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11:00 31-12-2005   

Soort: Pestvogel / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus  

Waarnemingsdatum: 30-12-2005  

Plaats: Nunspeet  

Provincie: Gelderland  

Atlasblok:   

Waarnemer: R Jansma  

Opmerkingen: 21 exemplaren waren ter plaatse rond 11.00 uur ter hoogte van industrieweg 50. De vogels fouragerden ongeveer 

10 minuten op enkele bessenstruiken waarna ze wegvlogen in westelijke richting. 

Rob van Swieten  

16:15 30-12-2005   

Voor Wim en anderen. 

 

Gezien de momenten van waarnemingen gedurende de 2 maanden lijkt het erop dat het hier in Zeewolde om 1 groep gaat die 

zich wel eens afsplitst. 

Mooi zou zijn als er tijden bij de waarnemingen werden genoteerd. 

De eerste groep in Zeewolde van pestvogels was 26 november. 

M.v.g. 

Rob van Sweieten 

bewoner t.o.d. Elzenlaan die vanuit zijn werkkamer de pestvogels mooi kan bewonderen  

 Wim Smit  

19:30 29-12-2005   

Om ongeveer 11u. zaten er 45 pestvogels langs de Elzenlaan en 11ex. langs de Sportlaan, weer bij het medisch centrum. Dit 

allemaal in Zeewolde. De vogels zijn tot op enkele meters te benaderen. Een goudvink en een appelvink lieten zich ook 

bewonderen.  

 Martin Jansen  

17:55 29-12-2005   

Langs de randen van het ijs op het Veluwemeer duizenden zwanen. Vooral vanaf de Klink tot Hoophuizen. De aantallen Kleine 

zwanen en Wilde zwanen liggen hoger dan een paar dagen geleden. 

Bij de Klink een groepje van 9 Slobeenden.  

 Wim Smit  

21:09 28-12-2005   

  28-12-05. Langs de Sportlaan t.o. het medisch centrum, en langs de Elzenlaan in Zeewolde zaten om 12u. 29 pestvogels. Of 

het twee groepen zijn kon ik niet vaststellen.  

 via M. Snijders  

14:13 28-12-2005   

Vandaag 28 dec. 2005 op mijn huisadres, Zonnesteinseweg 13 te Hierden, de volgende soorten: 

 

* Vrouwtje goudvink, zaadetend op cotoneaster en spirea. 

* Twee grote barmsijzen, zaadetend op de uitgebloeide zaaddozen van de teunisbloem.  

 DutchBirding.nl  

13:53 28-12-2005   

Soort: IJseend / Long-tailed Duck / Clangula hyemalis  

Waarnemingsdatum: 27-12-2005  

Plaats: Putten  

Provincie: Gelderland  

Atlasblok: 265555  

Waarnemer: Jan Veeningen  

Opmerkingen: 3 exemplaren waargenomen in de havenmond van de jachthaven bij Nulde.  

 Martin Jansen  

15:49 27-12-2005   

14:30 uur 1 Appelvink omgeving Elburgerbrug  

 Benno van den Hoek  

15:04 27-12-2005   

Zojuist in de polder Oosterwolde een jagende Blauwe Kiekendief-vrouw t.h.v. de westkant van de riethaere, gezien vanaf de 

Zomerdijk. Tegenover strand 'De Oase' zat een juveniele Ruigpootbuizerd in het topje van een struik. Aan het einde van de 

Driemerkenweg een jagende Blauwe Kiek-man, laag vliegend richting de Groote Woldweg. Op diverse plaatsen ook weer groepjes 

Kramsvogels.  

 DutchBirding.nl  

10:13 27-12-2005   

Soort: Pestvogel / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus  

Waarnemingsdatum: 26-12-2005  

Plaats: Harderwijk  

Provincie: Gelderland  

Atlasblok:   

Waarnemer: Frans Klaasen  

Opmerkingen: Zeker 2 exemplaren in de hoge bomen bij het ziekenhuis thv de St. Jansweg in een grote groep met oa. 

Groenlingen, Vinken en Mezen  

 Christien Mouw  

20:24 26-12-2005   
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Zowel op eerste als op tweede kerstdag, de Groene Specht luid horen roepen in het bos  aan de Schotkamp.  Tevens drie 

baltsende Buizerds aldaar.  

 Martin Jansen  

15:38 26-12-2005   

Vanochtend een Kleine zwanen rondje gemaakt, Veluwemeer. 

Totaal tussen Elburg en Harderwijk ± 2200 exemplaren. Grootste concentratie tussen Hoophuizen en Polsmaten (± 1300).  

Totaal 18 Wilde zwanen. 8 Nonnetjes.  

 Wim van den Bergh  

15:26 26-12-2005   

Komend voorjaar probeer ik weer zoveel mogelijk Raven-broedgevallen vast te stellen op de Noord-Veluwe.Daarom zou ik een 

ieder willen verzoeken om Raven te melden op de site of naar mij persoonlijk.Het totale aantal (op noord-veluwe) neemt gestaag 

af maar dit was te verwachten gezien het geringe broedsucces in de bos en heide-gebieden.  

 via Ben v.d Brink  

13:46 26-12-2005   

Afgelopen week waren 2 Pestvogels kortstondig aanwezig in een populier achter het huis (Zomerdijk). De vogels lieten even hun 

kenmerkende roepje horen en vlogen daarna door.  

 andries jansen  

22:29 25-12-2005   

gisteren 3 raven in balstvlucht van het oude naar het nieuwe land, paartje blauwe kiekendieven hangt hier ook nog steeds rond 

(doornspijk).  

 Rob Compaijen  

10:59 25-12-2005   

Vanmorgen 2 Grote Barmsijzen in de tuin. Eindelijk!  

Wim van den Bergh  

07:07 25-12-2005   

Gisteren:1 Klapekster op de Oldebroekse heide aan de rand met de Kamperweg in Heerde  

 Theo  

16:55 24-12-2005   

Waarneming door de ogen van mijn schoonmoeder. Vanochtend een staartmees met een duidelijk witte kop in een groepje van 4 

staartmezen. Misschien betreft het hier een Witkopstaartmees. Wie weet vliegt het beest nog ergens rons in de buurt van de 

Beukenlaan (Nunspeet)  

 Martin Jansen  

13:16 24-12-2005   

Gisteren 23-12 nog steeds veel Kleine zwanen. Tussen Elburg en het surfstrandje voor Bremerbergse hoek 790 exemplaren. Erg 

weinig jongen, slechts 11 gezien. 

Surfstrandje Br.hoek 2 (chil.) Flamingo´s 

Bij de Klink een groepje van ± 50 Brilduikers. 

Tussen de Klink en Bremerbergse hoek ± 100 Grote Zaagbekken. 

Nu wat minder Pijlstaarten als de laatste tijd, Smienten juist wat meer. 

Er ligt nog vrij veel wier, afgelopen maandag tijdens een zeiltochtje zo hier en daar gekeken. Het water op de ondiepte is erg 

troebel, waarschijnlijk door al het gegraaf van de Kleine Zwanen.  

 Benno van den Hoek  

23:28 20-12-2005   

Blijkbaar betreft het in Zeewolde 2 verschillende groepen Pestvogels: 

 

Pestvogel 20-12-2005 Zeewolde, Sportlaan 23 Ter plaatse  

Pestvogel 20-12-2005 Zeewolde, Elzenlaan/ Reeenspoor 28 Ter plaatse  

 

Pestvogel 19-12-2005 Zeewolde, Sportlaan 28 Ter plaatse  

Pestvogel 19-12-2005 Zeewolde, Elzenlaan 15 Ter plaatse  

 

(bron: www.degrauwegans.nl)  

 Christien Mouw  

18:36 19-12-2005   

Vanmorgen een Bosuiltje horen roepen thv de Schotkamp, tevens een Torenvalk zien vliegen thv de bosrand aan de 

Schapendrift. De Blauwe Kiek scheerde vaardig boven de Stakenbergerheide  

uit, terwijl het groepje Tapuiten daar nog luiddruchtig aanwezig was.  

 Johan Hettema  

16:01 18-12-2005   

Gisteren  bij weilanden Spijkerwegje tussen tientallen grauwe ganzen een tweetal Indische ganzen ; vandaag bij vogelhut 

Ludgeruskerk +/- 70 wulpen in grote groep in weiland en verder veel kramsvogels en koperwieken actief.Aan het Drontermeer 

nonnetjes gezien.  

 Benno van den Hoek  

14:34 18-12-2005   

Vanmiddag in de Polder Oosterwolde op diverse plaatsen tientallen foeragerende Koperwieken en Kramsvogels in grasland. Aan 

het einde van de Driemerkenweg een prachtige man Blauwe Kiek, laag wiekelend over een weiland langs de rand van de riethaere. 

Op deze plek ook een paar honderd Goudplevieren, die duidelijk op de vlucht waren voor een andere roofpiet.  

 Wim van den Bergh  

15:32 16-12-2005   

Vandaag:1 dode Bosuil tussen Heerde en Wezep t.h.v de Hessenweg (verkeersslachtoffer), 

Tevens :1 Klapekster aan de rand van het ASK met de Dellen.  
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 Martin Jansen  

16:13 15-12-2005   

Vandaag maar eens een rondje Veluwemeer gemaakt om de zwaantjes te tellen. 

Om 11:30 uur bij camping Veluwe Strandbad al de eerste verrassing, een Zeearend die uit de richting van de waterzuivering aan 

kwam vliegen, draaide boven de camping weer terug naar het Drontermeer. Gedurende de 10 minuten daarop volgend veel onrust 

in de lucht, Reigers, Eenden, Zaagbekken, schijnbaar allemaal opgejaagd. 

De volgende bijzonderheid was een jagende man Blauwe Kiekendief aan de Oude Zeeweg bij de Sijpelbeek (recht tegenover de 

Klink). 

Aan Kleine Zwanen: 

Veluwe Strandbad 63 

Slaapplek Kerkdijk 515 

Restaurant de Klink 215 

Surfstrand Bremerberse hoek 768 

Camping bad Hoophuizen 500 geschat tussen ± 1000 Knobbels 

Totaal dus 2061 !! Dat zal dan ongeveer 10% zijn van de totale NW populatie. 

Op de getelde vogels een jongenpercentage van slechts 3%. 

 

N.B. de Zeearend had een duidelijke gele snavel en witte staartpennen.  

 Wim van den Bergh  

07:40 13-12-2005   

Gisteren:1 Klapekster Cyriasische veld en nog een Klapekster op de westeindse heide.  

 Martin Jansen  

22:41 12-12-2005   

Vanmiddag bij het kijkscherm aan de Kerkdijk 22 Canadese ganzen op het water. Die had ik daar nog niet eerder gezien. Verder 

een paar honderd Kleine zwanen op hun vaste slaap/rustplek bij de rietpollen, op de rand van de ondiepte (de Barg).  

Bij de Sijpelbeek  ± 400 Kleine zwanen, 1 IJsvogel en een groepje van 17 Grote Zaagbekken, waarvan opvallend genoeg maar 1 

mannetje. 

Over het hele gebied nog steeds veel Pijlstaarten, ± 250 Bergeenden en Grauwe ganzen in het Goor.  

 andries jansen  

18:54 12-12-2005   

1 klapekster Hendrikszand  

 Jan Nijendijk  

10:34 12-12-2005   

11-12-05 

Kuststrook Stadsweiden: Veel Pijlstaarten, IJsvogel, Sperwer, Barmsijzen; 

bij 't strekdammetje van "De Staart"(Horst) 8 Flamingo's, en veel Kieviten met daar tussen Watersnippen en op de 

achtergrond muziek van de Kleine Zwanen.  

 Jaap Denee  

23:01 11-12-2005   

Vanmiddag 1 klapekster op het Cyriasische Veld.  

 andries jansen  

16:30 11-12-2005   

man en vrouw blauwe kiekendief jagend langs rietkraag oude zeeweg doornspijk zondag 12.15  

Christien Mouw  

13:08 11-12-2005   

Vannacht herhaaldelijk de Bosuil horen roepen a/d Schapendrift. 

Vanmorgen nog een groep van ± 20 Tapuiten waargenomen op de Stakenbergerheide, tevens een biddende Torenvalk thv PTT-

terrein.  

 andries jansen  

11:54 11-12-2005   

3 pestvogels oude zeeweg doornspijk fouragerend op gelderese roos . 

zaterdag 10 december  

 Gerrit jan van Dijk  

08:46 11-12-2005   

Ja, bij ons in het dorp zijn ze ook weer actief. Gisteravond hadden er twee bij ons in de tuin met elkaar aan de stok.  

 Benno van den Hoek  

22:36 10-12-2005   

Kees Terpstra meldt zojuist al de eerste actief roepende Bosuil nabij zijn woning aan de voet van de Woldberg. Zijn er meer 

vogelaars die al wat gehoord hebben?  

 Christien Mouw  

22:41 09-12-2005   

Een paar weken geleden zag ik herhaaldelijk een Smelleken in scherpe vlucht laag boven de heidevelden jagen naar voedsel. 

Vanmorgen trof ik, tijdens het hoeden van de kudde schapen, midden op een heidepad alleen nog zijn uit geplozen pakje veren 

aan .  

 

Verder veel luiddruchtig overtrekkende Ganzen gehoord vandaag, niet gezien vanwege de dichte mist. Een Ruigpootbuizerd zien 

zitten op een paaltje vlak voor de bosrand aan de Schapendrift. En tevens daar een Steenuiltje horen krijsen afgelopen nacht.  

 Martin Jansen  

18:40 09-12-2005   

Vanmiddag 16:00 uur Veluwemeer tussen de brug en restaurant de Klink de volgende soorten, gezien vanaf de polderkant: 

Kleine zwaan ± 750 met de grootste groep van 600 bij de caravans aan de Oude Zeeweg. 
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Grote groepen Pijlstaarten, totaal > 1000ex., die duidelijk meesnoepen van het graafwerk van de Kl.zwanen. 

5 Grote Zilverreigers bij de Kerkdijk. 

± 15 Brilduikers.  

 Michiel de Vries  

19:56 08-12-2005   

Gistermiddag 7-12 zaten er twee vuurgoudhaantjes bij ons in de tuin een bad te nemen in een omgekeerde emmer.  

 Rob Compaijen  

15:50 07-12-2005   

Vanmiddag enkele tientallen Goudplevieren in Polder Oosterwolde. Bij Roggebotsluis een Dodaars een Roerdomp. Langs de 

Vossemeerdijk helaas geen Zeearend; wel veel Goudplevieren en onder andere een aantal Brilduikers. Net na Ketelhaven een op 

Spreeuwen jagende Smelleken.  

 Wim van den Bergh  

13:28 06-12-2005   

Vanmorgen naar het Vierhouterbos.In het daar aanwezige grote Larixvak meer dan 400 Barmsijzen en hier ook een aantal van 

110 Pimpelmezen.In dit zelfde vak echter geeneen Kruisbek kunnen ontdekken.(Laat staan een witbandkruisbek)  

 Martin Jansen  

13:19 05-12-2005   

Vanochtend omgeving Elburgerbrug een groep van ± 30 Barmsijzen met 1 Putter ertussen, foeragerend op Elzenproppen. Aan de 

lichte vleugelstreepjes te zien ga ik ervan uit dat het Grote barmsijzen waren. Tot op enkele meters te benaderen.  

 Benno van den Hoek  

17:58 03-12-2005   

Vanmiddag op weg naar de 'Zeearendtelposten' bij het Vossemeer kwam ik om 15.30 uur een Zeearend tegen die vanaf eiland 't 

Eekt de polder invloog. Toen ik uit de auto sprong vloog de vogel met de dijk mee naar de Elburgerbrug. Snel de auto gekeerd en 

richting de brug gereden. De vogel twijfelde bij Kop van 't Einde nog even welke kant hij op ging, maar vloog uiteindelijk weg 

richting de Spijkbremerberg. Door het slechte licht en de afstand kon ik niet zien of het om een juveniele of adulte vogel ging. 

Op de Roggebotplaat in het Vossemeer zaten naar schatting 1000 Goudplevieren en veel Kieviten en Wulpen.  

 Martin Jansen  

21:20 01-12-2005   

Vanmiddag Veluwemeer tussen Elburg en Sijpelbeek de volgende soorten: 

Kleine zwaan 350 in het Goor foeragerend op gras, op het water bij de caravans aan de Oude Zeeweg 400 uitgeteld tussen de 

vele Knobbelzwanen. Totaal 750. 

45 Wulpen in het Goor bij de Kl.zwanen, de laatste 2 weken opvallend veel aanwezig in dit gebied. 

Dodaars 2 bij de Sijpelbeek, Brilduiker 22 geteld. 

Grote Zilverreiger 2, met het lage winterpeil staan ze soms middenin het meer. 

Vele groepjes Pijlstaarten, verspreid over het gebied honderden exemplaren. 

Op meerdere plaatsen gillende waterrallen te horen. 

Gisteren 30-11 tijdens een koud zeiltochtje 1 ijsvogel bij het einde van de Elburger haven, 4 Grote Zaagbekken bij de brug. 

 Wim van den Bergh  

15:30 30-11-2005   

Vandaag 1 Zwarte zwaan in de Hoenwaard.Bij de Zwarte kolk:1 IJsvogel en 2 Dodaarzen.In het Wapenvelderbroek zeer veel 

Kolganzen(meer dan 8000).Hier ook een Grote zilverreiger.Langs de Grote wetering in Wapenveld 68 Canadese ganzen.Bij de 

Hezenberg: 2 Grote zaagbekken en verder op in de grote wetering ook enkele Zagers.  

 cintia wedemeijer  

15:31 28-11-2005   

vanmiddag om ongeveer 15.00uur ongeveer 18 pestvogels vlogen over mijn tuin in de parken van Apeldoorn richting het 

Mheenpark. Ze lieten het karakteristieke belgeluid horen. 

Dus de pestvogels zijn weer in Apeldoorn  

 Benno van den Hoek  

19:03 27-11-2005   

Vanmiddag een viertal Goudvinken (2M+2V) in een boom op het heideveld langs de rand van het ASK, nabij de Nieuwe Zuidweg. 

Op dit heideveld en langs de rand van de Oldebroekse Heide verder geen Klapeksters kunnen vinden.  

Adrie Hottinga  

18:17 27-11-2005   

27-11-05: 2 Grote zilvereiger Vorchten; 25 Canadagans en 1300 Kolgans in Wapenvelderbroek; 

285 Grauwe gans Werverwaarden; 200 Kolgans Marlerwaarden en 120 Grauwe gans binnendijks Vorchten. 

4 Ransuilen in slpl. kern Vorchten.  

 DutchBirding.nl  

19:32 26-11-2005   

Ja hoor, daar zijn ze weer!: 

 

* Pestvogel - 26-11-2005 - Zeewolde, Elzenlaan. Atlasblok 264611 - 22 ex. Ter plaatse  

* Pestvogel - 25-11-2005 - Natuurpark Lelystad - 2 ex. Overvliegend  

 Helma Schoonhoven  

12:39 24-11-2005   

Tussen de middag 2 buitelende Raven boven de A28, ter hoogte van de afrit Nunspeet-Elspeet.  

 Martin Jansen  

13:18 23-11-2005   

Vanochtend rond 10:00 uur tussen Elburg en de Andhuizerbeek (is 2/3 afstand Elburg Polsmaten) de volgende soorten: 

950 Kleine zwanen (richting Polsmaten nog meer te zien/horen) 

± 50 Brilduikers 

20 tal Grote Zaagbekken, voor mij de eersten deze winter 
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(slechts) 2 Grote Zilverreigers 

Erg veel Pijlstaarten, verspreid over het gehele gebied, meer dan 500.  

 Adrie Hottinga  

22:58 22-11-2005   

Zaterdag 12-11-05 tijdens ganzentelling 95 Holenduiven binnendijks in Werven/Wapenveld. 

Zondag 13-11-05 op de Nijensteen te Veessen (inventarisatieproject van KNNV Epe/Heere) 1 Kleine bonte specht, 2 Barmsijs,  

Zaterdag 19-11-05 118 Wulpen tussen Vorchten en Veessen; slapen in de Buitenwaarden te Wijhe, enkele Barmsijsen zowel in 

Wijhe als in Vorchten en 2 Grote zilverreigers in de Welsumerwaarden. Op zondag 20-11-05 klapekstertelling uitgevoerd op de 

Wezepse heide; geen Klapekster, wel 3 Watersnippen foeragerend in de heide. Op 22-11-05 1 dode Kerkuil te Veessen.  

 andries jansen  

22:04 21-11-2005   

Zaterdag 1 klapekster hendrik mouwenveld, zeearend schijnt gesingaleerd te zijn drontermeer - roggebot, enkele barmsijsen in 

de houtwal rond huis fourageregend op brandnetels op 2 meter afstand van me, meerdere zilverreigers langs de randmeer kust, 

veel ganzen en kleine zwanen op en nabij het randmeer wordt er snachts wakker van.  

 Christien Mouw  

20:04 21-11-2005   

Vanmorgen twee Klapeksters waargenomen thv de Stakenbergerheide. 

Groepje Zwartkopmezen sjilpten vrolijk in een rijtje jonge naaldbomen. 

Twee Houtsnippen zaten verscholen onder wat struikgewas in het bos en twee Bokjes vlogen op van tussen een paar heidepollen 

bij de Elspeter vennetjes.  

 Friesen A.F.  

16:08 21-11-2005   

waarneming gedaan bij naast onze grond Hardenbrinkweg 24, zondagmiddag 20/11/2005 

een naar mijn mening volwassen zeearend, na ongeveer een half uur weggevlogen richting randmeer  

 Benno van den Hoek  

12:12 20-11-2005   

Op de waarnemingensite van Dutch Birding is te lezen dat er de afgelopen dagen op diverse plaatsen in het land weer Pestvogels 

zijn gesignaleerd. Voorbode van opnieuw een invasie? 

Het gaat nog slechts om enkele exemplaren en (nog) niet om grote groepen...maar kijk naar ze uit! 

(reagerend op de waarnemingen van het 'Zwanenmeer'; gistermorgen was vanaf een boerderij aan de Van Norelsweg in 

Doornspijk het gezellige gefluit van een paar honderd Kleine zwanen te horen. Een prachtig geluid om te horen tijdens een 

vorstige zaterdagochtend!).  

 Wim van den Bergh  

07:20 20-11-2005   

Gisteren 1 Klapekster op de Heesberg van de Oldebroekse heide.  

 Martin Jansen  

23:46 19-11-2005   

Gisteren en vandaag veel Kleine zwanen aankomend vanuit NO.  

18-11 bij de Elburgerbrug er in totaal 319 over zien vliegen (meerdere groepjes). Een totale telling over de eerste 4 km vanaf 

de brug gaf er ± 700 in de late middag, met de dikste groep voor de Goorbeek. Ook wat Wilde zwanen ertussen, waaronder 1 

familie met 3 jongen. 

Vanochtend 19-11 na het optrekken van de nevel waren er veel vertrokken, echter geregeld weer nieuwe aanwas uit het NO. Nu 

in de namiddag over dezelfde 4 km een kleine 500 aanwezig, de grootste groep nu bij de caravans aan de Oude Zeeweg.  

Tegen zonsondergang even aan het water gezeten, genietend van het prachtige geluid van deze vogels.  

 Johan Hettema  

19:51 19-11-2005   

Vanochtend Spijkerwegje: 2 grote zilverreigers, groepen kievitten met ertussen goudplevieren, koperwieken , in een els groep 

groenlingen, tevens 2 grote buizerds met donker verenkleed. Overvliegend: gr ganzen en kolganzen. 

Later rond 11 uur bij Polsmaten: ijsvogel op paaltje vlak voor vogelhut, groet groepen kievitten met goudplevieren, een enkele 

watersnip, honderden kleine zwanen en een vijftal zwarte zwanen. Oeverlopers? +/- 5  

 Benno van den Hoek  

19:42 19-11-2005   

Komende week houden we weer onze jaarlijkse telweek voor de Klapekster, in samenwerking met de KNNV Epe-Heerde. Van 

zaterdag 19 t/m zondag 27 november gaan diverse leden van beide verenigingen weer de hei op om de aanwezige Klapeksters in 

kaart te brengen. Dit is een hele klus waarbij hulp van andere vogelaars altijd wenselijk is. Mochten jullie in de genoemde 

periode Klapeksters waarnemen, dan wil ik jullie vragen deze hier op de site te plaatsen of door te mailen. Vooral de grote 

terreinen zoals het Hulshorster- en Beekhuizerzand en de heidevelden rond Elspeet en Ermelo verdienen extra aandacht. 

De plaats- en tijdsaanduidingen graag zo nauwkeurig mogelijk doorgeven, maar dan liever via de mail. Het blijkt dat er steeds 

meer misbruik gemaakt wordt van waarnemingensites door ongure types. 

Het schijnt dat de Klapekster die vorige winter regelmatig nabij Abberteiland langs het Drontermeer verbleef, door een 

stroper uit Urk is gevangen in een kooitje om deze thuis aan zijn vogelcollectie toe te kunnen voegen.....  

 via Ben v.d Brink  

19:33 19-11-2005   

Vanmiddag was de 3e jaars Zeearend weer aanwezig in de Polder Oosterwolde. De vogel zat op de grond in het midden van de 

polder, ter hoogte van de riethaere.  

 Benno van den Hoek  

19:29 19-11-2005   

Vanmiddag een eerste Klapeksterronde gemaakt langs de volgende terreinen: 

Beekhuizerzand; 

- helaas hier geen enkele Klapekster kunnen vinden. 

- 3-5 Raven, vliegend en roepend op diverse plaatsen. 
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- 20 Kruisbekken, overvliegend. 

- 1 Goudvink, man, zingend in top van berk. 

- 1 roepende Zwarte Specht. 

Cyriasische veld: 

- 1 Klapekster, eerst vliegend nabij de parkeerplaats en later op de uitkijk in een struik nabij het fietspad over de hei. 

- 1 Raaf, overvliegend. 

Stakenberg: 

- geen Klapekster gezien. 

Doornspijkse heide (PMT); 

- 1 Raaf, overvliegend (ook hier geen Klapekster).  

Wim van den Bergh  

16:15 15-11-2005   

Er lijkt op dit moment een kleine invasie van Barmsijzen aan de gang te zijn>Gisteren had ik een groepje van 21 in het eperholt 

en net vlogen er zo'n 13 over mijn huis in Zwolle zuid.  

 Wim & Neli janszen  

15:40 15-11-2005   

gezien langs de vlierburgweg Steenuil 

bij het beekhuizerzand een Klapekster  

 Wim van den Bergh  

13:26 15-11-2005   

Broedvogels noord-Veluwe(2000-2005): Nachtzwaluw: toename 

                                         Raaf: stabiel slecht,buiten veluwe normaal broedverloop. 

                                         Groene specht:lijkt laatse jaren weer enigzins toe te nemen op noord Veluwe.  

 Dimitri Mulder  

09:09 14-11-2005   

Zaterdag bij Delta Schuitenbeek. één langsvarende stoomboot vol zwarte pieten en een in rood gewaad geklede grijsaard. Hier 

ook nog veel smienten, pijlstaarten, goudplevieren, een witgatje en een overvliegende ruigpootbuizerd vliegend richting zuid 

(mooi gezien!!)  

 Jan Nijendijk  

08:53 14-11-2005   

zondagochtend, 13-11-05, tussen 9.30 en 12.00u, locatie: Stakenberg, aanvankelijk dichte mist maar geleidelijk aan 

prachtig  zonnig weer: 

1 klapekster, grote groep kramsvogels(ca. 75st.), 1 raaf, 1 torenvalk, watersnip, grote bonte specht en overvliegende grauwe 

ganzen.  

 roel pannekoek  

21:35 13-11-2005   

Vanmiddag binnenstad Harderwijk voorjaarszang van de Heggemus.  

 Benno van den Hoek  

19:18 13-11-2005   

Vanmiddag in het Oostvaardersplassengebied de volgende soorten: 

Kleine praambult (met Tjebbe Spannenburg); 

- 1 Havik, man, overvliegend. 

- 15-20 Wilde Zwanen, rustend op de plas voor de bult. 

- Grote groep Kieviten, met daartussen Goudplevier en Bonte Strandloper (+ mogelijke Kleine). 

- Diverse Grote Zilverreigers en al vrij veel Brandganzen. 

(Tjebbe zag eerder bij de Grote praambult al een Slechtvalk en een Ruigpootbuizerd). 

Praamweg; 

- 1 Dodaars, duikend op de plas ter hoogte van de wildroosters. 

Knardijk; 

- 1 Roze Pelikaan, de ontsnapte vogel uit Artis was ook vanmiddag weer aanwezig op de Keersluisplas, dit maal langs de 

achterrand. 

- 4 Rosse Stekelstaarten, 3M+1V op het Bovenwater. 

Jan v/d Bosch-pad; 

- 1 Zeearend, ver weg in de top van een wilg. Vermoedelijk 3e jaars vogel met witte vlekken op de staart en een lichtere snavel. 

- 1 Slechtvalk, ook ver weg maar goed herkenbaar. 

- 1 Blauwe Kiekendief, vrouw, langsvliegend. 

- 1 Havik, vrouw, zittend in een struik en later jagend (in de buurt ook een Sperwer). 

- 8 Bonte Kraaien, steeds ruziend in een groepje kale wilgen. 

- 8 Zwarte Ruiters en enkele Bonte Strandlopers, foeragerend en later overvliegend. 

- Verder een grote mengelmoes van diverse soorten eenden en ganzen op en langs de plas.  

 Christien Mouw  

19:07 13-11-2005   

Vanmorgen weer de Blauwe Kiekendief over de heide zien scheren bij de Stakenberg. Daar tevens nog een groepje luidruchtige 

Tapuiten aangetroffen en een grote groep Koperwieken en Kramsvogels.  In de bossen aan de Schotkamp volop zingende 

Goudhaantjes en Vinken.  

 Wim van den Bergh  

17:34 13-11-2005   

Vanmorgen 1 Klapekster rand ASK,Dellen.Hier ook 12 overvliegende Barmsijzen ri ZW.  

 Michiel de Vries  

19:41 07-11-2005   
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Zaterdag 5-11 twee klapeksters op het Beekhuizerzand ter hoogte van de uitkijkpost. Een was er goed te zien en de andere 

vloog weg. Zondag 6-11 zat er een tjif-tjaf bij ons in de tuin.    

 Sjoerd Radstaak  

19:38 07-11-2005   

Zojuist (19.30) gepiept:  

 

soort: Ringsnaveleend  

 

zekerheid: mogelijk deze soort, onvoldoende details waargenomen 

 

tijd & gedrag: 2-4 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig  

 

plekinfo: Atlasblok:  26-36-45 (vermoedelijk atlasblok) 

Harderbroek 

Harderbroek, Zeewolde 

Harderbroek-ooSt. Zeewolde 

Knardijk 

Oost Flevoland, kavel w 

Oost Flevoland, Knardijk 

Zeewolde, Ganzenpad 

Zeewolde, Harderbroek 

Zeewolde, N302 kmp 3, 8  

 

Via: vogellijn 

 

Met vriendelijke groeten, 

Sjoerd Radstaak  

 Benno van den Hoek  

09:30 07-11-2005   

Wat een prachtige ervaring Chris! Er van uit gaande dat dit dezelfde Zeearend was die vorige week in het Vossemeer verbleef, 

betreft het een geringde vogel die in 2002 geringd is aan de Baltische kust in Zweden. De leider van het ringproject, Bjorn 

Helander was verrast dat derde jaars vogels nog zo ver buiten Zweden komen. Uit zijn onderzoeken was gebleken dat derde 

jaars vogels in Zweden meer plaatstrouw zijn. (bron: Henk de Vos, VWG Zwolle). 

Inhakend op deze waarneming: de VWG IJsseldelta heeft gevraagd of wij met een paar vogelaars willen meedoen met het 

'inventariseren' van de Zeearenden in de omgeving IJsselmonding/randmeren. De data voor de tellingen zijn nog niet bekend, 

maar het is de bedoeling om ook posten bij de Zomerdijk en Gelderse sluis te gaan bemannen. Deelnemers kunnen zich via de 

mail bij mij opgeven. 

