwe reiger langs de waterkant van de 

'Grasplak'-ven[Nunspeterweg]zien staan. En vijf jonge Wilde eendjes zien rondzwemmen in het 'Schapendrift-

vennetje', wat doet vermoeden dat er één van het zestal gesneuveld is.  

 

Benno van den Hoek 17-07-2004 19:52:52 

Vanmiddag even langs het Drontermeer gefietst om bij het IJsvogelnest te gaan kijken. Al vrij snel kwam een 

IJsvogel met een visje aanvliegen, ging kortstondig op een paal zitten en vloog toen naar binnen. Nog geen 20 

seconden later kwam de vogel achterstevoren de nesttunnel weer uit, ten teken dat er grote jongen in het nest 

zitten (de jongen zitten dan voorin de nestkom of zelfs in de tunnel zodat de oudervogels niet meer kunnen keren 

in het nest en achterstevoren terug moeten). Een 10 minuten later kwam ook de andere oudervogel met een 

lekker hapje. Opvallend was dat beide vogels zich op de terugweg een paar keer in het water lieten vallen om 

zich schoon te spoelen (blijkbaar is de nesttunnel na 2 broedsels al behoorlijk smerig). Verder vloog bij de 

Huiszwaluwkolonie langs de dijk nog een Boomvalkje hoog in de lucht en richting Noordeinde zat een 

Zomertortel op een hek die daar werd weggejaagd door een kraai. 

 

Sjoerd Radstaak 17-07-2004 17:48:49 

Ook ik was vandaag aan het vogelen in de omgeving van Tongeren en Vierhouten. Een eerste leuke soort was de 

ad. man typische vorm Wespendief die laag aan het cirkelen was in atlasblok 27-43-12-linksboven. De vogel 

zeilde daarna weg in noordwestelijke richting. Even verderop waren 2 Boomvalken aan het cirkelen, dit was in 

atlasblok 27-43-31-rechtsonder. Een tweede Wespendief zag ik in atlasblok 27-42-44-rechtsboven. De vogel 

gleed landde daar aan de rand van het heidegebied. In atlasblok 27-33-52-linksonder riepen nog 2 Goudvinken 

en een stukje verder naar het zuiden riepen enkele Grauwe Vliegenvangers. Op de Gortelse Berg en de 

Tongerense heide verder een paartje Roodborsttapuiten en diverse zingende Geelgorzen.  

 

Wim van den Bergh 17-07-2004 17:30:27 

Vandaag in het Vierhouterbos vond ik een wespenraat op een pad(leeggevreten door Wespendief)1,5 m verder 

een gat in de grond van 20 bij 20 cm en minimaal 25 cm diep.In het gat nog enkele tientallen wespen aanwezig. 

Om 11.30 vlogen hier 3 Wespendieven hoog over.In het grote Larix-vak geen enkele Kruisbek meer te vinden 

wel hier 2 overvliegende Sijzen.Bij Gortel zag ik een Wespendief met een vrij grote raat vliegen.Ik kon de vogel 

moeilijk volgen vanaf de grond en heb enige tijd lopen zoeken naar het nest(nog niet gevonden,valt vies tegen) 

Ook was hier een overtrekkende Barmsijs aanwezig 

 

Wim van den Bergh 16-07-2004 18:54:43 

Tussen 12.30 en 13.15 vlogen 2 maal 2 Wespendieven boven de Hooge heide (dit is tussen de Renderklippen en 

Dellen)Op de hei verder: 2 Torenvalken en diverse paartjes Roodborstapuiten.Op het Heerderstrand nu 4 

bezetten nesten van Dodaarzen.Wespendieven,Dodaarzen 

 

Theo den Hertog 15-07-2004 20:37:00 

Vandaag een aantal kluten waargenomen op het Kroondomein. Exacte locatie: Het jachthuis op het aardhuis te 

Apeldoorn.  

 

Om aan de verwarring een eind te maken, het gaat hier om een van de schilderijen van Ruud Weenink. Erg 

mooi!! Het zou best aan een van de wanden van onze huiskamer staan. Jammer dat het een beetje buiten 

budgetair geprijsd is. Misschien krijgen vbw leden korting? Ik zal eens bellen. Een reproductie lijkt me anders 

ook wel aardig. 

 

Theo den Hertog 13-07-2004 22:07:24 

"Meneer, mag ik u wat vragen? (kennelijk zie je er met een telescoop nogal slim uit)Is dit zoet of zout water?" Ik 
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zat vanavond op Polsmaten en had de neiging te zeggen dat ik dat zo snel niet kon zien, maar m'n opvoeding niet 

verloochenend gaf ik als antwoord dat sinds de inpoldering van de flevopolder het gedaan was met het zoute 

water. 

 

Verder op Polsmaten o.a. 3 IJsvogels, 12 Lepelaars, 1 oeverloper en opvallend veel Kleine mantelmeeuwen. 

 

site VWG Zwolle.nl 13-07-2004 07:09:14 

Bericht voor Wim van de Bergh en anderen die op de Noord Veluwe inventariseren. Zondag 11 juli zag ik boven 

de hei bij Vaassen een vlinderende wespendief. 

Gegevens: Amersf.coord: 191,469/478,896. De vogel vlogel van NO naar ZW vanaf Gortelse weg (191/479)over 

de hei richting Galgenberg (191/478). Het vlinderen van de vogel gebeurde duidelijk en opvallend in golfvlucht 

recht boven het heideveld dat grenst aan de Gortelse weg. 

Verder ter plekke een familie kruisbekken, een paar roodborsttapuiten met vliegvlugge jongen, goudvinken 

en veel trek van boerenzwaluw en gierzwaluw. (waarnemer: Evert Ruiter) 

 

Helma Schoonhoven 13-07-2004 00:01:23 

Zondagmiddag, 11-07: Grote Woldweg, nabij Noordeinde nog 2 Nijlganzen temidden van enorme berg Roeken, 

Kokmeeuwen en Spreeuwen. Verder aldaar Torenvalk en paartje Bruine Kiekendieven. Verder aan de 

Zomerdijk bij de Picknickplaats nog 2 paartjes Bruine Kiekendieven en 1 of 2 Zwarte Sterns. 

 

Wim van den Bergh 11-07-2004 23:24:14 

Vandaag 2 Groene spechten bij Nierssen, ook hier een Havik duikend op postduif zonder succes,bij Tongeren 2 

roepende Wespendieven boven het bos ,maar vermoedelijk hier geen nest (rondklooien terwijl ze nu kleine 

jongen moeten hebben) 

 

Benno van den Hoek 10-07-2004 20:13:40 

Bij Polsmaten vanmiddag ook geen Roodhalsfuut meer aanwezig. Wel 3 Europese Flamingo's (waarvan 1 ex. 

aan beide poten geringd), 1 jonge Lepelaar en een paar honderd Knobbelzwanen. Verder veel wind en (kite-) 

surfers...geen ideale vogelomstandigheden dus. 

 

Wim van den Bergh 10-07-2004 19:38:56 

Vanmiddag zag ik tussen 12.30 en 14.30 3 Wespendieven boven de Renderklippen.(2 ri ZW,(trekkers)) en 1 ex. 

ri west (vermoedelijk pleisteraar,maar geen raat in de poten)Ik kom hier gewoonlijk nooit omdat dit stukje hei 

"doodgerecreanteerd" wordt.Toch viel ook op dat hier nog minimaal 3 paartjes Robotappen aanwezig zijn. 

Ook vlogen 7 Kruisbekken laag over.Op het Heerderstrand inderdaad geen Roodhalsfuut meer maar nog wel 5 

paartjes Dodaarzen waarvan nu eindelijk 3 paartjes een nest hebben verder hier een Oeverloper. 

 

Theo den Hertog 09-07-2004 21:26:03 

Vanmiddag een voor mij ongewone waarneming van een Kleine Plevier op de Tongerense Heide. De vogel liep 

heen en weer op een van de talrijke kale plekken die na het tuinieren van het afgelopen jaar is ontstaan. 

 

Helma Schoonhoven 09-07-2004 20:45:36 

Vanavond bij Polsmaten, Nunspeet: 1 Roodhalsfuut(liet zich slechts even zien), zo'n 10 Scholeksters, 8 

Flamingo's, 13 Lepelaars(fourageerden heel druk door het water en waren haast niet te tellen), ong. 50 Grauwe 

Ganzen en 1 IJsvogeltje wat overvloog. Verder slechts 1 Kneu, er stond wederom veel wind. 

 

Helma Schoonhoven 09-07-2004 08:51:39 

(Bedankt, Theo! Ik had vanmiddag naar het Heerderstrand willen gaan, nu kan ik in eigen land blijven! 

 

Theo den Hertog 08-07-2004 20:57:44 

best Benno, 

 

Ik denk dat de Roodhalsfuut is verhuisd naar Polsmaten ('s avonds gratis parkeren. Daar zwom er vanavond in 

ieder geval een. 

Verder o.a. Oeverloper, Krooneend, Zwarte Zwanen (2, Lepelaar (2), veel Kokmeeuwen en een aantal Visdieven 

met jong. 

 

Benno van den Hoek 08-07-2004 19:54:09 

Betaal ik vanavond een hele euro om bij het Heerderstrand te komen met de auto...blijkt die Roodhalsfuut een 

snipperdag te hebben! Het halve meer langs gelopen maar nergens een spoor van de vogel te bekennen. De 
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andere kant (strandkant) met de telscoop afgezocht, maar ook hier geen Roodhals. En de omstandigheden waren 

nog wel zo mooi; heerlijk zonnig weer en het meer zo glad als een spiegel. Wel 4 Dodaarzen fraai gezien, 

samen met een mannetje Kuifeend, enkele Wilde Eenden, 3 Oeverlopers, 2 soepganzen en 2 vrouwtjes 

Manderijneend. Binnenkort nog maar eens proberen. Als iemand hem nog weet te spotten dan hoor ik het 

graag. 

 

Wim van den Bergh 08-07-2004 18:18:31 

Vandaag naar het Vierhouterbos,volgende soorten: 

Fluiter:1 zingend 

Zwarte specht:2 

Kruisbek: minimaal 90 ex. in het grote Larixvak,de vogels reageerden nogal paniekerig als er een duif door het 

perceel vloog(vermoedelijk dachten ze dat het een Sperwer was).Na 1 uur observeren kon ik nog niet vaststellen 

of er Witbanden tussen zaten.Wel viel op dat er in deze groep meer als 50% juvenielen zaten . 

 

Wim van den Bergh 07-07-2004 07:13:07 

Op 6-7-04 volgende soorten: 

Roodhalsfuut: nog steeds aanwezig Heerderstrand 

Brilduiker:2 vr. Heerderstrand 

Raaf:2 Haelbergheide 

Wespendief: 1 zuidweg t.h.v. de Dellen 

Kruisbek:7 Haelbergheide 

Kruisbek:66 (!) Hooge heide (tussen Renderklippen en Dellenweg) fouragerend in Larixperceel en drinkend in 

ven op de heide,helaas geen Witbandkruisbek hier tussen 

Boomvalk: 1 Renderklippen 

Boomvalk: tot 2 maal toe een ex. jagend boven centrum van Heerde ,werd gemobbed door een 30- tal 

Gierzwaluwen 

 

Christien Mouw 06-07-2004 20:25:11 

Net was ik op zoek naar een bepaald plantje op de voederakker, toen een schreeuwend geluid mijn aandacht trok. 

Ik keek in de richting vanwaar het geluid kwam en zag in sparrenboom een compact nest verborgen. Toen ik 

mijn veldkijkertje op het nest richtte, keek ik in een paar angstaanjagend kwade ogen van een roofvogel. De kop 

van de vogel was lichtgrijs. De staart, die over de rand van het nest reikte, was donkerbruin en afgeplat. Omdat 

ik niet wist met wat voor roofvogel ik hier te maken had, sloop ik voorzichtig in de richting van de stam van de 

nestboom om te kijken wat voor braakballen ik daaronder aan zou treffen. Ik vond er niet één. Opeens zag ik 

twee hazelwormen liggen. Eén werd door een leger rode bosmieren aangevallen. Zou deze roofvogel een 

Slangenarend kunnen zijn?  

 

Wim van den Bergh 05-07-2004 18:51:09 

Vandaag 5-7-04 een nieuwe balkonsoort voor een vriend van mij in Kampen:Purperreiger centrum Kampen ri 

Z.Hier ook een overvliegende Kruisbek.Op de Veluwe 1 Wespendief ri Z over de Renderklippen(11.15) bij 

Nierssen 2 overvliegende Kruisbekken ri N.Bij de Tongerense heide 1 paar Raven met 3 jongen ri Oost.Over de 

Stakenberg 12 overvliegende Kruisbekken ri NO.Verder hier een zeer irritante legerhelicopter die zeer laag over 

de hei ging. 

 

Mark Hoksberg 05-07-2004 11:41:16 

Gisteren (zo. 4-7) zag ik een ijsvogel de beekmonding invliegen bij de Jachthaven van WSV Nulde. Verderop 

richting Zeewolde aan de polderkant is een vooroever angelegd met zand en stortsteen. Daar liep zowaar een 

kleine zilverreiger rond te stappen. Het was een prachtig gezicht, met de ondergaande zon en dreigende 

stapelwolken weerspiegeld in het meer. 

 

Helma Schoonhoven 03-07-2004 23:25:51 

Had vanavond het genoegen uilskuikens te aanschouwen bij het o zo belangrijke ringen in Oldebroek. Helaas 

kreeg ik de Kerkuil-ouders niet te zien. Het was een leuke ervaring, ik vind ze erg aandoenlijk en ben dan ook 

verkocht bij het zien van die koppies. 

 

Helma Schoonhoven 29-06-2004 22:46:09 

Afgelopen zaterdag, 26 juni, vloog er rond 16.30 uur een Koekoek over bij het Ludgeruskerkje, Doornspijk. Ook 

zo'n 12 Flamingo's alhier. 