 Chris en Ada Herzog  

21:42 06-11-2005   

Vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer eens bij Polder Oosterwolde geweest. Verspreid in de polder twee Grote 

Zilverreigers (te verwachten). Staand op de dijk in de bocht na verloop van tijd nog een paar Zilverreigers (leuk). Even later 

vanuit de polder overstekend naar het bos in Flevoland 1 Havik (ook leuk). Plotseling rondvliegende Grote Zilverreigers, direct 

gevolgd door een onvolwassen Zeearend (da's pas echt leuk). Van grote afstand een paar foto's gemaakt. Na enkele minuten 

komt er een (late) Visarend aanvliegen vanuit polder Oosterwolde (wat lijkt dat beest klein als je net een Zeearend hebt 

gezien). De Visarend vliegt verder richting Elburg. Na een tijdje rijden we verder naar de volgende bocht voor het hek op de 

dijk. Vandaar heb je toch weer een andere kijk op de zaak. Vlak daarna komt de Zeearend plotseling weer tevoorschijn. Weer 

grote paniek onder de Zilverreigers. De Zeearend gaf even een vliegshow weg op ca. 30 meter boven de rietkraag. Tja, wat doe 

je dan als je je camera in de hand hebt met een 100-300 lens en nog aan de verkeerde kant van de auto zit ook. Het toestel aan 

Ada geven, laat staan een lens verwisselen: daar was geen tijd voor. Dan maar tegen vrouwlief aanleunen en de ontspanknop 

ingedrukt houden. Al met al is het resultaat helemaal niet gek. De heen en weer vliegende reigers zorgden ook nog voor een paar 

leuke plaatjes. Het totaal aantal Grote Zilverreigers schatten we minimaal op 10.  

 Martin Jansen  

00:10 06-11-2005   

Vanaf zondag 30-10 tot vanmiddag 05-11 een mooie groep Kleine Zwanen (tussen de Knobbelzwanen) op het Veluwemeer nabij 

Doornspijk. Elke dag ± 500 vogels aanwezig. Er zijn drie plaatsen waar ze zitten, een rustplek tussen de rietpollen bij de 

Kerkdijk. Een fourageergebied op het water (kranswier)voor de recreatielandjes tussen de Papenbeek en de Siepelbeek en een 

fourageerplek op grasland in het Goor, alleen bij harde wind of recreatiedrukte op het water.  

Vanmiddag 3 kite-surfers actief tussen deze vogels (ongeveer 2% van de totale populatie!) waardoor er veel vertrokken richting 

Polsmaten. 

 Benno van den Hoek  

18:16 05-11-2005   

Vanmiddag waren er weinig Kleine zwanen aanwezig op het Drontermeer. Ter hoogte van de Gelderse sluis bevonden zich een 15-

20 vogels. Daar zwommen wel honderden Pijlstaarten voor de rietkraag, gezien vanaf strand 'De Oase' aan de overkant. 

Daartussen tevens Wintertalingen, Smienten en Bergeenden. Op de Roggebotplaat zaten een paar honderd Kieviten en achter 

de plaat zwommen even zoveel Wintertalingen. Tussen de Kieviten verder nog ruim honderd Bontjes, enkele Kemphanen en een 

handje vol Goudplevieren. De eerder deze week waargenomen Zeearend nabij de IJsselmonding was nergens te bekennen.  

Rob Compaijen  

12:30 05-11-2005   

Vanmorgen in het Vierhouterbos één Noordse Goudvink, twee luid roepende Raven, veel Kuifmezen en een aantal 'gewone' 

Goudvinken. Op de Gortelsche Berg - heidegebied gelegen aan weg Gortel-Vierhouten - een groepje trektellers. Zij hadden 
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onder andere een jagende Klapekster gezien die een Vink had geslagen. Deze Vink werd door de Klapekster in een struikje 

gehangen. Prachtig gezicht!  

 Christien Mouw  

19:13 03-11-2005   

Vanmorgen vroeg 12 Brandganzen vanuit noordelijke richting naar het zuid-westen zien over trekken. Ze vlogen heel laag boven 

de heide en werden belicht door de laagstaande zon, waardoor hun prachtige zwart-wit contrast kleuren schitterend afstaken 

tegen de blauwe hemel.  

 Rob Compaijen  

20:13 31-10-2005   

Vanmiddag - ook - op de Tongerense Heide: naast één Theo den Hertog: een 50-tal Kramsvogels, tientallen Kepen, minimaal 15 

Kuifmezen en een Sperwer.  

Vanmorgen in de tuin: 2 Appelvinken, een groep Putters en een Koperwiek. Vorige week hadden we nog 2 Zwarte Roodstaarten in 

de tuin.  

 Theo den Hertog  

19:45 31-10-2005   

Vandaag op de Tongerense Heide (zuidkant) 

- Havik op de grond bij het ven bij Duyveland 

- 3 maal een groepje overvliegende Kruisbekken (tot 10 stuks) 

- Aan het begin van het Van Manenspad een aantal Kepen (groep van ca 25 in grote groep vnken)  

 Dimitri Mulder  

09:38 31-10-2005   

Zondag 30 oktober vogelen bij Trintelhaven. 

Na lang wachten dan toch een groepje van 6 kleine alken voorbij zien vliegen!! later vloog er nog eentje dichterbij langs. Hier 

ook nog een vrouwtje blauwe kiek laag over het water vliegend (?), 3 dwergmeeuwen en veel brilduikers.  

 Martin Jansen  

21:14 29-10-2005   

De afgelopen week geregeld voor of na werktijd de "zeekaante" (het Veluwemeer) tussen Elburg en de Sijpelbeek (iets voorbij 

Doornspijk) afgestruind op zoek naar Kleine zwanen. 

Maandag 24-10: 202 exemplaren in 2 groepen, geen enkel jong ertussen. 

Dinsdag,woensdag en donderdag veel lagere aantallen, ± 40 per dag, enkele jongen. 

Vrijdag 28-10 tegen zonsondergang: met het mooie weer komen er weer veel invallen uit het NO, 120 bij de Korte Waarden, 

enkele tientallen bij de Papenbeek. 

Vanmiddag 17:00 uur waren ze niet meer te tellen, zeker 250 (geteld), maar je hoort ze overal vanachter de rietkragen. Nu wel 

meer jongen ertussen, ± 5 %.  

Vanmiddag bij de Sijpelbeek 1 x 2 en 1 x 1 ijsvogel(s). 

NO van de Goorbeek veel Pijlstaarten, > 500 ex.   

 Benno van den Hoek  

18:23 29-10-2005   

Vanmiddag in de POW de eerste groepen Kolganzen vlak langs de dijk voor Noordeinde. Hiertussen vrij veel jonge beesten, 

blijkbaar een goed broedseizoen geweest. Later vanuit Noordeinde grotere groepen ganzen zien vliegen tussen de Groote en de 

Kleine Woldweg. Bij de Gelderse Sluis 20-30 Kleine zwanen en een Grote zilverreiger.  

 Benno van den Hoek  

18:20 29-10-2005   

Vogelaars die de DBA-site een beetje bijhouden hebben vast gelezen over de enorme trekgolf van met name Kleine alken langs 

de Nederlandse kust in de afgelopen week. Vooral op zondag 23 oktober vlogen er alleen al langs Schiermonnikoog een paar 

duizend (!) Kleine alken en honderden andere zeevogels zoals Zeekoeten, Jan-van-genten en Alken. Ook op andere plaatsen langs 

de kust ging het soms om honderden Kleine alken en zelf in het binnenland werden groepjes tot enkele tientallen gezien. De 

vogels zijn ook gezien bij Kampen, Almere en Lelystad. Op de plek waar in januari een Kleine alk verbleef, Trintelhaven 

halverwege dijk naar Enkhuizen, bleef een vogel nog enkele dagen hangen. Bennie v.d. Brink vertelde vanmiddag dat hij met een 

medewerker van SBB had gesproken die van een collega hoorde dat hij enkele Alken op het Veluwemeer bij Harderwijk had 

gezien. Hij wist niet of het om Kleine of gewone Alken ging, maar voor de Harderwiekers wellicht iets om extra op te letten. Op 

dit moment is er nog steeds (welliswaar in veel geringere mate) trek van Kleine alken waar te nemen. Opletten dus, hoewel je 

zulke kleine beesten gemakkelijk over het hoofd ziet.  

 Christien Mouw  

16:25 29-10-2005   

Vandaag 5 Houtsnippen zien opvliegen vanuit de dekking van het bos, in de driehoek Schotkamp-Bergweg-Schotkamp.  

 Theo den Hertog  

21:34 27-10-2005   

26/10 

Klapekster op de Togerense Heide langs de Tepelbergweg. Verder leek het wel of ieder naaldboom zijn eigen groep 

Goudhaantjes bezat.  

 Theo den Hertog  

21:02 23-10-2005   

Vandaag bij de Gelderse Sluit (Drontermeer), 15 Kleine zwanen, 150 Pijlstaarten). In Polder Oosterwolde ca. 80 Kolganzen. Naar 

mijn idee veel jongen.  

 Martin Jansen  

18:22 23-10-2005   

Kleine Zwaan: 

21-10, 8 exemplaren bij de Elburgerbrug, adult 

22-10, 14 exemplaren Papenbeek, adult 

Vanmiddag 16:00 uur, de groep bij de Papenbeek (op de dikste plakken kranswier) was aangegroeid tot 84 stuks, waarvan 2 juv. 
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17:00 uur achter de Strekdam, Drontermeer 39 stuks, allen adult. Na een kwartiertje ook dezen op de wieken richting 

Veluwemeer, totaal vanmiddag 123.  

Achter de Strekdam is het compleet volgelopen met Tafeleenden met een enkele Kuifeend er tussen.  

 Wim van den Bergh  

14:55 23-10-2005   

Vanmorgen:Barmsijs en Appelvink over Zwolle zuid en op de Oldebroekse heide-oost-zijde (tussen Wezeperberg en zuidweg): 2 

Klapeksters.  

 Christien Mouw  

18:42 20-10-2005   

Vandaag: 1 Klapekster achter de schapenweiden richting Nunspeterweg,  tevens een groepje fouragerende Kramsvogels in de 

schapenweiden aldaar.  

 Wim van den Bergh  

13:42 20-10-2005   

Gisteren:1 Klapekster bij het heideveldje in het Willemsbos en 2 Raven in de Dellen.  

Martin Jansen  

12:07 20-10-2005   

Vanochtend 6 groepjes, variërend van 2 tot 12 exemplaren, totaal 45, Kleine Zwanen invallend in het gebied voor de Goorbeek, 

Veluwemeer. I.v.m. de schoolvakantie bivakkeren wij in onze caravan bij de Elburgerbrug en is dit dus mooi te volgen.  

 Martin Jansen  

14:29 19-10-2005   

Vanaf zondagochtend vroeg (16-10) zijn er in het donker weer geregeld overvliegende Kleine Zwanen te horen in de buurt van 

de Korte Waarden/Elburgerbrug. Overdag zijn ze echter op de mij bekende locaties (Goorbeek/ Ludgeruskerk) nog niet terug 

te vinden. Vanochtend bij de Ludgeruskerk naast de gebruikelijke soorten wel enkele groepjes Pijlstaarten.  

 Johan Hettema  

16:20 16-10-2005   

Vanmiddag bij Polsmaten, heerlijk in de zon uit de wind: qua vogels rustige activiteiten,een vijftal zwarte zwanen, veel 

aalscholvers zonnend op de zandplaat, een enkel groepje kievitten met daartussen goudplevieren.Wanneer de rust van meeuwen 

en kievitten wordt 

verstoord , blijkt dit te komen door een havik.(fem), die zich rustig positioneert op een afgebroken tak op een eilandje en zich 

van hieruit door ons laat bewonderen.  

 Adrie Hottinga  

00:02 15-10-2005   

14 oktober 2005 

Nijensteen Veessen: trek van Kruisbek, Graspieper en Veldleeuwerik. 1 Grote zilverreiger  

Marlerenk: 330 Kolganzen foeragerend in gemaaid maisperceel. 

Steenuilen roepen in de boomgaard.  

 Christien Mouw  

18:54 13-10-2005   

Waarnemingen vanmorgen aan de Stakenbergerheide: 

1 Zwarte Specht, roepend. 

2 Boomvalkjes, biddend. 

2 Bokjes, opvliegend bij ven. 

1 Fazant, foeragerend op maisakker Schapendrift. 

 Wim van den Bergh  

14:55 09-10-2005   

Vanmorgen vanaf 7.30 tot 8.15 gepost aan de Dellen/rand ASK.:Beflijster:1 roepend.Groene specht:1 roepend bij 

zonsopkomst,Zwarte specht:1 roepend.Kruisbek:groepje overvliegend.Verder doortrek van enkele Koperwieken,veel Kepen en 

vinken,Graspiepers.Ook nog een roepende Roodborsttapuit.  

 Benno van den Hoek  

16:16 08-10-2005   

Vanmiddag was het vrij rustig in de POW. In de polder zaten een tweetal Grote zilverreigers en tussen de poffertjes bij 

Abberteiland zat een derde exemplaar.  

 Christien Mouw  

20:47 05-10-2005   

Vanmorgen om een uur of tien de eerste groep Wilde Ganzen [12 exemplaren] luid gakkend zien overtrekken, boven de Elspeter 

heide. 

's Middags een jagende Sperwer gesingaleerd boven een akkerland aan de Schapendrift, en een Boomvalk in de top van een 

vliegden aan de Stakenbergerheide.  

 Wim van den Bergh  

11:46 05-10-2005   

Vanmorgen: 1 overvliegende Grote gele kwik in Heerde (Zuppeld).Klapekster:1 Stakenberg.Klapekster:1 rand ASK,Dellen en 2 

Raven op de Stakenberg.  

 Wim van den Bergh  

18:15 03-10-2005   

Vanmorgen bij de Gelderse sluis: 1 Roodhalsfuut,4 Grote zilverreigers,eerste Pijlstaarten. 

1 roepende Buidelmees.1 overvliegende Kruisbek.1 Grote gele kwikstaart overvliegend.Langs het Drontermeer (dijk) minimaal 1 

Tapuit.In POW minimaal 2 Grote zilverreigers.Ook 1 Grote zilverreiger bij waterzuivering Elburg.Bij de Haelbergheide:eerste 

Koperwieken en Kepen.  

 Benno van den Hoek  

13:06 03-10-2005   
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De Birdwatch van afgelopen zaterdag bij Polsmaten leverde een totaalscore op van 9600 vogels. In vergelijking met 2004 was 

dit een stuk lager (toen 17.450) maar de trekomstandigheden waren niet echt gunstig. Er werden 53 soorten geteld tegen 70 in 

2004. Het weer viel honderd procent mee (qua neerslag) maar er was een stevige westenwind en dat was erg ongunstig voor 

trek van zang- en roofvogels (halverwege de middag nog wel zo'n 10 Buizerds aan de horzion). De top 3 was hetzelfde als in 

2004 (Meerkoet, Knobbelzwaan, Spreeuw), alleen dit keer in een andere voglorde. Deze soorten zijn op deze locatie zo massaal 

aanwezig dat er een globale inschatting gemaakt moet worden. Verdere vergelijkingen met andere jaren gaan natuurlijk scheef 

omdat de omstandigheden niet te vergelijken zijn. Vorig jaar was de trek ook wat gunstiger en werd er tot 19.00 uur 

doorgeteld. Dit keer viel de trek in de middag helemaal stil en werden de plaatselijke vogels grotendeels verjaagd door de 

(kite-) surfers ter plaatse, zodat we rond 16.00 uur de tellingen staakten. Leuke soorten waren IJsvogel, Europese flamingo, 

Grote zilverreiger en Ooievaar. Landelijk werd er door zo'n 90 VWG-en meegedaan en de voorlopige tussenstand staat op 

331.714 van 196 soorten. Meer resultaten zijn te vinden op vogelbescherming.nl  

 Benno van den Hoek  

20:23 30-09-2005   

Betreffende de Euro Birdwatch bij Polsmaten morgen; er hebben zich tot nu toe 9 tellers opgegeven om (een dagdeel) te komen 

tellen. Mensen die morgen gedurende de dag alsnog besluiten om langs te komen zijn uiteraard van harte welkom. Mits het weer 

goed blijft (zal in de loop van de dag beter worden zegt men) en er voldoende tellers zijn gedurende de middag, dan gaan de 

tellingen gewoon door tot circa 17.00 uur. Voor 's morgens hebben zich voldoende mensen opgegeven en we starten tussen 7.00 

en 7.30 uur.  

 Michiel de Vries  

21:40 25-09-2005   

Gisteren langs de randmeerkust gefietst naar Nijkerk vanuit Harderwijk. Bij de natuurtuin zit de IJsvogel weer. Bij de 

strekdammetjes bij surfstrand Telstar zat een vrouwtje Pijlstaart. Bij hotel Nulde zaten een 2 Putters en Groenlingen en 5 

Kramsvogels. Bij de Schuitenbeek zaten een  grote groep Smienten,Krak-, Tafel, Kuif-, Slob-, en Wilde eenden en Meerkoeten. 

Veel Kieviten een aantal watersnippen en heel mooi te zien een Bosruiter bij de hut. Ook grote groepen Holenduiven in de 

polder.  

 Wim van den Bergh  

05:42 25-09-2005   

Op 23 Sept. een Groene specht gehoord aan de Stenenkomweg.Op zaterdagmorgen weer een Groene specht in de Dellen.Ook 

zaterdagmorgen een paar Raven op de Oldebroekse heide.  

 jOHAN HETTEMA  

19:46 24-09-2005   

Nagekomen: vanmiddag twee tapuiten op paaltjes langs weiland bij Spijkerwegje.  

 Johan Hettema  

19:44 24-09-2005   

Vanmiddag bij het Spijkerwegje al grote groepen wilde eenden.krakeenden en krooneenden voorbij zien vliegen; vanavond bij 

Polsmaten tientallen krooneenden, rustig dobberend, langs de rietrand kuifeenden vele kievitten, een vijftal watersnippen en 

zes wulpen. Statig paraderend twee grote zilverreigers. Op een liggende dode boom bij  het rechter eilandje vanaf de hut 

gekeken zat lange tijd een ijsvogel,die zich niet liet wegjagen door het paraderen en fladderen van de zilverreiger. Verder nog 

een steltloper met lange rechte snavel en hoog op de benen, die zich door de optische beperkingen van mijn kijker (en ogen) en 

het minderende licht niet liet determineren.  

 Benno van den Hoek  

19:06 24-09-2005   

Vanmiddag vanaf de uitkijktoren bij de Haelbergheide een roepende Zwarte specht in de verte en enkele schroevende Buizerds 

(ook ver weg).  

 DeGrauweGans.nl  

11:15 24-09-2005   

Casarca  

23-09-2005    Vossemeerdijk/ IJsselmonding - 226 Ter plaatse  

 Wim van den Bergh  

15:31 23-09-2005   

Vanmorgen vanaf 7.30 tot 8.45 op de toren van de Haelbergheide gestaan: 

Zwarte specht:1 Eperholt,Zwarte specht:1 Dellen zuid-zijde.Zwarte mees :11 ZW.Kleine bonte specht:1 

overvliegend.Boomleeuw:1 nog kortstodig zingend:Kruisbek:16 ex. overvliegend.Verder  nog niet zo veel 

Graspiepers.Boompiepers:nog enkele gehoord>Groenling:1 overvliegend  

 Geerten Schollaart  

07:39 23-09-2005   

Hey beheerder!! 

Je hebt een goede website! Leuk gedaan met die kleuren! Ik wens je veel succes met het verdere beheren! 

Groeten, 

 

Geerten Schollaart 

Klik hier voor uw online enquete: online enquete  

 G J van Dijk  

20:35 22-09-2005   

het kan gewoon een lichte vorm van een buizerd zijn geweest (waarschijnlijk) of misschien een wespendief?  

 Michiel de Vries  

21:38 21-09-2005   

Benno,bedankt voor je mee denken. Ik heb hier zelf ook aan gedacht omdat ik in de winter af en toe bruine kieken zie vliegen. 

Deze vogel had naar mijn idee een heel ander vliegbeeld en kortere vleugels. Kortom het zal altijd wel een vraag blijven wat het 

is geweest.    

 Christien Mouw  
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22:37 20-09-2005   

Ondanks het zomers warme weer, de volgende wintergasten waargenomen: 

groep van tien Kramsvogels boven de Stakenberger heide, thv. de Nunspeterweg, 

en een Bokje, dat opvloog aan de kant van een vennetje achter de Grasplak aldaar. 

 

Boven de ven en tussen het riet volop parende libellen en boven de heidevelden waren baltsende vogeltjes te zien.    

 Benno van den Hoek  

21:02 20-09-2005   

Het vangseizoen van de Boerenzwaluwen bij Elburg werd vanavond (met Ben v.d. Brink en Kees Terpstra) afgesloten met een 

megavangst van 1 Boerenzwaluw, 2 Pimpelmezen en 1 Kleine Karekiet...de netten zouden er bijna onder bezwijken. Al met al een 

erg wisselvallig vangseizoen met totaal zo'n 5000 geringde vogels (het eindtotaal moet nog worden opgemaakt).  

 roel pannekoek  

10:31 20-09-2005   

19-9 een prachtige avond op de Uddelse hei: bladstil, volle maan en witte wieven. Roepende Zwarte specht, een paartje Raven, 

enkele Roodborsttapuiten, groep van negen mannetjesherten (zonder met elkaar te knokken), een hinde met kalf en in het 

donker een jagende Kerkuil. De honderden Boerenzwaluwen die vorige week nog fourageerden boven een gestripte 

graszodenakker waren  nu vertrokken.  

 Benno van den Hoek  

21:52 19-09-2005   

Michiel; naar aanleiding van je beschrijving over de lichte kop en de lichte voorvleugels (en het formaat van en Buizerd) denk ik 

aan een jonge Bruine Kiekendief, die vaak opvallend lichte vleugelboegen hebben. Aangezien je op steenworp afstand van het 

Wolderwijd woont, zou dit ook niet heel ongewoon zijn.  

 Michiel de Vries  

20:45 19-09-2005   

Wie kan mij zeggen wat ik zaterdag heb gezien. Ik stond bij mijn auto om te vetrekken toen er over mijn huis een roofvogel van 

het formaat Buizerd over vloog. Het kan iets groter zijn geweest maar niet veel meer. Het vreemde was dat de vogel een lichte 

kop had en lichte voorvleugels. Deze vielen extra op omdat het zonlicht er zo mooi op scheen. Voor de rest heb ik geen details 

kunnen zien. Volgens mij is dit geen Buizerd maar wie kan mij vertellen wat het wel geweest zou kunnen zijn.  

 Wim van den Bergh  

16:01 18-09-2005   

Vanmorgen vroeg op de zandverstuiving naast de Tongerense heide nog 4 zingende Boomleeuweriken,hier ook 3 Tapuiten,Zwarte 

specht en 3 overtrekkende Grote gele kwikstaarten.Hier ook een overvliegende Kruisbek.Bij de WMG Epe was een Grote gele 

kwikstaart ter plaatse.  

 Webmaster  

13:31 18-09-2005   

Na de recente problemen met de server van de provider zijn er mogelijke nog enkele bezoekers die nog steeds problemen 

hebben met de weergave van de site, doordat zij gebruik maken van een link onder 'Favorieten'. In dat geval kan men het beste 

het adres van de site (www.vbwnoordveluwe.nl) intypen en de link opnieuw opslaan. Mochten zich dan nog steeds problemen 

voordoen, dan hoor ik dit graag.  

 Jaap Denee  

15:20 16-09-2005   

off-topic: Ik ga morgen een dag naar Texel voor de Scharrelaar (en andere leuke dingen op het eiland). Als er mensen zijn 

die mee willen rijden en willen delen in benzine- en veerbootkosten dan kunnen die zich tot vanavond 22:00 uur bij mij melden 

(tel:06-29550865). Ik heb in elk geval nog 1 plek in de auto (misschien nog 2 extra, dit weet ik vanavond pas) en vol is vol. Ik wil 

de eerste boot halen van 6:30 uur. Rekening houdend met de reistijd vertrek ik daarom uiterlijk om 4:30 uur vanaf de Van 

Beekweg 7 in Ermelo (tegenover Albert Heyn straatje in, dan eerste weg rechts). Afhankelijk van het weer ga ik pas aan het 

eind van de dag terug (evt. in overleg: maar uiterlijk laatste boot om 20:00 uur).  

 Wim van den Bergh  

17:10 15-09-2005   

Vandaag 1,5 uur gelopen over de Ermelose heide:dit leverde o.a. op: 

Raaf:2 

Slechtvalk:1 

Paap:7 

Roodborsttapuit:11 

Tapuit:1  

 Christien Mouw  

16:48 15-09-2005   

Vanmorgen + 10:00 uur de Blauwe Kiekendief weer waargenomen. Hij scheerde laag boven de Stakenberger heide rond, op 

dezelfde lokatie als voorgaande jaren. 

 

Verder nog volop Boerenzwaluwen, enkele Paapjes en Roodborsttapuiten, Havik en twee juveliere  

valken 'biddend' boven de heidevelden.  

 Louw den Besten  

21:25 12-09-2005   

Polsmaten, 20.30 uur. een groepje van zeker 6 lepelaars, fouragerend,  kennelijk met haast want renden door het water. Het 

leek wel of ze in de schemer opgepikt werden door een grotere groep die van het noorden kwam aanvliegen en vervolgens 

verdween de hele groep richting van de Flevopolder. Verder een groep van zo'n 20 canadese ganzen met ertussen een enkele 

brandgans.  

 Martin Jansen  

22:25 11-09-2005   
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Vanmiddag ± 14:00 uur een Visarend vrij hoog overvliegend ter hoogte van de Ludgeruskerk/Goorbeek Veluwemeer.  

Een Roerdomp vliegend net boven de rietkraag bij het kijkscherm daar ter plaatse. 

Rond 15:00 uur opnieuw een Visarend die zich 50 meter naast m'n zeilboot in het water stortte.  

 Benno van den Hoek  

23:20 08-09-2005   

Onder het genot van (nog steeds) duizenden Boerenzwaluwen, een prachtige adulte Boomvalk die dwars door de groepen 

Zwaluwen vloog en soms vlakbij langsscheerde. Opvallend veel adulte Boertjes dit keer, waarvan een stuk of 15 met een ring van 

voorgaande jaren. (we zijn overigens al weer voor de 5e keer dit jaar verhuisd naar een andere locatie). 

Aan het eind van de avond hoorden we vanaf het Drontermeer het kenmerkende gefluit van groepjes Smienten. Op zo'n heerlijk 

zwoele nazomeravond is zo'n winters geluid nog maar moeilijk te plaatsen...  

 Benno van den Hoek  

23:16 08-09-2005   

Vanmiddag de volgende soorten tijdens een rondje om de Oostvaardersplassen: 

Grote Praambult; 

- 1 Zeearend, heel ver vanaf de bult in een kale wilg. Toen ik later bij één van de twee nieuwe uitkijkpunten langs de OV-dijk 

stond, zat de vogel nog steeds in dezelfde boom, maar nu op 'slechts' 300 meter afstand. Vooral toen de vogel ging vliegen was 

goed te zien dat het om een subadult ging, met een donkere kop maar al wel een lichte staart. De vogel werd in de vlucht lastig 

gevallen door 2 Bruine Kieken en ging na enige tijd achter het riet op de grond zitten. 

Kleine Praambult; 

- 10 Casarca's, rustend langs de plas 

- ca. 35 Lepelaars en enkele Grote Zilverreigers, idem 

- Naast veel Kieviten en eenden ook diverse strandlopertjes, vrijwel zeker Bontjes, maar mogelijk dat er nog enkele Temmincks 

of Kleine tussen liepen (te ver weg, te veel trilling). 

Jan v/d Bosch-pad; 

- 1 Kleine en diverse Grote Zilverreigers, foeragerend 

- 1 Indische Gans, rustend in groep Grauwe ganzen 

- 3 IJsvogels, juvenielen, langs een sloot aan weerskanten van het fietspad richting het uitkijkpunt. één vogel zat op een 

overhangende rietstengel en liet zich al poetsend prachtig bekijken met de scope. 

Vossemeer; 

- al weer 10 Grote Zilverreigers aanwezig rondom de Roggebotplaat  

 Wim van den Bergh  

14:19 08-09-2005   

Vanmorgen:5 Grote zilverreigers en 2 Bruine kieken. bij de Gelderse sluis.Verder op langs het Drontermeer :een roepende 

Buidelmees.  

 W @ N Janszen  

19:15 07-09-2005   

6 sept gezien bij het Cyriasch veld  Harderwijk  

1 Boomvalk  

en 18 Raven kwamen s\'middags 2 uur overvliegen 

7 Sept bij Hoophuizen 1 Visarend die een Vis pakte duidelijk gezien 

en 2 Krooneenden  

 Wim van den Bergh  

15:52 07-09-2005   

Vanmorgen een uurtje gezeten en geluisterd bij Nierssen: 

Raaf:2 

Groene specht:1 

Kleine bonte specht: 1 roepend 

Kramsvogel:3 

Grote lijster:7 

Havik: mannetje in conflict met 1 van de Raven.  

 Johan Hettema  

18:31 06-09-2005   

Nagekomen bericht (wegens comp storing niet eerder gelukt) 

Zaterdag 3/9 enkele gele kwikstaarten tussen groepje witte in weiland einde Spijkerwegje tegen Veluwemeer aan. Zondag grote 

groepen Canadese ganzen (45 in wei en 100-150 op Vel.meer), een brandgans, 5 nijlganzen en een soepgans. (alles in weiland 

Spijkerwegje). 

Tevens 5 zwarte zwanen tussen knobbelzwanen op water (zie ook bericht Helma). 

En - heel mooi!- een visarend (zelfs op foto gekregen), hoog vliegend boven Veluwemeer. 

Boven het riet van het eilandje bij de vogelkijkhut 2 kiekendieven, waarvan een juv.  

 Benno van den Hoek  

14:45 06-09-2005   

In een eerder bericht gaf ik al aan dat het broedsucces van de Steenuilen rond Oldebroek dit jaar goed was. Bij uitwerking van 

de gegevens en een nagekomen melding van een zeker broedgeval (met jongen) kom ik op 7 zekere en 1 vrij zekere broedlocatie. 

In 2004 betrof het 5 zekere en 1 vrij zekere locatie. De 8 locaties bevinden zich in 6 verschillende km-hokken, dus de 

dichtheid in dit gebied is groot. In Noordeinde ging het (net als in 2004) om 1 zekere en 1 vrij zekere locatie, beide binnen 

hetzelfde km-hok.  

 Wim van den Bergh  

14:00 06-09-2005   

Vanmorgen: 

Raaf:2 Dellen,Boomvalk:1 Dellen,Kleine bonte specht: 1 r. rand ASK,Dellen,Kramsvogel:1 Dellen,Grote lijster:5 Dellen,Kleine 

bonte specht:2 r.Haelbergheide.Paapje:6 Haelbergheide,Roodborsttapuit:5 Haelbergheide.Torenvalk:(1) ri. Oost.Haelbergheide  
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 Wim van den Bergh  

13:52 05-09-2005   

Vanmorgen vroeg tevergeefs naar de Grauwe franjepoot gezocht.Hierna naar de Stakenberg 

geweest hier weden gezien: 

Raaf:2 

Paap:5 

Veldleeuw:5 

Visarend: 1 overvliegend zuid om 11.30 

Torenvalk:1  

 Wouter van Heusden  

08:44 05-09-2005   

Zondagmiddag  4 september vloog een groep van 21 Ooievaars over ons huis in Harderwijk (Beneluxlaan) naar het zuiden.  

 Helma Schoonhoven  

17:24 04-09-2005   

Bij Polsmaten, Nunspeet, 5 Zwarte zwanen temidden van honderden Knobbelzwanen en bovendien extreem veel toerisme.  