 

Vandaag, 29 juni, hetzelfde verhaal. Overvliegende Koekoek bij bovenstaande. Verder veel geklets van Kleine 
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Karekieten. 

Bij Polsmaten op 29 juni: 2 Lepelaars, 1 Flamingo, 1 Kneu(er zijn er ongetwijfeld meer, maar door de wind 

niet te zien), veel Kleine Karekieten, een aantal Scholeksters en verder veel klein bruin spul. Door Benno's 

spoedcursus van afgelopen zaterdag inmiddels iets wijzer. Verder zowel Oever- als Boerenzwaluw hier. 

 

 

Christien Mouw 29-06-2004 21:08:34 

De vogels lieten zich vandaag goed waarnemen boven de Elspeter heide. Aan het vennetje stond een Blauwe 

Reiger met veel plezier naar de luiddruchtige kikkers te kijken, terwijl Gierzwaluwen boven de ven circelden en 

naar insecten pikten. Op een tak ernaast zaten enkele Geelgorsen te zonnen. Verder nam ik aan het oevertje 

tussen het lange helmgras een Kleine Karekiet en een Grasmus waar. Ben enkele middagen met mijn 

verrekijkertje door het Elspeter bos getrokken en heb daar o.a. Groenling, Sijs, Kneu, Keep, Goudvink, Cirlgors, 

Cetti's zanger, Barmsijs en Goudhaantje aangetroffen.  

 

Peter Compaijen 29-06-2004 16:59:43 

Rond 15:00 eerst een lachende Groene specht langs de Zuidweg. Daarna bij de Haelbergheide vanaf de toren een 

Wespendief kunnen zien. Verder het normale spul als: Roodborsttapuit, Boompiepers, Boomleeuwerik. 

 

 

Johan Hettema 28-06-2004 20:16:47 

gistermiddag, 27/06 rond 12 uur op Spijkerwegje te Nunspeet een drietal paapjes, diverse kneutjes gezien.Het 

aantal grauwe ganzendat permanent verblijf houdt is een 25 stuks.En het ouderpaar nijlgansheeft een vijftal 

jongen bij zich.Gelukkig lieten de grutto'szich gisteren na een tweetal gruttoloze weken weer bewonderen, en 

wel een 12 tal bij elkaar, een vloog permanent boven mijn hoofd,heftig kwetterend (jongen??).Trouwens vorige 

week 25/6 een drietal kemphanen bij Polsmaten zien fourageren. Een grote karekiet heb ik nog nooit 

gezien,maar gezien het formaat van de karekiet op 25/6 moet het een grote zijn geweest. 

Verder regelmatig kleine karekieten enrietgorzenEen rietzangerwerd gehoord. 

 

Benno van den Hoek 28-06-2004 16:34:22 

Met Bennie v.d. Brink (en ander vogellid uit de familie) zondag een lange vogeltocht door Noord-oost Nederland 

gemaakt (met o.a. 9 Grauwe Kiekendieven!). Op de terugweg nog even langs het Drontermeer gereden om 

enkele ontbrekende soorten op de daglijst bij te kunnen schrijven. Bij een kolk langs de Hogeweg (tussen 

Noordeinde en Kampen) een tiental Zwarte Sterns boven nestvlotjes (de meeste beginnen al in ruikleed te 

komen). Nabij Abberteiland o.a. 1 Koekoek (roepend), 1 Roodborsttapuit (man), 1 Blauwborst (man) en een 

paartje Baardmees. Ook lieten de beide IJsvogels zich weer fraai bekijken. Het mannetje ging prachtig in het 

zonnetje op een paal zitten (op zo'n 25 afstand). 

 

r.pannekoek 28-06-2004 09:16:36 

Vrijdagavond 25 juni excursie Bargerveen. Gesjouwd van half acht tot twaalf uur! Waarnemingen o.a. 1 man 

Grauwe klauwier (van de tientallen, zo niet honderdtallen die hier moeten zitten), Zomertortel (gehoord), 

krassende Wielewaal (gehoord), tientallen Geoorde futen, vrouw Blauwe kiek, Boomvalk (2 x, hallo Theo!), 

diverse Nachtzwaluwen (gezien en gehoord), bedelroep van jonge Kerkuil. 

Storingen: 20 windmolens aan de rand van de Geoorde futen/Kokmeeuwenplas (op Duits grondgebied, recent 

geplaatst), discoherrie uit Zwartemeer of Klazienaveen, aggregaten en lampen van de Entomologische 

vereniging (op een 8-tal plaatsen). 

 

Wim van den Bergh 27-06-2004 19:38:33 

Vanmiddag een dik uur gekeken en gelopen op de Elspeetse heide Oost met uitzicht op de Noorderheide: 

Raaf: 1 

Wespendief: 1 vr. 

Boomvalk:1 

Havik: 1 Elspeetse heide en 1 boven de Noorderheide 

Kruisberk:7 overvliegend ri Z 

Robotap: 1paartje alarmerend Elspeetse heide Oost 

Kleine bonte specht:1 overvliegend Elspeetse Heide Oost 

Kleine bonte specht 1(kan dezelfde geweest zijn) roepend vanuit het bos aan de zuidzijde van Elspeetse heide 

Oost 

 

Benno van den Hoek 26-06-2004 18:06:18 

Vanmiddag (samen met Frank van Triest) 2 IJsvogels (M+V) zien vliegen nabij nestholte langs het Drontermeer. 
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Het lijkt erop dat de vogels hier al druk aan het broeden zijn op hun 2e broedsel of zelfs al weer jongen hebben. 

(het 1e broedsel vloog eind mei uit). 

Vanmorgen (met Helma Schoonhoven) vogels geringd op de ringplek bij Elburg. Vooral halverwege de morgen 

waren er veel vogels (totaal zo'n 120 vogels gevangen), waaronder; veel jonge Rietgorzen, minimaal 20 

Baardmezen, 1 Zwarte Roodstaart, 1 Spotvogel, 1 Sprinkhaanzanger en opnieuw veel jonge Kool- en 

Pimpelmezen. Een Koekoek wist nog net te ontsnappen uit het net en zat ons daarna de hele morgen uit te 

lachen... 

 

Wim van den Bergh 25-06-2004 16:20:21 

Vandaag tussen de buien door het Heerderstrand geteld: 

Roodhalsfuut: ad nog steeds aanwezig(vanaf 21 mei aanwezig) 

Geoorde fuut: 1 ad zomerkleed (in 1990 zag ik hier eveneens in juni een adulte Geoorde fuut) 

Dodaars:door conflicten met Meerkoeten nog steeds geen 

juvenielen waargenomen hier. 

Brilduiker: 2 vrouwtjes nog steeds aanwezig 

Mandarijneend: 3 vrouwtjes of eclipsen. 

 

Helma Schoonhoven 25-06-2004 08:30:34 

Woensdag was een Koekoek vliegend te zien nabij het observatiepunt van Polsmaten. De vogel liet zich verder 

niet horen. 

 

site DeGrauweGans.nl 24-06-2004 08:01:43 

Langs het Jan v.d. Boschpad in de Oostvaardersplassen is sinds enkele dagen een vrouwtje Grauwe Franjepoot 

aanwezig. De vogel (in zomerkleed) foerageerd hier onregelmatig en is ook al op enkele andere plaatsen in de 

omgeving waargenomen. Verder langs het pad ook een Roerdomp en een Kleine Zilverreiger. 

 

Christien Mouw 23-06-2004 19:44:07 

Een wilde storm woei vandaag over ons land en raasde over de verlaten heidevelden heen. Toen de lucht 

inktzwart werd zocht ik beschutting in het schuilhokje aan de Schapendrift en weldra hoosde de bui in alle 

hevigheid naar beneden en kletterde de hagel met een enorm lawaai op het afdakje neer. De schapen schuilden 

onder een groepje bomen, waar zelfs de Zwaluwen zich niet lieten zien. Alle vogels leken van de aardbodem te 

zijn verdwenen. Alleen het Koekoeksjong heb ik gezien en gehoord. De hele morgen hield hij niet op met het 

roepen van zijn eigen naam en zag ik hem wild en onbehendig boven de hei rondvliegen. Wel héél apart!  

 

Sjoerd Radstaak 23-06-2004 11:45:21 

Gisteren, 22 juni, aan het fietspad langs het Vossemeer een man Buidelmees waargenomen nabij het nest. De 

vogel liet zich ook in het riet zeer fraai zien. Eerder die dag langs de Drontermeerdijk en in die omgeving 5 

vliegende Ooievaars, een paartje roepende Goudvinken, een roepende Appelvink, een roepende Grauwe 

Vliegenvanger en een fraaie langsvliegende Boomvalk. 

 

Wim van den Bergh 20-06-2004 18:22:13 

Vandaag(20-6) 1 Grote zilverreiger bij de RZI te Elburg ,hier ook nog een hoempende en vliegende Roerdomp 

ter plaatse.Over het Heerderstrand 1 overvliegende Kruisbek hier ook 4 paar Dodaarzen(deze laatsten hebben dit 

jaar trouwens een slecht broedsucces veroorzaakt door de aanwezigheid van agressieve Meerkoeten) en op het 

Heerderstrand nog steeds een adulte Roodhalsfuut(deze vogel is ongepaard) maar wel al aanwezig vanaf 21 Mei. 

 

 

Benno van den Hoek 19-06-2004 14:14:49 

Vanmorgen tot 12.00 uur gevangen op de ringplek bij Elburg. 52 'verse' vogels en 36 reeds geringd. Hoogtepunt 

was een IJsvogeltje (jong) dat een uurtje voor het einde net buiten de rietkraag in het net hing. Verder opvallend 

veel jonge Rietgorzen en diverse families Baard-, Pimpel- en Koolmees. Ook leuk waren de 2 Belgen; 1 

Rietzanger en 1 Kleine Karekiet. Boven de rietzoom en het Veluwemeer vlogen veel Oeverzwaluwen. 

Gisteravond in het Greppelveld bij Elburg alle Oeverzwaluwnesten in de kolonie nog eens nageteld. Bij een 

eerdere telling (begin mei) kwamen we op zo'n 350 nesten. Volgens De Stentor zijn het er zo'n 600!. Bij de 

telling van gisteravond bleken het er 540 te zijn (499 aan de voorkant en 41 aan de zijkant). 

 

Helma Schoonhoven 18-06-2004 22:54:24 

Vanavond waren we nog even bij de GPS-fabriek ten oosten van Nunspeet. Er vlogen 2 jonge Raven over, en zij 

maakten het typische hoge geluid, wat ik nog niet eerder gehoord had. De ouders niet gehoord of gezien. 
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Benno van den Hoek 18-06-2004 08:00:33 

Gisteravond in amper 2 uur tijd 3 soorten Uilen waargenomen; langs de Bovenstraatweg in Oldebroek eerst 2 

nestjongen van de Steenuil geringd (in een nestkast). Vervolgens bij een tweetal adressen in Doornspijk en 

Oldebroek totaal 8 nestjongen van de Kerkuil geringd (allen zo'n week of 4 á 5 oud). Tenslotte bleken bij het 

Kerkuiladres in Oldebroek ook nog 2 nestjongen van de Ransuil in de achtertuin te zitten. Het oude kraaiennest 

in een grote conifeer was leeg maar bovenin het topje van een fijnspar zat een prachtige takkeling ons aan te 

staren (volgens de bewoner zat hij daar al minstens een dag onafgebroken op dezelfde plaats). Het andere jong 

liet zich niet zien. 

 

Wim van den Bergh 17-06-2004 20:53:41 

Vandaag 17-6-04 zag ik wederom een Grote zilverreiger bij de RZI in Elburg:een broedgeval is niet uitgesloten 

omdat in de eerste helft van Mei steeds 2 vogels hier gezien zijn 

 

site DeGrauweGans.nl 17-06-2004 16:48:13 

In de nabije omgeving van de Vossemeerdijk werden de afgelopen dagen de volgende vogels (vliegend) 

waargenomen; 

1 Visarend (met grote vis), 2 Wespendieven, 1 Houtsnip en 1 Casarca. Tevens was een Wielewaal in het 

Roggebotsebos te horen. 

 

via Henk de Vos 16-06-2004 07:43:03 

Langs de Stakenbergweg bij de Elspeterhei maandagavond geluisterd naar Nachtzwaluwen. Hierbij werden ca. 

3 vogels gehoord waarvan 1 exemplaar zich even liet zien. (waarnemers; Henk en Gert de Vos & Wim van den 

Bergh). 

 

site VWG Zwolle.nl 16-06-2004 07:39:35 

Gistermiddag op de Haelbergheide nabij de toren 1 Havik rondvliegend, in de drinkbak een paartje Goudvink 

en ook vlogen er 3 roepende Kruisbekken over. Verder moet er vanmorgen tijdens de lunch een grote groep 

kruisbekken over zijn gevlogen aan het geluid te horen. Niet gezien dus, maar ik schat toch wel zo'n 50+ vogels 

aan het geluid te horen! (waarnemer; Sjoerd Radstaak) 

 

Peter Compaijen 14-06-2004 12:09:10 

De kraanvogel trok over mijn huis heen. Dat was ik nog even vergeten te melden 

 

 

Peter Compaijen 13-06-2004 18:36:14 

Rond 17:45 trok 1 kraanvogel over richting ZO tot O. Hij/zij kwam vanaf het westen aanvliegen. Ik kon vooral 

de lange nek heel goed zien en tevens de sterk gevingerde grijzachtige vleugels. Dit is een nieuwe soort voor mij 

 

Benno van den Hoek 12-06-2004 14:56:15 

Vanmorgen zijn, in het bijzijn van een fotograaf van de krant en enkele VBW leden, de jonge Ooievaars op het 

paalnest bij Noordeinde geringd. Met een hoogwerker zijn de 2 vogels naar beneden gebracht en zowel tijdens 

het ringen als het terugzetten bleven beide vogels heel rustig. De jongen zijn nu zo'n 40 dagen oud maar staan al 

regelmatig op eigen kracht rechtop op het nest. Op de nestrand lag nog een klein dood jong, evenals onder het 

nest 1 dood jong. Kort na ons bezoek keerden de oudervogels weer terug bij het nest. Later vandaag zullen ook 

de beide nestjongen in Zalk geringd worden. 