 Martin Jansen  

22:55 03-09-2005   

Vandaag wederom een jagende Visarend op het Veluwemeer. Ongeveer tegenover de Kerkdijk (Ludgeruskerk). De afgelopen 

week tijdens 4 zeiltochtjes 3 maal visarenden waargenomen. Meestal blijven ze op diep water, bij de rand van de vaargeul.   

Bij de Goorsluis 2 Bruine Kiekendieven die gezamenlijk een groep meerkoeten de stuipen op het lijf joegen.  

 Benno van den Hoek  

18:13 03-09-2005   

Het broedsucces van de kerkuilen rond Oldebroek is dit jaar bijzonder mager. Een goed voorbeeld daarvan is een adres langs de 

Bovenheigraaf; begin juni zaten 6 jongen in verschillende leeftijdsstadia in de kast. Begin juli konden hier nog slechts 3 jongen 

geringd worden, de rest was dood gegaan en opgegeten door de broers en zussen. Vanmiddag vond ik in de kast nog een karkas 

van een dood jong met een glimmende ring om het pootbeen. De Steenuilen in deze omgeving deden het dit jaar gelukkig een 

stuk beter.  

 Benno van den Hoek  

18:01 03-09-2005   

Afgelopen week was een erg succesvolle vangweek op de Boerenzwaluwslaapplaats bij eiland 't Eekt in het Drontermeer. Tijdens 

6 avonden werden totaal zo'n 1800 vogels geringd, met enkele bijvangsten van Kleine Karekiet, Baardman en Oeverzwaluw. Op 

de meeste avonden sliepen er minstens 15.000 vogels die heel geconcentreerd in een klein stukje riet sliepen en daardoor 

gemakkelijk te vangen waren (gemiddeld 300 per avond dus). De Boomvalk liet zich vrijwel elke avond zien en joeg de Zwaluwen 

elke keer weer de stuipen op het lijf. Toen we woensdagavond opnieuw in de Zwaluw-oase stonden te wachten zagen we dat de 

meeste vogels helaas doorvlogen richting de Elburgse waterzuivering. Uiteindelijk kwamen er toch nog enkele duizenden vogels 

naar beneden, waarvan er 183 gevangen werden. Donderdagavond weer op de oude locatie bij de waterzuivering gevangen, maar 

met matig succes. Er vlogen wel minstens 10.000 vogels maar door voortdurende slaaptrek van Spreeuwen durfden de Zwaluwen 

niet goed naar beneden en vielen elders in. Dit is al de 4e keer in 1,5 maand tijd dat de vogels naar een andere slaaplocatie 

verhuizen. Reislustig volkje die Zwaluwen.  

 Simon. van Brunschot  

13:51 02-09-2005   

Schuitenbeek: 1 rietzanger, 8 lepelaars, 12 brandganzen, 3 ijsvogels (2 bij de sluis), vele watersnippen en 1 krooneend 

eclipskleed.  

 Helma Schoonhoven  

23:22 01-09-2005   

Zie je wel! Dan heb ik ze dus ook gezien! Op 16-08-2005 vlogen er circa 50 Ooievaars over ons huis, Randweg, Nunspeet. Ik 

begon aan mezelf te twijfelen en dacht dat ik ze zag vliegen, maar dat was dus echt zo!  

 Sjoerd Radstaak  

21:58 01-09-2005   

Vandaag om circa 15.45 9 Ooievaars laag en afglijdend naar noordoost (met de wind mee) net ten zuidwesten van Elburg.  

 Theo Klos  

14:40 01-09-2005   

Dinsdagmiddag (30-08 ong. 13:15u) een groep van tenminste 51 ooievaars. 

Plak de onderstaande link in de adresbalk voor een (helaas slechte) foto van een deel van deze groep. 

 

Ik hoor en lees de laatste tijd wel meer waarnemingen van dergelijke groepen ooievaars, is dit normaal voor deze regio? Het is 

iets waarvan ik nog nooit eerder gehoord had. Ik had wel eens foto\'s gezien van grote groepen ooievaars, maar deze waren dan 

meestal al veel verder naar het zuiden. 

 

http://www.thjklos.nl/DPZ/vogels%20deel%2012/227_2738.jpg  

 Wim van den Bergh  

14:26 01-09-2005   

Vanmorgen volgende soorten: 

Raaf: 2 A28 t.h.v de Haere 

Duinpieper:2 de Haere Doornspijk. 

Boomleeuwerik:12 de Haere 

Tapuit:2 de Haere 

Goudvink:4 de Haere  

 Martin Jansen  

22:15 31-08-2005   
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Rond 19:00 uur een groep van ongeveer 20 ooievaars laag over de huizen nabij de tennisbaan te Elburg, in noordelijke richting 

vliegend. Indrukwekkend om te zien.  

 Wim van den Bergh  

15:11 31-08-2005   

Gistermiddag 3 Visarenden bij het Vossemeer.Om 16.00 geen Reuzensterns maar wel een Grote zilverreiger.Vanmorgen 

Tongerense heide afgestruind op pleisterende vogels ,dit leverde geen Draaihals op maar wel: 2 Raven (vlogen weg ri 

Welna),verder 3 Tapuiten,meer dan 13 Boompiepers,1Roodborstapuit.In de Hoenwaard vlogen nog steeds 2 Juv. Boomvalken bij 

de masten.  

 Benno van den Hoek  

13:04 30-08-2005   

Vanmorgen tussen 9.45 en 11.30 uur een zoekactie gestart naar de afwijkende Kievit in de omgeving Kleine Woldweg. Bij 

aankomst zaten hier vele honderden Kieviten met daar tussen vele Goudplevieren, tientallen Wulpen en een aantal Kemphanen en 

Watersnippen. Na een rondrit over de Kleine Woldweg, Leidijk, Zuideinde-west en de Grachtenweg hadden we de vogel nog niet 

teruggevonden. Vanaf de Grachtenweg zagen we diverse grote groepen Kieviten vliegen boven de Kleine Woldweg. Terug op de 

plek waar we begonnen zaten nu een paar duizend Kieviten (in de totale POW zitten nu minimaal 10-20.000 Kieviten!) en na enig 

zoeken op de plek waar Henk de vogel zondag zag, vonden we de lichtgekleurde Kievit terug. Al snel kwamen we tot de conclusie 

dat het geen Steppekievit maar een albinistische Kievit betreft. De vogel is zeker voor 80% wit-cremèkleurig met alleen op de 

borst een wat donkere vlek. De vogel bevindt zich (komende vanaf Oosterwolde) links langs de Kleine Woldweg, in ongeveer het 

12e perceel vóór de hoogspanningsmasten. Wat betreft postuur, kop en foerageergedrag wijkt de vogel niet af van een gewone 

Kievit, maar het is een bijzondere verschijning en zeker het zien waard. De vogel scharrelt rond in net gemaaide 

hooilandpercelen en is soms moeilijk te zien.  

 Benno van den Hoek  

19:31 29-08-2005   

Zojuist een telefoontje van Henk Puttenstein gehad; 

Langs de Kleine Woldweg, t.h.v. Kerkdorp, heeft hij gistermiddag een afwijkende Kievit gezien die meer wit had dan een gewone 

Kievit. Hij denkt sterk aan een Steppekievit, die in 2000 een paar weken op precies dezelfde plek verbleef. Aangezien Henk de 

vogel toen dagenlang goed bekeken heeft is er alle aanleiding zijn vermoedens serieus te nemen. Morgenvroeg gaan we samen 

een poging doen de vogel tussen de vele duizenden Kieviten terug te vinden. Andere vogelaars die hier de komende dagen in de 

buurt zijn wordt verzocht goed uit te kijken. Een Steppekievit is aan de grond soms moeilijk eruit te pikken maar in vlucht 

(door hoeveelheid wit) onmiskenbaar.  

 Martin Jansen  

13:31 29-08-2005   

Zaterdagmiddag (27-08) Veluwemeer tussen de Elburgerbrug en de Klink 2 jagende visarenden. 1 ging er door richting de 

eilanden bij Polsmaten. De andere terug naar het Drontermeer.  

 Benno van den Hoek  

12:50 29-08-2005   

Voor degene die wellicht denken dat de Visarenden en Reuzensterns die langs de Zomerdijk vliegen altijd dezelfde vogels zijn 

als in het Vossemeer; 

Door de VWG IJsseldelta zijn de afgelopen week tegelijkertijd 5 Visarenden en 21 Reuzensterns waargenomen nabij de 

IJsselmonding! (zie voor meer informatie http://www.inde-ijsseldelta.nl/waarnemingen/index.htm)  

 Pieter Doornbos  

10:59 29-08-2005   

Woudaap langsvliegend langs rietkraag.  Nuldernauw onder Zeewolde ter hoogte van SBB-camping 'De Banken', net ten zuiden 

van strandje (28-08-2005, 12.00 uur).  

 Theo den Hertog  

20:57 28-08-2005   

Vanmorgen boven het Drontermeer, thv het infobord bij Noordeinde een Visarend (onv) en in de rietkraag 6 Baardmannen. Bij 

de waterzuivering in Elburg een juv Havik.  

 Johan Hettema  

19:34 28-08-2005   

Vanmiddag 28/8 rond 16 uur op de Elspeetse heide (gedeelte tussen Elsp bosweg en Elspeterweg) een koppel RAVEN. Aan 

roofvogels een biddende torenvalk gezien en een roepende boomvalk gehoord.  

 Benno van den Hoek  

16:54 27-08-2005   

Welliswaar net buiten ons waarnemingengebied, maar wel iets wat ik jullie niet wilde onthouden; 

Vanmorgen tijdens een bezoek aan het Vogelringstation Zwarte Meer (net ten noorden van Kampen) zo'n 100 vogels gevangen, 

waaronder 2 IJsvogels en een jonge Buidelmees. Het speciale was echter dat deze Buidelmees een Hiddensee-ring had 

(noordoost Duitsland dus)!  

 Johan Hettema  

21:10 26-08-2005   

vanavond rustig bij het Spijkerwegje te Nunspeet : enkele opvliegende watersnippen uit nat weiland , een 50 tal Canadese 

ganzen aan het einde van de weg tegen het Veluwemeer aan. 

Mogelijk een visarend overvliegend.  

 Webmaster  

15:31 26-08-2005   

Hier een verklaring van de provider voor de problemen van de afgelopen week; 

"Door dat er een fout in een script was geslopen is de webserver enige tijd offline geweest. Helaas was deze fout er in geslopen 

op het moment dat iedereen op vakantie was en geen beschikking had over een internet verbinding. De fout in het script is 

verholpen, en zal niet meer voor overlast zorgen. Onze excusus hiervoor!"  

 Benno van den Hoek  

15:21 26-08-2005   
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Het leven zit vol uitersten, zo bleek gisteravond maar weer. Na slechts 6 Zwaluwen op zaterdagavond en een schamele 33 op 

dinsdagavond hadden we min of meer al afscheid genomen van het zwaluwvangen voor dit jaar. Woensdagavond belde Bennie 

enthousiast dat hij een gigantische groep bij eiland 't Eekt in het Drontermeer gevonden had! Gisteravond 3 netjes opgezet, 

maar geen idee wat we moesten verwachten. Al snel stonden we kwijlend naar boven te kijken waar zeker 15-20.000 Zwaluwen 

door elkaar krioelden! We hadden nog geen 30 seconden het geluid aan en keken achter ons, waar zeker 150 Zwaluwen in de 

netten hingen. We waren dolenthousisast natuurlijk...wat een verschil met 2 dagen eerder toen we een uur stonden te wachten 

op een paar langsvliegende vogels. Het enthousisme sloeg helaas na een half uur 180 graden om. Aan de horizon trokken zich 

donkere wolken samen waar regelmatig felle flitsen uitkwamen...en het kwam recht op ons af! We probeerden van 1 kant net 

voor net leeg te ringen en dicht te schuiven. Een jonge Boomvalk verstoorde dit plan door alle Zwaluwen in het riet weer op te 

jagen (hing daarbij zelf nog kort in een net)! De netten hingen al snel weer vol en konden we weer overnieuw beginnen. Het weer 

werd steeds dreigender en het weerlichten kwam van verschillende kanten. Toen het echt link dreigde te worden hebben we alle 

Zwaluwen zo snel mogelijk vrij gelaten zonder ring. We stonden immers op open water en met metalen stokken van 4 meter 

hoog....levensgevaarlijk dus als je in een grote onweersbui terecht komt. Snel raapten we de netten en stokken bij elkaar en 

snelden ons naar de oever, terwijl het weerlichten de hele omgeving verlichtte en we daardoor gemakkelijker de weg 

terugvonden. Uiteindelijk bleken we met z'n tweeen bijna 400 Zwaluwen te hebben geringd (wat dus nog meer had kunnen zijn). 

Toen ik net in de auto zat brak de hel los en moest ik regelmatig stapvoets rijden vanwege de hoosbuien! 

Leuk hè, zo'n hobby....  

 Benno van den Hoek  

14:48 26-08-2005   

Donderdagavond waren bij het Oase-strand langs het Drontermeer 2 jagende Reuzensterns erg mooi te bekijken (adult + 

juveniel). Daarnaast nog een adulte Visarend op het bekende paaltje in het Vossemeer.  

 Rob Compaijen  

18:39 25-08-2005   

Vandaag op het fietspad langs het Drontermeer - de Flevoland zijde - een adulte Draaihals. De vogel liet zich een tijdje mooi 

bekijken, waarna hij naar de Strekdam vloog en daar in een boom ging zitten. Verder langs dit fietspad een roepende Goudvink. 

Bij het Vossemeer ter hoogte van het Keteldiep één langsvliegende IJsvogel, vier fouragerende Reuzensterns en drie jagende 

Visarenden.  

 Benno van den Hoek  

18:04 25-08-2005   

Vanmiddag op de terugweg vanuit Woerden even langs de Delta Schuitenbeek gereden. Hier was weinig te beleven, afgezien van 

een Paapje langs de Zeedijk.  

 Wim van den Bergh  

17:43 25-08-2005   

Ondanks slechte weer: 

Raaf: 1 overvliegend Eperweg (ASK), vliegend vanaf Doornspijkse heide ri.Oldebroekse heide. 

Wespendief: 1 ex. opgepest bij spoorlijn "t-Harde.  

 W & N Janszen  

09:24 25-08-2005   

gezien langs het Drontermeer op24 augutus een Visarend  

 Wim van den Bergh  

06:53 25-08-2005   

Gistermorgen nog volgende soorten: 

Raaf:2 overvliegend landgoed Tongeren 

Groene specht:2 territoriale ex.landgoed Tongeren 

Boomvalk:1 man jagend landgoed Tongeren. 

Havik:man landgoed Tongeren 

IJsvogel:1 landgoed Tongeren 

Wespendief:1 Eperholt 

Raaf:1 rand ASK,Dellen 

Havik:man Haelbergheide. 

 via Ben v.d Brink  

21:20 24-08-2005   

Dinsdagmorgen werden 2 IJsvogels gevangen en geringd langs het Veluwemeer bij Elburg.  

 roel pannekoek  

21:47 23-08-2005   

Maandagavond 22/8 met Jaap Schröder een ruime wandeltocht gemaakt over de Uddelse hei. Fraaie omstandigheden: zacht, 

bladstil en helder. Later op de avond nevelflarden boven de Bieze. Roepende jonge Dodaarzen in een ven, een enkele 

Roodborsttapuit, eenmaal roep van Steenuil en als toegift 4 "koewiekende" Nachtzwaluwen, waarvan 1 expl. (vr.) voortdurend om 

ons heen bleef cirkelen met een alarmroep, die niet in de gidsen en op m'n CD staat. Een laat broedgeval?  

 Webmaster  

18:47 23-08-2005   

Uit de diverse reacties die ik sinds vanmiddag gekregen heb blijkt dat website sinds het middaguur weer zonder problemen 

bereikbaar is. Zelf kan ik de website en de site van de provider ook weer zonder problemen bezoeken. Mochten zich toch nog 

problemen voordoen dan hoor ik dat graag. 

Morgen ga ik de vorige week geplande update uitvoeren waarbij de volgende nieuwe onderdelen op de site komen te staan; 

- een pagina van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (VBW NV/KNNV) 

- een pagina met links naar een 14-tal gedigitaliseerde reisverslagen uit de Ansers 1997-2005 

- foto's van de excursie naar de Ezumakeeg van j.l. zaterdag 

Bedankt voor de reacties en houd de site dus in de gaten voor de nieuwe updates!  

 Adrie Hottinga  

20:47 22-08-2005   
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17-08-05; 1 Kramsvogel - De Gelder Wijhe en begin juli ook 1 ex. in beneden Welsum. 

21-08-5; Buitenwaarden Wijhe - 1300 Grauwe gans. 

21-08-05 Duurse waarden Wijhe - 1 Ijsvogel 

21-08-05 Nijensteen Veessen - 2 Ooievaar en 1 Grote zilverreiger, 2 Witgatje, 1 Bruine kiek juv. 

22.08.05; 2 Ooievaar Veessen en 1 Ijsvogel Veesserhank. 

20.08.05; 2 Raaf - Dellen Heerde. 

20.08.05; 1 Boomvalk Veessen 

Nagekomen bericht: 1 pr Steenuil Hoornerveen Heerde en nog 2 pr Zomertortels in Veessen. 

 Webmaster  

18:18 22-08-2005   

Slechts 2 mensen hebben de afgelopen week verontrust bij mij aan de bel getrokken dat de website niet bereikbaar is. Via de 

site die het aantal bezoekers registreert van onze website ben ik er ook achter gekomen dat er nog steeds mensen zijn die wél 

op de site kunnen komen (tis niet duidelijk of dit elke keer dezelfde mensen zijn). Zelf is het me de afgelopen week ook 

meerdere keren gelukt om de site te bezoeken, wat wel heel traag ging. Graag reactie (via de mail) als er mensen zijn die geen 

problemen hebben met het openen van de website.  

 Dimitri Mulder  

11:51 22-08-2005   

Zondag 21 augustus op de grote praambult een mooie Zwarte ooievaar als afsluiting van het weekend met de mooie excursie 

naar het lauwersmeergebied. 

Verder op de kleine praambult veel Kievitten en Goudplevieren. Ook nog 5 Groenpoten, 3 Zwarte ruiters en een Geoorde fuut.  

 Wim van den Bergh  

05:40 22-08-2005   

Gistermorgen een overtrekkende Gele kwik en 1 Watersnip over de Oldebroekse heide (Oost-zijde).Op de A28 t.h.v. t-Harde 

een doodgereden Vos.  

 Webmaster  

19:06 20-08-2005   

Zoals velen wellicht gemerkt hebben is de VBW-site al enkele dagen uit de lucht. Wat er precies aan de hand is, is mij niet 

helemaal duidelijk. De website van de provider is ook tijdelijk uit de lucht, dus het lijkt erop dat er problemen zijn met de 

server. Het is in ieder geval iets waar ik als webmaster geen enkele grip op heb, en dat geeft een vrij machteloos gevoel. 

Gelukkig weten de meeste vaste bezoekers deze waarnemingenpagina wel via het rechtstreekse adres te vinden. Hopelijk is de 

website snel weer bereikbaar.  

 Wim van den Bergh  

17:20 20-08-2005   

Vanmorgen volgende soorten: 

Geelgors:1 rand ASK,hier ook 5 Roodborsttapuiten 

Dodäars:22 Heerderstrand,1 Oeverloper. 

Barmsijs:1 overtrekkend Heerde centrum 

Raaf: 2 overvliegend Tongerense heide. 

 Wim van den Bergh  

14:15 19-08-2005   

Vanmorgen zag ik wederom een juv.Bruine kiek en nu wel aan de rand van het ASK met de Dellen,hier was ook een Paap aanwezig.  

 Benno van den Hoek  

18:31 18-08-2005   

Een fietstocht langs het Dronter- en Vossemeer leverde vanmiddag de volgende vogels op; 

ca. 30 Watersnippen en enkele Putters in een nat weiland langs het fietspaadje tussen de Driemerkenweg en de Wijkerwoldweg. 

Een langsvliegende IJsvogel bij de Gelderse sluis. Een Visarend met een vis nabij de poffertjes in het Vossemeer. Hier was ook 

een Reuzenstern aan het jagen. Verder nog minstens 100 Wulpen (vliegend) en een Kemphaan op de Roggebotplaat.  

 Benno van den Hoek  

22:48 17-08-2005   

Deze week ging het bijna weer ouderwets goed met de Zwaluwvangsten. Maandagavond met 2 netten 111 vogels geringd en 

dinsdagavond 210 vogels met het dubbele aantal netten en met Kees Terpstra als extra ringer. Maandagavond vlogen er zo'n 4-

500 vogels en dinsdag waren dit er al zo'n 1000. Opvallend genoeg was het vanavond ineens weer een stuk rustiger (zelfde 

netopstelling t.o.v. dinsdag) met 'slechts' een paar honderd vliegende en 130 geringde vogels. 

Leuk detail van vanavond; vogeltekenaar Erik van Ommen was aanwezig om schetsen en foto's te maken voor zijn nieuwe boek. 

Het 112 pagina's tellende boek moet de trektocht van de Zwaluwen beschrijven van Nederland naar Afrika. Daarvoor is hij al in 

Namibie geweest en heeft hij met Bennie enkele boerderijen bezocht. Het boek zal in oktober 2006 uitkomen en beloofd weer 

een zelfde juweeltje te worden als 'Kiekendieven van het Oldambt'!  

 Sjoerd Radstaak  

19:12 17-08-2005   

Medewaarnemer van onderstaande: Rob Compaijen  

 Sjoerd Radstaak  

19:11 17-08-2005   

Vandaag van 8.30 tot 14.15 gevogeld, maar vooral aan vlinders en libellen gedaan, op de Tongerense Heide. Onderweg vloog een 

roepende Kruisbek over. Op de Tongerense Heide zaten meerdere Roodborsttapuiten, Boompiepers en her en der een Geelgors. 

Verder waren hier minimaal 2 roepende Boomvalken en Raven aanwezig en vloog er een roepende Gele Kwikstaart over. Tevens 

vlogen er 23 Watersnippen over.  

 

Aan vlinders zagen we op de Tongerense Heide: Icarusblawtje, Groot Koolwitje, Klein Koolwitje, Kleine Vuurvlinder, Bruin 

Zandoogje, Gehakkelde Aurelia, Atalanta, Dagpauwoog & Citroenvlinder. 
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Aan libellen vloog er het volgende: 4 heidelibellen, namelijk Zwarte Heidelibel; Geelvlek-; Bruinrode - en Steenrode -. Verder 

vlogen er 3 soorten Pantserjuffers, namelijks Gewone Pantserjuffer; Hout- en Tengere Pantserjuffer! Deze laatste soort is 

vrij zeldzaam in Nederland en behoort tot de Rode Lijst-soorten! Een aangename verrassing dus!  

 Wim van den Bergh  

14:39 16-08-2005   

Vandaag sterke trek van Wespendieven: 1 Stakenberg,1 Nierssen en nog eens 2 boven Heerde centrum.(13.00).Verder succesvol 

broedgeval van Boomvalk op de Stakenberg.Hier ook een Tapuit en juv.Koekoek en meer als 10 Roodborsttapuiten.Verder een 

overtrekkende Bruine kiek over de Stakenberg en nog 1 later over de Noorderheide waar ook een Boomvalk vloog.Bij Nierssen 2 

adulte Raven.  

 Wim van den Bergh  

14:14 14-08-2005   

Vanmorgen een Visarend boven de Hoenwaard in Hattem.  

 Benno van den Hoek  

13:05 14-08-2005   

Zatermorgen tussen 7.00 en 7.30 uur een groep van zeker 200 Goudplevieren in de weilanden tussen de Grote- en Kleine 

Woldweg in de POW (t.h.v. de Winterdijk). Hier vloog ook een groepje van zo'n 15 Watersnippen en enkele Kemphanen over. Op 

de Kleine Woldweg opnieuw een Tapuit.  

 Benno van den Hoek  

22:56 11-08-2005   

Vanavond hebben we eindelijk weer eens een ouderwetse Zwaluwavond gehad bij Elburg. Na een magere 29 vogels (afgelopen 

dinsdag) zijn we het nu aan de andere kant van Elburg gaan proberen, bij de monding van de Goorbeek. Hier vlogen vanavond 

zeker zo'n 5 á 600 vogels rond, en overal om ons heen zaten Zwaluwen in het riet te kwetteren. Aan het eind van de avond 

hadden we 173 vogels geringd. Dit lijkt veelbelovend voor de rest van het seizoen en we hopen dat de groep snel groter wordt. 

In 2001 hadden de vogels hier voor het laatst hun slaapplaats, waarbij de maximale groep toen zo'n 50.000 vogels telde! 

Eerder op de avond zag ik m'n eerste najaars-Tapuit op de Kleine Woldweg in de POW.  

 Wim van den Bergh  

16:30 11-08-2005   

Vandaag in de Hoenwaard: 1 adulte Slechtvalk en 1 hoogspanningsmast verder:2 net uitgevlogen jonge Boomvalken!!!.  

 Sjoerd Radstaak  

14:54 11-08-2005   

Vandaag van 10.30 t/m 14.30 gevogels rondom Elburg. Dit leverde het volgende op: bij de waterzuivering van Elburg een 

roepende Waterral. Tussen de groepen meeuwen en spreeuwen helaas niks leuks kunnen vinden, tussen de 1000-den Kieviten 

zo'n 34 Kemphanen, tegen de 70 Goudplevieren en 1 Watersnip. Los hiervan een groep van ongeveer 170 Wulpen en een 

overvliegende boomvalk. Alle waarnemingen vonden plaats langs de Kleine Woldweg.  

 Benno van den Hoek  

13:15 10-08-2005   

Vanmorgen bij onstuimig herfstweer toch de laatste vangdag van het landelijke CES-project volbracht. Met slechts 32 'verse' 

vogels viel de buit behoorlijk tegen. Geen bijzonderheden. 

Wel leuk was een Boomvalk die 2 keer langs kwam vliegen en een overvliegende Regenwulp.  

 Theo den Hertog  

08:48 09-08-2005   

Zaterdag 20 augustus staat er een excursie naar het Lauwersmeer (Ezumakeeg) op het programma. Zeker in deze periode is dit 

een interessant gebied. Vogels die er op dit moment aanwezig zijn, zijn onder andere: 

- temmincks strandloper 

- gestreepte strandloper 

- grauwe franjepoot 

- krombekstrandloper 

- kleine strandloper 

- etc 

 

Op dit moment is er 1 aanmelding voor de excursie. Er is dus nog plek!! Wil je mee meld je dan aan (bij mij) voor dinsdag 16 

augustus. Het plan is om om 7.30 uur te vertrekken. In de loop van volgende week neem ik contact met je op ivm de auto-

indeling en opstapplaats. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag van je. 

 

Theo den Hertog 

0341-261418 

theo.denhertog@hetnet.nl  

 Wim van den Bergh  

14:17 07-08-2005   

Gisteren: 1 Geoorde fuut en 1 IJsvogel Heerderstrand.Vandaag o.a : 1 Raaf Doornspijkse Heide t.hv. 't-Harde.  

 Gert de Vos  

21:07 05-08-2005   

Donderdagmorgen 4 aug. twee luid roepende raven boven ons huis in Heerde vliegend in westelijke richting.  

 Benno van den Hoek  

10:04 05-08-2005   

Gisteravond vlogen 2 Lepelaars in noordelijke richting hoog over de Elburgse waterzuivering. Later op de avond vloog een Grote 

Zilverreiger in tegengestelde richting naar de slaapbomen achter de waterzuivering. Bennie v.d. Brink zag er woensdagavond 7 

in 1 boom bij de Gelderse Sluis. 

(Het diepterecord qua geringde Zwaluwen werd gisteravond bijgesteld van 34 naar 31)  

 Helma en co.  

21:51 04-08-2005   
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Vanavond bij Polsmaten, Nunspeet: 1 IJsvogel, lange tijd te bewonderen, 1 Bruine Kiekendief, 2 Lepelaars, 1 Flamingo, 1 

Bergeend, 5 Grote Mantelmeeuwen en een Zwarte Zwaan. Verder zwommen er ong. 8 Ganzen op het water, met een donkere 

kop, maar geen idee welke het kunnen zijn. Het was teveel zwart voor de Indische Gans. Verder was het zeer druk bezocht door 

diverse vogelaars.  

 Adrie Hottinga  

22:42 03-08-2005   

Op de Nijnsteen nog een actieve Kwartel en Zomertortels die zich niet onbetuigd laten. Om 21.30 6 Regenwulpen in Vorchten 

richting zuid. Op het landgoed Vosbergen te Heerde een verse dode man Sperwer met ringnummer 3538475. Bij het pontveer 

Vorchten-Wijhe enkele Oeverlopers en ook weer enkele doodgereden Steenuilen die gemeld worden bij het landelijke steunpunt 

voor de stervensbegeleiding van de Steenuilenpopulatie in Nederland.  

 Benno van den Hoek  

12:54 03-08-2005   

Vanmorgen een succesvolle vangochtend bij Elburg gehad met totaal zo'n 120 vogels, waarvan maar liefst 32 Groenlingen! Deze 

zaten op een zaadakker langs de rietkraag te foerageren en omdat hier tuinders bezig waren het gewas te oogsten vlogen de 

vogels steeds op richting de struiken waartussen enkele netten stonden.Toen we hier geluid bij gingen zetten vingen we tevens 

enkele Vinken en Kneutjes. Verder het gebruikelijk rietspul. 

Het zwaluwvangen wil nog maar niet op gang komen, met gisteravond een voorlopig dieptepunt van 34 vogels. Van enige 

groepsvorming is totaal geen sprake, het druppelt een beetje binnen, en het is ons een raadsel waar de rest blijft.  

 via Ben v.d Brink  

12:49 03-08-2005   

Vanmorgen rond 5.00 uur was een Kwartel roepend te horen tussen de Zomerdijk en de eendenkooi. (Het is veelzeggend dat dit 

voor hem pas de eerste Kwartel in de POW van 2005 was).  

 Theo den Hertog  

20:39 02-08-2005   

Vanmiddag op de Tongerense Heide rondgelopen. Na wat Watersnuffels, Grote Keizerlibel en veel net uitgeslopen Zwarte 

heidelibellen was daar ineens Cinthia Wedemeijer. Op zich al een leuke waarneming natuurlijk, maar ze vertelde dat ze meende 

een Grauwe Klauwier te hebben gezien (kruising Tepelbergweg en Van Manenspad), helaas niet duidelijk genoeg voor een zekere 

waarneming. De vogel heeft zich niet mee laten zien. 

 

Terwijl Cinthia mij een veldje met Klokjesgentianen liet zien vlogen er 13 Kruisbekken over. Tijdens het fotograferen van 

Heideblauwtjes vlogen er ineens, luid roepend,  3 Wespendieven bovens ons, waarvan 1 exemplaar zeer donkerbruin. 

 

Op die manier werd het een erg leuke middag  

 Sjoerd Radstaak  

20:20 02-08-2005   

Aanvulling gisteren: in de POW ook 1 Grote Zilverreiger + 4 overvliegende Watersnippen  

Benno van den Hoek  

19:48 02-08-2005   

Gisteravond waren er opnieuw Grote zilverreigers die aanstalten maakten om in de wilgen achter de Elburgse waterzuivering te 

gaan slapen. In eerste instantie zagen we er 3 zitten, maar toen de vogels toch besloten elders te slapen zagen we er totaal 5 

opvliegen. Andere jaren sliepen de zilverreigers ook regelmatig in de wilgen rond Abberteiland, dus mogelijk zijn de vogels daar 

heen gevlogen.  

 Sjoerd Radstaak  

17:57 01-08-2005   

Vandaag gevogeld van 9.45 tot 16.45 en o.a. de POW, Polsmaten en Ludgeruskerk aangedaan. Nu volgt een overzicht v/d 

waargenomen soorten: langs de Bovenweg nabij de Berkenweg was een roep. Groene Specht aanwezig en helemaal aan het einde 

van de Bovenweg (1,1 km voor Polsmaten) foerageerde een Zomertortel. Een tweede Zomertortel was aanwezig langs de 

Randmeerweg nabij camping 'Hoge Bijsschel' bij Polsmaten. Deze liet zich zeer fraai zien en fotograferen in een kale boom. Bij 

Polsmaten zelf was een Europese Flamingo aanwezig, maar stond het water te hoog voor leuke stelten. Via Doornspijk naar de 

Ludgeruskerk gereden. Nabij de ludgeruskerk vloog een juv. Visarend met vis in de klauwen over richting Doornspijk en was een 

(bijna) volledig 2de winterkleed Zwartkopmeeuw aanwezig in een klein groepje meeuwen. In de POW kon ik tussen de 1000-den 

Kieviten het volgende leuks ontdekken: 5 ad. zk.  Goudplevieren en ong. 30 Kemphanen, maar helaas niet een leuke plevier oid. 

Hier vloog verder nog 1 roep. Witgatje over alsmede 14 roep. Regenwulpen (richting Elburg).  

 Wim Smit  

14:20 31-07-2005   

Zaterdagmiddag 30-07-05 op de Ermelose hei volgende waarnemingen: 2 jagende boomvalken,  1ad. en 1juv.  2 torenvalken en 

boven de patattent de Houtsnip 4 raven. In de omgeving van de schaapskooi 3 buizerden.  

 louw den Besten  

11:26 30-07-2005   

29 juli, 11.30 uur bij de monding van de Schuitebeek 5 lepelaars, vermoedelijk 2 volwassenen en 3 jonge  vogels.  

 Adrie Hottinga  

17:50 29-07-2005   

24-07-2005 6 Sijs Nijensteen te Veessen. 27-07-2005 1 adulte Wespendief De Gelder te Wijhe. 28-07-2005 4 Kleine plevier 

Nijensteen te Veessen. 

Algemeen; de Huiszwaluwtelling is dit jaar een succes met meer dan 100 paar boven het aantal van 230 van vorig jaar.  

 Wim van den Bergh  

16:47 29-07-2005   

Vandaag een uur langs de Oldebroekse heide gezeten vlak bij de weg van Wezep naar Heerde: 

Hier waren 4 Boomvalken aan het jagen op insekten.In het verleden heb ik iets verder op aan de Dellen kant wel eens 12 

Boomvalken gehad.Het zou mij niet verbazen als bij zonnig warm weer hier in het totaal nog meer Boomvalken aan het jagen 
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zijn.Op eerder genoemde plek vloog ook een Wespendief zonder wespenraat.Op het Heerderstrand diverse Dodaarzen met 

jongen,3Mandarijneenden en 1 IJsvogel  

 wim smit  

13:30 29-07-2005   

Benno heeft gelijk. Het waren boomvalken. In mijn enthousiasme over de waarneming van 27-07 vergat ik de naam te vermelden 

. Met dank aan de webmaster.  

 Wim van den Bergh  

05:58 28-07-2005   

Gisteren waargenomen: nest met jonge Boomvalken Hattem,(jongen nog bijna niet te zien vanaf de grond).Verder:28 Lepelaars 

in de Wiessenbergskolk in Hattem.Verder:1 jagende Boomvalk rand ASK,Dellen.In de Dellen minimaal 1 langdurig roepende 

Wespendief en rond 17.00 een overvliegende Wespendief in de Zuppeld in Heerde.  

 wim smit  

19:19 27-07-2005   

Beekhuizerzand 14u. Aan de Harderwijkerkant zat een adult met een jong. Aan de oostkant waren 2 adulten en 2juvenielen zeer 

aktief. Vorige week waren drie ex aanwezig . Waarschijnlijk twee paren met samen 4 jongen. 

 

WEBMASTER: n.a.v. berichten die ik eerder deze week van Roel Pannekoek ontving, bedoelt Wim hierboven vrijwel zeker 

Boomvalken (Roel melde zelfs 6 ex. tegelijk!).  

 Benno van den Hoek  

17:10 27-07-2005   

Rond 16.00 uur vanmiddag zagen Theo (den Hertog) en ik nabij de afslag 't Harde een Raaf boven de A28 vliegen. Niet echt 

bijzonder meer op de Veluwe, maar een leuke afsluiting van een verkenningstochtje door de Ezumakeeg voor de excursie van 20 

augustus a.s. Soorten die voorbij kwamen waren onder andere Kleine-, Temmincks- en Krombekstrandloper (geen Gestreepte), 

veel Bosruiter en Kemphaan, een fraaie Waterral op insectenjacht, Kleine Zilverreiger, Zwarte Ruiter en bij Diependal 

(Drenthe) min. 6 Roodhalsfuten (w.v. 3 juv.), 1 Rosse Stekelstaart en veel Dodaarzen. Hopelijk hebben we de 20e ook geluk met 

het weer en de waterstand in het Lauwersmeergebied.  

 Benno van den Hoek  

23:35 26-07-2005   

Vanavond zaten 2 Grote Zilverreigers te maffen in een wilg achter de Elburgse waterzuivering. Een daarvan zat voor het slapen 

gaan nog grondig toilet te maken (poetsen bedoel ik dan). 

Nog een zeer opmerkelijke ontdekking na het natrekken van een 12-tal geringde Boerenzwaluwen die we zaterdagavond vingen; 

maar liefst 8 van de 12 vogels bleken van één en dezelfde boerderij afkomstig, nota bene bij mij in de straat in Oldebroek! 

Sommige vogels waren uitgevlogen nestjongen, anderen waren al in 2004 op die boerderij geringd en dit jaar weer broedend 

aangetroffen.....en nu dus gezamenlijk naar de slaapplaats van Elburg gevlogen. 

Dus, zijn Boerenzwaluwen plaatstrouw? JA! En zijn het gezelschapsdieren? jazeker! 

Vanavond ging het vangen nogal matig; slechts 60 Zwaluwen en geen één geringde daarbij. Mogelijk betrof het hier een geheel 

ongeringde familie of families van boerderijen waar wij nog niet met de ladder zijn geweest....er is nog een hoop werk aan de 

winkel, dus de paden op en de stallen in!  

 Wim van den Bergh  

15:20 26-07-2005   

Vanmorgen 2 adult zomerkleed Geoorde futen op het Heerderstrand.  

 louw den Besten  

22:03 25-07-2005   

Zaterdagmorgen 23-07 in de Oostvaardersplassen vanuit 'de Zeearend'  4 Indische ganzen gezien. Ze stonden niet in mijn 

zakboekje, maar de naam werd door deskundigen ter plaatse bepaald. Dat bracht me in herinnering dat ik ze eerder gezien heb 

bij de monding van de Schuitebeek. Ik was toen verbaasd over de kleine zwarte streepjes op de kop. Achteraf  heb ik dus weer 

een nieuwe verwilderde exoot gezien.  

 Mark Hoksberg  

14:44 25-07-2005   

Zaterdagavond kwamen drie roepende regenwulpen overvliegen ri ZW tijdens een zeiltochtje op het Veluwemeer.  

 roel pannekoek  

14:11 25-07-2005   

Zaterdagmorgen (23-7) waren plotsklaps alle Harderwijkse Gierzwaluwen vertrokken. Dit is opmerkelijk want doorgaans reizen 

de vogels rond 1 augustus af naar hun wintergebieden. Zaterdagavond rond negenen was alles weer terug en gierden de groepen 

als vanaouds weer boven de oude wijken. Misschien een voedseluitstapje naar beter-weer streken?  

Wim van den Bergh  

15:41 24-07-2005   

Vanmorgen een uur gezeten op de Stakenberg:volgende soorten waargenomen: 

2 Boomvalken,7Torenvalken,meer dan 10 Roodborsttapuiten(zullen ook veel jongen tussen gezeten hebben).Bij t-Harde op de 

A28 2 dode Buizerds (verkeersslachtoffers).  

 Benno van den Hoek  

15:00 24-07-2005   

Boven de Elburgse waterzuivering vlogen gisteravond ook 2 roepende Regenwulpen over.  

 Benno van den Hoek  

14:00 24-07-2005   

Gisteravond een rondje langs het Drontermeer en Vossemeer gemaakt, maar met weinig bijzondere soorten. Vermeldenswaardig 

is nog wel een groep van een paar honderd Aalscholvers die langs de rietkraag van het Vossemeer druk aan het vissen waren. De 

vogels krioelden door elkaar heen, doken onder, vlogen weer een 50 meter verder, doken weer onder enz. enz. Terwijl ik dit 

spektakel vanaf de dijk prachtig kon bekijken en enkele foto's maakte, zag ik diverse vogels boven komen met vissen van soms 

wel 30 centimeter. Met bulderend geweld verplaatste de groep zich langzaam richting de IJsselmonding. De Blauwe Reigers die 

normaal lekker rustig langs de rietkraag staan te vissen waren duidelijk niet erg gecharmeerd van dit schorrie-morrie en zaten 
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allemaal op het fietspad langs de dijk toe te kijken (in totaal zo'n 10-15 reigers). 

's Avonds voor de 5e keer dit seizoen Boerenzwaluwen geringd bij Elburg, maar de groep is nog niet groot. Vrijdagavond werden 

108 vogels gevangen en gisteren 90, waaronder een vijftal Oeverzwaluwen, enkele Kleine Karekieten en 2 Witte Kwikken.  

 via Roel Kreeft  

20:22 21-07-2005   

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond waren 2 Nachtzwaluwen aktief (snorrend) op de Stakenberg bij Nunspeet.  

 Johan Hettema  

21:07 20-07-2005   

In het Belvederebos in Nunspeet dagelijks 3-4 boomvalken, vanavond zeer actief . 

Waarom zijn ze altijd zo dichtbij wanneer je de camera eens niet meegenomen hebt?  

 Rob Compaijen  

15:16 15-07-2005   

Eergisteren (13-07) een zingende Europese Kanarie bij 'de Koepel', een huisje aan de Bovenstraatweg dat in het bos staat. Het 

terrein is niet vrij toegankelijk! 

Ik heb even getwijfeld met het doorgeven van de volgende waarneming. Reden is dat ik in eerste instantie niet zeker was dat 

het inderdaad om een Europese Kanarie ging. Ik heb de vogel niet kunnen zien. Hij liet gedurende de gehele avond de 

razendsnelle, rinkelende zang horen. Aangezien het de enige soort is - in Nederland - die een dergelijke zang heeft ben ik er 

vanuit gegaan dat het inderdaad om een Europese Kanarie ging. Omdat het een vrij zeldzame waarneming voor deze regio is heb 

ik toch besloten om hem te melden.  

 Wim van den Bergh  

16:37 14-07-2005   

Vanmorgen:Sijs: Zwolle-zuid,verder op Petrea:Wespendief:2 cirkelend en roepend boven het bos ook hier een Groene specht 

alsmede enkele Sijzen en een klein groepje overvliegende Kruisbekken.  

 Benno van den Hoek  

11:46 14-07-2005   

Gistermiddag in en rond de Oostvaardersplassen de volgende soorten waargenomen; 

Praamweg; 

- 2 opvliegende Zomertortels, 1 Blauwe Kiekendief (V) en 1 Kemphaan. 

Praambulten; 

- >25 Grote Zilverreigers, foeragerend. 

- 1 Ooievaar (overvl.) en diverse foeragerende Lepelaars voor kleine praambult. 

- 1 Purperreiger, vliegend voor 'De Zeearend', gezien vanaf kleine praambult. 

Jan v/d Boschpad; 

- 2 Kleine Zilverreigers en diverse Grote foeragerend. 

- Enkele foeragerende Kemphanen en Grutto's. 

- 1 Vliegende Roerdomp, boven rietkraag. 

Houtribsluizen; 

- Vele Visdieven en Kokmeeuwen (+ enkele Kleine Mantels), maar helaas geen Zwartkopmeeuwen aanwezig. 

Wulpweg (zuid-Flevoland); 

- 1 Grauwe Kiekendief, vrouw, vloog boven tarweakker met prooi. Ging kortstondig op de grond zitten en verdween na een ruzie 

met een kraai in het gewas. 

Harderbroek; 

- 2 broedende Krooneendmannen op rietpollen (grote plas).  

 Benno van den Hoek  

11:35 13-07-2005   

Gisteravond met 6 andere leden het Kroondomein bij Uddel bezocht voor een prachtige wandeling door het gebied en een 

zoektocht naar de Nactzwaluwen aldaar. 

Qua weer hadden we het niet beter kunnen treffen maar qua tijd was begin juni wat gunstiger geweest voor de activiteit van de 

Nachtzwaluwen. Toch hoorden we in ieder geval 1 vogel dichtbij 'Oe-wiecken' en zat een andere vogel verderop af en toe te 

snorren. Tot 2 keer toe hebben we vrijwel zeker een vogel tussen de bomen zien scheren. Verder zagen we op deze plek 

(midden in het gebied) 2 jagende Boomvalken, die achter de diverse (grote) Vleermuizen aanvlogen. Daarnaast tijdens de 

wandeling diverse Geelgorzen, veel (jonge) Boompiepers, enkele Graspiepers, een Dodaars met jong in een ven (of 'pingo') en 

diverse zangvogels. Qua wild zagen we enkele Reeen en in de late schermering rende een groot Edelhert over de heide. Op de 

terugweg trippelden diverse Rugstreeppadden over de zandpaden. Al met al een zeer geslaagde wandeling van zo'n 6-7 

kilometer! 

Foto's van deze excursie zullen vandaag of uiterlijk morgen op de website te vinden zijn.  

 Wim van den Bergh  

18:03 11-07-2005   

Vanmiddag een sijs in de Dellen alsmede 2 Haviken.  

 Theo den Hertog  

22:03 09-07-2005   

Vanmiddag 1 boomvalk over de Bovenweg (Doornspijk)  

 via Frank van Triest  

18:34 09-07-2005   

Nagekomen melding; 

op 12 juni liep er zowaar een Steltkluut te foerageren in een drassig weiland langs de Hogeweg nabij Kampen! De vogel was 

geruime tijd goed te zien en is met zekerheid gedetermineerd.  

 via Kees Terpstra  

18:30 09-07-2005   

Vandaag 2 Goudvinken geringd in bostuin nabij Tongeren. Het ging om 1 adult vrouwtje en 1 juveniel. Verder erg rustig in het 

bos momenteel (ook nog weinig Kruisbekken hier).  
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 Wim van den Bergh  

08:42 08-07-2005   

Gisteravond op de Tongerense heide: 

Nachtzwaluw:1 snorrend 

Blauwe reiger:14 ZW 

Boomleeuwerik:5 ex 

Kruisbek:groep van ongeveer 20 ex luid roepend rond 22.30 

Boomvalk:man jagend boven heide  

 Adrie Hottinga  

18:22 07-07-2005   

Met terugwerkende kracht: 

7-07-05: 6 Lepelaar Ossenwaard Deventer. 

2-07-05 2 pr Kleine plevier waarvan 1 met een pul; Nijensteen Veessen 

2-07-05 2 Bosruiters; Nijensteen Veessen 

2-07-05 1 Kwartel; Nijensteen Veessen 

24-06-05 Met Gert Prins: 3 Kwako in Ossenwaard, 2 Kwako in Welsumerwaard en 1 Kwako in Weslumerwaard Oene. 

24-06-05 met Gert Prins; Ransuil in Veesserwaarden (bekende meerkoetgeluid) 

In Vorchten 6 pr Steenuilen; 1 Kwartel en 1 pr patrijs met 6 pulli  

 Peter Compaijen  

18:33 05-07-2005   

Vanochtend rond 12:00 ,tijdens het werken bij een boerderij aan de Ellerweg, in een graanveld waar we werkten een roepende 

kwartel.    

 Benno van den Hoek  

13:05 05-07-2005   

Ook boven Oldebroek zondagmorgen meerdere schroevende en roepende Buizerds  

 Johan Hettema  

21:33 04-07-2005   

Nagekomen : ZONDAG 3/7  rond 13.30  boven centrum Nunspeet Schoolweg en station een viertal buizerds. fraai op termiek 

zwevend. Zie ook melding van Roel in H'wijk. 3/7  

 roel pannekoek  

08:45 04-07-2005   

zondagmorgen 3 juli rond elven 5 stoeiende Buizerds boven de binnenstad van Harderwijk.  

 simon  

07:29 04-07-2005   

Gisteren bij Schuitenbeek o.a. man kemphaan met mooie roodbruine kraag, groenpootruiter, 29 lepelaars, kneuen, putters, 

oeverzwaluwen etc. Bij de sluis zit al 2 dagen een  

kleine textorwever, een escape waarschijnlijk, daar deze vogel normaal alleen in Afrika voorkomt. Toch leuk om zo'n knalgele 

vogel in Nederland te zien. Hij zit rondom de twee wilgen aan de rechtkant van de sloot achter de sluis.  

 Wim van den Bergh  

14:56 03-07-2005   

Vanmorgen vlogen boven de A28 tussen t-Harde en Nunspeet enorm veel Gierzwaluwen.Toen ik nog beter ging opletten zag ik na 

een paar keer heen en weer te zijn gereden 4 verkeersslachtoffers liggen waarvan 1 redelijk gaaf.Deze ligt inmiddels in de 

vriezer.Mochten er mensen zijn die hier belang bij hebben dan hoor ik het wel. 

Verder:zwaar getijgerde Wespendief boven de Gelderse sluis ,hier ook een mannetje Havik  

 Wim van den Bergh  

18:56 29-06-2005   

Vandaag zag ik o.a 2 Grote gele kwikken bij de sluis bij de Zwarte kolk in Wapenveld.Mogelijk hebben deze vogels hier een 

broedpoging gedaan.  

 Benno van den Hoek  

22:41 28-06-2005   

Vanavond met Helma Schoonhoven de volgende vogels waargenomen bij Polsmaten; 

- 1 Europese Flamingo 

- ca. 6 Krooneenden 

- 2 Kleine Mantelmeeuwen, vochten met Blauwe Reiger om een uit het water geplukt Meerkoetenjong. Uiteindelijk verdween 

deze toch in de lange hals van de Reiger. 

- 1 mannetje hybride Kuifeend x Toppereend, helaas verdween deze vrij snel achter het riet, maar het was zeker geen zuivere 

Topper. 

- 4 Kluten en enkele Tureluurs 

- 1 vrouwtje Bruine Kiekendief, jagend 

- enkele Putters, een mannetje Kneu en diverse rietvogels zoals Rietgors en Kleine Karekiet  

 Wim van den Bergh  

17:46 28-06-2005   

Gisteren 2 Wespendieven bij Nierssen,hier ook roepende Kleine bonte specht.Bij Soeslo (Zwolle) ;1 Kerkuil en bij Harculo 

alweer een vrouwtje Slechtvalk.Vandaag zag ik weer de Kleine Zilverreiger bij het Engelse werk (Zwolle).Ook gisteren:1 Raaf bij 

de Haere (Doornspijk)  

 Mark Hoksberg  

17:17 28-06-2005   

Afgelopen zondagochtend was een boomvalk op zwaluwen aan het jagen boven de binnenstad van Harderwijk. Daarbij verdween 

de vogel in duikvlucht af en toe zelfs tussen de huizen, maar zo te zien bleven slachtoffers uit. Aan het eind van de middag was 

ik bij de natuurtuin bij de Weibeek en toen kwam er weer een boomvalk overvliegen, strak in de richting van de 

binnenstad.  Voor een nieuwe snack denk ik.....  
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 Theo den Hertog  

13:36 28-06-2005   

26-08-2005 

Kekkerende Boomvalk bij Bijennatuurtuin.  

 Sjoerd Radstaak  

12:04 28-06-2005   

Zojuist een groep van 5 roepende Kruisbekken strak over ons huis naar zzo. De voorbode van een invasie? De vorige invasie 

Kruisbekken (1 of 2 jaar geleden?) piekte namelijk ook al in juni. Daarna bleef het een tijdje stil, maar vloog het wel door, 

totdat er zo rond ik meen eind augustus weer grote groepen binnenkwamen. Wie weet dit jaar dus weer...  

 Benno van den Hoek  

15:29 27-06-2005   

Vanmorgen met Ben v.d. Brink aan het vogels ringen geweest bij Elburg, in het kader van het CES-ringproject. We hadden 

daarbij 66 'verse' vangsten en 23 hervangsten. Na zo'n 10-15 Spreeuwen in de eerste netronde (5.00-5.30 uur) en veel jonge 

Koolmezen gedurende de hele morgen vingen we verder de gebruikelijke rietvogels. Daarbij diverse (jonge) Baardmezen, enkele 

Sprinkhaanzangers en een Grote Karekiet. Dit jaar zijn er in dit gebied opvallend weinig Bosrietzangers. Vorige week maandag 

slechts 1 en vanmorgen 0! 

Bij het Ludgeruskerkje zaten aan het einde van de morgen 6 Europese Flamingo's tussen de vele Knobbelzwanen.  

 Wim van den Bergh  

08:58 24-06-2005   

Gisteravond volgende soorten: 

Ooievaar met 2 jongen Wiessenbergskolk Hattem ,hier ook een fouragerende Lepelaar,bij Bottenstrank in de kunstmatige 

oeverzwaluw wand ongeveer 60 bewoonde nesten.Hier ook een paartje Kleine plevieren op de daar aanwezige slikplaat.Bij de 

Gelderse sluis 71 bewoonde nesten van de Huiszwaluw.  

 roel pannekoek  

08:05 22-06-2005   

Gister(dinsdag)avond op het Houtdorperveld (Uddel) een roepende Regenwulp over. Al weer op de terugweg? 

Omgeving Postweg Ermelose hei 2 Nachtzwaluwen waarvan een expl. vlak bij me op de grond ging zitten.  

Rob Compaijen  

09:50 20-06-2005   

Gistermiddag aan de Veenweg - dichtbij de Laanzichtsweg, Oldebroek - bij een boerderij met mini-hooibergje in de tuin een 

paartje jagende Grauwe Vliegenvangers.  

 Rob Compaijen  

11:42 18-06-2005   

Vanacht om 01.00u - na een succesvolle excursie door het Bargerveen - 3 roepende Ransuilen achter het huis - te weten: 

Feithstraat, Elburg.  

 Peter Compaijen  

20:48 17-06-2005   

Vandaag rond half 1 zat er een steenuil op een hek langs de Bovenheigraaf.  

 Wim van den Bergh  

18:43 14-06-2005   

Ondanks de naderende komkommertijd vandaag de volgende soorten: 

Kruisbek:groep van 60 ex. ri. Z over de Stakenbergheide. 

IJsvogel:min 1 Hezenberg Hattem. 

Wespendief: 2 Petrea Wapenveld waarvan 1 hoog vlinderend. 

Kleine zilverreiger:1 Engelse werk zwolle. 

 Jaap Denee  

10:19 14-06-2005   

In het kader van de kerkuiltellingen en de opmerking van Henk de Vos ("goed jaar voor kerkuil") heb ik een minder positief 

bericht: afgelopen zondag langs de A28 van Utrecht naar Zwolle lagen 2 kerkuilen kapot gereden langs de snelweg. Een 

exemplaar bij afslag Amersfoort en een (donkere fase) net na Strand Horst.  

 Wim van den Bergh  

07:29 14-06-2005   

Gisteren op het Heerderstrand: 1 Brilduiker en minimaal 3 paartjes Dodaarzen.  

 Johan Hettema  

20:17 12-06-2005   

Vanmiddag Spijkerwegje  Nunspeet: twee tureluurs en een viertal grutto's, die gezien hun heftig en luidruchtig reageren op 

mijn wandelen, wsch een nest hebben in het ongemaaide gedeelte van het weiland. Een paartje nijlganzen. Verder weinig 

vogelactiviteit. 

Op de terugweg  een groep van 7 hazen, spelend en rennend in een opkomend maisveld. 

Prachtig om te zien. Zodoende toch weer wat aparts. 

 Benno van den Hoek  

22:32 09-06-2005   

Bij mijn Kerkuiladressen zijn 4 van de 8 kasten bezet, dezelfde als in 2003 en 2004. 3 bezette kasten hangen in Oldebroek en 

één kast in Doornspijk. De kast in Doornspijk had al jongen van zo'n 3-4 weken oud. één kast in Oldebroek had zelfs 6 jongen 

waarbij de leeftijd varieerde van enkele dagen tot zo'n 2 weken oud. Bij een andere kast in Oldebroek vloog de oudervogel uit 

de kast, waar 3 eieren in lagen. Andere jaren is deze locatie altijd vrij vroeg, maar dit jaar lopen de vogels dus wat achter ten 

opzichte van de rest. 

Op 28 mei bij een Steenuilenkast in Oldebroek 3 jongen geringd en gisteren (woensdag) bij een andere kast 4 prachtige jongen 

kunnen ringen.  

 Henk de Vos,  

21:09 09-06-2005   
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Afgelopen maandagavond kerkuilkasten gecontroleerd omgeving Heerde, Hattem samen met Gert de Vos en Wim van de Berg. 

Van de 8 kasten waren er 5 bezet. 19 jonge vogels in 4 kasten en 1 kast was bezet maar niet te controleren. Verscheidene 

vogels waren al ringbaar, dit is tamelijk vroeg.  

Benny van de Brink ringde al een nest met 4 jongen. 

Al met al lijkt het wel een goed jaar te zijn voor de kerkuil.  

 Helma Schoonhoven  

19:50 08-06-2005   

Gistermiddag boven de A28, ter hoogte van afrit 13 (Harderwijk-Lelystad), 2 Raven, buitelend door de lucht.  

 Benno van den Hoek  

11:04 08-06-2005   

Gisterenavond op De Haere een overvliegende Raaf, vanaf de zandverstuiving richting A28. Later op de avond nabij de 

zandverstuiving nog enkele roepende Goudvinken.  

 Theo Klos  

17:52 05-06-2005   

Benno, bedankt voor de laatste procent zekerheid. 

Toch vreemd dat ik deze vogel nog niet eerder gezien en gehoord had dan. Met name het geluid was best apart vond ik, vrij 

hard en indringend. 

IK zal de in ieder geval de komende tijd egen en oren open houden.  

 Benno van den Hoek  

22:33 02-06-2005   

Dit is een 100% Spotvogel Theo. Maar zeldzaam zijn ze allerminst en helemaal niet tussen Oosterwolde en Noordeinde. Als je 

de Groote Woldweg naar Noordeinde afrijdt hoor je ze om de 100 meter zingen. In het goed gelovige Noordeinde zitten deze 

heidense vogels ook volop.  

 Johan Hettema  

22:19 02-06-2005   

Vanmiddag met groep 5 Immanuelschool Nunspeet naar Polsmaten geweest om een natuurles in vivo te geven.Door de leerkracht 

ooit voor benaderd en nu voor het derde jaar achtereen. 

Naast de 2 Chileense en 1 Eur.flamingo vele andere watervogels van zeer nabij te zien, met jongen ; voor de kinderen erg leuk. 

Aan de zijkant van de hut zag ik op bepaald moment een kneu op de meidoorn zitten ; op 1/2 meter van het kijkgat. Even beter 

gaan kijken , en jawel 

een nest met 4 jongen te zien. Met rust gelaten en niet gemeld bij de kids. 

Enkele fraaie foto's kunnen nemen.  

 Theo Klos  

20:05 02-06-2005   

Dinsdag een kort bezoek van een spotvogel in de tuin gehad (Oosterwolde), toevallig stond ik net met de camera buiten anders 

had ik hem compleet gemist. 

Ik weet eigenlijk niet eens hoe zeldzaam deze vogel eigenlijk is, maar voor mij was het de eerste. 

 

Na enig navragen ben ik er tenminste vrij zeker van dat het een spotvogel was, het schijnt dat deze vogel al een tijdje in de 

buurt zwerft 

 

Plak onderstaande links in de adresbalk voor enkele foto's (de enige die ik heb kunnen maken) 

 

http://www.thjklos.nl/DPZ/vogels%20deel%209/205_0567.jpg 

http://www.thjklos.nl/DPZ/vogels%20deel%209/205_0568.jpg 

http://www.thjklos.nl/DPZ/vogels%20deel%209/205_0569.jpg  

 Theo den Hertog  

16:19 01-06-2005   

Op de Tongerense Heide nabij Duijveland twee laag rondvliegende en roepende Raven 

verderop 1 Boomvalk en het vermoeden van een Wespendief (ik vind het nog steeds lastig om op afstand het verschil tussen een 

buizerd en een wespendief te zien) en vlak bij de parkeerplaats een Zwarte Specht. Natuurlijk ook de nodige 

Roodborsttapuiten, Geelgorzen, Boom- en Veldleeuweriken en Boom- en Graspiepers.  

 Wim van den Bergh  

13:50 01-06-2005   

Vanmorgen zoektocht Grauwe klauwieren Ermelose heide:Deze soort niet gezien maar dit heideveld heeft zeker potenties voor 

deze soort.Wel volgende soorten gezien:Boomvalk :1,Groene specht 1 aan oost-zijde,Wespendief:1 omhoogcirkelend vanuit 

Douglasperceel ten N. van Schaapskooi.Grasmus:nest met 2 eieren in Braamstruik.Koekoek:1.Roodborsttapuit: min 6 terr.  
 

Sjoerd Radstaak  

01:21 30-05-2005  

De Woudaap is nog steeds aanwezig in het Harderbroek. Liet zich vandaag leuk horen en bekijken bij de 

2de parkeerplaats vanaf de rotonde gerekend (richting Zeewolde). Daarbij een tip voor mensen die nog 

moeten gaan: de vogel zit dichtbij, ook al lijkt het geluid van ver te komen!! Zo hebben wij de vogel zo'n 20 

minuten over het hoofd gezien, totdat we hem bij toeval op ongeveer 20 meter vonden in de rietkraag. Toen 

de vogel dat doorkreeg, vloog die een stukje op om vervolgens een stukje in de richting van Zeewolde op 

ongeveer 35 meter weer te gaan zitten. Daar erg goed kunnen bekijken. Zeker de moeite waard!!  

 

Benno van den Hoek  

11:02 29-05-2005  
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Ik zal zo spoedig mogelijk het één en ander naar je opsturen Charissa  

 

Charissa  

10:02 29-05-2005  

Geachte meneer\mevrouw, 

 

Ik wou graag heel erg veel informatie over het gedrag van de visarend. 

En ook heel erg graag over andere dingen van de visarend. 

Ik ben namelijk een werkstuk aan het maken en ik kan niks over het gedrag van de visarend vinden. 

Dus u zou mij een heel erg groot plezier doen en of u het ook zo snel mogenlijk wilt opsturen. U hebt mijn 

adres dus ik hoop dat u reageert. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Charissa Snijders  

 

Henk/ gert de Vos  

14:57 28-05-2005  

Woudaapje vanochtend vroeg niet meer gezien of gehoord  

Bij Drontermeer/ Polder oosterwolde 7 krooneenden, roepende buidelmees, bij vossemeerdijk roepende 

kwartelkoning  

 

Wim van den Bergh  

16:55 27-05-2005  

Op de aangrenzende zandverstuiving van de Tongerense heide(Epe) :Kleine plevier:alarm en een nest van 

een Kievit.(Niet echt zeldzaam landelijk maar voor de Veluwe wel bijzonder).Verder diverse zingende 

Geelgorzen en diverse territoriale Robotappen.  

 

Jaap Denee  

11:23 27-05-2005  

Benno, gefeliciteerd met het mooi zien van de woudaap. Ik dacht in eerste instantie ook aan een verkleuring 

van naakte delen tijdens het broedkleed zoals je die bij bijvoorbeeld de blauwe reiger ook ziet (oranje 

snavel). Op de volgende link (http://www.vogeldagboek.nl/Vogeldagboek/2004/Sep04_01.html) vond ik net 

echter een voorbeeld van een ander roodsnavelig mannetje. Deze waarneming dateert echter van 1 

september 2004!  

 

Benno van den Hoek  

10:14 27-05-2005  

Omdat ik min of meer in de buurt was, besloot ik gisteravond nog even langs het Harderbroek te rijden. 