 

via H. Puttenstein 12-06-2004 14:51:55 

Op woensdagavond 9 juni werd er door Henk Puttenstein en Frank van Triest een Grote Zilverreiger gezien nabij 

de riethaere langs de Grote Woldweg (Polder Oosterwolde). 

 

Christien Mouw 11-06-2004 23:00:33 

Toen eergisteren Venus voorbij de zon schoof, bleven de vogels lang stil. De Tapuiten en Leeuweriken vernam 

ik niet, alleen de kikkers in het vennetje lieten luidruchtig weten dat ze hier geen doen mee wilden hebben. Maar 

het merendeel van de vogels was duidelijk in de war gebracht door dit natuurfenomeen en dat was een 

eigenaardige ervaring.  

 

Diana Liebregts 10-06-2004 14:09:14 

hallo allemaal 

ik heb informatie nodig over de nestplaats van alle roofvogels. ik heb het nodig voor een project die we zelf 

moeten schrijven. wie o wie kan mij helpen??? 
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groetjes Diana 

 

Rob Compaijen 08-06-2004 21:59:08 

Gisterochtend een fietstocht van Elburg naar de Tongerense Heide (tussen Vierhouten en Gortel ongeveer) 

gemaakt. Aldaar veel Roodborsttapuiten (minimaal 10) die zich bijzonder fraai lieten bekijken. Daar ook 4 

zingende Geelgorzen. Het toppunt waren ten minste 4 Raven (1 adult en 3 juveniele exemplaren). De jonge 

Raven maakten een hoog krijsend geluid, niet zo fraai als het holle geroep van hun ouder! In het bos rondom 

Vierhouten ten minste 3 roepende Zwarte Spechten. 

 

Vanavond na het werken bij de GPS 5 Raver ter plaatse! 2 Ouders en 3 jongen die luidkeels riepen (om eten 

waarschijnlijk). Schitterend gezicht! 

2 Leuke dagen voor een Raven-liefhebber als ik. 

 

Benno van den Hoek 07-06-2004 09:12:43 

Gisteravond een rondje gemaakt langs het Drontermeer en de IJsseldijk (tussen De Zande en Zwolle), op zoek 

naar roepende Wielewalen, Roerdompen, Kwartels en Kwartelkoningen. Ondanks het windstille weer weinig 

gehoord. Bij de picknickplaats langs de Zomerdijk (nabij Abberteiland) zorgde een zeer luidruchtige Grote 

Karekiet ervoor dat ik geen enkele Wielewaal aan de andere kant van het water kon horen. Wel begon een 

Roerdomp op een meter 0f 50 hard te roepen. Na wat mislukte immitaties kroop de vogel nog dichter het riet in 

in plaats van nieuwsgierig uit de rietkraag tevoorschijn te komen. Verder diverse jagende Noordse Sterns boven 

het water. Langs de IJssel geen enkele Kwartelkoning gehoord (het schijnt nogal mager te zijn in de IJsseldelta 

dit voorjaar). Wel enkele jagende Zwarte Sterns en een paartje Ooievaars met 2 jongen op het nest bij Zalk. 

 

Johan Hettema 05-06-2004 21:15:56 

Vanavond bij het Spijkerwegje te Nunspeet een rustige vogelavond met een tureluurop z'n vaste paaltje.Een 

gruttobij nest in ongemaaid veld, achter een reiger aan.Bij de rietkraag aan het Veluwemeer een bruine 

kiekendief, die ik voorafgaande dagen ook al gezien heb.Niet duidelijk of het een vrouwtje of 2e jrs man 

is.Wsch het laatste;ik hoor graag van echte kenners.In de totale rust van de avond 

liet de kiek zich lang observeren.Daar mijn aandacht op de vogel was gericht,zag ik pas later een tweetal vossen 

langs komen:moeder en kind, rustig wandelend door het weiland, langs de rietkraag.Na een tien minuten het riet 

inlopend. Een fraai gezicht! wat je nooit zo meer meemaakt.Favoriete vogel momenteel zijn de kneutjes, in 

prachtig kleed en zeer actief. 

 

Christien Mouw 03-06-2004 22:17:18 

vanmorgen dan eindelijk de moeder Eend [wild]in het vennetje zien rondzwemmen met maar liefst zes kuiken-

eendjes achter haar aan. Het Kievitsjong haalde dapper uit naar mijn hond die uit het vennetje ging drinken en 

maar niet begreep wat^ie verkeerd deed, terwijl de Koekoek de hele dag luidruchtig haar naam riep en ik de 

nacht ervoor de Steenuiltjes herhaaldelijk hoorde krijsen aan de Schapendrift. 

 

Mark Hoksberg 01-06-2004 22:48:44 

de zaterdag voor pinksteren ging ik even wandelen vanuit de Stadsweiden richting Horst. Bij de natuurtuin zag ik 

een appelvink langskomen en in de laatste bocht van de Weibeek zat in de hoogste boom een mannetje bonte 

vliegenvanger op de uitkijk. Genoeg te eten daar met die wolken dansmuggen.  

 

Christien Mouw 01-06-2004 21:44:56 

Vanmorgen op de Elspeterheide boven het vennetje twee jonge Kievitjes hun vleugeltjes zien uitslaan, daarbij 

luidruchtig begeleid door beide Kievitouders. 

Een 'lachende' Zwarte Specht vloog van boom naar boom, om laag onder aan de stammen z'n ontbijt bij elkaar te 

schrapen. 

 

site DeGrauweGans.nl 01-06-2004 07:55:17 

Afgelopen dagen/nachten is een roepende Woudaap gehoord langs de Oostvaardersdijk t.h.v. hm-paaltje 25.3. 

Mogelijk ging het zelfs om 2 vogels. 

Verder was langs het Jan van de Boschpad een Gestreepte Strandloper te zien, bij de Kleine Praambult een 

Kwartelkoning en de Grote Praambult een langsvliegende Zeearend.  

 

Benno van den Hoek 31-05-2004 20:08:02 

Nou Lennaert, dan is het een wonder dat we elkaar vanmiddag niet zijn tegengekomen want ik heb de gehele 

middag rondgesjouwd in het gebied (om Bonte Vliegenvangers te ringen). Ik heb dezelfde groep Raven gezien; 

in mijn geval waren het er 7 of 8, waarvan in ieder geval 2 adulte vogels die een veel lager geluid maakten. 
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Lennaert Steen 31-05-2004 17:34:03 

Vanmiddag na de buien een rondje op De Haere gelopen. 

5 Raven boven de zandverstuiving. Zoals Benno al eerder had opgemerkt de vogels maakten inderdaad een raar 

hoog geluid. 

Verder 3 Gekraagde roodstaarten, minimaal 4 zingende Boompiepers, 1 Boomleeuwerik, roepende Kuifmees, 1 

Grote lijster en veel Bonte vliegen (minimaal 7 gehoord of gezien). 

 

Benno van den Hoek 29-05-2004 19:41:22 

Vanmiddag tijdens een rondje langs het Drontermeer met de mountainbike niet veel bijzondere vogels gezien. 

Langs het weggetje naar de Gelderse Sluis (Noordeinde) riepen nog wel 2 Kwartels. Tot op 10 meter kunnen 

benaderen, maar lieten zich niet zien (zaten in lang gras). Ik deed heel zachtjes, maar ze hadden echt wel door dat 

ik er was....zo doof zijn die beesten echt niet hoor! 

Verder weinig activiteit van 'rietpieten' langs het Drontermeer. Bij Elburg nog even gecheckt of de 

Roodkopklauwier misschien nog even was blijven hangen, maar helaas. 

 

via Ben v.d Brink 28-05-2004 19:10:42 

Na vorige week al een IJsvogeltje te hebben gevangen op de ringplek aan het Veluwemeer bij Elburg, hing er 

gisteren wel een hele ongewone soort in het net; een Roodkopklauwier! De vogel hing in een net dat staat 

opgesteld tussen enkele bomen en struiken. Een erg aanlokkelijke plek voor bijzondere gasten, aangezien in 

voorgaande jaren hier ook al eens een Draaihals en een Sperwergrasmus gevangen werden. Het vrouwtje 

Roodkop vloog na bestudering de tuinderijen in (richting Flevoweg) en bleef daar nog even op de bonenstokken 

zitten.  

 

site DeGrauweGans.nl 28-05-2004 08:02:55 

Langs het Jan van de Boschpad (OVP) de laatste dagen; 

1 Pontische Meeuw, foerageerde op dode jonge Grauwe Gans  

3 Krombekstrandlopers, ter plaatse  

1 Kleine Strandloper,ter plaatse.  

35 Bontbekplevieren, ter plaatse  

4 Zilverplevieren,ter plaatse  

 

Benno van den Hoek 26-05-2004 08:41:18 

Gisteravond was een Visarend fraai te zien boven het Abberteiland (Drontermeer). De vogel bleef enige tijd 

'hangen' (soms biddend) en dreef toen langzaam af richting de Gelderse Sluis. Vlak voor Noordeinde zong ook 

nog steeds een Grote Karekiet. 

 

site DeGrauweGans.nl 26-05-2004 08:38:48 

De laatste dagen rond de kleine- en grote praambult (OVP) onder andere een Zwarte Wouw (overtrekkend), 

Slechtvalk, Geelpootmeeuw, Temmincks Strandloper, Indische Gans en een Kleine Candese Gans. 

 

Benno van den Hoek 25-05-2004 16:12:47 

Volgens een bericht op de website van 'De Stentor' bevinden zich in de zandbult in het Greppelveld (nabij brug 

Elburg) maar liefst 600 Oeverzwaluwnesten!! Bij een eerdere telling (eind april) kwamen we zelf al op een 

aantal van circa 300 nesten. Daarna zijn er blijkbaar nog een hele club ijverige Oeverzwaluwen bijgekomen. 

 

Benno van den Hoek 22-05-2004 19:12:58 

Vanmorgen zat ik tijdens de nestkastcontrole op De Haere (Doornspijk) even uit te rusten bij het heideveld, toen 

er maar liefst 6 Raven langskwamen. De vogels vlogen heel dicht bij elkaar en het lijkt me aannemelijk dat het 

allemaal jongen waren. Even later hoorde ik ze bij de zandverstuiving roepen en viel het me op dat ze een 

opvallend hoog geluid maakten (blijkbaar nog niet de 'baard in de keel'). Later op de morgen kwam er een andere 

Raaf laag over de bomen vliegen (dit was wel een adult). Vorige week had ik de indruk dat de Bonte 

Vliegenvangers laat zijn met broeden dit jaar, maar vanmorgen toch al 2 nestjes met jongen kunnen ringen. 

Gisteren vloog er trouwens weer een Boomvalk nabij m'n huis (Oldebroek) dus het lijkt er op dat de vogels hun 

nestplaats van voorgaande jaren weer gevonden hebben. 

 

Lennaert Steen 22-05-2004 18:15:29 

Rondje door het Noorderbos in boswachterij Nunspeet gelopen. Vrij stil maar wel een paartje Goudvinken en 

een paartje Kruisbekken. 

Bij Polsmaten 5 Chileense Flamingo's en 1 Europese. 
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6 Kluten werden opgeschrikt door een overvliegend vrouwtje Havik met prooi. 

 

Guido Verhoef 22-05-2004 00:05:26 

Paartje Grauwe Klauwier ook vandaag prachtig te zien op de Hoog Buurlose Heide, Vanaf Radio Kootwijk links 

van het fietspad ten noorden van de oude legerbarak (33-32-12). Verder 5 gekraagde roodstaarten. 

 

Rob Compaijen 21-05-2004 15:13:25 

Vandaag, 21 mei, net na de middag de WITOOGEEND (adult man) in de Spijkvijver bezocht. Hij liet zich tot op 

20 meter benaderen. Echt een schitterend gezicht, en voor de meesten van ons lekker dichtbij!  

 

Wim Weenink 21-05-2004 11:53:05 

In een wilgenbosje in Voorst 2 meikevers. 't Zijn wel geen vogels, maar toch leuk. 

Verder jagende boomvalk en roestende ransuil  

 

Christien Mouw 20-05-2004 19:18:55 

Hoog boven de bosrand sloeg de jonge Sperwer 

voor het eerst zijn vleugels uit begeleid door beide ouders, terwijl kleine hoogpotige Kuifleeuweriekjes 

onwennig maar vrolijk tussen de hoge heipollen trippelden en ik weer éénmaal de Blauwe Kiekendief langs een 

heideheuvel zag scheren hetgeen duidelijk maakt dat deze [nog] niet vertrokken is.  

 

B. + WJ v.d. Hoek 20-05-2004 15:15:42 

Vanmorgen tijdens de koffie in de achtertuin een Boomvalkje jagend boven de bomen. Tevens een thermiekende 

Buizerd. 

 

Theo den Hertog 19-05-2004 09:06:19 

Tongerense Heide, 17 mei, 19.30 uur 

- Draaihals  

- Tapuit 2x 

- Roodborsttapuit (diversen) 

- Geelgors (diversen) 

 

 

Roel Pannekoek 19-05-2004 08:22:12 

Maandagavond 17 mei rond 23.00 uur een snorrende en een "oewiek"ende Nachtzwaluw op de Stakenberger hei 

bij Nunspeet 

 

site VWG Zwolle.nl 18-05-2004 15:56:28 

Kwartelkoning roepend aan de zuidkant van de spoorbrug bij de Ossenwaard tussen twee kleine plasjes kort aan 

de dijk. 