Toen ik hier rond 21.30 uur aankwam stonden zo'n 10 vogelaars al naar de vogel te luisteren. Het geluid is 

een stuk zachter en doffer dan van een Roerdomp en draagt daardoor veel minder ver. Na enige tijd kreeg 

één van de vogelaars de vogel in beeld, die net door het riet door te zien was en waarbij voornamelijk de 

rode snavel en de bewegende luchtzak opvielen. De vogel leek nog nieuwsgieriger dan wij en begon na een 

minuut of 10 te klimmen in een lange dode rietstengel. Uiteindelijk bereikte de vogel zijn zitpost op een 

halve meter boven de rietkraag, bovenin de rietstengel! Op zo'n 40 meter afstand van ons vandaan (zo'n 2 

meter over de sloot) heeft de vogel hier bijna een kwartier lang gezeten. Fantastisch! 

Als het niet zo schemerig was geweest had ik hier prachtige platen van kunnen schieten, want de vogel zat 

vrij en er zaten geen rietstengels voor. Uiteindelijk vloog de vogel rond 22.15 uur weg richting Zeewolde en 

streek zo'n 100 meter verder weer neer in de rietkraag. 

Het is al meerdere mensen opgevallen dat de vogel zo'n vuurrode snavel heeft, terwijl deze in de 

vogelboeken en bij vele foto's van andere (Nederlandse) exemplaren geel-oranje is. Zouden de vogels deze 

kleur alleen in de broedtijd hebben? De vogel is steeds zo prachtig te zien en te horen omdat deze volop zijn 

best doet om een vrouwtje te lokken en daarom steeds hoge zangposten opzoekt. In dat opzicht kun je je 

afvragen waarom de vogel dan vlak langs zo'n drukke dijk gaat zitten en niet ergens midden in het gebied of 

langs de achterrand, waar het veel rustiger is en de kans op respons van een vrouwtje wellicht groter. Maar 

ik vind het prima hoor dat hij voor deze plek gekozen heeft!  

 

Sjoerd Radstaak  

11:45 26-05-2005  
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Heeft iemand enig idee of de Woudaap met het openbaar vervoer te doen is? Is er een bushalte en/of gaat de 

bus naar Zeewolde (er van uit gaande dat die bestaat) er langs?Of zijn er nog mensen van plan begin 

volgende week te gaan vanuit Harderwijk? Zou ik dan misschien met iemand dat stukje kunnen meerijden? 

Ben van plan met de trein naar Harderwijk te komen en van daaraf dus naar de Woudaap proberen te komen 

(voor de mensen die weten dat ik in 't Harde woon...ik kom vanuit Wageningen...anders was ik komen 

fietsen namelijk haha). Alvast hartelijk bedankt voor reactie's.  

 

Theo den Hertog  

08:32 26-05-2005  

Gisteravond op zoek geweest naar de Woudaap. 

Zoeken was er niet bij. Vanaf het moment dat ik uit de auto stapte (20.45 uu) tot het moment dat ik weer 

instapte (22.00 uur) heeft de vogel constant zitten roepen. het laatste half uur zo'n meter of 40 bij ons 

vandaan in de toppen van het riet. wat opvalt was dat het geluid van ver scheen te komen terwijl de vogel 

dichtbij zat.  

 

Wim van den Bergh  

07:36 26-05-2005  

Gisteravond:1 Wespendief A28 de Haere,1Boomvalk,2Koekoeken,div Robotappen op de 

Stakenbergheide,bij de GPS (Nunspeet):2Raven en in de avond de roepende Woudaap vanaf de dijk 

gehoord(Harderbroek).  

 

Jaap Denee  

07:28 26-05-2005  

Vanmorgen in het Harderbroek tussen kwart voor zes en half zeven de Woudaap gehoord, gezien en er wat 

foto's van kunnen maken.  

 

Sjoerd Radstaak  

21:41 25-05-2005  

Oh ja, in POW nog een fraaie langsvliegende Roerdomp!  

 

Sjoerd Radstaak  

21:40 25-05-2005  

Een beetje laat, maar ja... 

 

Afgelopen zaterdag met Rob Compaijen een 12-uurs big-day gedaan. Dat leverde de volgende leuke soorten 

op: 

 

-Rietveld Elburg: 1 roepende Koekoek, 1 hoempende Roerdomp, 2 man Krooneend, 2 zing. Blauwborsten 

-Polder Oosterwolde: 1 man Zomertaling, 1 zing. Bosrietzanger, 2 Zwarte Sterns, 1 roep. Baardman, 1 

IJsvogel met vis bij nestplaats (!), 1 zing. Blauwborst, 1 zing. Grote Karekiet, 1 zing. Zwarte Roodstaart 

(nog ergens 1, maar weet ik even niet) 

-Boerderijmuseum + bovenheigraaf: 1 boomvalk, 1 zing. Vuurgoudhaan, 12 Appelvinken (1 ter plaatse en 1 

roepend overvliegend), 1 roep. Goudvink, 1 roep. Kuifmees 

-Haelbergheide e.o: 2 Wespendieven (w.o 1 ad. man typische vorm laag over de toren!), 2 Zomertortels, 1 

langsvliegende Zwarte Specht, 1 zing. Boomleeuwerik, 1 roep. Sijs (!), 1 Boomvalk 

-Heerderstrand e.o: diverse kekkerende Dodaarzen, 1 fraaie man Zwarte Specht 

-Tongeren/Vierhouten: 1 paar Goudvinken zeer fraai ter plaatse, veel Bonte Vliegenvangers in het 

Vierhouterbos (om de 100 meter!), enkele Geelgorzen 

-Polsmaten: 1 ad. man Baardman, 2 Eur. Flamingo's, 2 Kluten, ong. 30 Krooneenden, 1 Reuzenstern, 1 

paartje Wintertaling + paartje Smient (!), 4 Brandganzen, 1 hybride Canadese gans x Brandgans.  

 

Over de hele dag vele Zwarte Mezen, 5 Gekraagde Roodstaarten, 13 Bonte Vliegenvanger en 19 (!) 

Spotvogels tussen Noordeinde en Oosterwolde (16 langs de Grote Woldweg en om de 100 mtr!). Erg leuk 

dagje dus! 

 

Jan Borst  

16:43 24-05-2005  

Hattem 23-mei rond half 5 

1 raaf termiekend richting ZO  
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Jaap Denee  

10:05 23-05-2005  

Gisteravond tussen 20.00 en 21.30 uur liet de Woudaap van het Harderbroek zich regelmatig horen en ook 

af en toe zien. Tussen 21.30 en 22.00 uur liet de vogel zich langdurig zien boven in het riet in de hoek van 

het rietveld en in de rietkraag langs de sloot richting het hek van de ingang. De Noordse Nachtegaal van de 

Flevocentrale liet zich vroeg in de ochtend nog goed zien, maar was later op de dag een stuk moeilijker te 

bekijken. De vogel zat wel regelmatig te zingen.  

 

Benno van den Hoek  

13:37 22-05-2005  

Gisteren opnieuw een erg succesvolle vogeltocht gemaakt, dit keer met o.a. Ben v.d. Brink; 

Oostvaardersplassen; 

- zelfde soorten als op vrijdag, m.u.v. Zeearend, Velduil en Blauwe Kiekendief. 

- 2 Temmincks Strandlopers, foeragerend voor uitkijkpunt Jan v.d. Boschpad. 

- 2 Casarca's, op grote afstand bij de Kleine Praambult. 

Flevocentrale, Lelystad; 

- 1 Noordse Nachtegaal, na een tip van een andere vogelaar naar de aangewezen plek gereden. Eerst hield de 

vogel zich meer dan 20 minuten stil, ondanks het afdraaien van de CD met zang. Daarna zagen we de vogel 

voor ons langsvliegen richting de struik waar we naast stonden. Opeens kwam er een hels kabaal uit de 

struik en ging de vogel prachtig bovenin de bloesemtakken van de struiken zitten zingen! 

Kruising Vossemeerdijk/Roggebotweg; 

- 1 Kwartelkoning, roepend vanuit het braakliggende terreintje langs de dijk. Eerst ruim een kwartier het 

geluid afgedraaid voordat de eerste bescheiden geluiden uit het grasland kwamen. Uiteindelijk begon de 

vogel regelmatig terug te roepen, ondanks het vroege tijdstip op de avond (rond 18.00 uur). 

Stakenberg, Nunspeet; 

- 3 Nachtzwaluwen, de omstandigheden voor de Nachtzwaluwen konden niet beter; windstil en zwoel. Ook 

hier dachten we om 21.15 uur dat het nog te vroeg zou zijn om de vogels te lokken. Toch maar het geluid 

aangezet en na een kwartiertje hoorden we ineens het bekende 'Oe-wieck' achter ons, waarna een mannetje 

Nachtzwaluw vlak langs ons heen scheerde. De vogel ging op een dode tak van een grove den zitten en was 

tot op 15 meter te benaderen. Later vloog de vogel naar een andere boom van waaruit hij hevig begon te 

'snorren'. Vervolgens kwam er een ander mannetje aanvliegen en dansten beide vogels als vlinders om ons 

heen! Het was nog volop licht en de vogels waren zowel vliegend als zittend fantastisch te bekijken. Later, 

in de schemering, kwam er nog een vrouwtje bij. Een erg bijzondere ervaring en een prachtige afsluiting van 

een vogeldag met totaal 101 soorten.  

 

Wim van den Bergh  

06:41 21-05-2005  

Het reproductiecijfer van Raven op de noord-veluwe ligt om en nabij de 0,8 uitgevlogen jong per 

paar.Terwijl het reproductiecijfer buiten de Veluwe ligt op gemiddeld 3 uitgevlogen jongen per paar.Buiten 

de veluwe ligt het reproductiecijfer dus meer dan 3 keer hoger. 

 

Benno van den Hoek  

16:47 20-05-2005  

Vandaag tussen 8.00 en 14.30 uur een leuke vogeltocht gemaakt met Theo den Hertog, resultaat; 

Jan v/d Boschpad, OVP; 

- 1 Monniksgier, zittend op zo'n 750 m. van het uitkijkpunt. Na diverse poetsbeurten begon de vogel met z'n 

vleugels te klappen en grote vliegsprongen te maken. Blijkbaar was dat wel weer genoeg beweging voor de 

hele dag want daarna was er geen beweging meer in te krijgen. 

- 2 Zeearenden, adult + juv., zaten achter de gier en waren vaak in één beeld te zien. De arenden zaten 

diverse keren aan iets te plukken en te trekken, maar vlogen ook nauwelijks. 

- 4 Kleine Zilverreigers, foeragerend in de kwelzone voor het uitkijkpunt. 

- ca. 10 Lepelaars, 1 Zomertaling (M) + diverse Grote Zilverreigers, idem. 

- min. 3 Groenpootruiters en 30-40 Bontbekplevieren, foeragerend. 

- 1 Blauwborst, man, zingend langs het pad. 

Trekvogelveldje, Lepelaarsplassen; 

- 1 Velduil, prachtig overvliegend aan het begin van het pad, tegenover het bezoekerscentrum. 

Kleine Praambult; 

- 3 Steltkluten, langs de achterrand van de grote plas, maar toch mooi foeragerend en vliegend gezien. 

- 2 Blauwe Kiekendieven, M+V, vliegend in de verte, de M kwam later nog mooi dichtbij. 

- Een Vos heeft vlak voor het uitkijkpunt (achter spoorlijn) een hol en kwam met 2 prooien aanlopen, zo te 
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zien 2 jonge Ganzen of Zwanen. Deze werden (uit het zicht) bij het hol gedropt waarna 2 jongen naar buiten 

kwamen. De ouwe ging er bij liggen en de jongen begonnen met elkaar te ravotten. Een prachtig gezicht op 

zo'n korte afstand. 

Praamweg, wildroosters; 

- 1 Engelse Gele Kwikstaart, baltsend en fraai te zien + 1 gewone Gele kwik en een mogelijke Noordse 

eerder op de ochtend. Hier ook een vrouwtje Tapuit. 

 

Jaap Denee  

16:43 19-05-2005  

Exact. Hij zit er echt.  

 

Benno van den Hoek  

16:34 19-05-2005  

zie daar; 

http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Woudaapje_Ixobrychus-minutus.html  

 

Benno van den Hoek  

16:20 19-05-2005  

één dezer dagen ga ik een poging doen bij het Harderbroek. Ik zal nog proberen het geluid van internet te 

downloaden zodat ik het geluid in ieder geval herken. Bedankt in elk geval Jaap. 

Verder was de excursie van gisteravond weer een succes, mede door het prachtige weer. Alle verwachte 

soorten werden gezien, inclusief de afsluitende Houtsnip nabij de uitgang. De Roerdompen begonnen laat te 

roepen, maar toch enkele exemplaren mooi gehoord. Verder enkele Lepelaars, een Grote Zilverreiger, 

enkele Snorren bij de vogelhut, een kortstondig roepende Buidelmees, een zingende Blauwborst, 

langsvliegende IJsvogel en in de schemering werden enkele Sprinkhaanzangers erg actief. De blaffende 

honden werden inderdaad al gekscherend gedetermineerd als 2 Woudaapjes....  

 

Jaap Denee  

15:22 19-05-2005  

Hallo Benno, 

 

Waar ben je benieuwd naar? 

1. naar wat voor geluid een woudaap precies maakt, of 

2. naar wat voor geluid ik heb gehoord? En of het dus wel een woudaap was? 

 

Ik heb jullie na afloop van die excursie zien vertrekken. Liep zelf over het fietspad verder op de dijk. Het 

geluid van de woudaap draagt niet zover dat het vanaf het hek/de ingang en het pad erachter te horen kan 

zijn geweest. Op het moment dat iedereen weg reed zat de vogel met tussenpozen, maar zeer regelmatig 

onder aan de dijk te roepen. Ik wil je ook graag vertellen welk geluid ik precies gehoord heb: een met 

intervallen van ca. 2 seconden geroepen hees/rauw whaaooh; gedurende ongeveer een halve minuut lang 

herhaald (inderdaad herinnerend aan die blaffende hond in de verte; waarvan er gisteravond ook 1 of 2 op 

een boerderij achter het Harderbroek blaften). 

 

Om je gerust te stellen: ik heb inmiddels meerdere roepende vogels gehoord (begin jaren negentig in Alphen 

a/d Rijn, langs de Oostvaardersdijk en later ook bij Tienhoven), dus ik weet wel waar ik het over heb (al zeg 

ik het dan zelf). Probeer het vanavond nog eens, zou ik zeggen, en dan vanaf de dijk. Succes! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaap Denee 

 

Benno van den Hoek  

14:37 19-05-2005  

Ik ben wel errug benieuwd geworden wat voor een geluid een Woudaap precies maakt want we hebben 

gisteren tot 22.30 uur in het gebied gelopen tijdens de VBW-excursie (in dit zelfde stuk!) en niets bijzonders 

gehoord, naast de gebruikelijke rietvogels dan...  

 

Jaap Denee  

10:56 19-05-2005  

Gisteravond tussen 21.00 en 23.00 uur zat het mannetje Woudaap weer regelmatig te roepen in het 

Harderbroek. De vogel is vanaf de dijk goed te horen en bevindt zich in atlasblok 26-36-45 linksonder. Dit 
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is vlak bij de 2e parkeerplaats vanaf de rotonde naar Harderwijk, in de hoek van het rietveld (daar waar de 

sloot van de dijk afbuigt).  

 

ruud weenink  

15:50 17-05-2005  

Hulshorst, boven de Beyaard vloog een buizerd die door drie boomvalken werd verjaagd. 

17-05-05 

 

Christien Mouw  

19:28 16-05-2005  

Vanmorgen een Fazant waargenomen in de grasberm van de Schotkamp/hoek Bergweg. 

Eindelijk dan de 12 kuikentjes van de Wilde Eend zien rondzwemmen in het vijvertje aan de Schapendrift. 

Ze hebben zich daar lang verborgen gehouden tussen het riet.  

Twee jonge Kievitten cirkelen daags heel luiddruchtig boven de Stakenberger heide rond, terwijl de adulte 

exemplaren zich merendeels ophouden boven de ingezaaide akkers van Loonbedrijf Verhoef.  

De Koekoek is er ook dagelijks luid roepend aanwezig, evenals de Geelgorsen en de Veldleeuweriken. 

Gisteren heb ik de Wespendief gezien in de omgeving van het voormalig PTT-terrein; waar hij werd 

nagejaagd door een Raaf. In deze omgeving huist ook een Groene Specht, terwijl de Zwarte Specht wordt 

waargenomen aan de Schotkamp.  

 

Benno van den Hoek  

13:06 16-05-2005  

Later op de morgen nog een roepende Roerdomp in de riethaere (POW) langs de Groote Woldweg. Hier zat 

ook een paartje Ooievaars in een gemaaid weiland. Bij de Gelderse Sluis een zingende Spotvogel en een 

Pontische Meeuw op één van de paaltjes in het Drontermeer. Deze vogel was de afgelopen dagen hier vaker 

gezien (zie degrauwegans.nl). Langs de Zomerdijk nog een mannetje Tapuit bovenop de dijk en een Grote 

Zilverreiger bij Abberteiland.  

 

Benno van den Hoek  

13:01 16-05-2005  

Vanmorgen een nieuwe Wielewalenronde gemaakt door het Reve-Abbertbos. Hier was het in alle vroegte 

een kakafonie van vogelgeluiden. Prachtig, maar daartussen kon ik geen Wielewaal ontdekken. Vervolgens 

naar het Roggebotsebos waar ik de auto parkeerde op de P-plaats bij het Wilhelminabos. Toen ik uitstapte 

was het meteen raak; een Wielewaal zat luid te zingen in een perceel hoge wilgen langs de rand van de 

jonge aanplant van dit nieuwe bos. Toen ik enkele minuten later langs de rand van dit wilgenbos stond, was 

de vogel eerst stil maar begon na enige tijd toch weer luidkeels te zingen. De hoge bomen vormden een 

perfecte klankkast om het geluid met de juiste akoestiek de omgeving in te blazen. Wielewalen zijn ondanks 

hun felle kleuren vaak moeilijk te vinden in de groene boomtoppen, maar toch liet ik de kijker langzaam van 

de ene naar de andere boom gaan. En opeens zat er een prachtige man midden in mijn kijkerbeeld! 

Schitterend! Toen de vogel weer verdween hoorde ik hem verderop weer zingen. Als reactie op dit zingen 

hoorde ik in hetzelfde perceel wat krassige tonen, wat waarschijnlijk een vrouwtje Wielewaal geweest moet 

zijn. Later hoorde ik in een ander wilgenperceel richting de Vossemeerdijk nog een ander mannetje zingen. 

Een prachtige voorjaarservaring en een 'gouden' tip voor als je tussen 5 en 7 uur 's morgens een keer niets te 

doen hebt... 

(zowel in Reve-Abbert als in Roggebotzand diverse zingende Zomertortels, waarvan 1 in een boomtop nabij 

de Wielewalen)  

 

DeGrauweGans.nl  

20:31 15-05-2005  

WOUDAAP 

14-05 - Harderbroek - 1 ex. roepend om 4.15 uur 

(een extra reden dus om a.s. woensdagavond mee te gaan met de excursie door dit gebied...)  

 

Benno van den Hoek  

18:46 15-05-2005  

Als de vogels helemaal wit zijn dan zijn het albinistische Huismussen, maar bij cremekleur wordt vaak 

gesproken van leucisme wat (ook) een pigmentafwijking is. Dit komt volgens mij bij alle vogelsoorten wel 

eens voor, maar mogelijk dat Huismussen er meer aanleg voor hebben. Enkele jaren geleden hebben wij in 

Oldebroek ook een soortgelijk geval gehad. De jonge vogels waren met een paar weken ineens verdwenen. 

Ze vormen natuurlijk een opvallende en gemakkelijk te vangen prooi voor roofvogels als Sperwer en Havik.  
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Fam v.d. Brink  

14:43 15-05-2005  

Vanaf woensdag vliegt hier een huismussen echtpaar met 2 creme/witte jongen rond, ze lijken op een 

kanarie. Vandaag nog maar 1. Wie weet wat dit is? Wij hebben dit nog nooit gezien! 

Hulshorst  

 

Rob Compaijen  

12:52 15-05-2005  

Gisteren heb ik een voorbereidingsronde gefietst voor de Big-Day die Sjoerd Radstaak, Jaap Hoogendoorn 

en ik aankomende zaterdag zullen houden. Dat leverde onder andere het volgende op: 

Rond 6.45 u op de Kamperdijk, net na de waterzuivering een mannetje Tapuit. In het grote rietveld een 

hoempende Roerdomp. Iets verder op de Kamperdijk een vrouwtje Paap. Bij het eiland 'de Eekt' - onder de 

hoogspanningsmasten - een roepende Koekoek en een paartje Krooneend. Bij de picknickplaats een 

zingende Rietzanger, alsmede twee baltsende Koekoeken: erg mooi! Een eindje verderop, op de dijk een 

prachtig mannetje Paap, en beneden - tussen het riet - een zingende Sprinkhaanzanger die zich van erg 

dichtbij fraai liet bekijken. In het Noordeinde m'n eerste zingende Spotvogels voor dit jaar. Op een akker 

langs de weg Oosterwolde - Oldebroek nogmaals een mannetje Tapuit.  

Bij NS-station 't Harde een zingende Zwarte Roodstaart. Op de antenne van het wegrestaurant bovenop 'de 

Knobbel' een schitterend mannetje Gekraagde Roodstaart die zich goed liet horen. Op de Haelbergheide was 

het - zoals wel vaker de laatste tijd - erg rustig met vogels. Vanaf daar doorgefietst naar Gortel, en via 

Vierhouten naar Polsmaten. Bij Polsmaten was het erg druk met watersporters, en Knobbelzwanen. Aldaar 

was een Brandgans, een paartje Wintertaling en fourageerde in ieder geval drie paar Krooneenden.  

In totaal kwam ik op 87 soorten uit. Hopelijk verbeteren we zaterdag onze 'score' van vorig jaar, te weten: 

114.  

 

Benno van den Hoek  

19:33 13-05-2005  

De eerste indrukken van het broedseizoen 2005 zijn erg wisselend; 

De mezen zijn door het mooie weer in maart vroeg begonnen en veel mezen hebben nu al grote jongen. Een 

groot deel ervan heb ik tot nu toe aangetroffen in een matige tot slechte conditie, ook waren er een aantal 

nesten met dode jongen. Wellicht heeft het wisselvallige weer van de afgelopen weken er toe bijgedragen 

dat het voedselaanbod niet groot genoeg was om alle hongerige bekken voldoende te kunnen voeden. 

Ook de Bonte Vliegenvangers zijn vroeg begonnen (de eerste eieren werden al voor koninginnedag gelegd) 

en tot nu toe zijn er redelijk wat 7-legsels (5-6 is gemiddeld). Het is te hopen dat de vogels de insectenpiek 

van eind mei/begin juni niet gaan missen door hun vroege legsels. De legsels van Zwarte Mees, Glanskop en 

Boomklever vliegen binnen nu en een week uit  

 

Benno van den Hoek  

10:12 13-05-2005  

Gisteravond nog even tegen schemering een rondje gemaakt door het Reve-Abbert en Roggebotzand voor 

eventuele Wielewalen. Afgezien van enkele vage geluiden in de verte geen duidelijke Wielewalen kunnen 

lokaliseren. Ik wil het maandagmorgen nog eens vroeg in de ochtend proberen. T.h.v. eiland De Zwaan zat 

nog wel een Roerdomp te hoempen. 

  

Webmaster  

18:50 11-05-2005  

De website heeft vandaag een grondige update ondergaan. De grootste aanpassingen hebben plaatsgevonden 

op de inventarisatiepagina's, die volledig zijn bijgewerkt met de gegevens van 2004. Verder zijn er o.a. 

enkele nieuwe links toegevoegd. Een update van de fotopagina volgt binnenkort.  

 

Hans Raaijmakers  

15:04 11-05-2005  

Hallo 

 

Tijdens een broedvogelinventarisatie in het Harderbroek had ik de volgende soorten waargenomen die 

relevant zijn voor deze site: Blauwborst, veel karekieten zijn weer terug en snorren en rietzangers. Grote 

zilverreigers bruine kiekendief roerdomp zomertaling waterral . 

Op Harderbroek worden alle soorten conform de sovon methode BMP-A geïnventariseerd. Later laat ik wel 

eens een keer de resultaten zien. 
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Met vriendelijke groeten hans raaijmakers Fauna-monitoring@hetnet.nl 

 

Benno van den Hoek  

10:44 11-05-2005  

Wat later dan in voorgaande jaren, maar gistermiddag hoorde ik de eerste zingende Braamsluiper langs de 

Jukweg in Oostendorp.  

 

Hans Raaijmakers  

16:16 09-05-2005  

Hallo 

 

voor de vogelaars die ook graag in de nachtelijk uren buiten zijn of in het schermer om naar reeen 

vleermuizen en nachtvogesl te kijken heb ik een rest licht versterker te koop voor 60 euro. 

Tel 0341-453312. 

 

verder heb ik op de vuurkuilweg te hulshordst bij het bruggetje grote gelekwikstaat paartje en hoor ik er 

savond bosuil ransuil en kerkuil en steenuil. 

Morgen ga ik eens een broedvogelinventarisatie ronde door het harderbroek lopen. 

 

Daag 

 

Sjoerd Radstaak  

12:30 08-05-2005  

Eergisteren, vrijdag 6 mei, bij 'de Abbert' een zingende Nachtegaal, Sprinkhaanzanger en de 1ste Grote 

Karekiet. Verder hebben we de Witvleugelstern bewonderd in Cellemuiden, een eind buiten 'ons' gebied, 

maar wel erg de moeite waard! De vogel vliegt en zit namelijk relatief dichtbij en bovendien is de vogel in 

prachtkleed!  

 

Benno van den Hoek  

13:13 07-05-2005  

Tijdens het ringen van jonge Boomklevers op de Haspelberg bij Harderwijk vanmorgen 1 roepende Zwarte 

Specht aldaar. Langs de Zomerdijk eindelijk weer een teken van leven bij het IJsvogelnest; een laag 

wegvliegende adult. Verder een Koekoek prachtig in een rietstengel langs de rietkraag bij Abberteiland. 

één van 'mijn' Steenuilen trof ik vanmorgen aan in een nestkast met 3 eieren. De oudervogel was geringd en 

is vrijwel zeker dezelfde vogel als in 2003 en 2004 (ik haar gewoon in de kast laten zitten en alleen met een 

zaklampje naar binnen geschenen).  

 

Gert van Veldhuizen  

12:24 07-05-2005  

Vanmorgenvroeg hebben we weer een inventarisatieronde gemaakt bij de Delta Schuitenbeek. De meest 

opmerkelijke waarneming was een Zwarte Ibis. Hij liep bij het tweede eilandje vanaf de vogelhut gerekend. 

Verder hebben we o.a. gezien: 3 Kanoeten, 1 Groenpootruiter, 3 Regenwulpen, 2 Lepelaars en 2 Kluten. 

 

Benno van den Hoek  

19:29 05-05-2005  

Vanmorgen naar de Witvleugelstern bij Cellemuiden geweest, die opnieuw prachtig te zien was bij de 

Zwarte Sternkolonie langs de dijk. Op de terugweg via het Vossemeer langs het Drontermeer gereden. Bij 

het Roggebotzand een tijdje staan luisteren voor de eerste Wielewalen maar door de wind en luid zingende 

Nachtegalen was dit moeilijk te horen. Bij het IJsvogelnest langs de Zomerdijk is al een paar weken weinig 

teken van leven gezien. Wellicht hebben de vogels het nest verlaten en toch voor een andere broedlocatie 

gekozen. Tenslotte in het plasje achter de Elburgse waterzuivering een paartje Krooneend.  

 

Wim van den Bergh  

12:25 05-05-2005  

Vanmorgen Dellen,rand ASK: 

Tapuit:6 

Koekoek:1 

Raaf:2 
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Bruine kiek:1 Oldebroekse heide 

Blauwe kiek:1 Oldebroekse heide  

 

Hans en zijn hond  

23:36 04-05-2005  

Hallo 

 

Toen ik samen met me partner max mijn hond naar de bushalte liep in hulshorst vlooog er een ooievaar 

over. 

 

groeten  

 

gert sleeuwenhoek  

21:03 04-05-2005  

Beste mensen, 

 

Hoewel woonachtig in Ede verblijf ik regelmatig in de omgeving van Hierden. 

Daar zag en hoorde ik tijdens afgelopen weekend de volgende soorten: 

 

30 april - Fluiter in het Leuvenumse Bos 

2 mei - Polsmaten:  

van 06.30 tot 09.30, boven land behoorlijk mistig, boven et water viel de mist mee, heel veel muggen, niet 

lastig overigens want onder het afdak van het kijkscherm kwamen e bijna niet, 

Langs de Bredeweg een roepende Regenwulp in de mist, later nog een of mogelijk dezelfde bij Polsmaten, 

1 Flamingo helemaal achteraan, verbleef voor en achter de laatste begroeide strook, 

verder de IJsvogel op de paal met bord ( even niet paraat wat er ook al wer op staat, kwetsbaar gebied of zo 

), minstens vier paar Krooneenden, 1 man Zomertaling,  

zo'n 10 mannen Slobeend, slechts een vrouwtje gezien, de Slobeendmannen waren voortdurend bezig elkaar 

te imponeren door veel kopknikken enzo,roepende Koekoek, paartje Kneuen in de struiken rond het 

kijkscherm, ook nog een Tuinfluiter, Kleine Karekiet en Rietgors in de strook voor de kijkgaten, Visdief 2 

ex, erg veel Knobbelzwanen, 3 Zwarte Zwanen ook vliegend, 2 paar Kluten, 1 Lepelaar tussen de Zwanen, 

wat Oeverlopers, zo'n 8 Brandganzen, helaas geen Grote Zilverreiger maar je kunt niet alles hebben. 

Langs de Waterweg t.h. van de bocht met het bankje ( plaatselijke vogelaars wel bekend, neem ik aan ) een 

Sprinkhaanzanger op een weidepaal, wel netjes tussen wat rietstengels. 

Een leuk gebied met fraaie welanden waarin wat meer groeit dan Engels Raaigras. 

Van een familielid hoorde ik dat men bezig is het gebied min of meer terug aan de natuur te geven. Wordt 

dus nog leuker. 

Ik heb genoten van het gebied en de vogels gedurende de uren die ik er door kon brengen. 

 

Gert Sleeuwenhoek, lid van Vogelwerkgroep IVN Ede. 

 

Hans Raaijmakers  

20:34 03-05-2005  

Hallo 

 

De eerste wielewalen had ik vandaag tijdens me broedvogel ronde in het Harderbos. 

verder veel appelvinken en andere zomer vogels. 

 

mazzel  

 

Wim van den Bergh  

13:25 03-05-2005  

Vanmorgen:1 jagende Boomvalk in het centrum van Heerde. 

Op de Tongerense heide: 2 Boomvalken. 

In Vierhouten:1 man Mandarijneend.  

 

Webmaster  

18:57 02-05-2005  

Je voorgevoel dat dit bericht eigenlijk niet thuishoort op deze waarnemingenpagina klopt Hans. Om verdere 

discussies hier meteen de kop in te drukken wil ik even kort op je berichtje reageren en anderen vragen 
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eventuele reacties via je mailadres te geven. 

Ik denk dat ik namens vele (actieve) leden spreek als ik zeg dat onze vereniging geen echte 'DBA-club' is en 

wel degelijk actief deelneemt aan diverse inventarisaties. Meer informatie hierover kun je vinden op de 

website en resultaten zijn regelmatig te lezen in Anser (waarbij ik momenteel werk aan een update van de 

gegevens op de website). Ik weet hoe actief jij in het verleden op dit gebied geweest bent (en waarschijnlijk 

nog bent) en hoe regelmatig jij daarover gerapporteerd hebt in Anser. Ik onderstreep je oproep daarom om 

aan dergelijke activiteiten binnen onze vereniging deel te gaan nemen. 

 

Gezien eerdere berichten en discussies op deze pagina is het wellicht interessant om te kijken of een forum, 

gastenboek o.i.d. binnen onze website gewenst is. Suggesties hiervoor graag via bovenstaand mailadres en 

niet via deze pagina...  

 

Hans Raaijmakers  

16:08 02-05-2005  

hallo 

 

Het is misschien meer iets wat op een forum hoort dan hier maar wil even meedelen dat er meer 

geinventariseerd moet worden 

 

Ga eens vaker broedvogels inventariseren en je komt veel meer te zien en niet alllen die ene stomme 

zeldzame soort maar ook de aantals ontwikkelingen van broedvogels. Dus vraag iedere soortenjager om de 

tijd voor inventarisaties te gebruiken, want dat voegt veel meer toe aan de natuur. Na vele jaren krijg je 

leuke reeksen van soorten en koolmezen en zwarte mezen trends en andere algemenerere soorten kunnen 

beter iets zeggen over de kwaliteit van de natuur dan die incidenteele schaarse soorten, omdat algemenere 

soorten een hogere aantal hebben. 

Toename van koolmezen is veel intersanter dan een zeldzame dwaalgast. meer koolmezen door meer 

natuurlijkbeheer en meer holle bomen en ook de verdubbeling van grote bonte spechten door dood hout is 

veel mooier. hoe meer spechten hoe meer holtes er ook voor andere holbroeders komen en voor 

vleermuizen. Dus soortenjagend nederland ga gewoon onderzoeken en je ziet dat de natuur veel meer is en 

je leert dus ook dat mezen en vinken en roodborsten en andere algemeen voorkomende soorten boeiend zijn. 

veel boeiende dan die hele zeldzame waarnemingen waar je natuur beheer en beschermings technies niet 

mee kan. 

 

veel vogel groeten  

 

Christien Mouw  

21:13 01-05-2005  

Op de eerste dag van mei werd ik op de Elspeter heide rijkelijk getrakteerd op een prachtig concert, 

afkomstig van de volgende vogels: 

drie Kievitten, de Koekoek, een Groene Specht, koerende Houtduiven, Veldleeuweriken, Zwaluwen en 

Zanglijsters. 

De kikkers in het vennetje kwaakten daarbij ook nog luidkeels, zodat het wel een heel bijzonder eerste mei-

dag concert werd.  

 

Benno van den Hoek  

18:27 01-05-2005  

Vanmiddag zo'n 65 km gemountainbiked vanaf Oldebroek via de Woldberg, Stakenberg en Leuvenum 

richting Staverden. Bij het kasteel liet een vrouwtje Grote Gele Kwik zich mooi zien op één van de balkons 

van het landhuis. In de nabije omgeving waren nog tenminste 2 exemplaren te horen. Hier riep ook een 

Groene Specht (en een Zanglijster die een Groene Specht perfect kon immiteren!). Langs de Elspeterbosweg 

zwom een Manderijneend in een vennetje en op Klaterweg bij Nunspeet tenslotte een overvliegende Raaf. In 

de oude loofbossen bij Leuvenum en Staverden had ik de eerste Fluiter wel verwacht, maar helaas.  

 

Peter Compaijen  

17:48 29-04-2005  

Vanmiddag rond 16:15 een vloog er een kraanvogel over bij de Haerderweg in Doornspijk. Daarna zag ik 

hem thermiekend boven een huis bij de kruising Huisdijk Schiksweg. Dit is voor mij de 4de kraanvogel al 

die ik op die plek aantref dit jaar.  

 

Benno van den Hoek  
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17:24 29-04-2005  

Ter hoogte van de Bolsmerksluis, langs de Zomerdijk, hoorde ik vanmiddag de eerste Koekoek roepen. 

Verderop bij het Abberteiland riep er nog één (mogelijk dezelfde) en waren aan de overkant diverse 

Nachtegalen te horen. Op het Vossemeer het vaste cluppie Kluten (zo'n 80-100 ex.) en slechts enkele 

Dwergmeeuwtjes.  

 

via Harry van Diepen  

23:03 27-04-2005  

Toen ik gisteren in de stad Groningen was werd ik gebeld door iemand uit Oene. Ze had een jonge 

Leeuwerik hangend in de haag gevonden. Toen ik zei dat dat zeer onwaarschijnlijk was werd ze boos en is 

met het dier naar Jan van Duinen gegaan. Jan maakte er een Draaihals van. En zoals gebruikelijk was het 

dier dood toen hij het in handen kreeg. In de ruim 25 jaar dat ik met vogelopvang te maken heb in Epe is dit 

de 2e keer dat we een draaihals hebben gevonden. De vorige keer was op de najaarstrek langs de Ijssel in de 

buurt van vorchten.  

 

Sjoerd Radstaak  

00:07 27-04-2005  

Afgelopen weekend langs telpost Kamperhoek: 5 Smellekens, 2 Boomvalken, 3 Boomleeuweriken, 1 

Ooievaar, 1 ad. Lachstern op 10 meter over de auto's, 1 Bosruiter, 1 Kramsvogel en 2 Zwartkopmeeuwen 

(ad + 1ste zk.). Alle vlogen naar noordoost muv de Ooievaar, welke de oversteek via de Ketelbrug 

halverwege afbrak en terugvloog. Verder vlogen langs de telpost enkele Groenpootruiters en Witgatjes, een 

10-tal Sperwers, zo'n 15 Regenwulpen en 10-tallen Boompiepers, Gele Kwikstaarten en Gierzwaluwen. 

 

Franklin  

22:23 25-04-2005  

Vrijdag 25 maart jongstleden een 'exotische' waarneming in het Kroondomein net ten zuiden van Gortel. 

(ongev. 15:00 uur). Exacte locatie: de zogenoemde Prinsenkuil, een diepe kratervormige terreininzinking 

gevuld met een heel aardig beetje water midden in een hoogopgaand Beukenbos. Tot mijn verassing spotte 

ik daar een paartje Mandarijneenden (Aix galericulata). 

Te oordelen naar gedrag vermoedt ik een broedend paartje. 

Wellicht andere waarnemers?  

 

P.S. Complimenten voor Uw goede en interessante website.  

 

Michiel de Vries  

20:53 25-04-2005  

Zaterdag 23 april.KNNV excursie in de Hierdense Poort.Langs de Killenbeek ter hoogte van de camping 

een ijsvogel en heel mooi een overvliegende wespendief.Zondag 24 april hoorde ik de kleine karekiet weer 

zingen in het riet langs het zeepad.Voor mij de eerste van dit jaar.  

 

Helma Schoonhoven  

20:45 25-04-2005  

Gisteravond, 24 april, 2 Gierzwaluwen aan de Randweg, Nunspeet.  

 

Christien Mouw  

18:45 25-04-2005  

Vanmiddag joeg een adulte Slechtvalk herhaaldelijk aan de Schapendrift scheerlings over het kippenhok van 

mijn buurman heen, en op de heide heeft, thv. de Schotkamp, een Kievit haar nest verscholen liggen tussen 

het buntgras.  

 

Christien Mouw  

19:51 24-04-2005  

Ah; vanmorgen voor het eerst dit jaar de Koekoek weer horen roepen..! 

Koekoek...koekoek------koekoek...koekoek, klonk het luid en duidelijk vanaf de top van een boom achter het 

vennetje aan de Schapendrift. 

Ga er ook eens kijken en luisteren.....het is de moeite waard!  

 

Mark Hoksberg  

13:35 24-04-2005  
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Op 22 en 23 april zwom een paartje krooneenden rond in het kommetje aan het einde van de Flevoweg te 

Harderwijk (bij de Zeeverkenners en Jachthaven de Knar). De vogels vlogen af en toe weg over de strekdam 

richting Harderbroek maar keerden steeds weer terug. Ze zijn aardig mak en goed te bekijken. Ze fourageren 

druk en duiken schijnbaar waterplantjes op. Op 24 april 4 gierzwaluwen boven de Binnenstad van 

Harderwijk  

 

Theo den Hertog  

12:13 24-04-2005  

Gisteren rond 9.00 uur eenmooie waarneming op het Kroondomein. In de nabijheid van het 

Cannenburgergat vloog een visarend op uit een boom. Voor de rest Zwarte Specht, Boompieper, 

Boomleeuwerik en Geelgors. Voor diegenen die wel eens naar vlinders kijken: rond 10. 15 uur een Groentje 

 

Theo  

 

Benno van den Hoek  

18:26 23-04-2005  

Vanmiddag zo'n 20-30 Dwergmeeuwen boven het Drontermeer. De meesten waren prachtig te bekijken 

vanaf het strand bij 'De Oase'. Op de Roggebotplaat zaten tenminste 100 Kluten te rusten. Bij Abberteiland 

zag ik 2 baltsende Roerdompen in een weiland lopen. De vogels hadden beide de kop- en nekveren opgezet 

en liepen constant achter elkaar aan door het gras. Hoewel de afstand vrij groot was heb ik nog enkele foto's 

van deze rituelen proberen te maken.  

 

Christien Mouw  

22:10 22-04-2005  

In Elspeet gleed geluidloos weer de Wespendief boven de bosrand van het oude PTT-terrein uit, om 

vervolgens met een enkele vleugelslag tussen de bomen te verdwijnen.  

Voor het eerst dit jaar doken de Zwaluwen weer tussen de schapen door op, en fladdderde er een 

Boomvalkje biddend boven de heide, terwijl er iets verderop een Havik krijste boven de Stakenbergerheide 

en twee Buizerds eveneens luiddruchtig aanwezig waren en omhoog schroefden in het blauwe zwerk.  

 

Jaap Denee  

16:47 22-04-2005  

Ben vanmiddag ook even op de Kleine Praambult geweest. Heb de vermeende arendbuizerd niet gezien (zat 

er op dat moment niet, dus kan er zelf niets zinnigs over zeggen), maar hoorde van o.a. Will Schep dat het 

waarschijnlijk geen arendbuizerd betreft. O.a. Ruud van Beusekom heeft het beest gezien en het lijkt om een 

afwijkende buizerd (maar binnen de marges) te gaan. Er volgt vast snel meer info.  

 

Peter Compaijen  

16:33 22-04-2005  

Vanmiddag rond 16:00 bij de Ludgeruskerk, 7 Europese Flamingo's, Slobeenden, Rietgorzen, 

Blauwborsten(2). Bij verschillende huizen langs de Oude Zeeweg, Kneutjes, Braamsluipers en een enkele 

Grasmus. Rond 15:00 nog een thermiekende Havik bij mijn huis (niet ver vandaan bij het voetbalveld van 

elburg).  

 

Benno van den Hoek  

21:58 21-04-2005  

*Harderbroek; 

- 1 Grote Zilverreiger, ter plaatse 

- 1 Zomertaling, M 

*Kleine Praambult; 

- De vrij zekere Arendbuizerd was weer druk aan het foerageren op de grond, voor het uitkijkpunt. Door 

het tegenlicht waren de uiterlijke kenmerken moeilijk te zien, afgezien van de lange staart en de lange poten. 

Het foerageergedrag week heel duidelijk af van een gewone Buizerd; de vogel liep en rende voortdurend 

achter insecten aan en maakte soms flinke sprongen. Dit gedrag past volledig bij een steppevogel. Door het 

slechte licht durf ik er echter geen 100% zekere conclusie aan te verbinden. Ik wacht rustig af wat anderen 

er de komende dagen van gaan maken (foto's zijn te zien op dutchbirding.nl en degrauwegans.nl). De vogel 

blijkt geringd. 

- 1e Gierzwaluwen, een groep van maar liefst 20-25 recht voor het uitkijkpunt 

- 1e Dwergmeeuwen, eerst een groep van zeker 100 vogels boven de plas, die later steeds groter werd (tot 

tenminste 130-150 vogels). Door het drukke foerageren moeilijk te tellen. 
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- min. 4 Geoorde Futen, foeragerend op de plas 

- 1e Tapuit, man ter plaatse 

- 1e Zwarte Ruiters, foeragerend langs rand van de plas 

- Enkele Lepelaars en diverse Grote Zilverreigers 

*Hoek Knardijk/Oostvaardersdijk; 

- 1e Kleine Karekiet, zingend + diverse zingende Rietzangers 

- 1e Snor, zingend en mooi kunnen bekijken 

- Hier nog eens 20-25 Dwergmeeuwen 

* Jan van den Boschpad; 

- 2 Zeearenden, adult + subadult, eerst allebei in een boom en later wegvliegend richting OV-dijk 

- 1e Zwarte Sterns, 10-15 ex. foeragerend 

- 20-30 Dwergmeeuwen, foeragerend 

- 1 Kleine Zilverreiger + enkele Grote Zilverreigers, foeragerend 

- 1 Hoempende Roerdomp 

- Diverse foeragerende Groenpootruiters 

- 1 Gele Kwikstaart, ter plaatse 

- 7 Lepelaars, foeragerend 

*Drontermeerdijk, strand 'De Oase'; 

- 1 paartje Krooneend 

- 1 Dwergmeeuw, samen met diverse Visdieven  

 

Benno van den Hoek  

18:21 20-04-2005  

Omstreeks 16.50 uur gleed mijn eerste Wespendief vrij laag over het gemeentekantoor van Elburg. Ik zag 

de vogel zonder kijker en van achteren, maar de lange vleugels en de typische slag-glij-vlucht was 

onmiskenbaar. Op hetzelfde moment vloog er ook een Huiszwaluw over. Boven de Bolsmerksluis 

(Zomerdijk) vlogen zo'n 10-20 Huiszwaluwen.  

 

Wim van den Bergh  

13:57 19-04-2005  

Er zijn nu 13 rave-territoria bekend op de noord-veluwe.In het ZW- deel zijn vermoedelijk enkele paren 

over het hoofd gezien.Ook soltaire Raven kunnen wel degelijk een aanwijzing zijn dat ergens wat 

zit.Opletten dus en blijf ze melden.  

 

Wim van den Bergh  

06:27 19-04-2005  

Momenteel zijn minimaal 13 Rave-territoria bekend op de noord-Veluwe ten noorden van de A1. 

In het zuidwesten van de noordveluwe zijn vermoedelijk enkele paren over het hoofd gezien. 

Waarnemingen van ook solitaire Raven zijn van harte welkom.Maar tot nu toe ben ik redelijk tevreden.  

 

Mark Hoksberg  

20:39 18-04-2005  

Hoewel ver buiten het aangegeven waarnemingengebied wilde ik het volgende niet voor mezelf houden. 

Tijdens een driedaagse zeiltocht van Enkhuizen naar de Oostzee (over de Noordzee, Elbe en het Nord-

Ostseekanal) tientallen Jan-van-Genten, drieteenmeeuwen en zeehonden. Overdag en 's nachts landden 

verscheidene zangvogels op het schip om even uit te rusten. (goudhaan, graspieper, boompieper en 

zanglijster) Ze waren erg mak en zagen er verfomfaaid uit. Ze hadden 4 Bft. tegenwind en regen te 

verduren. Ook een houtsnip vloog een paar rondjes om ons heen op volle zee. Eenmaal in het kanaal naar 

Kiel was er roofvogeltrek; een stuk of tien buizerds, torenvalk, rode wouw en een tweetal ooievaars. 

Eenmaal op de Oostzee zag ik nog tientallen ijseenden. Een geweldige trip, mede door de vogels!  

 

Benno van den Hoek  

13:40 18-04-2005  

Bennie v.d. Brink; 

Zo. 17/4 - 1e Kleine Karekiet, zingend t.h.v. Abberteiland (Drontermeer) 

Ma. 18/4 - 1e Koekoek, roepend langs de Korte Waarden (Veluwemeer) bij Elburg 

Bennie v.d. Brink & Benno v.d. Hoek; 

Ma. 18/4 - 1e Rietzanger, zingend t.h.v. Abberteiland (Drontermeer) (omstreeks 12.15 uur) 

- 2 Visdieven, langsvliegend bij Abberteiland 

(Zeearend vanmorgen niet aanwezig in de POW)  
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Chris en Ada Herzog  

21:19 17-04-2005  

Vanmiddag nog een late Klapekster gezien op het heideveldje tussen Kootwijk en Assel. Op het 

industrieterrein van Nijkerk, op het braakliggende, kletsnatte stuk langs de A28, zeker 4 paartjes Kleine 

Plevieren.  

 

Theo den Hertog  

20:44 17-04-2005  

Afgelopen vrijdag op de Tonerense Heide o.a. 

1 Raaf, 1 Tapuit, 2 roepende zwarte Spechten, diverse Roodborstapuiten,Veld- en Boomleeuwerikken en 

veel Boompiepers. 

 

Vandaag in POW 1 zeearend (2e of 3e jaar?) en 1 IJsvogel (gemaal)  

 

Christien Mouw  

14:10 17-04-2005  

Hoorde vanmorgen op 'Vara Vroege Vogels' dat de Veldleeuwerik een 'Rode-lijst' dreigt te worden in 

Nederland, maar vooralsnog niet op de Elspeterheide; wij mogen ons hier gelukkig prijzen om, al 

wandelend over de Stakenbergerheide, voortdurend vergezeld te worden van het kostelijke gezang van deze 

Veldleeuweriken, die al zingend al hoger vliegen naar de zon. 

 

En ook de in het blad 'SOVON- nieuws' vermelde Tapuit, die langzaam aan uit Nederland lijkt te gaan 

verdwijnen, doet het hier bijzonder goed. Evanals de Roodborsttapuiten kun je deze soorten dagelijks overal 

op en tussen en boven de heidestruiken uit, zien en horen!  

 

Johan Hettema  

20:24 16-04-2005  

Vanmiddag Polsmaten: 

groep KROONEENDEN, +/- 10 stuks, 7 male ; grote groep fouragerende KLUTEN, +/-20 

2 CHILEENSE en 1 GROTE FLAMINGO, slechts 1 GRUTTO; 

2 CANADESE GANZEN, 1 BRANDGANS, 1 NIJLGANS , 20 GRAUWE GANZEN 

2 BOERENZWALUW. WILDE EENDEN, KRAKEENDEN ,BERGEENDEN,MEERKOETEN,FUTEN 

 

Christien Mouw  

18:31 14-04-2005  

Waarnemingen van vanmorgen: 

Een bijzonder wit gekleurde Havik cirkelt regelmatig goed zichtbaar boven het voormalig PTT-terrein rond, 

af en toe luid krijsend. 

De roep van de Buizerds wordt duidelijk verderop beantwoord in de omgeving van de Stakenbergerheide, en 

zowel ja, hoor ik de Steenuil regelmatig in onze schoorsteen aan de Schapendrift krijsen.  

 

Benno van den Hoek  

18:47 12-04-2005  

Vanavond tussen 17.00 en 17.30 uur een Slechtvalk boven de riethaere in de Polder Oosterwolde. Op 

Abberteiland zaten 2 Raven luid te roepen in een boomtop. Ik had de indruk dat aan de overkant ook 1 of 

enkele Raven zaten te roepen, maar door de wind verwaaide het geluid nogal. Mogelijk zijn dit al jongen die 

naar hun ouders aan de overkant riepen. 

(N.B. goed bezig Wim, met je zomergastenlijst! :-)  

 

Wim Smit  

11:38 12-04-2005  

Gisteren 11-05 vanaf de brug na het aquaduct richting polder, ong.20 dwergmeeuwen. Omgeving gemaal 

Lovink zingende braamsluiper en rietzanger. 

Vanmorgen een paartje tapuit, gekraagde roodstaart en koekoek op het Beekhuizerzand.  

 

Theo Klos  

21:53 11-04-2005  

Vanmiddag ben ik ook even wezen kijken in de POW. 

Toen ik daar om ong. twee uur aankwam was de Zeearend (nog) aanwezig. Een uurtje later ben ik hem uit 
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het oog verloren, geen idee welke kant hij op is gegaan. 

Hij kwam een enkele keer redelijk dicht langs de dijk vliegen, maar helaas heb ik er geen geweldige foto's 

van kunnen maken. Misschien morgen nog een keer proberen. 

 

http://www.thjklos.nl/DPZ/vogels%20deel%206/183_8377.jpg  

 

via Ben v.d Brink  

21:07 11-04-2005  

Vanmorgen een Zeearend nog altijd aanwezig in de Polder Oosterwolde. De vogel zat op de grond en was 

druk bezig met het plukken van een prooi (N.B. vanavond was er niets meer te zien vanaf de Zomerdijk). 

Tevens vanmorgen 2 Groene Spechten (paartje) gezien nabij hun nestholte op landgoed Zwaluwenburg.  

 

Jaap Denee  

12:34 11-04-2005  

Op de Roggebotplaat gisteren tussen de Kluten ook twee IJslandse Grutto's.  

 

louw den Besten  

21:53 10-04-2005  

10-04-05, Zeearend in de polder Oosterwolde, liet zich van 15.00-17.00 uur bewonderen, zittend op een 

hekpaal, zo nu en dan even opvliegend, tot grote schrik in de omgeving van opvliegende kievitten, eenden 

en grutto's en dan weer rustend. Een jonge kraai probeerde hem( of haar) te storen door uitdagend dichterbij 

te komen op het hek, maar de arend reageerde alleen met een dreigende kopbeweging en bleef rustig zitten.  

 

Benno van den Hoek  

20:41 10-04-2005  

Vanavond vrij veel foeragerende Zwaluwen boven het Dronter- en Vossemeer. Tussen Abberteiland en de 

Gelderse Sluis enkele tientallen (voornamelijk) Boerenzwaluwen, maar door het tegenlicht kon ik er geen 

Huiszwaluwen tussenuit halen. Bij het Vossemeer vlogen diverse Oeverzwaluwen rond. De groep Kluten bij 

de Roggebotplaat lijkt met de week te groeien; vanavond zaten er 150-160!  

 

Simon van Brunschot  

22:01 09-04-2005  

blauwborst achter Stoomgemaal Nijkerk. Liet zich mooi zien.  

 

Christien Mouw  

18:39 09-04-2005  

Waarnemingen van afgelopen week boven Elspeterheide: 

1] rondcircelende Havik boven voormalig PTT-terrein 

2] Blauwe Kiekendief, jagend over Stakenbergerheide 

3] Klapekster, rustend in boom thv. de Schotkamp 

4] vijf Wilde Eenden [mann. exempl.] tussen wollegras in vennetje a/d Schapendrift 

5] Blauwe Reiger, stilstaand a/d rand van hetzelfde vennetje 

6] Geelgorsen, luid tjirpend in vliegdennen op de heide 

7] Kwikstaarten, fouragerend tussen de schapen op de heide 

8] drie Buizerds, hoog rondcircelend in de blauwe lucht  

 

Michiel de Vries  

17:51 09-04-2005  

Deze week niet er op uit geweest om te vogelen,maar wel een aantal leuke waarnemingen om door te 

geven.Dinsdag 5 april een ruigpootbuizerd biddend langs de snelweg A 28 ter hoogte van de wijk 

Drielanden in Harderwijk en een sperwer boven ons huis. Op woensdag 6 april een tuinfluiter en 

gierzwaluwen voor mij de eerste dit jaar in Stadsweiden.Vanochtend trok een wespendief over boven ons 

huis.  

 

Gerrit Kouwenhoven  

16:11 09-04-2005  

zaterdag 9 april. ik sta even te schuilen voor een spatje regen in de luwte van mijn molen in Veessen onder 

de stelling met mijn gezicht naar het zuidoosten, hoor ik van rechts geklepper. ik kijk naar het ooievaarsnest 

op Fortmond aan de overkant van de IJssel en zowaar twee ooievaren (eerder had ik er steeds maar een 

gezien). ik ren naar binnen, voor mijn verrekijker, kom terug en zowaar, om 15.08 een paring op het nest!  
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Benno van den Hoek  

11:07 09-04-2005  

Via Frank van Triest en Henk Puttenstein hoorde ik dat de Steenuileninventarisatie in de omgeving 

Oosterwolde/Kamperveen/Zuideinde een groot succes is. Maar liefst 16 territoria zijn tot nu toe vastgesteld 

en daarmee is dit met stip het grootste bolwerk van de uilen op de Noord-Veluwe!  

 

Simon van Brunschot  

17:59 07-04-2005  

1 ooievaar ter plaatse, fouragerend. Weiland tegen over Vanenburg, vanenburgallee tussen Ermelo en 

Putten. Om 7.30 uur aanwezig omm 18.00 uur ook  

 

Benno van den Hoek  

16:41 07-04-2005  

Vanmiddag in Polder Arkemheen nog opvallend veel Goudplevieren, zeker een paar honderd waarvan 

sommige al volledig in zomerkleed. Verder groepjes Kemphanen nabij de Arlersteeg en in een kanaal aldaar 

een paartje Slobeend.  

 

Benno van den Hoek  

11:12 05-04-2005  

Langs deze weg wil ik alle VWG-leden nog even wijzen op de zeer aansprekende lezing van Ben Koks over 

de Grauwe Kiekendief, a.s. vrijdag in Nunspeet. In tegenstelling tot de locatie die in Anser stond 

aangegeven zal deze lezing plaatsvinden in het dorpshuis Molijn-De Groot aan de Dr. Schutlaan 2. Vanaf 

september hopen we vaker van deze locatie gebruik te maken en een routebeschrijving is te vinden via de 

volgende link; 

http://www.vbwnoordveluwe.nl/pagina7.html  

 

Theo den Hertog  

20:41 04-04-2005  

vanmiddag op Polsmaten opvallend veel Slobeenden (ca. 80), 

verder Kluut (13) en Grote Flamingo  

 

DutchBirding.nl  

09:52 04-04-2005  

Soort: Keizerarend / Imperial Eagle / Aquila heliaca  

Waarnemingsdatum: 3-4-2005  

Plaats: Telpost Kamperhoek  

Provincie: Flevoland  

Atlasblok: 203723  

Waarnemer: Vogellijn  

Opmerkingen: 1 exemplaar onvolwassen.De vogel werd rond 11.10 uur opgemerkt, cirkelde enige tijd 

boven het Ketelmeer en verdween rond 11.25 uur hoog in noord-oostelijke richting en kon niet worden 

teruggevonden. Indien aanvaard betreft het hier een 1e waarneming voor Nederland.  

 

Benno van den Hoek  

18:41 03-04-2005  

Vanmiddag met prachtig voorjaarsweer genoten van de Monniksgier bij het Jan van de Boschpad. Carmen, 

zoals haar 'vrijlaters' haar genoemd schijnen te hebben, kwam rond 14.45 uur weer tevoorschijn en vloog 

eerst naar een boomstronk. Vervolgens ging de vogel op verschillende plaatsen op de grond zitten om 

tenslotte in een lager gelegen slenk te belanden. Daar zat ze aan iets te rukken en te trekken waarbij ze 

steeds met de vleugels moest klappen om in evenwicht te blijven. Een levende prooi lijkt niet aannemelijk 

voor een Gier, maar het was niet te zien omdat de vogel in een lager gelegen gedeelte zat. Ondanks de grote 

afstand (ca. 500-600 meter) was de vogel prima te zien door haar gigantische afmetingen. Echt een 

indrukwekkend beest om te zien, vooral in vlucht. Later ging de Gier weer uit het zicht achter een 

rietstrookje zitten. Verder gezien vanaf dit uitkijkpunt; 

- 1 Blauwe Kiekendief, V, jagend 

- 1 Kleine Zilverreiger, foeragerend 

- ca. 7 Grote Zilverreigers, idem 

- 1 lepelaar, idem 

- 1e Groenpootruiter, druk foeragerend 
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- diverse kemphanen, idem 

- 1 Gele Kwikstaart, foeragerend onder een rund 

- diverse Zomertalingen, w.v. 3M 

- 1 Oeverzwaluw, overvliegend (mijn 1e dit jaar) 

- 1e Zwartkop, M, prachtig zingend in een struk op de weg terug naar de auto 

Tenslotte bij de Kleine Praambult weer Geoorde Futen, dit keer 2 exemplaren. Daarnaast ook 8 

foeragerende Kluten op de plas.  

 

Theo den Hertog  

13:33 03-04-2005  

Inderdaad Benno, dat van die Zwartkoppen klopt. Ik had 31 maart de 1e in de tuin. 

Vanmorgen de eerste Fitis en ook de Boompiepers hoorde ik weer zingen op De Haere.  

 

robertjan  

22:34 02-04-2005  

Gezien een kraanvogel, vlakbij het Veluwemeer ter hoogte van Doornspijk. Leek mij bijzonder genoeg om 

even te melden. De dame in kwestie was rustig aan het fourageren. Vloog 1 keer op om elders te zoeken. 

Streek neer vlakbij een reiger en een zwaan. Het is echt een grote vogel!! 

 

Helma Schoonhoven  

18:59 02-04-2005  

2 Ooievaars staande op het nest bij Noordeinde. Verder in de polder aldaar een paartje Wulpen, veel 

Ganzen, Grutto's en Kieviten.  

 

Benno van den Hoek  

18:51 02-04-2005  

Vanmiddag zong de eerste Bonte Vliegenvanger op De Haere langs de achterrand van het kleine heideveldje 

(nabij de vuilstortplaats). Voor mij is dit de vroegste Vliegenvanger-waarneming in dit gebied tot nu toe.  

 

Benno van den Hoek  

09:44 01-04-2005  

Gistermiddag+avond een succesvol vogeltochtje door de Flevopolder, met achtereenvolgens; 

Grote Praambult (OVP); 

- 1 Kleine Zilverreiger, foer. 

- > 10 Grote Zilverreigers, foer. 

Jan v.d. Boschpad (OVP); 

- 1 Kleine Zilverreiger, foer. 

- > 5 Grote Zilverreigers, foer. 

- 1e Lepelaars, 3 ex., w.v. 2 ex. foeragerend en 1 ex. vliegend 

- 1e Zomertalingen, min. 2M + 1V 

- 2 Smellekens, w.v. 1M, beide zowel jagend als zittend in een wilg 

- ca. 10 Kemphanen, foer. voor het uitkijkpunt 

- 1 Blauwe Kiekendief, V, jagend 

- meerdere Bruine Kiekendieven, jagend 

- Veel eenden, voornamelijk Wintertalingen, Slobeenden en Pijlstaarten 

- 1 Grauwe Gans met 2 jongen! 

- 1 zingende Blauwborst gehoord (door andere ook al Zwartkoppen gehoord). 

- Eerder op de middag was hier de Monniksgier van vorige week weer gezien. Deze was ruim een half uur 

cirkelend gezien met een Ooievaar, op slechts een paar honderd meter afstand (volgens dolenthousiaste 

ooggetuigen!). Daarnaast zaten er toen ook 2 Zeearenden, maar ook die waren nu weg. 

Pad vogelhut De Zeearend; 

- 1 Blauwborst, M, zingend 

Praamweg; 

- 1 paartje Zomertalingen, t.h.v. de wildroosters 

Kleine Praambult; 

- 1 zingende Blauwborst, M 

- 5 Geoorde Futen, foeragerend op de plas 

- 1 Zeearend, op grote afstand in een boom 

Delta Schuitenbeek; 
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- 1 Bronskopeend, M, prachtig zwemmend tussen vele Smienten! 

- 2 Kleine Mantelmeeuwen, op de basaltblokken 

 

Wim en Neli Janszen  

19:08 31-03-2005  

te Harderwijk aan de Beltweg en bij de Oude vuilnisbelt 

Kruisbekken 6 tot 8 stuks  

gezien en gehoord een Zwarte Specht  

 

b vERHOEF  

19:05 31-03-2005  

GEZIEN OP bEEKHUIZERZAND 29 maart 2005 

4 Beflijsters  

Zwarte roodstaart 

Roodborsttapuit 

 

Gert van Veldhuizen  

14:57 31-03-2005  

Ook vandaag liet de bronskopeend zich in de Delta Schuitenbeek weer prachtig bekijken. Hij zat in het 

brede gedeelte van de delta aan de kant van de kant van Nijkerk vlak bij de basaltblokken.  

 

nico hoogteijling  

22:54 30-03-2005  

Naast de bronskoptaling zat er vanavond ook de wintertaling en één exemplaar van de zomertaling in de 

schuitenbeekdelta.  