Op heideveld ten noorden van Gortel (nog?) geen Nachtzwaluw. 

Paartje Grauwe Klauwier op de Hoog Buurlose Heide (ten westen van Apeldoorn) in atlasblok 33-32-12 

linksboven. (waarnemer: David uit de Weerd) 

 

site DeGrauweGans.nl 17-05-2004 09:01:49 

De meest bijzondere waarnemingen in Flevoland waren dit weekend; 

 

Draaihals - 1 ex., Heinsiusweg, Almere 

Grote Pieper - 1 ex., lawsonpad (Pampushout), Almere 

Morinelplevier - man + vrouw, Torenvalkweg 

Grauwe Kiekendief - 1 ex., Tureluurweg 

Zwartkopmeeuw - 1 ex., Jan van de Boschpad 

Rouwkwikstaart - 1 ex., Oostvaardersdijk (km-paal 10.4) 

Poelruiter - 1 ex., Jan van de Boschpad 

Drieteenmeeuw - 1 ex., Oostvaardersdijk (km-paal 10.4) 

Kraanvogel - 2 ex., Jan van de Boschpad 

Krombekstrandloper - 1 ex., Oostvaardersdijk (km-paal 10.4) 

Dwerggans - 1 ex., Jan van de Boschpad 

Buidelmees - 1 ex., Vossemeerdijk 

 

(zie voor een uitgebreider overzicht www.degrauwegans.nl) 
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Benno van den Hoek 17-05-2004 08:09:27 

Tijdens de nestkastcontroles op De Haere bij Doornspijk zaterdag 1 jagende Boomvalk gezien. De Bonte 

Vliegenvangers lijken dit jaar wat later met broeden; half mei is de tijd dat de vogels al vast op de eieren zitten, 

maar nu waren de meeste vogels nog bezig met de eileg (veel onvolledige nesten). Leuk was verder het nestje 

jonge Glanskoppen dat ik kon ringen. 

 

Dat er de laatste week vrijwel geen nieuwe berichten zijn geplaatst heeft alles te maken met het feit dat de 

website nog steeds niet actief is (veel mensen weten blijkbaar niet dat deze waarnemingen-pagina onafhankelijk 

van de website bereikbaar is). Maar er wordt hard aan gewerkt! 

 

site DeGrauweGans.nl 13-05-2004 13:01:26 

In de Oostvaardersplassen zijn de 2 Kraanvogels nog steeds te zien vanaf het Jan van de Boschpad. Langs de 

Oostvaardersdijk werden t.h.v. km-paaltje 10.4 maar liefst 21 Grote Zilverreigers pleisterend waargenomen en 

op diverse plaatsen in Flevoland werden de afgelopen week Grauwe Kiekendieven gezien. 

 

Benno van den Hoek 11-05-2004 22:00:14 

Ik hoop even 'misbruik' van deze pagina te kunnen maken voor het volgende; 

zoals wellicht sommigen gemerkt hebben is onze website (uitgezonderd deze pagina) de laatste dagen niet 

bereikbaar. Het betreft hier een technische storing van de website-account. Ik hoop het probleem z.s.m. op te 

lossen. De website is nu tijdelijk bereikbaar op het volgende adres; 

]http://home.zonnet.nl/hoek72 

met excuses voor het ongemak. 

 

Benno van den Hoek 10-05-2004 21:15:01 

Een rondje om het Drontermeer leverde vanavond in ieder geval een IJsvogel nabij Abberteiland op. Verder hier 

ook minimaal 2 Grote Karren en 1 Koekoek roepend. Aan de overkant zongen diverse Nachtegalen. In het 

Wilhelminabos (Roggebotzand) nog geluisterd naar Wielewalen, maar net als in het Abbertbos was er vanavond 

niets te horen. Bij de Oeverzwaluwenkolonie in het Greppelveld (grote berg zand nabij de Elburgse brug) veel 

vliegende Zwaluwen. Volgens een telling van Bennie v.d. Brink telt de kolonie zo'n 300 nestopeningen, wat een 

verdrievoudiging van 2003 is!! 

 

Helma Schoonhoven 10-05-2004 08:07:49 

Afgelopen zaterdag (08-05-2004)bij het Ludgeruskerkje achter Doornspijk: 

zeker 4 Krakeenden, vermoedelijk een zingende Snor, Kleine Karekiet en verder het gewone spul als 

Aalscholvers, Bergeenden en Rietgorzen. 

 

DutchBirding.nl 08-05-2004 12:41:45 

Langs het Jan van de Boschpad bij de Oostvaardersplassen (nabij Almere) werden gisteren 2 Kraanvogels 

foeragerend ter plaatse gezien. 

 

site DeGrauweGans.nl 06-05-2004 07:49:30 

In de omgeving van de Oostvaardersplassen worden de laatste tijd veel leuke soorten gezien, met name rond het 

Jan van de Boschpad; 

Hier blijkt nog steeds een adulte Zeearend rond te zwerven en tevens is er veel activiteit van o.a. Kleine-, 

Temmincks- en Drieteenstrandloper. Verder zijn op diverse plaatsen Draaihalzen gesignaleerd, waaronder 

langs het pad naar vogelhut De Grauwe Gans. 

 

Benno van den Hoek 05-05-2004 07:40:56 

Gisteravond nog even bij het Drontermeer (nabij Abberteiland) geluisterd naar zingende Wielewalen aan de 

overkant van het water. Mede door het regenachtige en winderige weer was er niets te horen. Wel de eerste 

Nachtegalen gehoord en in de rietkraag zongen de Rietzangers volop. Vlak voor Noordeinde zong een Grote 

Karekiet in de rietkraag, op dezelfde plek waar er vorig jaar ook steeds 1 á 2 zaten te zingen. 

 

Theo den Hertog 04-05-2004 13:40:50 

Mischien is waarneming een beetje een groot woord, maar toen ik gisterochtend in de auto stapte (7.30 uur) 

hoorde ik vanuit de eik naast ons huis (rand van Nunspeet) een [B]wielewaal[/B. 

zijn bekende deuntje zingen. Omdat ik hem niet kon ontdekken ben ik na zo\'n 5 minuten om de boom gelopen 

en heb hem daarna niet meer gehoord. Gezien heb ik hem niet, het zou dus ook iets anders geweest kunnen zijn, 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:h.schoonhoven2@chello.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:tenc.denhertog@tiscali.nl


maar wat? De Zanglijsters rondom mijn huis heb ik nooit kunnen betrappen op iets dat op een Weilewaal lijkt en 

zeker niet gedurende een paar minuten zonder ander geluid er tussendoor. Datzelfde geldt voor merel. Toch 

twijfel ik, zeker gezien de tijd en locatie. Heeft iemand een idee, mail dan even privé. 

 

Benno van den Hoek 03-05-2004 07:55:01 

Doordat ik een week in het buitenland geweest ben heb ik helaas diverse eerste zomergasten gemist hier (waren 

in Italie uiteraard al wel volop aanwezig). Vanmorgen in ieder geval de eerste zingende Braamsluiper in onze 

tuin. 

 

site VWG Zwolle.nl 02-05-2004 20:48:23 

Naam: Sjoerd Radstaak & Peter Compaijen 

Tijd van de waarneming: 2 mei: 13.30 - 16.30 

 

Bij de brug van Elburg zo'n 40 Dwergmeeuwen en 10 Zwarte Sterns. Langs de Drontermeerdijk 1 tikkende 

Watersnip (oude havenhoofd), 3 Oeverlopers, 2 zingende Kleine Karekieten, 1 man Pijlstaart, 1 roepende 

Koekoek, 2 Appelvinken en verder erg veel Zwartkoppen, Tuinfluiters (4), Grasmussen (2), Braamsluipers (3) en 

Nachtegalen (circa 8). Bij 'de Oase' nog weer eens 20 Dwergmeeuwen. Verder nabij het rietveld ten noorden van 

Elburg 2 Paapjes (m/v), 2 zingende Snorren en maar liefst 10 Tapuiten (6m/4v)! 

 

site VWG Zwolle.nl 02-05-2004 14:07:19 

Vossemeerdijk: zingende Grote (1) en Kleine Karekiet, Rietzanger ,Tuinfluiter en Nachtegaal. 3 Appelvinken 

overvliegend. Nabij en op steenhoop bij Ketelhaven totaal 10 ( alleen man ) Tapuit en 1 man Paapje. 

Ketelbrug/Kamperhoek ( bij oranje silo/parkeerplaats ) : totaal 3 Roodpootvalken incl 1 ad mannetje. 1 

Boomvalk, 3 Zomertortels, 2 Europese Kanaries, 1 man Havik, 3 Sperwers, 1 Appelvink,  

ter plaatse 1 juv Pontische Meeuw, 1 zingende Zwarte Roodstaart, 1 man Rouwkwikstaart , Gele en Witte 

Kwikstaarten , 1 zingende Nachtegaal. 

Mooie plek om trek te bekijken ( stuwing en veel overzicht). (waarnemer: Peter Los) 

 

Peter Compaijen 01-05-2004 10:31:32 

Nabij de waterzuivering een zingende snor. Verder daar nog een Paapje op een prikkeldraad en even verderop 

een Tapuit op een paaltje zien zitten. Net onder de hoogspanningskabels tegen de rietkand 1 man Krooneend. Bij 

de picknickplaats een roepende Koekoek en een zingende Sprinkhaanzanger. De terugweg bij het rietveld nabij 

de waterzuivering een zingende Grote Karekiet en een hoempende Roerdomp. 

 

Theo den Hertog 29-04-2004 21:17:53 

Nunspeet, Polsmaten, 29 april 20.00 - 21.00 uur 

Noordse Kwikstaart (ca. 20) 

Gele Kwikstaart (ca 10) 

Oeverloper (1) 

Chileense Flamingo (2) 

Flamingo (3) 

Lepelaar (2) 

Groenpootruiter 

Verder Kleine Karakiet, Rietzanger, Rietgors, Wilde Eend met jong, Nijlgans met jong, Kluut,Scholekster, 

Grutto, Tureluur, Kievit etc.  

 

 

Michiel de Vries 28-04-2004 22:13:33 

Zaterdag 24 april vogels wezen kijken met een vriend langs de randmeren.Via Harderwijk naar Zwolle.Veel 

ooievaars gezien bij elkaar 6 stuks waaronder een paar op nest bij een woning op de Oude Zeedijk achter 

Doornspijk.Bij de Ludgeruskerk zaten 2 paartjes pijlstaarten en 2 flamingos.Bij Elburg zagen wij een 

overvliegende Raaf.En de uitsmijter van de dag was een overvliegende zeearend op de Kamperdijk net voorbij 

Elburg.We hebben hem of haar niet zo lang kunnen zien omdat hij of zij werd weggepest door twee buizerds. Zo 

kon je wel goed de grootte vergelijken mocht daar twijfels over bestaan.Al met al en bijzondere middag al geef 

ik alleen de bijzondere soorten door. 

 

Christien Mouw 26-04-2004 14:17:54 

Vandaag de Blauwe Kiekendief gesingaleerd. Zat lange poos stil op een paaltje bij een vennetje, waar naar alle 

waarschijnlijkheid zich ook het nest bevind. 

Zaterdag twee patrijzen waargenomen, die vanaf de voederakker van de jagers [naast de schapenweiden] 
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opvlogen.  

 

Helma Schoonhoven 26-04-2004 10:04:51 

Gistermiddag, 25 april, volop gierzwaluwen bij mij aan de Randweg, Nunspeet. 

 

Wim van den Bergh 26-04-2004 09:44:56 

In Drenthe is een nest gevonden dit jaar van de Grote Kruisbek(geen mailtjes over waar aub).Op de Veluwe 

moeten ze waarschijnlijk ook wel zitten omdat de Veluwe geschikter lijkt voor de soort dan Drenhte.Opletten 

dus!!!! 

 

Christien Mouw 24-04-2004 23:38:06 

De Koekoek gehoord vandaag! 

Toen de schapen vanmorgen achter langs het vennetje de hei op liepen, zag ik hem daar boven in de top van een 

ontluikende berkenboom zitten. 

Wat een dag! Ik heb de lente gezien en gehoord! 

 

En achter de 'Grasplak' in een der schapenweiden liepen twee Kievieten ijverig in de [bemeste] grond te pikken. 

 

Een Zwartkop trof ik bij een nestkastje aan, in een oud douglasbos. In het nestje lagen zes kleine witte eitjes.  

 

louw den Besten 24-04-2004 21:24:19 

IJsvogel. Oostvaardersplassen, kijkhut de Grauwe Gans. Op enkele meters van de hut, op een lage tak bij de 

oever van de plas. 

 

Wim van den Bergh 23-04-2004 17:51:46 

Vandaag aan de rand van het schietterrein met de Dellen 2 zuidwaarts-overvliegende Raven en een Boomvalk 

verder hier enkele Boomleeuweriken en Robotappen 

 

Theo den Hertog 23-04-2004 10:04:55 

22 april, 19.15 uur - 21.00 uur De Haere 

 

Op/boven de hei 

Roodborsttapuit (3 man) 

Raaf (1) 

 

Verder veel Boompiepers. 

Opvallend afwezig: Boomleeuwerik 

 

 

Theo den Hertog 22-04-2004 12:32:50 

22 april, 9.30 uur - 10.45 uur Polsmaten 

 

Dwergmeeuwen (6), Krooneend (4 man, 3 vrouw) Baardman (man en vrouw), Koekoek, Europese Flamingo (2), 

Kluut (7), Nijlgans (2) met jongen, Gierzwaluw (7) en natuurlijk het paartje Kneu dat na een kwartier komt 

kijken of je nog niet weg bent. 