 

Sjoerd Radstaak  

21:25 30-03-2005  

Gisteren, 29 maart, de Bronskopeend bekeken in delta Schuitenbeek bij Nijkerk. De vogel liet zich hier in 

het smalle noordoostelijke gedeelte van delta Schuitenbeek prachtig bekijken. Ik heb enkele goede foto's 

gemaakt en zal ze naar de webmaster van de site sturen. Verder alhier nog 3 Toppers nabij de brug, alsmede 

3 Toendrarietganzen in de delta zelf.  

 

Benno van den Hoek  

13:40 30-03-2005  

Zojuist 2 klepperende Ooievaars over het gemeentekantoor in Oostendorp. Vanmorgen zaten de vogels niet 

bij het nest langs de rondweg. Mogelijk waren dit de betreffende vogels.  

 

Nico Hoogteijling  

18:33 28-03-2005  

vanmorgen zong er langs de dijk bij de Schuitenbeek een blauwborstje en op de dam bij de vernauwing een 

bosrietzanger  

 

Rob Compaijen  

16:16 28-03-2005  

Vanmiddag bij de Ludgeruskerk een zingende, en baltsende, Blauwborst. Ook 4 Europese Flamingo's.  

 

Wim Smit  

15:51 28-03-2005  

Op het gras langs de Knardijk. t.h.v. de eerste grote plas, zat om 14u een Koereiger.  

 

DeGrauweGans.nl  

15:08 28-03-2005  

BRONSKOPEEND  

27-03-2005 Nuldernauw t.h.v. Zeedijk Schuitenbeek-delta. Atlasblok 321512 1  

Vanaf 17.00 uur ter plaatse De vogel, die op 26 maart werd ontdekt, is met zekerheid ongeringd.  

 

Benno van den Hoek  

14:50 28-03-2005  
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Vanmorgen in het Vossemeer een Visarend op een paal links van eiland 'De Zwaan'. De vogel zat heel alert 

om zich heen te kijken maar ging niet op de wieken. Voor zover ik kon zien had hij al een bescheiden visje 

in de klauwen, maar het was vrij mistig. Verder bij de Roggebotplaat bijna 100 Kluten, enkele tientallen 

Bontjes en Grutto's en veel Slobeenden en Pijlstaarten. 

Rond het Abberteiland vloog de eerste Boerenzwaluw voor mij dit voorjaar. Ik kon de vogel even mooi 

volgen terwijl hij rond de eilandjes scheerde. Toen hij uit het zicht verdween begon het te stortregenen.  

 

Christien Mouw  

14:00 28-03-2005  

opmerkelijke melding van waarneming op Elspeterheide; 

 

ik kreeg een melding binnen van twee verschillende personen, die beiden beweerden de afgelopen week een 

Patrijs te hebben gezien op de heide achter de schapenweiden richting voormalige kazerne Nunspeterweg.  

 

Gerrit Kouwenhoven  

22:05 27-03-2005  

17 maart fietste ik rond 08.00 uur van Veessen door Markluiden naar Epe. 

 

Ik keek in de lucht (dat gaat heel goed op een ligfiets) en dacht bij mezelf: kijk daar wordt weer een buizerd 

opgejaagd door twee kraaien. Maar het was geen buizerd. Wel zo groot, maar slanker, geknikte vleugels, op 

een punt uitlopend, mogelijk iets grotere spanwijdte en een duidelijk gevorkte staart! Gedrieën verdwenen 

ze aan de westelijke horizon. Ik denk, na thuis wat te hebben gecontroleerd, aan een rode wouw, maar ik 

moet toegeven, dat ik die nog niet kende toen ik de waarneming deed 

 

Louw den Besten  

18:03 27-03-2005  

25 maart, op een fietstochtje door de polders langs het Veluwemeer en het Drontermeer, 2 zingende 

veldleeuwerikken in de polder Oosterwolde (Lummermark).  

 

Webmaster  

16:12 27-03-2005  

Na de technische problemen met de website in de afgelopen 2 weken is de homepage nu weer volledig actief 

en geupdate. Excuses voor deze ongemakken, maar het probleem lag bij de provider waardoor je als 

webmaster vrij machteloos staat. Op de geupdate site staat nu dus wel het volledige voorjaarsprogramma 

van de excursies en lezingen. 

Mocht de site bij u als link onder 'Mijn favorieten' staan en nog verwijzen naar de oude update van 15 maart 

dan is dit gemakkelijk op te lossen door het adres www.vbwnoordveluwe.nl in te tikken en deze opnieuw 

toe te voegen zodat de oude link vervangen wordt. Mochten zich nog andere probleempjes voordoen dan 

ben ik hiervoor altijd bereikbaar op mijn e-mailadres bennovdhoek@hotmail.com.  

 

Adrie Hottinga  

13:42 27-03-2005  

Paaszondag 27-03-05 2 Ooievaars op het nest in de Vorchterwaarden en drie overtrekkende Ooievaars , een 

Raaf in Vorchten wordt belaagd door Zwarte kraaien en een Matkopmees wordt belaagd door een Steenuil 

in de tuin. Raaf en Matkopmees zijn nieuwe soorten voor Vorchten - Kerkweg 10.  

 

Rob Compaijen  

18:08 26-03-2005  

Vanmiddag bij de Tongerense Heide: een paartje Roodborsttapuit, een luid roffelende en roepende Zwarte 

Specht, 2 zingende Fitissen en een roepende Raaf. Ook een Zandhagedis en een Kleine Vuurvlinder aldaar. 

Langs de Pas-Op weg opnieuw een Raaf - luid roepend en in baltsvlucht.  

 

Peter Compaijen  

14:33 26-03-2005  

Net (14:15) vlogen er 3 Kraanvogels zeer laag over bij de kruising Schiksweg en Huisdijk in Doornspijk. De 

vogels stonden op het punt om te gaan landen.  

 

B. + WJ v.d. Hoek  

12:07 26-03-2005  
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Een vogeltochtje op vrijdagmiddag naar de Oostvaardersplassen leverde de volgende waarnemingen op; 

- 1 Ross' Gans, tussen tienduizenden Brandganzen voor de Kleine Praambult. Ver weg, maar duidelijk 

zichtbaar en de afgelopen 2 weken door meerdere vogelaars goed gedetermineerd (op kortere afstand). 

- 1 Rouwkwikstaart (vrouw), tussen 10-15 Witte Kwikstaarten voor de Kleine Praambult 

- 1e Gele Kwikstaarten, 2 ex., idem 

- 1e Bruine Kiekendief (vrouw), vliegend langs de Kleine Praambult. In de verte nog enkele vliegende 

Kiekendieven maar door de grote afstand en wat troebele horizon geen zekerheid over Blauwe- of Bruine 

Kiekendief. 

- 4 Geoorde Futen, voortdurend onderduikend op de plas voor de Kleine Praambult 

- 1 Havik, jagend voor de Kleine Praambult 

- min. 10 Grote Zilverreigers, voor beide Praambulten 

- Diverse Slobeenden en Wintertalingen op verschillende locaties 

- 1e Blauwborsten, 2 mannetjes, druk zingend bij het 1e kijkscherm langs het pad naar vogelhut De 

Zeearend. De vogels zaten heel dichtbij te zingen maar bleven steeds heel laag in het riet. Beide vogels 

daardoor slechts even kunnen zien. 

- 1e Fitis, zingend nabij hetzelfde kijkscherm 

- 1 Watersnip, prachtig kunnen bekijken voor hetzelfde kijkscherm.  

 

Wim Smit  

20:02 24-03-2005  

Gisteravond ons steeuilenrondje gemaakt. Vijf ex. lieten zich horen. Een ex meer dan de eerste keer. Ze 

reageerden beter dan ooit op de bandgeluiden. 

Vanmorgen bij Horst de eerste Zwarte Roodstaart en Fitis.  

 

Benno van den Hoek  

13:56 24-03-2005  

Vanmorgen een rondje gemaakt door de Polder Oosterwolde en langs het Drontermeer, maar nog geen 

Zwaluwen gezien. Bij Abberteiland vloog een Witgatje en nabij Reve-eiland zweefde een mooi getekende 

Ruigpootbuizerd. Op het huisje van de Gelderse Sluis zat een Spreeuw druk te zingen, met in zijn zang 

continu allerlei immitaties van andere vogels. Zo hoorde ik in korte tijd een Kievit, Grutto, Heggemus, 

Groenling, Veldleeuwerik en een Buizerd langskomen. Ook zo'n doodgewone vogel kan op zo'n moment 

volop genieten zijn! 

Ooievaars waren te zien op de volgende plaatsen; 

- 2 ex., foer. in een weiland langs de rondweg bij Elburg (nabij Brandweerkazerne). Deze vogels zaten hier 

gisteren bovenop elkaar op het nabij staande paalnest! 

- 1 ex., foer. in weiland nabij de Gelderse Sluis 

- 1 ex., zittend (dus niet staand!) op het paalnest van Noordeinde 

- 1 ex., idem op het nest in Zalk 

- 1 ex., foer. in uiterwaarden bij Zalk  

 

Benno van den Hoek  

13:47 24-03-2005  

Theo, geduld is in de vogelaarswereld het toverwoord en waarschijnlijk hier ook van toepassing. Van de 6 

locaties van 2004 in mijn gebied riepen tijdens de eerste rondgang maar 2 terug. Gisteravond waren dit er al 

vier, allen met de kenmerkende baltsroep. Ik mis er dus nog 2, waaronder die bij de buren die ik al een paar 

weken niet meer hoor. Misschien dat die de volgende keer wel van zich laten horen of anders tref ik ze in 

mei wel ergens in een nestkast of een schuur aan. Ik heb tot nog toe geen nieuwe locaties erbij gekregen. 

Gisteravond was een hele heldere avond. Naast de 4 Steenuilen reageerden opvallend veel andere vogels op 

de geluiden van de CD. Vooral Kieviten, Scholeksters en overtrekkende Smienten waren wild enthousiast 

over mijn CD.  

 

Theo den Hertog  

11:46 24-03-2005  

gezocht: 2 paar Steenuilen tussen Nunspeet en Doornspijk 

Van de 5 paar Steenuilen van vorig jaar kan ik er op dit moment maar 3 lokaliseren. 

Is er in andere gebieden ook een achteruitgang te bespeuren, of heb ik ze vorig jaar met mijn 

hartverscheurende gehuil voorgoed uit het gebied gejaagd. Ik kan me goed indenken dat zo'n uil denkt: Wat 

een grote indringer, wegwezen........ 

 

Zonder gekheid: Moet ik gewoon beter zoeken, luisteren of is er in jullie gebieden iets soortgelijks aan de 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:tenc.denhertog@tiscali.nl


hand? 

 

Theo  

 

Wim van den Bergh  

05:40 24-03-2005  

Tot nu toe zijn minimaal 11 paartjes Raaf gevonden op de noord-veluwe.Het is niet uitgesloten dat er enkele 

paren over het hoofd zijn gezien.De omgeving Ermelo en het Speulder en Sprielderbos zijn voor zover ik 

weet niet geteld.  

 

Christien Mouw  

18:45 23-03-2005  

Waarnemingen van vanmorgen: 

1] grote groep Koperwieken tussen Spreeuwen fouragerend op de akkers a/d Schapendrift 

2] luid hakkende en 'lachende' Zwarte Specht a/d Schotkamp 

3] enkele Leeuweriken tussen de heide Stakenbergerweg 

4] twee baltsende Valken thv het voormalige PTT-terrein 

5] een spiedende Blauwe Reiger aan het vennetje 

6] baltsende Buizerds in de lucht boven de schapenweiden 

7] twee Valkjes vooraan de rand v/h Elspeterbos  

 

Theo Klos  

17:56 23-03-2005  

De eerste zwaluwen (2) vlogen vandaag weer rond het huis, de zomer komt er echt aan  

 

Benno van den Hoek  

10:35 23-03-2005  

Vanmorgen langs de Jukweg in Oostendorp de eerste Zwarte Roodstaart, zingend op het dak van een 

varkensstal.  

 

Sjoerd Radstaak  

22:18 22-03-2005  

(roep. = roepend, zing. = zingend, vl = vliegend) 

 

19/3 : de eerste zing. Tjiftjaf langs de Bovenweg. Langs de Stobbenweg met Peter + Rob Compayen 1 

Watersnip Vl, 1 roep. Waterpieper, circa 12 roep. Appelvinken, 1 luid roep. Raaf, 1 Dodaars, 1 roep. Kleine 

Bonte Specht en Groene Specht. In het Wilhelminabos meerdere roep. Kruisbekken Vl, circa 5 roep. 

Appelvinken en 2 mannetjes zing. Roodborsttapuiten. Langs de Vossemeerdijk vervolgens 3 Nonnetjes 

(1m/2v), 1 Dodaars, 35 roep. Kluten, circa 200 Grutto's (w.o 1 Goudplevier) en circa 50 Bontjes. Langs de 

Drontermeerdijk 2 roep. Appelvinken, 1 man Havik, 3 Grote Zilverreigers en bij 'de Oase' een 3de winter 

Pontische Meeuw.  

20/3: Tussen Elburg en Noordeinde slechts 1 Grote Zilverreiger en 2 roep. Waterpiepers, beiden 

langsvliegend. Bij polsmaten met Peter Compayen vervolgens 1 Eur. Flamingo, 1 Kluut, 4 Bonte 

Strandlopers en 15 Krooneenden (11m/4v).  

21/3: tussen Elburg en (rondom) Noordeinde 2 Zwarte Roodstaarten (m/v; 1 bij Elburg en 1 in Noordeinde), 

1 Ooievaar, 1 roep. waterpieper, 4 Nonnetjes (3m/v), 1 Grote Zilverreiger, circa 25 Kleine Zwanen, 1 man 

Bruine Kiekendief Vl en 2 mannetjes Roodborsttapuiten duidelijk op trek. Langs het Vossemeer vervolgens 

circa 1000 Grutto's, 69 roep. Kluten, 2 Bontbekplevieren, 1 Dodaars, circa 150 Bonte Strandlopers en 10-

tallen Goudplevieren. Bij het Roggebotzand vervolgens 4 zingende Roodborsttapuiten (3m/v), 4 Kleine 

Plevieren, 10 roepende Appelvinken Vl, 1 roep. Zwarte Specht, 1 Grote Zilverreiger, 1 luid. roep. Raaf die 

zich fraai liet zien en circa 10 Rietgorzen in een groepje. Het Roggebotssteate trouwens is een erg leuk 

gebiedje voor leuke trekkers enzo! Langs de Drontermeerdijk vervolgens nog eens 2 roep. Waterpiepers Vl.  

 

Webmaster  

13:55 22-03-2005  

Mocht zich in de toekomst vaker een storing voordoen, waardoor de website mogelijk een paar dagen 

helemaal niet bereikbaar is, dan kunnen de bezoekers altijd op deze waarnemingenpagina komen via het 

rechtstreekse adres http://vbwnoordveluwe.mygb.nl  

 

Webmaster  
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13:12 22-03-2005  

Theo, dit betreft een kleine storing bij Zonnet/Versatel. Ik probeer inderdaad al een week dit op te lossen en 

om de site verder te updaten met het nieuwe voorjaarsprogramma. Meestal is zoiets met een paar dagen 

weer verholpen. Sinds de fusie van Zonnet met Versatel is er regelmatig storing.  

 

Theo Klos  

10:55 22-03-2005  

Gisteren net als vele anderen op deze site weer een Tjiftjaf in de tuin gezien. 

Gistermiddag even naar IJsselvliedt geweest, daar o.a. een paartje Goudvinken en een Keep. 

Vandaag voor het eerst weer een Zwarte Roodstaart in de tuin gehad. 

 

Verder nog even over deze site: 

Sinds ongeveer een week ofzo kom ik op de inventarisatiepagina als ik vanuit de homepage naar de 

waarnemingen wil gaan. Als ik dan vanuit de inventarisatiepagina op waanemingen klik kom ik wel op de 

juiste pagina. 

Is dit al bekend?  

 

Wim Smit  

21:20 21-03-2005  

Zaterdag 19/03 de eerste Tjiftjaf in de wijk Frankrijk. Vandaag in het Harderbroek de eerste Zomertaling. 

Op het Wolderwijd 9 Krooneenden. 6m/3vr.  

 

Helma Schoonhoven  

19:59 21-03-2005  

Vanochtend in de tuin mijn eerste Tjiftjaf, het was ong. 8.00 uur.(Randweg, Nunspeet)  

 

Benno van den Hoek  

08:50 21-03-2005  

Vanmorgen op weg naar het werk over landgoed Zwaluwenburg gefietst; hier de 1e Tjiftjaf gezien en 

gehoord op meerdere locaties (gisteren was er nog niets te horen). Nabij het kasteel riep ook voor het eerst 

dit voorjaar een Groene Specht.  

 

Helma Schoonhoven  

21:16 20-03-2005  

Beetje laat, maar vrijdagmiddag zaten er ongeveer 8 Grote Zilverreigers in een weiland nabij de 

uitkijktoren langs de Knardijk, Harderwijk.  

 

Chrid en Ada Herzog  

20:11 20-03-2005  

Vanmorgen in de Natuurtuin in Harderwijk (Stadsweiden) een overvliegende Groene Specht. Vanmiddag 

een heel eind buiten het waarnemingsgebied, maar misschien wel leuk om even te vertellen: bij Afferden 

aan de Waal een vr. Slechtvalk die eerst hoog in de lucht wat rondjes recht boven ons beschreef en daarna 

met samengeknepen vleugels naar beneden en buiten ons gezichtsveld dook. Nog geen 5 minuten later 

verscheen een mannetje die even in een hoogspanningsmast ging zitten en daarna naar het oosten verdween. 

Een half uur later verscheen weer het/een vrouwtje dat een tijdje met een Buizerd rondcircelde. Tot slot, 

weer dichter bij huis, twee Kraanvogels laag ri. oost overvliegend waar de Westermeenweg langs de 

spoorlijn in Harderwijk onder de A28 doorgaat.  

 

Rob Compaijen & Anne  

19:34 20-03-2005  

Eén Klapekster op het heidegebied de Haere.  

 

Benno van den Hoek  

18:03 19-03-2005  

In de Polder Oosterwolde was het vanmiddag een rare mengelmoes van winter- en voorjaarsvogels; 

gakkende Ganzen, 'pieuwende' Smienten tesamen met buitelende Grutto's en Kieviten en jodelende Wulpen 

en Veldleeuwerikken. Bij Elburg vloog een IJsvogel weg bij zijn nest van vorig jaar. Aan de nesttunnel was 

goed te zien dat de vogel bezig was aan de grote voorjaarsschoonmaak! Op de nestpaal bij Noordeinde 

stonden 2 Ooievaars zich druk te poetsen. Ook in het Vossmeer was het druk; zo'n 40 Kluten, > 100 Grutto's 

mailto:thjklos@thjklos.nl
mailto:h.schoonhoven2@chello.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:h.schoonhoven2@chello.nl
mailto:c.herzog@hetnet.nl
mailto:innersilence_kingdom@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


en minimaal 50 Bonte Strandlopers. Afgelopen week zijn hier ook de eerste Boeren- en Oeverzwaluwen 

gezien. Tenslotte in het Wilhelminabos (Roggebotzand) de eerste Roodborsttapuiten (2M+1V).  

 

Gert van Veldhuizen  

14:59 19-03-2005  

Vanmorgen het eerste bezoek in het kader van de broedvogelinventarisatie gebracht aan de Delta 

Schuitenbeek. Enkele leuke waarnemingen: 

- Oeverzwaluw 

- 2 zingende Tjiftjaffen 

- 2 ad. Pontische meeuwen 

 

theo den hertog  

20:39 18-03-2005  

vandaag 30 minuten Polsmaten 

- Waterpieper 

- Grote Flamingo (2x) 

- Kluut 

- Grutto (7) 

- Watersnip (8) 

- Rietgors (3) 

- kokmeeuw met roze tint op buik en borst (komt dit vaker voor, en zo ja hoe komt dat..)  

 

Christien Mouw  

16:13 18-03-2005  

Vanmorgen twee Raven gezien in de top van een hoge vliegden achter de schapenweide thv. de 

Nunspeterweg. De ene Raaf trok een kale tak van de boom af en vloog daar geluidloos mee weg, zijdelings 

gevolgd door de andere Raaf. Ze vlogen in Noordelijke richting over de heidevelden heen en streken bij 

tussenposen drie maal neer in een grove den en verdwenen daarna uit mijn gezichtsveld. 

 

Verder nog waargenomen: twee overvliegende Wulpen, een jagende Slechtvalk en twee Wilde Eenden in 

het vennetje aan de Schapendrift. Een vanuit het bos opvliegende Houtsnip en twee overvliegende 

Watersnippen aan de Stakenbergerweg.  

 

Peter Compaijen  

20:30 16-03-2005  

Vanavond rond de klok van 18:00 een zingende tjiftjaf bij het voetbalveld van Elburg. Even later vloog er 

daar ook nog een Witte kwikstaart over. 2 leuke soorten voor de tijd van dit jaar.  

 

Helma Schoonhoven  

20:06 16-03-2005  

Het is dan wel geen vogel, maar sinds vandaag zijn de vleermuizen weer terug onder het beschot van mijn 

bijkeuken. Ze vinden ieder jaar het juiste plekje terug!  

 

Michiel de Vries  

20:04 16-03-2005  

Vanmiddag bij Nulde wezen kijken.In de luwte van de dijk zwommen honderden Smieten samen met een 

groepje Pijlstaarten,Bergeenden,Meerkoeten,Kuifeenden,Krakeenden en Wilde eenden.Ook zaten er 

Brandganzen,Kolganzen en Grauwe Ganzen.Op de zandplaten zaten veel Grutto`s,Kieviten en 

Schooleksters.Ze vlogen voortdurend over de dijk naar de polder en waren dus goed te zien en te horen.Ook 

zat er een kemphaan vrouwtje tussen. 

Al met al een wisseling van winter- en zomergasten op een mooie lentedag.  

 

Christien Mouw  

18:29 15-03-2005  

Mooi Wim! Het is mij net zo vergaan. Die jubelende Boomleeuweriken overtroffen alles en bezorgden de 

wandelaars inderdaad het ultieme voorjaarsgevoel!  

 

Zelf keek ik nog met verbazing naar de twee Raven ,die op datzelfde terrein onvermoeibaar en met krachtige 

vleugelslag een Klapekster uit een boom wegjoegen evenals de twee Haviken, waar ze continu omheen 

bleven cirkelen en niet eerder opgaven tot dat je de twee Haviken achter de bosrand kon zien verdwijnen.  
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Wim Smit  

16:38 15-03-2005  

Op de Westeindse Hei en Elspeter Hei genoten van de eerste lentedag. Grote Lijster 10ex, Een kruisbek 

vloog over. Een paartje haviken baltste boven de bomen. Twee watersnippen vlogen voor mijn voeten op. 

Een zwarte specht riep en drie boomleeuweriken zongen aan de bosrand.Genieten !!  

 

wouter van heusden  

11:26 15-03-2005  

Maandagmiddag waren er 9 pestvogels aanwezig bij het parkeerterrein bij het winkelcentrum Stadsweiden 

in Harderwijk  

 

Mark Hoksberg  

17:15 14-03-2005  

Bij de Weibeek te Harderwijk trof ik aan: een wegvliegende ijsvogel, her en der zingende vinken, een glimp 

van een waterral (en nog 3 gehoord) en tot slot mijn eerste grutto van dit voorjaar. (overvliegend) Het gaat 

weer beginnen...  

 

Benno van den Hoek  

17:58 13-03-2005  

Vanmiddag lag er een jonge duif van een paar dagen oud dood in de achtertuin, onder een dikke 

Berkenboom. Mijn eerste indruk was Houtduif maar het zou ook een Turkse Tortel kunnen zijn geweest. 

alle nattigheid van de afgelopen dagen is deze vogel dus duidelijk fataal geworden.  

 

Benno van den Hoek  

13:54 13-03-2005  

Zaterdagmiddag 2 Raven vliegend boven de A28 bij Nunspeet; 1 t.h.v. restaurant Routiers en 1 bij de 

kruising met de spoorlijn bij afslag Epe.  

 

Christien Mouw  

19:54 12-03-2005  

Even een wenk: 

 

Het is wellicht af te raden de exacte locatie van -vogelnesten te melden op de site, gezien ik vanmorgen, na 

mijn melding van gisteren, een nest geruineerd aantrof aan de Schotkamp.  

 

Christien Mouw  

22:20 10-03-2005  

Waarnemingen van vanmorgen boven en in de Elspeter heide: 

1] vier baltsende Buizerds  

2] jagende Havik  

3] groepjes Geelgorsen en Sijsjes in struiken 

4] groep van *60 fouragerende Kramsvogels en Koperwieken in weiland a/d Schapendrift 

5] broedende Houtduif in vliegden a/d Schotkamp 

6] roepende Kieviten boven akkers loonbedrijf Verhoef a/d Bergweg  

 

Ronald van den Hoorn  

20:35 10-03-2005  

Vanavond rond 16.45 uur stak een roerdomp de Killenbeekweg over in Hulshorst (nabij Bloemkampen). De 

vogel liep op zijn gemak ongeveer 10 meter voor mijn auto langs! ik kon de groene poten heel goed zien.  

 

Benno van den Hoek  

18:16 10-03-2005  

Vanmiddag foerageerde een Ooievaar in een wiland langs de weg naar de Gelderse Sluis in Noordeinde. 

Verder nog 3 Grote Zilverreigers in de Polder Oosterwolde en veel Pijlstaarten en Bergeenden in het 

Vossemeer.  

 

Sandra Hofman  

19:48 08-03-2005  
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Mijn dochter Sandra van negen jaar heeft een hele dag alle vogels in onze tuin (Randweg, Nunspeet) geteld: 

2 eksters, 2 pimpels, 2 vinken, 2 kokmeeuw, 2 merels, 2 groenlingen, 1 vlaamse gaai, 1 boomklever, 1 

heggen mus, 2 turkse tortels, 1 rood borst, 2 sijzen en 2huismusen dat waaren de vogels die sandra hofman 

heeft gezien doei  

 

Peter Compaijen  

15:43 07-03-2005  

Vanmiddag rond 14:15 kwam er 1 kraanvogel over nadat er eerst een hele grote groep ganzen over kwam 

vliegen. De kraanvogel vloog voor mijn huis langs, wat ligt in Elburg niet ver van de stad van Elburg 

verwijderd. De vogel ging de kant op van Kampen en Noordeide.  

 

Sjoerd Radstaak  

17:59 06-03-2005  

5/3: met Rob Compayen naar de Elspeterheide geweest. Langs de Klaterweg 2 Goudvinken (m/v), nabij 

Vierhouten een 20-tal Kepen en in Nunspeet nabij de Hullerweg een groep van 50+ Kepen (hele oude 

Kepen...) 

6/3: in de ochtend op Landgoed Zwaluwenburg één Keep en een Grote Lijster. Met Peter Compayen in de 

middag naar de Haelbergheide geweest. Onderweg langs de Stadsweg 4 Goudvinken (2m/2v), op de 

Woldberg een overvliegende Appelvink en bij het spoor nog eens 2 Goudvinken (m/v). Op de Haelberg zelf 

een kleine groepje Kruisbekken (ten minste 1 man + 2 vrouw) met eveneens in die groep wat Sijsjes en een 

6-tal Kepen. In de verte vloog laag over de IJssel een Ooivaar. Verder vlogen er nog 5 Kleine 

Mantelmeeuwen over.  

 

ruud weenink  

16:37 06-03-2005  

06-03-05 

Op de heide tussen Nunspeet en Elspeet langs de Schapendrift een Kerkuil, liet zich geod benaderen. 

Bij mij achter het huis veel kepen, sijzen, kramsvogels, koperwieken en bijna alle mezensoorten  

 

Adrie Hottinga  

21:00 05-03-2005  

Zaterdag 5 maart 2005; historisch moment voor Vorchten: circa 50.000 Kolganzen, enkele honderden 

Grauwe ganzen en enkele tientallen Brandganzen in het Vorchter- en Wapenvelderbroek, 52 Wilde zwaan 

en 43 Kleine zwaan en 3 Boomleeuwerikken op de Ijsseldijk bij Veessen.  

 

Michiel de Vries  

19:51 05-03-2005  

Afgelopen dinsdagavond toen we rond 11.30 uur naar bed gingen zat er achter het huis op het besneeuwde 

grasveld van de gemeente een houtsnip voedsel te zoeken in het licht van de lataarnpaal.Het was een raar 

gezicht om een houtsnip daar te zien al prikkend met zijn snavel in de sneeuw.Waarschijnlijk had hij/zij veel 

honger om zo tussen de huizen naar voedsel te zoeken.  

 

Benno van den Hoek  

18:17 05-03-2005  

Vanmiddag tijdens een wandeling door de besneeuwde bossen van landgoed Zwaluwenburg 2 ongewone 

bosvogelsoorten waargenomen. Vanaf een bospad nabij de Laanzichtsweg zag ik een roofvogel boven de 

bomen zweven met lange smalle vleugels en een duidelijk gevorkte staart; een Rode Wouw dus!! Hoewel ik 

deze soort in deze tijd nog niet verwacht had, schijnt de doortrek van de Rode Wouwen al in februari te 

beginnen (een paar dagen geleden werd er ook één waargenomen bij de Oostvaardersplassen). Nog geen 100 

meter verder stond ik weer omhoog te kijken, dit keer naar 3 zwevende Ooievaars, vlak boven een 

Lariksbos! Verder veel Sijzen in de bossen en enkele Goudvinken gehoord.  

 

Wim en Neli Janszen  

17:14 05-03-2005  

gezien 4 maart langs de Varelseweg te Hulshorst 2 Houtsnippen gefotograafeerdop 4 meter 

3 IJSVOGELS  

6 OVERVLIEGENDE OOIEVAARS 

2 WATERSNIPPEN  

 

Helma Schoonhoven  
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13:23 05-03-2005  

Zojuist volop Sijzen in mijn tuin, Randweg, Nunspeet.  

 

Jan Nijendijk  

12:14 05-03-2005  

1 lepelaar monding Weibeek achter de Texaco 

2 overvliegende ooievaars bij de Weibeek  

 

Rob Compaijen  

18:40 04-03-2005  

Vanmiddag in het bos achter de Haelbergheide 3 vrouwtjes Noordse Goudvink. De vogels riepen veelvuldig 

hun 'trompetroepje'.  

 

Christien Mouw  

16:45 04-03-2005  

Een wonderbaarlijke waarneming dicht bij huis; 

op het draad van de afrastering fladderde een klein verenbolletje onophoudelijk met de vleugeltjes heen en 

weer en naast hem zat moeder Koolmees en voerde het jong. 

Om hen heen niets dan sneeuw en kou; koolmeesje hoe overleef je dit nou...?!  

 

Wim Smit  

15:57 04-03-2005  

Vanmiddag om 15.00uur zaten 65 pestvogels in de bomen omgeving Mauritslaan. Dit is bij de Sophialaan 

waar ze de vorige keer zaten.  

 

Wouter van Heusden  

09:13 03-03-2005  

Gisteren rond 18.00 uur grote groep Pestvogels overvliegend bij onze tuin op de Beneluxlaan in Harderwijk. 

Compacte, bolvormige groep van tien-tallen exemplaren. Wellicht de bewuste groep van 35-50 ex die al 

langer in Harderwijk aanwezig is  

 

roel pannekoek  

16:25 02-03-2005  

Vandaag in de sneeuwbuien meer dan 30 Pestvogels in achtertuin Trombonedreef harderwijk. 

(Med. Cornee Heij)  

 

Helma Schoonhoven  

15:00 02-03-2005  

2 Koperwieken bij mij in de tuin, Randweg, Nunspeet. Ze zitten vnl. in de Klimop, want daar is eten te 

vinden.  

 

Christien Mouw  

12:48 02-03-2005  

Net hele rijen Ganzen vanuit het Noorden weer luid gakkend terug zien vliegen in Zuid-westelijke richting.  