 

 

 

site DeGrauweGans.nl 22-04-2004 07:44:42 

In de Oostvaardersplassen is al enkele dagen een Draaihals fraai te bekijken langs het voetpad naar vogelhut De 

Grauwe Gans. Verder zijn op diverse plaatsen in Flevoland (OVP en langs de randmeren) Beflijsters 

waargenomen. Ook aan de Veluwekant van de randmeren worden momenteel diverse exemplaren gezien. 

 

Benno van den Hoek 22-04-2004 07:35:45 

Gisteravond vlogen bij de Bolsmerksluis aan de Zomerdijk (halverwege Elburg en Noordeinde) een stuk of 4 a 5 

Huiszwaluwen rond. Hier vloog ook een IJsvogel richting het Drontermeer. 

 

Christien Mouw 21-04-2004 21:19:52 

Vanmiddag in Elspeet bij het vennetje op de heide een Geelschors met takjes in de snavel naar nest zien vliegen. 

Een Boompieper bewonderd die in baltsvlucht cirkelend opvloog en als een parachute naar omlaag stortte naar 
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zijn zitplaats in de top van een vliegden. Verderop in het veld zong een Boomleeuwerik hoog in de top van een 

den en boven het vennetje trok traag een Blauwe Reiger voorbij.Lange tijd bleven er drie Buizerds in de buurt 

van het ven rondcirkelen. 

Al met al een middag vol jubelende vogelzang!  

 

Wim van den Bergh 21-04-2004 19:36:41 

In de gemeente Heerde heb ik 2 zekere en 1 waarschijnlijk broedgeval gevonden van de IJsvogel.Te weten op 

Bonenburg,Vosbergen en in de Horsthoekerbeek. 

 

Michiel de Vries 21-04-2004 18:42:00 

Gisterenochtend 20-4 toen buiten kwam om naar me werk te gaan hoorde ik mij eerste zwartkop zingend in de 

berkeboom naast het huis. 

 

via Ben v.d. Brink 20-04-2004 13:11:26 

Afgelopen donderdag (15 april) arriveerden de eerste Huiszwaluwen weer rond het huis (Zomerdijk, 

Noordeinde). Door dhr. Dekker, bewoner van het huis naast de Gelderse Sluis, wordt dagelijks de Visarend 

vissend boven het Drontermeer gezien. 

 

Johan Hettema 19-04-2004 18:54:00 

Vanavond rond 18 uur in het Belverdere bos te Nunspeet de eerste boomvalk gehoord. 

Komt de afgelopen jaren ieder zomer retour,vorig jaar twee takkelingen gezien na broedperiode. 

Verder een keep,mannetje in fraai oranje/zwart. 

 

Louw den Besten 18-04-2004 22:43:04 

zondag 18 april 2004.van 15.30 -17.00Visarend in een weiland op een paaltje thv. Polsmaten . aan de maaltijd 

met een flinke vis. neemt alle tijd om te dineren en zich te laten bewonderen . mijn eerste ontmoeting, meteen 

flink raak. met spijt afscheid genomen om te voorkomen dat ik zelf de hond in de pot zou vinden. 

 

Jaap Schröder 18-04-2004 15:28:15 

Zaterdag 17 april 2004 (Hierdense Poort inventarisatie): 1 nonnetje (vrouw) in monding Hierdense Beek, 1 

kleine bonte specht, 1 tapuit (man), 2 paar roodborsttapuit, overvliegend o.m. grote zilverreiger, raaf, grote 

groepen goudplevieren. 

Zondag 18 april: 1 paar IJsvogel, Hierdense Beek nabij huize Leuvenum; 1 paar raaf baltsend bij huize 

Leuvenum. 

 

Johan Hettema 17-04-2004 20:51:12 

Vanavond even langs Polsmaten: een eenzame lepelaar, een woerd pijlstaart,een koppeltje kneutjes,waarbij de 

heer zich fraai liet bewonderen, een tiental klutenen een paartje smienten(horen die niet al vertrokken te 

zijn?).Een fraai gezicht was de torenvalk die achterna gezeten werd door een kievit. 

 

Benno van den Hoek 17-04-2004 16:33:59 

Net terug van een kort fietstochtje over Zwaluwenburg, waar de Zwartkoppen al volop zingen. Gisteravond bij 

Harry van Diepen in de tuin (Epe) ook een zingende Zwartkop die hier al een maand aanwezig is volgens Harry! 

 

Peter Compaijen 15-04-2004 19:59:02 

Bij de picknickplaats net voor het Noordeinde kwam een Visarend aanvliegen. Hij/zij had erg gevingerde 

vleugels die lang en smal waren. Hij/zij vloog later richting de Roggebotsluis. 

 

Christien Mouw 15-04-2004 19:00:38 

Wil even doorgeven dat ik de twee Blauwe Kiekendieven nog regelmatig boven de heidevelden zie uitscheren en 

dat ik vorige week de Klapekster wat ineengedoken zag zitten op een paaltje op de heide tussen Elspeet en 

Nunspeet. 

 

site DeGrauweGans.nl 15-04-2004 08:17:52 

Bij het monument in het Wilhelminabos (Roggebotzand) werden 13 april onder andere een zingende Europese 

Kanarie en een Raaf gezien. Langs de Vossemeerdijk gisteren een Pontische Meeuw en een Smelleken. Bij het 

Reve-Abbertbos was een Slechtvalk aanwezig. 

 

Helma Schoonhoven 14-04-2004 22:55:54 

Deze waarnemingenpagina bewees zijn dienst vandaag: ik mocht de RAAF aanschouwen bij de GPS-fabriek in 
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Nunspeet! Insiders weten hoe blij ik ben, want het is mijn allereerste! Het waren er trouwens meer dan één, in 

ieder geval twee! Ik had met recht kippenvel daar bij de kippenfabriek. 

 

Peter Compaijen 14-04-2004 15:56:28 

Vanochtend bij de Ludgeruskerk 4 Blauwborsten en 5 baardmannetjes die zich even lieten zien. Verder daar nog 

veel Rietgorzen. Vanmiddag bij de Ludgeruskerk 1 Blauwborst kunnen vinden. Toen ben ik doorgegaan naar De 

Kop van t'Ende daar een Veldleeuwerik en veel graspiepers. In een plasje verderop een man Slobeend. Toen 

doorgegaan richting Abbert bos onderweg een Slechtvalk die overvloog en ook nog veel Fitissen en Tjiftaffen. 

Net voor het Abbert bos zag ik een man Zwartkop. De terugweg zag ik dichtbij de brug van Elburg 7 visdiefjes 

en 9 Dwergmeeuwen vliegen en zitten in het water. 

 

Helma Schoonhoven 13-04-2004 17:17:26 

Bij Noordeinde in de polder en bij Oude Zeeweg, Nunspeet zaten Ooievaars diep op het nest. Was ik nog 

vergeten. 

 

Peter Compaijen 13-04-2004 16:46:46 

Nog even aanvullend op mijn stukje. Bij de picknickplaats kwamen ook nog 4 zwarte sternen langsvliegen. 

 

Peter Compaijen 13-04-2004 16:18:20 

Vanochtend bij de Ludgeruskerk direct al een blauwborst. Nog geen 5 minuten later zag ik in een weilandje 

ernaast een Paapje en een Tapuit. Toen ben ik doorgegaan naar de Picknickplaats voor het Noordeinde. 

Onderweg had ik 2 Bruine Kiekendieven(man en vrouw) en vele rietgorzen. BIj de Picknickplaats veel 

Rietgorzen en 3 Bruine Kiekendieven(2man/1vrouw). Toen de terugweg naar huis nog 2 Putters. Vanmiddag 

was ik nog een keertje naar de Ludgeruskerk gegaan en zag daar weer een vermoedelijk dezelfde Tapuit. Kortom 

wel een leuk dagje. 

 

Helma Schoonhoven 13-04-2004 14:45:15 

Vandaag met mijn dochter op stap geweest: bij het Ludgeruskerkje in het grasland veel klein spul, waaronder 

Paapje en Graspieper. Er vliegen veel Zwaluwen, maar durf de juiste naam er niet aan te geven.  

Verder in het riet mijn eerste Blauwborst! In het water nog een Flamingo. Helaas geen Raaf voor mij vandaag. 

 

via Theo den hertog 13-04-2004 11:34:58 

Gisteren boven woning aan de Kuyperstraat in Nunspeet een Raaf die even bleef hangen en toen naar beneden 

dook. 

 

Christien Mouw 12-04-2004 21:38:51 

Eerste Paasdag wandelde ik met mijn zoon over de Renderklippen in Epe en daar zagen we een paartje Raven 

druk in de weer met het aanvoeren van voedsel naar een nestboom. Dit was een breedgetakte vliegden. De 

prooien die ze in de snavel bij zich droegen waren groot. 

Tevens met Pasen de eerste boerenzwaluwen weer tussen de schapen zien scheren; de zwarte roodstaart 

gesingaleerd en 's nachts de steenuiltjes horen krijsen. 

 

Benno van den Hoek 12-04-2004 20:38:41 

Vanmiddag een mooi middagje rond het Drontermeer doorgebracht.  

Bij Elburg zweefden 2 Ooievaars boven huize Old Putten. Bij het uitkijkpunt Luthgeruskerk waren 4 Europese- 

en 4 Chileense Flamingo’s te zien en vlogen voor het strand aan de overkant minimaal 10 Dwergmeeuwen. Bij 

de waterzuivering waren 2 IJsvogels druk aan het baltsen, wat van een meter of 10 fraai te zien was. Ook zaten 

de vogels steeds luidroepend achter elkaar aan. Nabij Abberteiland zat een Blauwborst te baltsen, waarbij hij 

telkens met het beroemde parachuutje boven de rietkraag hing. Een andere vogelaar wees mij op een Raaf die 

ver weg in de polder van een dood schaap zat te plukken (mogelijk nog een overblijfsel van de Zeearend, die nu 

echt lijkt te zijn vertrokken). Na enige tijd kwam hij recht op ons af vliegen en bleef bij Abberteiland prachtig 

rondjes draaien in de lucht. Daarbij viel vooral op dat de vogel een propvolle krop had met schapenvlees! Daarna 

vloog hij/zij richting het nest in Abbertbos. Op datzelfde moment kwam het andere exemplaar het bos uit en 

plofte neer in een weiland in de PO. Hij had daar duidelijk een prooi en zat ergens van te snoepen terwijl een 

Grutto hem hiervan heftig probeerde te onthouden. Toen de Raaf weg was en we gingen kijken in het weiland 

bleken het 2 malse achterpoten van een haas te zijn (ook een souvenir van de Zeearend?)!! Nabij de eendenkooi 

zat verder nog een late Smelleken op een hek, een Grote Zilverreiger en meer dan 100 Grutto’s, waartussen 

enkele Kemphanen. Verder waren langs het Drontermeer volop Boeren- en Oeverzwaluwen te zien, maar 

helaas nog geen Huiszwaluwen kunnen vinden. Aan de andere kant van het Drontermeer en in het Vossemeer 

waren nog geen Reuzensterns te vinden (zoals vorig jaar rond deze tijd). De Ooievaar bij Noordeinde zit nu erg 
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diep weggedoken op het nest. 

 

Benno van den Hoek 12-04-2004 13:30:38 

Vanmorgen op De Haere bij Doornspijk volop zangactiviteit van onder andere Fitis, Bonte Vliegenvanger en 

Boompieper. Helaas geen Raven gehoord of gezien, hoewel de boswachter er van de week nog 2 boven de heide 

had zien vliegen. 

 

Gerrit jan VAn Dijk 12-04-2004 08:23:45 

Polder Oosterwolde Zwarte ruiter, kemphaan, ijslandse grutto's en het normale spul 

 

Louw den Besten 11-04-2004 22:41:13 

11april, 15.30 uur: Grote zilverreiger, oever van het Drontermeer, thv. polder Oosterwolde(Noordermerk); 

grote groep (schatting meer dan 50) grutto's in de polder Oosterwolde. Opvallend hoe hoog het water staat in de 

polder. Lijkt me gunstig voor de hoogbenige vogels. 

 

via Wim v.d Bergh 11-04-2004 12:31:42 

Vanmiddag controleerde ik een nestkast bij het Heerderstrand en trof een nog incompleet legsel aan van een 

Mandarijneend.Op het Heerderstrand nog 5 Brilduikers.Langs het Drontermeer hoorde ik op het eerste 

eilandje ten N. van Elburg een Havik luid kekkeren.In POW 24 Bergeenden.En OOievaar op het nest. 

Verder op de Veluwe op 3 plekken solitaire Raven gezien waaronder vrouwtje alarmerend bij nest en 2 solitaire 

beesten waarvan 1 met voer ri ASK wegvloog. 

Als je nu 2 Raven bij elkaar ziet dan weet je zeker dat ze of niet gebroed hebben ofdat het broedsel mislukt 

is!!!!Die man Beflijster zag ik op het gras op de Renderklippen bij de schaapskooi (Veluwe) 

 

 

Helma Schoonhoven 09-04-2004 22:05:19 

Vanmiddag ondernam mijn jongste een poging om te fietsen zonder zijwieltjes, dus ik stond op straat met 

fotocamera in de aanslag. Plots de indruk dat de gierzwaluwen over ons heen vlogen! Onze wijk wordt ieder jaar 

druk bewoond. De hele avond heb ik uit het raam gekeken, maar de spreeuwen vliegen ook in hoog tempo, dus 

ben nog steeds niet zeker. Maar na het berichtje van Michiel wilde ik dit toch even melden. Het hoge tempo van 

de vogels stelde me in ieder geval niet in staat om een foto te nemen. Goed opletten dit weekend dus. 

 

gerrit Jan Van Dijk 09-04-2004 20:33:20 

vrijdag 9-04 

 

Wat ontwikkeld de polder Osterwolde zich toch mooi. gezien uit de auto in 3 kwartier Zilverreiger, boeren 

zwaluw kievit, 5 bruine kiek, zeearend, torenvalk, havik, fitis, blauwborst, doodaards, smienten, 

wintertaling,grutto, grauwegans,graspieper, putter,meerkoet,wittekwik enz 

 

 

Michiel de Vries 09-04-2004 18:25:42 

Zaterdag 3 april was ik op racefiets een rondje aan het rijden en op de Parallelweg tussen Harderwijk en Hierden 

vloog op ooghoogte een mannetje slechtvalk met een prooi voor mij langs en kort daarop een vrouwtje.Ze doken 

alle twee in de bosjes tussen de spoorlijn en de snelweg A28 zodat ik ze niet meer kon zien.Bij het mannetje was 

de streep op de kop goed te zien,het vrouwtje was wat moeilijker te herkennen maar ze hoorden duidelijk bij 

elkaar.Thuis opgezocht en met Jan Nijendijk gebeld en toen wist het ik zeker.Al met al een bijzondere 

waarneming.Van de week op dinsdag de eerste boerenzwaluwen en donderdagavond de eerste gierzwaluwen 

 

via Wim v.d. Bergh 07-04-2004 07:48:30 

Ik had 10 paar Raven in beeld boven de lijn Harderwijk-Vaassen.1 geval is toch vermoedelijk een dubbeltelling 

,dus 1 valt af, daar staat tegenover dat ik op zondag nog 2 nesten vond op plekken waarvan ik dacht dat ze er niet 

meer zaten dus kom ik nu uit op 

11 bezette lokaties,situatie op het ASK is nog niet geheel duidelijk,maar ik krijg t.z.t nog wat gegevens 

binnen.Haviken en Zwarte spechten tel ik in dit gebied niet,wellicht ga ik in de toekomst weer met deze soorten 

bezig maar ik vind het leuker om met echt schaarse soorten bezig te zijn. 

 

Benno van den Hoek 07-04-2004 07:44:08 

Dinsdagavond was de onvolwassen Zeearend in de polder Oosterwolde nog steeds aanwezig. 

De vogel vloog nabij de riethaere enkele rondjes en daalde toen neer in een weiland. 
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Christien Mouw 06-04-2004 20:22:25 

In de eerste week van April de volgende vogelsoorten waargenomen boven de Elspeter heidevelden: 

Roodborsttapuit, Paapje, Kuifveldleeuwerik, Wulpen, Geelschors en Blauwe kiekendieven. 

 

 

via Jan Nijendijk 06-04-2004 07:57:43 

Maandag in polder Arkemheen veel Lepelaars gezien in prachtkleed. 

 

Benno van den Hoek 05-04-2004 08:12:26 

T.b.v. de IJsvogelinventarisatie zondagavond een rondje door de Polder Oosterwolde en langs het Drontermeer 

gemaakt; 

De enige IJsvogel was vliegend te zien bij de Elburgse waterzuivering. Verderop langs de Kamperdijk zaten in 

een luw stukje langs de rietkraag meer dan honderd Kuifeenden. Daartussen een mannetje en 2 vrouwtjes 

Zomertaling (1e dit jaar!). Bij de Bolsmerksluis een groepje van ca. 8 Boerenzwaluwen die wat zaten te stoeien 

in de lucht. Verderop rond het Abberteiland een groep van zeker 20 Boerenzwaluwen. Voor zover ik kon zien 

geen Huis- of Oeverzwaluwen daartussen. 

 

via Ben v.d. Brink 05-04-2004 08:07:27 

In de polder Oosterwolde was zondagmorgen de Zeearend weer/nog aanwezig, dit keer zittend op een grote 

prooi (waarschijnlijk Meerkoet of eend). Langs het Drontermeer verder de eerste zingende Fitis. 

Bij kasteel Zwaluwenburg ('t Harde) de afgelopen weken al tweemaal een roepende Groene Specht gehoord. 

Een Zwarte Specht is in een ander bosgedeelte druk bezig met het uithakken/bijhakken van zijn nestholte. 

 

site DeGrauweGans.nl 05-04-2004 08:00:49 

Zowel bij de Praambult (OVP) als het Horsterwold (bij Zeewolde) werd dit weekend de Visarend weer gezien. 

In het Vossemeer werd de eerste Reuzenstern waargenomen nabij eiland 'De Zwaan'. Verder langs de 

Drontermeerdijk bij Elburg een Kleine Zilverreiger ter plaatse. 

 

Johan Hettema 03-04-2004 20:11:14 

Vanochtend rond 11 uur bij Polsmaten kunnen genieten van een vliegshow van 18 flamingo's(gemengd 

Chileens/Europees). Ze vlogen af en aan boven de zandbanken.Verder geen bijzonderheden.De tjiftjaffen lieten 

zich goed horen. 

 

Helma Schoonhoven 02-04-2004 23:38:08 

Vandaag volop oeverzwaluwen op de Knardijk bij Harderwijk. Ook 2 Nijlganzen in het Harderbroek en 2 

Bruine Kiekendieven. Ook zeker 4 Tafeleenden aldaar. 

 

Benno van den Hoek 02-04-2004 07:41:21 

Gisteravond van Elburg naar Noordeinde langs het Drontermeer gereden; 

Boven de Kamperdijk eindelijk de eerste Boerenzwaluw gezien, hoewel niet fraai en heel kort. Hier vloog ook 

een vrouwtje Bruine Kiekendief. Bij de picknickplaats bij Abberteiland liet de Blauwborst-man zich weer 

bijzonder fraai bekijken (en beluisteren), in een hogere zitpost in het wilgenstruweel. De Zeearend was nergens 

te vinden. 

 

wim smit 01-04-2004 19:55:36 

31mrt., voor mij, de eerste boerenzwaluw boven het Harderbroek.Ook de gele kwik was daar. 

Op 1 april de eerste fitis in het Harderbos.Ook aanwezig daar een raaf en een kleine bonte specht. 

 

via Wim v.d. Bergh 01-04-2004 08:16:15 

Vanmiddag om 15.15 vlogen 8 Kraanvogels in NO ri. over de Haelbergheide Veluwe.Verder nog een Groene 

specht aan de Kooiweg in Heerde(in dit atlasblok staat de soort in de nieuwe atlas als "verdwenen"! Verder in 

het Norelholt bij Epe in een villawijk 2 roepende Kleine bonte spechten en een nieuw Haviksnest in een Grove 

den.Verder hier verse Dassenprenten. 

 

Benno van den Hoek 01-04-2004 08:12:13 

Gisteravond in De Dellen m’n eerste Roodborsttapuit (Robotap), vrouw, op de Haerlerberg (nabij de Nieuwe 

Zuidweg). 

 

Helma Schoonhoven 31-03-2004 14:39:36 

Had bij Oosterwolde op de Zomerdijk ook nog drie Holenduiven en twee rammelende hazen gezien. Was ik 
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even vergeten. 

 

 

Helma Schoonhoven 31-03-2004 12:19:51 

Vanochtend zo'n drie uur doorgebracht op de zomerdijk: het licht was er prachtig. Het eerste uur was er niets te 

zien, maar mijn geduld werd beloond met de juv. Zeearend, welke ook nog vrij actief was. Was ook redelijk 

dichtbij en door mijn kijker goed te zien. Hij werd belaagd door Kiekendieven, kraaien en kieviten. Wat bezielt 

die kleintjes om bij een dergelijke reus zo brutaal te zijn? Regelmatig vloog hij of zij op en de enorme 

flapvleugels glinsterden goud op in de ochtendzon. Geweldig. Verder nog twee rietgorzen gezien, waarvan één 

met ringetje. Boven het riet en het water was een paartje Bruine Kiekendieven bezig met een geweldige balts en 

hadden enkel oog voor elkaar. Gekwebbel in de lucht en rare kapriolen, jammer genoeg geen voedseldroppingen. 

Onder aan de dijk zaten twee Wulpen in het weiland en verder enkel 2 Nijlganzen en 1 Grote Zilverreiger. In 

de weilanden honderden onrustige Grutto's vanwege Zeearend. Op Noordeinde-nest zat 1 Ooievaar. Heb nog 

wel ge'pling' van Baardman gehoord, helaas niet gezien. 

 

site DeGrauweGans.nl 31-03-2004 08:16:10 

Langs de Vossemeerdijk werd gisteren al weer de eerste Visarend gezien; snoepend van een vis op een paal bij 

de 'poffertjes'. Verder langs de Vossemeerdijk ook o.a. 12 IJslandse Grutto's en een Ransuil bij de 

Boomkwekerij. 

 

Benno van den Hoek 30-03-2004 19:16:05 

Op de terugweg uit Zwolle nog even een rondje IJssel en PO gemaakt; 

Vlak voor Zalk niet meer dan een Slobeend en een paar Wintertalingen (geen 'Zomers' helaas!). Op het 

Ooievaarsnest bij Zalk zat 1 (ongeringde) Ooievaar, alsmede op het nest bij Noordeinde. Helaas nog nergens 

(Boeren-) zwaluwen te zien bij de diverse boerderijen. De Zeearend zat weer mooi op de uitkijk nabij de 

riethaere, waarboven een vrouwtje Blauwe- en een mannetje Bruine Kiekendief vlogen. 

(helaas buiten onze regio, maar achter ons kantoor op de Marslanden in Zwolle vandaag de eerste Zwarte 

Roodstaart gehoord en gezien). 

 

 

site DeGrauweGans 30-03-2004 16:46:25 

Bij de Kleine Praambult (OVP) de laatste dagen o.a. een Velduil, Slechtvalk, Klapekster en een Smelleken 

aanwezig. 

Langs het Vossemeer werd gisteren een Lepelaar gezien. 

 

Mark Hoksberg 30-03-2004 12:20:59 

Zaterdagmiddag zag ik ineens een groeiend aantal meeuwen op thermiek overkomen. Reden om even op te letten 

dus. En ja hoor, eerst een vijftal buizerds, en toen, om 16.00: een zeearend. Hij vloog over de Randmeren 

richting Elburg. Eerder die middag was er ook een gezien ter hoogte van Polsmaten. (bron: 

www.dutchbirding.nl)Als het dezelfde was heeft hij dus intensief rondgevlogen; van noord naar zuid en vlot 

weer terug. Het was een onvolwassen vogel met veel zwarte veren. 

 

Lützen Portengen 30-03-2004 09:26:09 

Zaterdag 27 maart ca. 80 Witte Kwikstaart op veldjes langs fietspad strand Horst -> strand Nulde. Bij delta 

Schuitenbeek 60 Kemphaan, 2M+1V Zomertaling en veel Grutto (ca. 250 Grutto waaronder ~30 IJslandse 

Gruttos), Tureluurs, en Smienten. Zondag 28 maart nog eens naar delta Schuitenbeek. Wat minder van alles, 

maar wel 1 Lepelaar en 1 Kleine Plevier. 

 

Benno van den Hoek 30-03-2004 08:18:54 

Gisteravond (18.45-19.25 uur) op weg naar Noordeinde op enkele plaatsen in de polder Oosterwolde gestopt. 

In het weiland naast de Konmar in Elburg zaten heel veel meeuwen, maar helaas geen Zwartkopmeeuwen meer. 

Ook de Rouwkwikstaart niet terug kunnen vinden. In het weiland naast de waterzuivering zat een Ooievaar met 

een ring, dus niet één van de Noordeinde-vogels. Verderop langs de Kamperdijk zaten zo’n honderd 

Kokmeeuwen in een weiland, waarbij de eerste die ik in m’n kijkerbeeld kreeg meteen een geringde was. Helaas 

ook hier de afstand te groot om de ring af te lezen. 

Bij de picknickplaats nabij Abberteiland hoorde ik in het wilgenstruweel een geluidje dat ik niet vertrouwde. 

Toen ik de struiken afzocht kreeg ik ineens een mannetjes Blauwborst in beeld…de eerste dit jaar! Helaas dook 

hij meteen weer weg toen er een paar auto’s aankwamen. Maar toch even heel duidelijk gezien; diepblauwe borst 

met wit vlekje en roestbruine borstband. Prachtig! 

Na de polder Oosterwolde even afgespeurd te hebben kreeg ik al vrij snel de onvolwassen Zeearend weer in 
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beeld; majestueus om zich heen kijkend vanaf een hek. Toch bijzonder dat deze vogel nog zo lang blijft hangen 

(nu al aanwezig vanaf half december!). Verder nog enkele Grote Zilverreigers en de beide Ooievaars op hun 

nestpaal in Noordeinde. Achter het kerkje hebben tot laat in de avond 2 Steenuilen geroepen (territoriumroep en 

alarmroep). 

 

 

Erik Wouda 29-03-2004 20:53:35 

Afgelopen zondagmiddag (28/3) bij Polsmaten ca. 20 minuten (van redelijk dichtbij) kunnen genieten van de 

Zeearend!!!! (waarschijnlijk juv.) 

Rustig zittend op een zandbank of houtenpaal, dan weer jagend en duikend waarbij de aanwezige grutto's en 

kieviten in paniek de lucht in vlogen. 

Schitterende ervaring!! 

 

 

Theo den Hertog 29-03-2004 09:15:22 

Afgelopen vrijdag een deel van mijn gebiedje geinventariseerd op Steenuilen. Deel van de Bovenweg 2 paartjes 

(waarbij het eerste paartje zich op ca. 250 meter vanmijn huis bevindt), en aan de Glindeweg minimaal 1 paartje, 

maar of het mannetje verplaatste zich vaak, of het gaat toch om twee mannetjes, ga nog wel een keer terug. 

 

Overigens kreeg ik meer respons van buurtbewoners dan van uilen. 

 

 

Benno van den Hoek 28-03-2004 20:37:33 

Vanmiddag een rondje randmeren gemaakt met een bezoekje aan de OVP; 

Bij het Lutgeruskerkje zaten rond 14.30 7 Europese- en 5 Chileense Flamingo's. Langs de Bijsselsche Beek bij 

Polsmaten zat een IJsvogeltje in een struik. 

Bij de Oostvaardersplassen nog een paar duizend Brandganzen aanwezig, in 1 groep voor de Kleine 

Praambult...mooi in het zonnetje, een prachtig gezicht. Hiertussen zat 1 Roodhalsgans die na enig zoeken heel 

fraai te bekijken was! In de verte zat nog een Zeearend op een hoge uitkijkpost (een soort bouwkeet op palen, 

waarschijnlijk een inventarisatiepost). 

Bij de Gelderse sluis vlogen nog 2 IJsvogels heftig roepend achter elkaar aan. De vogels verdwenen 

uiteindelijke elk in een andere richting. Bij de Elburgse waterzuivering zaten helaas geen IJsvogels of Grote Gele 

Kwikken. 

Bij kasteel Zwaluwenburg opnieuw geen Groene Specht te horen...begint toch zorgwekkend te worden met deze 

soort hier! 

 

Sjoerd R. & Jaap H. 28-03-2004 20:15:35 

Vandaag een dagje in de regio gevogeld wat ons de volgende soorten opleverde: Bij Polsmaten een roepende 

IJsvogel en een 25 Kemphanen. Bij de Ludgeruskerk (27-21-21-14-4) 7 Europese, 6 Chileense en 1 Carbische 

Flamingo(\\\'s)roepende Baardmannetjes en een langsvliegende Roerdomp. Even later in de Polder van 

Oosterwolde in atlasblok 21-52-52-4 een juveniele Zeearend (en een waterpieper hier). Exacte leeftijd v/d 

Zeearend niet te bepalen door afstand en we konden alleen de \\\'voorkant\\\' zien. Verder bij Noordeinde 2 

Ooievaars, evenals een ex. bij de waterzuivering. Leukste waarneming van vandaag waren echter de wel de 

roepende, baltsende en veelal foeragerende Zwartkopmeeuwen (2) die zich van nabij lieten bekijken aan de 

rand van de binnenstad van Elburg bij de Konmar alhier (27-12-52-midden). Hier was ook een mannetje 

Rouwkwikstaart aanwezig. 

 

Al met al een leuk dagje dus! 

 

 

Helma Schoonhoven 28-03-2004 15:45:57 

Zondagmiddag 28-03: 14 Flamingo's bij Lutgeruskerkje, Doornspijk en 

2 Ooievaars op nest langs Oude Zeeweg, eveneens Doornspijk. Verder bij Polsmaten Nunspeet nog zeker 100 

Grutto's. 

 

via Wim v.d Bergh 28-03-2004 12:45:44 

Op vrijdag vond ik een dode Zwarte specht in de Dellen (verkeersslachtoffer)Elburgerweg (mannetje),op de 

Elspeetse heide een met succes jagende adulte man Blauwe kiekendief,verder hier diverse Roodborsttapuiten 

op de heide 

Vandaag (27 maart) volgende soorten: 
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Groene specht:lachend Vosbergen Heerde 

Groene specht:reageert op cassetterecorder Dellen Heerde 

Groene specht:1 overvliegend ZW Haelbergheide 

Raaf: 1 druk roepend Dellen 

Kleine bonte specht:roffelend en roepend Dellen 

Zwarte specht:2 balts Dellen 

Zwarte specht:2 balts N-zijde Eperholt 

Havik:2 mannetjes en 1 vr.boven Haelbergheide territoriumconflict 

Klapekster:1 Haebergheide 

Grote Ziverreiger:5 Oosterwolde 

Grote zilverreiger 1 overvliegend Drontermeer 

Ooievaar :2 op nest Noordeinde 

Pijlstaart:mannetje in kolkje Noordeinde. 

 

Lars Luijten 27-03-2004 20:08:23 

Hoi, Afgelopen dinsdag op de hei bij Vierhouten diverse paartjes roodborsttapuit. Prachtig, voor mij eerste 

waarneming. Groet, Lars  

 

Johan Hettema 27-03-2004 15:32:12 

vanochtend rond 10 uur bij Ludgeruskerkje te Doornspijk: een 8 tal europese flamingo's, een mannetje 

rietgorsen een 

baardmannetje;even terug richting Nunspeet 

zitten al weken een koppeltje ganzen: een kolgans, twee gr ganzen en een witte soepgans bij elkaar.Dit groepje 

heb ik in het najaar 2003  

daar op dezelfde plaats gezien. 

 

Benno van den Hoek 26-03-2004 21:46:24 

Gisteravond opnieuw een ronde gemaakt in de omgeving van Oldebroek, t.b.v. de Steenuileninventarisatie. 

Tot nu toe 5 locaties met roepende Uilen vastgesteld. Typisch genoeg bevinden al deze locaties zich in de 

nabijheid van knotwilgen. Enkele vogels kwamen zelfs boven me in een boom zitten terwijl ik het geluid 

afspeelde. Ze begonnen na enige tijd ook zachtjes terug te roepen (territoriumroep). Al met al zijn deze 5 

gevallen boven verwachting in mijn gebiedje, want ik zag het na de inventarisatie van vorig jaar (toen slechts 2 

zekere broedgevallen) wat somber in met de Steenuilen hier.  

Henk Puttenstein en Frank van Triest zijn in de omgeving van Oosterwolde en Kamperveen al actief geweest en 

localiseerden daar zelfs 8 roepende vogels! 

 

site VWG Zwolle.nl 26-03-2004 13:00:43 

Polder Oosterwolde, 25 maart; 

Raaf overvliegend richting bos flevopolder met volle snavel eten, Jongen in Abbertbos? (waarnemer: Cor 

Fikkert) 

 

site DeGrauweGans.nl 25-03-2004 08:03:36 

In de kwelzone bij de Lepelaarsplassen (Oostv.dijk, km 10.8) pleisterde gisteren bijna de gehele dag een 

Kraanvogel. In Lelystad werd een mannetje Europese Kanarie zingend in een tuin gezien. Verder een 

overvliegende Zeearend bij het provinciehuis van Lelystad, evenals een overvliegende Grote Gele Kwikstaart. 

Ook weer een Zeearend (cirkelend)aanwezig bij de Kleine Praambult. 

 

via Wim v.d. Bergh 25-03-2004 07:54:26 

Klapekster 1 rand ASK,Dellen.hier ook een overvliegende Barmsijs 

Klapekster 1 Haelbergheide hier ook 2 zingende mannetjes Roodborsttapuiten alsmede een paartje 

Boomleeuweriken verder een jagende Sperwer en een kekkerende Havik in het Eperholt. 

 

site DeGrauweGans.nl 24-03-2004 08:20:40 

Gisteren bij Roggebotzand (achter de kwekerij aan de Vossemeerdijk) een juveniele Zeearend (vliegend). 

(waarnemer: Jan Nap) 

Ook bij de Grote Praambult nog steeds een Zeearend aanwezig, alsmede een Ross'Gans, Slechtvalk, 

Smelleken, Roerdomp en Klapekster. In de OVP ook al de eerste Fitis gelokaliseerd. 

 

Helma Schoonhoven 23-03-2004 22:52:17 

Op het terrein van Sonneheerdt in Ermelo zijn bijna dagelijks 3 goudvinken te zien (2M,1V). 
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Benno van den Hoek 23-03-2004 19:42:16 

In de sloot naast ons huis lag vanavond een dode Ringmus. De vogel had een joekel van een teek in z'n hals 

zitten, ongeveer 8-10 mm lang en zeker 6 mm in doorsnede! Wellicht is dit ook de doodsoorzaak van de vogel 

geweest, aangezien hij verder geen sporen had van geweld o.i.d. 

Verder aan het begin van de avond langs het Drontermeer nog vergeefs gezocht naar Zwaluwen. Langs de 

IJsseldijk vlak voor Zalk vloog er wel één boven een boerderij, maar deze zag ik zo in een oogwenk dat ik niet 

gezien heb om welke Zwaluw-soort het ging. 

 

site DeGrauweGans.nl 23-03-2004 08:04:11 

Op 'het Bovenwater' langs de Knardijk (OVP) waren 2 Zwartkopmeeuwen (adult) vliegend te zien en 1 

Geoorde Fuut in zomerkleed ter plaatse. 

 

site VWG Zwolle.nl 23-03-2004 07:57:49 

Bij de Gelderse Sluis in Noordeinde werden gisteren de eerste Boerenzwaluwen gezien (groepje van 10 ex.) en 

tevens al enkele Oeverzwaluwen!! Daarnaast waren ook nog een IJsvogel en 2 Ooievaars te zien. (waarnemer: 

Henk de Vos). 

 

site DeGrauweGans.nl 22-03-2004 07:50:10 

Bij de Houtribsluizen (Lelystad)2 Roodhalsfuten aanwezig (in overgangskleed). Bij Ketelhaven nog steeds de 

Roodkeelduiker (in winterkleed). 

 

Nabij de Grote- en Kleine Praambult (OVP) dit weekend o.a. een Rouwkwikstaart, Ross' Gans, Roodhalsgans 

en zo'n 45 Waterpiepers. Langs het pad naar vogelhut 'De Zeearend' zat al een mannetje Blauwborst te zingen! 

 

In Pampushaven bij Almere o.a. 2 Kuifduikers, een Eidereend, 5 Toppereenden en een paartje Zwarte 

Roodstaarten. Bij de Block van Kuffeler tenslotte nog 1 Rouwkwikstaart ter plaatse. 

 

Helma Schoonhoven 21-03-2004 18:28:00 

21-03-2004: Even een klein rondje randmeer gedaan: 4 Flamingo's bij Polsmaten in Nunspeet, 2 Zwarte Zwanen 

langs de Spijkerweg, eveneens Nunspeet, en tevens zeker 200 Grutto's vliegend over de weilanden. 1 Ooievaar 

langs de Oude Zeeweg in Doornspijk, de andere 2 zijn misschien geschrokken van een brand in een boerderij 

verderop? Langs diezelfde weg 3 Holenduiven zien vliegen. Langs de Zomerdijk bij Elburg 2 Nijlganzen en een 

vijftigtal Scholeksters. Bij Het Vossemeer, Kampen geen noemenswaardige activiteiten, alleen een fantastische 

lucht, van dreigend zwart boven Elburg tot uitermate hemelsblauw boven het meer.  

 

Michiel de Vries 21-03-2004 14:20:05 

tjiftjaf op 16-03-04 bij mij in de tuin gezien en de volgende dag zingend gehoord. 

 

Willem Jan v.d. Hoek 21-03-2004 11:53:52 

Afgelopen woensdag (17 maart) zong de eerste Tjiftjaf langs de Hullerweg in Nunspeet. 

 

Johan Hettema 20-03-2004 13:35:30 

vanochtend 11.00 Polsmaten een drietal flamingo's.Door de wat hogere waterstand en opstuwing van het water 

door de forse windkracht waren de poten niet te zien. In ieder geval een europese flamingo; gezien de felle roze 

kleur en bijna geheel zwarte snavel zijn de andere mogelijk Chileens? In elkaar gedoken een 15 kluten 

 

joop de carpentier 20-03-2004 06:59:13 

18-03-2004 - Wildkansel Elburgerweg Wiessel 

1x roodborsttapuit,2 raven roepend,3buizerds en 1 vrouwtje havik 

verder tp veel vinken,mezen, goudhaantjes en druk hakkende spechten (gr bnt) 

 

 

 

Benno van den Hoek 19-03-2004 15:58:02 

Zoals verwacht door het zachte weer zijn sommige zomervogels bijzonder vroeg dit jaar. Sinds op 9 maart j.l. al 

de eerste Boerenzwaluw van Nederland bij Wageningen werd gezien, blijken er ook al Zwaluwsoorten 

teruggekeerd in onze regio. Via Helma Schoonhoven hoorde ik dat vorige week de eerste Huiszwaluwen al weer 

gezien waren en DeGaruweGans.nl meldt vandaag ook al de eerste Oeverzwaluw bij Almere. Beide soorten 

keren doorgaans pas in de loop van april terug! Hoewel 1 Zwaluw nog geen zomer maakt, is het voorjaar nu dan 
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toch echt ingezet! 

 

Wim Smit 19-03-2004 13:40:13 

Appelvink Achter het zwembad in Harderwijk bevinden zichal een week een groot aantal appelvinken. 

Maximaal 50 ex 

 

via Jaap Schröder 18-03-2004 22:02:12 

zondag 14 maart:  

3x Goudvinken (w.v. 2 man), Mecklenburglaan, Harderwijk 

 

woensdag 17 maart: 

1x IJsvogel, Watervalletje Rode Koper, Leuvenum 

1x Zwarte Specht, Rode Koper, Leuvenum 

1x Zwarte Specht, Navobi, Staverden 

 

Helma Schoonhoven 18-03-2004 20:24:35 

Gisteren, 17 maart bij Polsmaten zaten nog zeker 150 grutto's, ong. 40 goudplevieren, 3 watersnippen, 

"slechts" 1 grote zilverreiger en ook tjiftjaffen! De heren-vogelaars, die er aanwezig waren(KNNV'ers) hadden 

even tevoren 3 baardmannetjes gezien bij de Lutgeruskerk, Doornspijk. Vandaag in mijn eigen tuin ook de 

tjiftjaf gehoord(Randweg, Nunspeet). 

 

Theo den Hertog 18-03-2004 11:41:05 

Het kon natuurlijk niet uitblijven met dit weer: gisteren de eerste Tjiftjaf in onze tuin (Nunspeet) 

 

via Ben v.d. Brink 18-03-2004 07:49:47 

Op De Haere bij Doornspijk waren gisteren de eerste Boomleeuwerikken en Tjiftjaffen al aan het zingen. 

 

site VWG Zwolle.nl 18-03-2004 07:44:52 

Vossemeer:o.a. 1 ad Pontische Meeuw, Bontbekplevier en 8 Lepelaars, man Roodborsttapuit en man 

Rouwkwikstaart ( tussen vele Witte Kwikstaarten) . Ketelhaven: winterkleed Roodkeelduiker en 1 

Dwergmeeuw. (waarnemer: Peter Los) 

 

Polder Oosterwolde; juv. Zeearend op prooi, even later streek een mannetje Bruine Kiekendief in de nabijheid 

neer. Ook volop Tjiftjaffen. Op IJsseloog in het Ketelmeeer Met Evert Koridon een groepje van 1 Europese en 

3 Chileense Flamingo's gezien. Ook de eerste Zwartkopmeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen weer present 

aldaar. (waarnemer: Jan Nap/Gonny v.d. Weerd) 

 

Oostvaarderplassen: Klapekster(grote praambult)Ross'gans, Roodhalsgans tussen de brandganzen (kleine 

praambult). (waarnemer: Erik Murris) 

 

Landgoed IJsselvliedt (Wezep); o.a. een Goudvink en een Tjiftjaf 

 

 

Benno van den Hoek 18-03-2004 07:32:30 

In de Polder Oosterwolde heeft de Zeearend sinds enkele dagen plaats gemaakt voor een bonte stoet van 

weidevogels. Het voorjaarse weer van gisteren leek de vogels helemaal in de bol geslagen. Kieviten, Grutto's, 

Wulpen en Veldleeuwerikken; het riep, zong, buitelde en jodelde allemaal door elkaar....en dat brengt het 

voorjaarsgevoel ook bij de vogelaars naar boven!!! Daarnaast zaten er nog enkele Grote Zilverreigers, groepjes 

Smienten en nog wat Grauwe Ganzen in de polder. 

 

Johan Hettema 17-03-2004 19:03:38 

Prachtig voorjaarsweer,ook bij Polsmaten. 

Vandaag 17/3 grutto's,fouragerend bij de zandplaat,ongeveer 200 stuks en een 7 tal tureluurs.Daarnaast vele 

kievitten en enkele goudplevieren.Het tweetal vaste nijlganzenliet zich zien , evenals de twee zwarte 

zwanenzwemmend op het randmeer.Een woerd pijlstaart,drie wintertalingen(twee man,een vrouw),een 

dertigtal bergeenden, 

twee grauwe ganzen,een paartje krakeenden.Prachtig baltsende futen,een 7 stuks totaal. 

 

Benno van den Hoek 17-03-2004 13:29:48 

De eerste Tjiftjaffen zijn onderweg naar onze regionen! Vanmorgen werden er al 6 gevangen in Noord-België 
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(t.b.v. ringonderzoek) en in Zuid-Nederland zullen ze ook al wel zitten. Kijk dus naar ze uit (en meld het even op 

de site als je de eerste hoort of ziet!). 

 

site DeGrauweGans.nl 17-03-2004 09:53:16 

Op 16 maart in de Lepelaarsplassen o.a.; 

1 Grote Canadese Gans, 1 Kleine Zilverreiger en 18 Grote Zilverreigers in de kwelzone langs de 

Oostvaardersdijk. 

Nabij de schuilhut 3 Rosse Stekelstaarten (2M+1V), 1 Grote Gele Kwikstaart (overvliegend) en minimaal 1 

IJsvogel. 

 

site VWG Zwolle.nl 16-03-2004 22:42:36 

16 maart; Op de zandplaat in het Vossemeer onder andere: pijlstaarten, wintertalingen, bergeenden, bonte 

strandlopers en grutto's.  

Verderop in de eerste bocht, tegenover kleine eilandjes een Kuifduiker.  

Toen doorgefietst naar Ketelhaven. Vlak voor Ketelhaven 'de' Roodkeelduiker. Bij Ketelhaven zelf 5 

Krooneenden (3 man, 2 vrouw).  

Op de terugweg op een eiland in het Drontermeer een roepende Groene Specht. (waarnemer: Rob Compaijen) 

 

 

Helma Schoonhoven 16-03-2004 22:03:00 

Gisteren (15 maart) 19 bergeenden, ongeveer 45 grutto's, 33 scholeksters en grote aantallen kieviten bij 

Polsmaten, Nunspeet. 

 

site DeGrauweGans.nl 16-03-2004 08:08:59 

Bij de Kleine Praambult (OVP) nog altijd aanwezig; 

1 Roodhalsgans en een Ross'Gans ter plaatse en een Slechtvalk regelmatig jagend te zien. 

 

site VWG Zwolle.nl 16-03-2004 08:04:28 

Gisteren waargenomen in het Ketelmeer; 

1 Roodkeelduiker, nog steeds fraai te zien vlak voor Ketelhaven. Langs de Ketelmeerdijk tussen Ketelhaven en 

-brug een paartje Middelste Zaagbekken. (waarnemer: Cor Fikkert) 

 

 

site VWG Zwolle.nl 16-03-2004 08:01:56 

14 maart; 

Vossemeer: 1 onv. Zeearend en 600 grutto's waarvan de meeste ijslandse. 

Roggebotsluis: 1 3e winter pontische meeuw 

(waarnemers: Martijn Hammers & Sander Bot) 

 

didi bokhout 15-03-2004 20:28:47 

klapekster 3-03 2004 vondellaan ermelo  

 

appelvink 7-03-2004 om de dag 3 keer. 

 

grote zilverreiger 3stuks polder Arkemheen 

indische gans 2 stuks polder Arkemheen  

 

 

VWG Zwolle.nl 15-03-2004 13:45:14 

Gistermiddag vloog een Visarend boven Wezep, in de richting van Zwolle! (waarnemer: Edzard van de Water). 

 

site DeGrauweGans.nl 15-03-2004 09:07:19 

Gisteren (14 maart) in de Flevopolders; 

De Roodkeelduiker liet zich nu zien in het Ketelmeer, nabij Ketelhaven. Verder een Pontische Meeuw nabij de 

Roggebotsluis, ca. 600 IJslandse Grutto’s op de ‘Roggebot-plaat’ en ook was hier weer een (onvolwassen) 

Zeearend te zien. 

Nabij Grote- en Kleine Praambult o.a. een Zeearend, Slechtvalk, Smelleken, Klapekster, Roodhalsgans en 

een Ross’Gans (!). Langs de Oostvaardersdijk o.a. een Rouwkwikstaart (km 10.8), de eerste Zomertaling (km 

11.8) en bij de Lepelaarsplassen o.a. een Grote Gele Kwikstaart (voor ‘De Terkvogel’) en een Rosse 

Stekelstaart (voor de vogelhut). 
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Johan Hettema 14-03-2004 17:53:49 

Vanmiddag Spijkerwegje te Nunspeet, rond 15 uur: 

naast enige tientallen knobbelzwanen, een tweetal zwarte zwanenen twee wilde zwanen.De zwarte , wsch 

verwilderd ,blijven toch een fraai gezicht.Door de harde wind weinig klein spul gezien.Goudplevieren,kievitten 

in grote getale,voorts enige holenduiven. 

 

Guido Bos 14-03-2004 16:38:09 

Vanmorgen (14 maart) op de kleine praambult een Ross gans en een Roodhals Gans gezien. Verder nog een 

wespendief even verderop.  

 

site VWG Zwolle.nl 14-03-2004 09:41:40 

N.a.v. het eerdere bericht van de Raventelling van Wim v.d. Bergh; 

Rectificatie vbw-noord-Veluwe.Op het schietterrein ASK zitten diverse ravenparen (nu binnen 5) maar de kans 

is groot dat er nog 1 zit.Helaas heb ik geen vergunning voor dit gebied wat een totaalschatting 

bemoeilijkt.Vandaag 2 paar Brilduikers baltsend in de Welsummerwaarden,hier ook 1 Grote zilverreiger 

(gisteren 5).Op het ASK langs de Kamperweg 1 Klapekster ter plaatse en enkele zingende Boomleeuweriken 

alhier verder een territorium van een Kruisbek bij de Leemkuil in Tongeren.Op het Heerderstrand 11 

Brilduikers(5 mannen). 

 

 

site VWG Zwolle.nl 13-03-2004 19:36:20 

Vanmiddag is opnieuw de onvolwassen Zeearend in de Polder Oosterwolde waargenomen. Verder was een 

Roodkeelduiker mooi te zien in de vaargeul van het Vossemeer (nabij 'poffertjes') en op de zandplaat nabij de 

Roggebotsluis veel Bonte Strandlopers en Grutto's. 

 

Benno van den Hoek 13-03-2004 19:32:06 

Vanmiddag tijdens de schoonmaakronde van de nestkasten een zwevende Raaf op De Haere (Doornpijk). De 

vogel vloog boven het kleine heideveldje nabij camping 'Haereland'. 

 

Johan Hettema 13-03-2004 14:51:03 

Op 10/3 een appelvink gezien in het parkje hoek Schoolweg/Spoorlaan. Deze prachtige vink liet zich al eerder 

in onze tuin zien aan de Schoolweg. Liet zich nu gedurende een tiental minuten goed bestuderen alvorens weg te 

vliegen. 

Op 12/3 tijdens een tochtje langs Polsmaten,Kolmansweg en Spijkerwegje te Nunspeet een viertal ooievaars zien 

overvliegen.Daarnaast een bonte mengeling van kievitten en goudplevieren.Voor het eerst weer scholeksters op 

de zandplaat bij Polsmaten.  

 

 

Benno van den Hoek 12-03-2004 16:56:18 

Net terug uit de Polder Oosterwolde; 

Vanaf de Grote Woldweg had ik een prachtig zicht op de onvolwassen Zeearend die voor de eendenkooi in het 

weiland zat. Even later zag ik iets wat ik hem nog niet eerder had zien doen; hij vloog op, scheerde laag over een 

weiland, greep een grote pol gras uit het weiland en vloog richting het kanaal. Daar bleef hij vlak boven het 

water bidden, terwijl de Meerkoeten en Eenden alle kanten op stoven! Tijdens dit bidden dacht ik aan beide 

poten een ring te zien, maar door de afstand en de straffe wind ben ik hier niet zeker van (goed mogelijk, omdat 

1 van beide Zeearenden bij het Vossemeer aan beide poten geringd was). Opeens liet hij de pol gras vallen en 

streek even later neer in het naastliggende weiland. Wilde hij de pol wellicht gebruiken om een Eend of 

Meerkoet te verdrinken? Even later ging hij op een hek zitten waar een Buizerd hem begon lastig te vallen. De 

Buizerd vloog constant over de Zeearend heen en viel steeds naar hem uit en de Zeearend spreidde daarbij steeds 

de vleugels en begon terug te dreigen...een erg spectaculair gezicht! 

Verder zat er in de polder nog 1 Ooievaar (ongeringd) nabij de Grote Woldweg, 1 Blauwe Kiek (vrouw) bij de 

Leidijk en een stuk of 10 Grote Zilverreigers. Langs de Zomerdijk geen Klapekster meer kunnen vinden. 

 

site DeGrauweGans.nl 12-03-2004 08:04:56 

Bij vogelhut 'De Zeearend' (Oostvaardersplassen) op 11 maart gezien; 

1 Zeearend, 1 Klapekster en 1 Blauwe Kiekendief 

 

site VWG Zwolle 11-03-2004 16:30:59 
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Vanmiddag in de Polder Oosterwolde; 

Midden in het natuurgebiedje zat wederom de juv. Zeearend.Ook mooi in beeld een paartje 

bl.kiekendief,wulpen en enkele grutto's tussen de reeds driftig vliegende kieviten. (waarnemer: Reijer van 't Hul) 

 

site DeGrauweGans.nl 11-03-2004 13:23:44 

op 9 maart; 1 Roerdomp langs het Drontermeer (opvliegend bij de Roggebotsluis), 1 Geelpootmeeuw (adult, 

geringd!) in de haven van Elburg en maar liefst 32 Krooneenden op het Wolderwijd bij Harderwijk 

 

site DeGrauweGans.nl 11-03-2004 08:19:51 

Nabij de Kleine Praambult (OVP) op 9 maart de volgende vogels aanwezig; 

Zeearend, Slechtvalk, Bonte Kraai en Roodhalsgans 

 

site VWG Zwolle 11-03-2004 08:16:18 

Wim van den Bergh is onlangs een zoektocht gestart naar Raven op de Noord-Veluwe, met de volgende 

(voorlopige) resultaten; 

Boven de lijn Harderwijk-Vaassen zijn tot nu toe 11 paren gevonden en mogelijk bevindt zich ook nog een 

paartje op het ASK. 

 

via Jan Nijendijk 10-03-2004 07:51:21 

1 Klapekster was gisteren (9 maart) aanwezig op het Beekhuizerzand bij Harderwijk. 

 

site DeGrauweGans.nl 09-03-2004 16:38:22 

In de Oostvaardersplassen werd op 8 maart o.a. gezien; 

Zeearend, Roodhalsgans en Kleine Canadese Gans langs het Jan van den Boschpad (bij Almere). 

De Witoogeend in de jachthaven achter informatiecentrum 'De Trekvogel' (Lepelaarplassen) was op 7 maart nog 

altijd aanwezig en fraai te bekijken. 

 

site VWG Zwolle 09-03-2004 12:02:41 

De onvolwassen Zeearend was (na enkele weken afwezigheid) gisteren (8 maart) weer even te zien in de Polder 

Oosterwolde. Tijdens dit kortstondige verblijf probeerde de vogel nog een Haas te pakken, zonder succes. 

 

Benno van den Hoek 09-03-2004 08:06:14 

In de Polder Oosterwolde de laatste tijd veel Goudplevieren. Diverse Grote Zilverreigers lopen al 

(gedeeltelijk) in prachtkleed rond. Een Raaf vloog vanaf de Zomerdijk richting de riethaere, met enkele boze 

Kieviten in de achtervolging! 

Verder nog een grote groep Wulpen bij de kolk langs de Buitendijksweg bij Kampen. 
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