 

Wim Smit  

21:38 28-02-2005  

Vanmiddag 28/02 bijzondere waarneming op de Ermelose Hei, nl. een prachtige sneeuwgors, 

onvoorstelbaar maar waar. De vogel was tot op 3meter te benaderen. Vanaf het fietspad dat dwars door de 

hei loopt richting Postweg, het 2e zandpad na de eikenbosjes. Het is ongeveer het hoogstepunt van de hei.  

 

Benno van den Hoek  

18:22 28-02-2005  

Voor de liefhebbers; in Zeewolde is de groep Pestvogels de laatste week uitgegroeid tot zo'n 120 vogels!! 

De vogels zijn tot op zeer korte afstand te benaderen en foerageren afwisselend langs de Sportlaan, maar 

zijn ook waargenomen nabij de golfbaan, langs de Diamantweg en de bij de Muiderweg. (zie voor 

inlichtingen ook www.dutchbirding.nl of www.vwgoriolus.nl). 

 

Heeft iemand de Pestvogels in Harderwijk nog weer gezien de afgelopen dagen?  
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Christien Mouw  

16:23 28-02-2005  

Terwijl ik vanmorgen helemaal achteraan de Elspeter heide thv. de voormalige kazerne, de kudde schapen 

aan het hoeden was, werden we eerst verrast door een klein koppeltje kaalwild dat daar rustig graasde, maar 

nog meer verraste het mij, toen ik even later een krijsend geluidje boven mij hoorde. Ik keek naar omhoog 

en daar vloog, laag over de kudde schapen heen, een RAAF met prooi in de snavel richting kazerne. De 

prooi was naar verhouding erg groot, spierwit en rond. De grootte van een knot wol. Het leek op een 

uilenjong.  

 

Theo den Hertog  

11:25 28-02-2005  

Gisteren langs het Spijkerwegje: 

- Blauwe Kiekendief (vrouw) 

- Wilde Zwaan (ca. 25) 

- Zwarte Zwaan (3) 

 

Wouter van Heusden  

09:42 28-02-2005  

Gisteren eind van de middag 5 Ooievaars overvliegend Beneluxlaan Harderwijk. 

 

Benno van den Hoek  

18:21 27-02-2005  

Vanmiddag in de polder Arkemheen een paar honderd Wulpen bij elkaar in één weiland. Nabij de 

Arlersteeg een groep van zo'n 15-20 Kemphanen (de 1e!!), tussen een groep Kieviten. 

Langs de Zomerdijk foerageerden enkele Waterpiepers in een grote groep van minimaal 25 Graspiepers. 

Grote Zilverreigers; Harderbroek 2, omg. Polsmaten 1 en Polder Oosterwolde 1 (voor deze tijd van het jaar 

bijzonder weinig dus!).  

 

Rob Compaijen  

18:07 25-02-2005  

Vanmiddag op de Elspeter Heide 2 Klapeksters. De vogels waren actief aan het jagen. Aan de Klaterweg 

een roepende Zwarte Specht.  

 

Jaap Denee  

14:50 25-02-2005  

Copy, paste: Om 13.15 uur aan de rand van het Wolderwijd langs de ijsbaan te Harderwijk 1 Grote gele 

kwikstaart. Voor de exotenliefhebbers: hier ook nog steeds 3 Chileense Flamingo's ter plaatse.  

 

Benno van den Hoek  

16:31 24-02-2005  

Vanmiddag zaten er (zoals dagelijks) weer veel meeuwen boven de bassins van de Elburgse waterzuivering. 

Hiertussen dacht ik een Geelpootmeeuw te zien, maar hier ben ik niet geheel zeker van. Wel zat er in ieder 

geval 1 Kokmeeuw bij met meerdere ringen; waarschijnlijk een witte ring met code en een alu-ring. Ook 

hier zag ik de vogel te kort om zekerheid te hebben. 

Wel zeker was een wegvliegende IJsvogel bij de Eektermerksluis langs de Kamperdijk.  

 

Jaap Denee  

12:29 24-02-2005  

Om 12.15 uur aan de rand van het Wolderwijd langs de ijsbaan te Harderwijk 1 Grote gele kwikstaart. 

Voor de exotenliefhebbers: hier ook nog steeds 3 Chileense Flamingo's ter plaatse.  

 

via Meindert Koopsen  

19:50 22-02-2005  

Vandaag zaten 12 Flamingo's op het Wolderwijd, ter hoogte van de Harderwijkse binnenstad.  

 

Jaap Denee  

17:17 22-02-2005  

Om 13.00 uur zaten er van eerder gemelde groep langs de Sophialaan in Harderwijk nog precies 35 

Pestvogels. Hebben we met 2 verschillende groepen te maken?  
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Ard Smit  

16:37 22-02-2005  

Vanmiddag vanaf 15.00 zit een groep van 35 pestvogels in de omgeving van de Frankenskamp in 

Harderwijk. Ze verplaatsen zich continu en lieten zich goed bekijken o.a. bij de Basisschool de Bron en "op" 

de kruising Frankenspad/Krommekamp. 

Vanuit m'n dakkapel zal ik ze in de gaten houden.  

 

wim smit  

11:54 22-02-2005  

Gisteren,21/2 zaten 25 pestvogels op ligusterstruiken in de Sophialaan en omgeving in Harderwijk. 

Vanmorgen om 11u waren er in totaal 50ex aanwezig. Erg schuw. Ze vliegen rond in de omgeving. De 

Sophialaan ligt in de buurt van het station.  

 

Christien Mouw  

15:15 21-02-2005  

verrassende waarneming vanmorgen: 

Een Bruine Kiekendief [man] langdurig laag over de heidevelden zien scheren; regelmatig ook wegduikend 

in het hoge buntgras aldaar. Lokatie: achteraan Stakenbergerweg. 

 

Tevens een opvliegend Bokje, een roepende Raaf en twee baltsende Leeuwerikken op heide. 

Zingende Fitissen en Tjiftjaffen in de bossen.  

 

Chris Herzog  

21:36 20-02-2005  

Jan Dijkstra, een lid uit Ermelo, is greenkeeper op de golfbaan in Zeewolde. Hij vertelde me dat vanaf 

woensdag 16 februari 65 Pestvogels op de golfbaan verblijven.  

 

Benno van den Hoek  

18:37 20-02-2005  

Langs de Wijkerwoldweg bij Elburg vlogen vanmiddag 3 Witgatjes op vanuit een sloot. Verder op diverse 

locaties Grote Zilverreigers en een Casarca in een klein groepje Nijlganzen in de Vossenwaard (achter het 

Vossemeer).  

 

Benno van den Hoek  

20:21 19-02-2005  

Vanmiddag een drietal Kruisbekken in de top van een Lariks, langs de Stenenkomweg, net over de 

Woldberg richting Tongeren. Op de Woldberg (tegenover PMT) een Raaf in de zendmast.  

 

Christien Mouw  

20:08 19-02-2005  

waarnemingen van vanmorgen: 

1] Blauwe kiekendief, laag jagend over de Elspeter heidevelden. 

2] Klapekster, op een boomtop achteraan het vennetje aan de Schapendrift. 

3] Zwarte Specht, luid roepend door de bossen heen. 

4] Twee baltsende Buizerds bij voormalige PTT-terrein. 

5] Paartje fouragerende Raven in schapenweide. 

6] Een vlucht luidgakkende Rot-Ganzen, richting Noorden terug. 

7] Een groepje luid zingende Leeuwerikken in de heide.  

 

Johan Hettema  

19:35 19-02-2005  

Vanmiddag bij Polsmaten: een jagende sperwer boven grote groep kievitten op de zandplaat.Tussen de 

kievitten een enkele goudplevier en een aantal visdiefjes!, al vroeg in het jaar terug dus. Een groep van 47 

kleine zwanen dommelt langzaam voorbij. Grote groepen meerkoeten. enkele kuifeenden. Een 13 talgrauwe 

ganzen. In het weiland 2 nijlganzen en een grote witte zilverreiger. 

Een donkere regenachtige lucht met fraaie regenboog complementeren bovenstaande waarnemingen.  

 

Christien Mouw  

18:26 16-02-2005  
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In de namiddag net voor schemertijd nog een Smelleken snel en met gewiekste vleugelslag boven de 

bosrand van de Schapendrift uit zien jagen.  

 

Christien Mouw  

13:51 16-02-2005  

Vanmorgen de eerste BOERENZWALUWEN waargenomen in de heide bij de Bergweg, nabij loonbedrijf 

Verhoef. 

Tevens de KLapekster weer zien zitten op een paaltje van de schapenweiden nabij de Nunspeterweg.  

 

Helma Schoonhoven  

13:43 16-02-2005  

De laatste weken wordt het luchtruim aan de Randweg in Nunspeet onveilig gemaakt door 2 Sperwers. De 

duivenmelkers zijn niet blij. Verder heb ik dagelijks Staartmezen in de tuin en vanochtend had ik 4 

heggenmussen bij elkaar op de grond bij de broodkruimels. Normaal gesproken zijn deze laatste altijd 

alleen.  

 

Hottinga&Prins  21:58 14-02-2005  

Op zaterdag tijdens ganzentelling: tussen Terwolde en Kloosterbos; circa 14.000 Kolgans, 1353 Grauwe 

gans, 106 Nijlgans, 14 Brandgans en 4 Canadese gans, 51 Wilde zwaan en 46 Kleine zwaan, 2 Zwarte 

zwaan. 30 Putters op aardappelakker. In Marle een jagende Smelleken. En na de telling 5 Grote zilverreigers 

in Veesserbroek.  

 

Peter&Rob Compaijen  15:56 13-02-2005  

Vanmiddag aan de grote woldweg ,net voorbij kerkdorp, een blauwe kiekendief man waargenomen. Hij was 

aan het jagen net boven de grond. Verder zaten er veel kievitten, goudplevieren en een groepje bonte 

strandlopers  

 

Christien Mouw  13:32 13-02-2005  

Waarnemingen vanmorgen omgeving Schotkamp/Schapendrift: 

1} Biddende Boomvalk 

2} Aanvliegende Blauwe Reiger 

3} Roepende Zwarte Specht 

4} Rond cirkelende Buizerds 

5} Koerende Houtduiven  

 

Christien Mouw  20:35 12-02-2005  

Terwijl de stormwind vandaag over de vlakte loeide en golven vormde in het anders zo stille vennetje op de 

Elspeter heide, zag ik daar op die golfjes de eerste twee Wilde Eenden deinen.  

 

Benno van den Hoek  18:15 11-02-2005  

In het Vossemeer zag ik vanmiddag mijn eerste Grutto's van dit jaar! Het was een groepje van zo'n 10 

vogels die tussen de vele Wulpen langs de achterrand van de Roggebotplaat zaten. Verder zaten hier ook 

bijna 300 Bonte Strandlopers, >50 Goudplevieren en ca. 25 Pijlstaarten. In de Polder Oosterwolde was het 

vanmiddag erg rustig.  

 

Benno van den Hoek  12:59 11-02-2005  

Vanmorgen een rondje gefietst over de landgoederen Zwaluwenburg en Schouwenburg. Ten noorden van 

Zwaluwenburg vloog een Grote Gele Kwikstaart over de beek langs de Broekdijk. Hier zaten ook veel 

Vinken en Sijzen met daartussen minimaal 10 Putters. Bij het koetshuis van Schouwenburg zat een Kleine 

Bonte Specht te roffelen.  

 

Benno van den Hoek  14:48 09-02-2005  

Rond het middaguur zag ik een Raaf vliegen boven de A28, ter hoogte van De Haere. Aan het begin van de 

middag zat een groepje van zo'n 10 Putters luid te roepen in onze achtertuin. Voor zover ik me kan 

herinneren een nieuwe tuinsoort!  

 

Adrie Hottinga  22:21 08-02-2005  

8-02-2005; gedurende twee weken aanwezig in Vorchterbroek; 65 Kleine zwaan, 23 Wilde zwaan, 2 Zwarte 

zwaan en 13 Knobbelzwaan. 

Op 5 en 6 februari Groene specht in de tuin; Steenuilen zijn zeer actief en kunnen niet wachten op onze 

mailto:christien@elspeet.info
mailto:h.schoonhoven2@chello.nl
mailto:a.hottinga@tref.nl
mailto:globe_peter@hotmail.com
mailto:christien@elspeet.info
mailto:christien@elspeet.info
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:a.hottinga@tref.nl


geplande inventarisaties. Vanavond twee paar roepende Ransuilen in Vorchten. 

Het aantal Grote zilverreigers is inmiddels in het Vorchter- en Wapenvelderbroek gestegen tot 6 ex. In de 

Duursewaarden is een slaapplaats met 19 ex.  

 

Gert de Vos  21:24 08-02-2005  

Vanmorgen een Smelleken op een boerderij langs de Vorchternerenkweg in Vorchten. 

In de polder tussen Wapenveld en Vorchten 2 Zilverreigers.  

 

Theo den Hertog  16:24 07-02-2005  

Afgelopen zaterdag even op de Grote Praambult gestaan. o.a. 

- Zeearend (juveniel) 

- Slechtvalk 

- Blauwe Kiekendief (vrouw) 

- Havik  

 

Mark Hoksberg  13:06 07-02-2005  

Zaterdag 5 februari vloog er een grote gele kwikstaart langs de waterkant bij het clubhuis van de 

Harderwijkse Zeeverkenners (einde Flevoweg). Als je het geluidje herkent zie je ze ineens veel vaker.  

 

Theo Klos  23:01 06-02-2005  

Vanmiddag in de Polder Oosterwolde 2x een raaf gezien (ong. 14.45u) 

Ik heb ze niet tegelijkertijd waargenomen, maar ik heb wel het vermoeden dat het om 2 exemplaren ging, 

gezien de afstand tussen de vogels en de relatief korte tijd tussen de waarnemingen. 

Het was mooi om ze te zien duikelen en ze weer te horen. 

 

Helaas geen zeearend deze keer.  

 

Helma Schoonhoven  17:28 06-02-2005  

Bij Polsmaten, Nunspeet o.a. 5 Kuifeenden. Verderop in het weiland zeker 5 Wilde Zwanen, samen met wat 

Knobbelzwanen. Verder vanaf de Gelderse Sluis, Noordeinde, tot Polsmaten, Nunspeet 6 Grote 

Zilverreigers.  

 

Christien Mouw  19:45 04-02-2005  

Vandaag hadden de vogels de lente in hun bol. Het was een gigantisch concert van tientallen soorten vogels 

die zongen in tientallen tonaties, maar een ding hadden ze allen gelijk: ze riepen met luide keel en hun 

roepen werd overal van rondom evenzo luidruchtig beantwoord. 

Ik hoefde even niet meer te weten om welke soorten het ging: 

ik heb alleen maar stil en vol verwondering geluisterd....!  

 

Benno van den Hoek  18:20 02-02-2005  

Nog even als aanvulling op de waarneming van gisteren; de Zeearend in de Polder Oosterwolde had een 

geheel gele snavel (dus 3e jaars) en droeg aan beide poten een ring, wat kort zichtbaar was bij het opvliegen. 

Volgens de inventarisatiegegevens van de VWG IJsseldelta betreffen de Zeearenden in het Vossemeer en 

langs het Drontermeer waarschijnlijk hetzelfde exemplaar. Mogelijk betreft het hier ook dezelfde vogel als 

vorige winter omdat deze ook aan beide poten een ring droeg, maar dat is natuurlijk gissen.  

 

Christien Mouw  15:03 02-02-2005  

waarneming vanmorgen op Elspeter heide: 

Vier zingende Roodborsttapuiten boven de heide en de eerste levendbarende Hagedis tussen de heide. 

 

Christien Mouw  18:17 01-02-2005  

Ravenwaarneming: 

Vanmorgen de schapen even in de schapenweide gedaan waar al spoedig een paartje Raven geluidloos 

kwam aanvliegen. Heel behendig pikten ze met hun snavel plukken wol uit enkele schapenruggen en vlogen 

daar vervolgens mee weg naar de bekende plaats, in noordelijke richting. 

 

Ook nog twee Bokjes waargenomen, die verschrikt opvlogen uit de drassige heide. Plus een Houtsnip. Twee 

baltsende Buizerds boven de akkers aan de Stakenbergerweg en een Sperwer, stil zittend op een tak van een 

Larix aan de bosrand van de Schapendrift.  
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Benno van den Hoek  18:00 01-02-2005  

Vanmiddag was een Zeearend prachtig te bekijken langs de Wijkerwoldweg bij Elburg. De 3e jaars vogel 

zat eerst in een weiland (zo'n 75 m. van de weg) en ging daarna een eindje verder op een paal zitten. Daarna 

vloog de vogel naar één van de hoogspanningsmasten in de polder, tot grote onrust van de Ruigpootbuizerd 

die hier al de hele winter zijn stekkie heeft. Verder in de polder zo'n 10-15 Grote Zilverreigers.  

 

Benno van den Hoek  11:17 01-02-2005  

Door een computerstoring was het de afgelopen week voor mij niet mogelijk om waarnemingen in te 

voeren. Daarom alsnog wat nagekomen meldingen; 

Di. 25 januari; 

- 2 Slechtvalken, langdurig fraai te bekijken vanaf de Zomerdijk, t.h.v. Abberteiland. Beide vogels zaten 

zo'n 50 m. uit elkaar op een paaltje (paartje?). 1 vogel was korstondig jagend te zien. 

- 1 Roodkeelduiker, eerst vliegend langs de parkeerplaats bij de Roggebotplaat. Daarna fraai te bekijken 

nabij de Roggebotsluis. De vogel zat zich druk te poetsen. 

- 1 Smelleken (V), vloog laag over een weiland langs de Noordwendige Dijk, tussen Noordeinde en 

Kampen. 

- 1 Blauwe Kiekendief (V), jagend over de Driemerkenweg bij Oosterwolde. 

Do. 27 januari; 

- 1 Zwarte Specht, vliegend boven de bomen langs de Stakenbergerheide (gezien vanaf de uitkijktoren op de 

Elspeetse Heide). 

- 10 Goudvinken (4M+6V), foeragerend op de parkeerplaats/speelplaats bij de Stakenberg. 

- 1 IJsvogel (M), mooi te bekijken in de bekende struik boven de Bijsselsche Beek bij Polsmaten 

(Randmeerweg). 

- ca. 7 Grote Zilverreigers, omgeving Hoophuizen & Polsmaten 

- 10-20 Kepen, foeragerend op grasveld bij woning aan de Bovenstraatweg 17 te Oldebroek.  

 

Wim van den Bergh  16:11 31-01-2005  

Ravenwaarnemingen gevraagd:rond half februari beginnen de raven weer met de nestbouw. 

Van 13 plekken zijn nu waarnemingen bekend.Alleen de omgeving van het Speulderveld is nog niet in kaart 

gebracht.Ook in het kroondomein is van de west-hoek nog niet alles bekend.  

 

Mark Hoksberg  10:24 31-01-2005  

Zaterdag 29-01-2005: 

Een roerdomp vloog honderd meter met me mee over de rietkraag van het Wolderwijd ter hoogte van de 

Mastmeen te Harderwijk om vervolgens te landen in het riet. Toen ik verder fietste kwam ik bij de ijsbaan 

nog een familie kleine zwanen tegen.(2 adulte en 4 juveniele: succesvol stel) en ineens kwam daar een grote 

gele kwikstaart aanvliegen. Hij landde op de keien die daar aan de oever liggen en liet zich geruime tijd 

bekijken in het bleke ochtendlicht. Zo zie je binnen een kwartier een stel mooie en bijzondere vogels en is je 

dag alweer goed.  

 

Christien Mouw  21:21 29-01-2005  

Grote groep Goudvinken en Zwarte Mezen waargenomen, in naaldbomen achter de schapenweiden thv. de 

Grasplak, richting Nunspeterweg.  

 

Wim van den Bergh  15:21 27-01-2005  

Raaf: 2 baltsend Asselse heide.Klapekster:1 A50 Zwolse bos  

 

Wim van den Bergh  03:30 27-01-2005  

Gisteren (26-1-05), 6 Barmsijzen te Brembosch (ASK),Zwarte specht Dellen,diverse groepjes Kruisbekken 

in het Eperholt,Scherpenberg.  

 

Christien Mouw  13:38 25-01-2005  

Vanmorgen rond 10 uur een Torenvalk waargenomen in een boom langs het fietspad aan de Schapendrift 

thv. de Bergweg.  

Opvallend mooi was de roodbruine kleur van het verenpakje dat belicht werd door de zon, met als 

achtergrond de witte sneeuwheuvels.  

 

Erik Beek  23:35 24-01-2005  

Zaterdagmiddag 22-01 rond 15:00 uur Oude Molenweg bij Veluwemeer 2 zilverreigers, 5 blauwereigers, 1 

visarend,  
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Jaap-Hendrik Denee  17:09 23-01-2005  

Vanmiddag rond 14.00 uur op het Wolderwijd langs de dijk naar Zeewolde 1 Europese Flamingo en 6 

Chileense Flamingo's. Er zit blijkbaar flink wat variatie in de samenstelling van de groep die hier zit? In 

Zeewolde op het Gildenveld langs de Elzenlaan tenminste 2 Pestvogels.  

 

Rob Compaijen  15:53 23-01-2005  

Gisteren: 2 Goudvinken aan de Pasop-weg, alsmede tientallen Kepen. Aan de Langeweg tussen Gortel en 

Elspeet 1 jagende Sperwer, enkele overvliegende Kruisbekken en een roepende Zwarte Specht. In het 

Noorderbos vlakbij het spoor een roepende Raaf!  

 

Benno van den Hoek  14:11 23-01-2005  

Tijdens een lange maar mooie vogeltocht (met o.a. Ben. v.d. Brink) gisteren de volgende soorten 

waargenomen; 

Zeewolde; 12 Flamingo's op het Wolderwijd bij Zeewolde met daartussen min. 1 Chilleense en de rest 

Europese. Aan de Elzenlaan 1 man Goudvink. 

Praambulten; min. 10 Grote Zilverreigers, 1 Zeearend en >25 Pijlstaarten. 

Praamweg; 1 Ruigpootbuizerd, 1 Klapekster (zat achter enkele Vinken aan!) en 1 Blauwe Kiekendief (V). 

Trintelhaven (Houtribdijk); 1 Kleine Alk, ca. 50 m. ten noorden van de haven (vloog al snel ver weg 

richting Enkhuizen) en 2 Kuifduikers.  

 

Christien Mouw  23:35 21-01-2005  

Donderdagmorgen op de Elspeterheide een Bruine kiekendief waargenomen en een groep zwarte Ganzen 

naar het zuiden zien afreizen. 

Vrijdagmorgen de Blauwe Kiekendief weer laag over de heidevelden zien heen scheren; een fantastisch 

gezicht! En een paartje Raven deed een uitval naar de Klapekster die op een paaltje van de schapenweide 

zat, nabij de Nunspeterweg.  

 

Christien Mouw  12:54 20-01-2005  

Waarnemingen van dinsdagmorgen: 

Een Slechtvalk boven de Stakenbergerheide, tevens een Blauwe Reiger boven een ven en twee roepende 

Raven langs bospad Schapendrift. Opvliegend Bokje bij vennetje op de Stakenbergerheide. Klapekster in 

kale boom achter schapenweide bij Nunspeterweg en daar tevens een Kleine Bonte Specht gezien, hoog in 

een vliegden .  

 

Benno van den Hoek  11:53 19-01-2005  

Dinsdagmiddag was een Klapekster aanwezig in een kale boom op de Stakenbergerheide bij Nunspeet. 

Verder een vliegende Raaf bij het Speulderveld en een groepje ovetrekkende Kruisbekken bij de 

Haelbergheide (De Dellen).  

 

Benno van den Hoek  11:51 19-01-2005  

Zondagmiddag nabij de Roggebotsluis een Dodaars op het Vosssmeer tijdens een vruchteloze zoektocht 

naar de waargenomen Roodkeelduiker. Verder op de Roggebotplaat 'minimaal 100 Bonte Strandlopers en 

een IJsvogel langs de Eekterbeek bij Oldebroek.  

 

B. + WJ v.d. Hoek  11:49 19-01-2005  

Vanwege de storing nog enkele nagekomen waarnemingen; 

Zaterdagavond een Bosuilenrondje in de omgeving gemaakt. Bij Leuvenum riepen in de verte 1 á 2 

mannetjes en dichtbij reageerde een vrouwtje op onze lokgeluiden. In de omgeving van de 

Stenenkomweg/Woldbergerweg bleef het stil, ondanks het feit dat hier vanaf november regelmatig een 

Bosuil zit te roepen (med. K. Terpstra). Ook op landgoed Zwaluwenburg ('t Harde) bleef het, net als in 

voorgaande jaren, stil. Op het naastgelegen Schouwenburg hadden we meer geluk. Na ca. 5 minuten 

afdraaien van het geluid kwam een vrouwtje Bosuil recht boven de auto zitten en was even heel fraai te 

bekijken in het licht van de zaklamp! Daarna ging de vogel verderop in een eik zitten roepen.  

 

Theo den Hertog  18:46 15-01-2005  

Op de terugweg van de Kleine Alk bij de Trintelhaven even (30 minuten) langs de oostvaardersplassen. 

Bij de veeroosters in de Praamweg (naast Benno) 1 Ruigpootbuizerd (man) en een Sperwer. 

Bij de Grote Praambult 1 ruigpootbuizerd (vrouw) en 1 Slechtvalk.  
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Benno van den Hoek  18:35 15-01-2005  

Gisteren nog vergeten te vermelden; circa 30 (Grote) Canadese Ganzen in de IJsseluiterwaarden nabij De 

Zande. Verder in de schemering 1 IJsvogel op een hekje langs de Eekterbeek bij Oldebroek.  

 

Helma Schoonhoven  18:33 15-01-2005  

Polsmaten, Nunspeet (vr. 14-01-\'05); 

1 Grote Zilverreiger, 2 Nijlganzen en 4 Nonnetjes (2M+2V). 

Nagekomen melding van 06-01-\'05; 6 Grote Zilverreigers bij Gelderse Sluis, Noordeinde.  

 

Benno van den Hoek  18:30 15-01-2005  

Hieronder het resultaat van een leuk dagje vogelen; 

Elzenlaan, Zeewolde; 5 (Grote)Goudvinken, 1M+4V 

Grote Praambult; 2 Slechtvalken + 1e Witte Kwik 

Kleine Praambult; 1 Slechtvalk (w.s. zelfde ex.), 1 Zeearend, >1000 Goudplevieren, min. 50 Pijlstaarten, ca. 

25 Bonte Strandlopers, div. Grote Zilverreigers en 2 vechtende Vossen (om een dode gans of eend). 

Praamweg; 1 Ruigpootbuizerd en 1 Theo den Hertog. 

Torenvalkweg; 1 Veldleeuwerik overtr. 

Knardijk; 9 Rosse Stekelstaarten (w.v. min. 3M) en tientallen Slobeenden op Het Bovenwater. 

Trintelhaven (dijk Lelystad/Enkhuizen); 1 Kleine Alk, 1 Kuifduiker en 1 Dodaars  

 

Johan Hettema  17:53 15-01-2005  

vanmiddag bij Polsmaten een elftal flamingo's, zowel 

Chileens als Europees. Op korte afstand van het afvaarpunt van de pont. 

 

Wim van den Bergh  18:06 14-01-2005  

Vandaag op 3 plekken luid roepende en 1 roffelende Zwarte specht(en) 1 Woldbergweg,1 Dellen,1 

ASK.("onvelige") voorts 1 Klapekster op de Oldebroekse heide oost-zijde.Verder nog wat groepjes 

Kruisbekken. 

Wederom paartje Raven in 27-24.  

 

Benno van den Hoek  17:59 14-01-2005  

In de Vossenwaard bij Kampen (bij het Vossmeer) vanmiddag een paar duizend ganzen, waaronder veel 

Brandganzen. Hiertussen helaas geen Roodhalsgans kunnen ontdekken (zoals eerder deze week hier 

waargenomen). In een boomtop bij de IJsselmonding liet een Zeearend zich fraai bekijken. Het leek mij een 

2e of 3e jaars vogel. Op de terugweg tussen Kampen en Noordeinde nog eens duizenden ganzen in vlucht 

tegen een prachtige avondlucht.  

 

Christien Mouw  19:17 13-01-2005  

Tja, ik vond vanmorgen braakballen onder een vliegden in de omg. van de oude kazerne, maar weet niet van 

welke roofvogel deze afkomstig zijn. [wellicht Raaf?]. 

Verder één Klapekster thv. de Grasplak aan de Nunspeterweg en tevens daar de eerste slaande Vinken 

gehoord. Veel grote, naar het noorden terugkerende, groepen Ganzen zien overtrekken.  

 

Wim van den Bergh  14:08 13-01-2005  

Vanmorgen op pad bij een rave-nest:echter hier geen braakballen en ook weinig stront(meestal wel te 

vinden bij bezet nest).Afwachten maar.Klapekster 1 Stakenberg Klapekster KlapeksterElspeetse hei zuid-

oost kant.Bij Nierssen groep van 400 Kepen.Bij de Galgenberg ging alles de lucht in voor overvliegende 

legerhelicopter: 36 Kruisbekken,Bokje1 later ook weer invallend .Over het centrum van Heerde 4 ri N 

overvliegende Barmsijzen.  

 

Christien Mouw  22:51 12-01-2005  

Vanmorgen boven de Vierhouter heide: 

Een jagende Havik en vier Damherten, vluchtend over de heidevelden richting 'De Veldkamp'.  

 

Theo den Hertog  19:26 12-01-2005  

Vanmorgen op Welna / Tongerense Heide 

ca. 100 Kruisbekken waarvan de grootste groep bestond uit ca. 50 vogels. 

Verder veel sijzen. 

 

Thuis een zingende Vink (de slag ontbreekt nog) en een zingende Heggemus  
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Christien Mouw  22:22 11-01-2005  

Nu er nog achter zien te komen waar het paartje Raven hun slaapboom heeft, dan kunnen wij ook deze 

braakballen uitpluizen en een breder beeld krijgen over het voedselaanbod waarmee de Raven het hier op de 

Veluwe moeten stellen.  

 

Wim van den Bergh  16:36 11-01-2005  

Er is in Nederland weinig bekend wat raven eten,Ik ga de komende tijd wat braakballen uitpluizen.Deze 

braakballen liggen vaak onder de slaapboom.Meestal is dit ook de boom waar het nest in zit.Tot nu toe vond 

ik: wat muizenrestanten (skeletten) en tot 2 maal toe uitgebraakte papierwikkels van snoepjes!!Dit geeft al 

aan dat sinds er niet meer gevoerd wordt met eendagskuikens de raven geheel zijn aangewezen op wat ze 

nog wel te pakken kunnen krijgen.De tot nu toe gevonden prooiresten bevestigen het vermoeden dat het 

voor de Veluwse raven geen vetpot is.  

 

Wim van den Bergh  16:26 11-01-2005  

Vanmorgen 3 overvliegende Witte kwikstaarten ri. Oldenelerwaard in Zwolle-zuid.Verder 2 Raven langs de 

A50 te Heerde.Verder 2 zingende Appelvinken bij het kampeerterrein bij de Pas-opweg hier ook een Zwarte 

specht en een met prooi vliegende Sperwer  

 

Theo den Hertog  20:18 10-01-2005  

Gisteren twee Raven boven de sportvvelden in NUnspeet (27-31-24). 

Vandaag 1 Raaf boven het begin van de Pas op weg (27-32-42)  

 

Benno van den Hoek  18:18 10-01-2005  

In de haast nog vergeten; bij het gemaal Lovinck waren ook tenminste 2 vrouwtjes Toppereend aanwezig  

 

Christien Mouw  18:10 10-01-2005  

Vanmorgen één Klapekster op de heide in top vliegden aangetroffen achter 't vennetje aan de Schapendrift 

en een grote groep Kramsvogels, fouragerend in de schapenweiden bij de Nunspeterweg. 

Vanmiddag twee baltsende Buizerds boven de bosrand zien rondcirkelen.  

 

Benno van den Hoek  17:57 10-01-2005  

Vanmiddag dan eindelijk een succesvol bezoek aan Zeewolde; maar liefst 21 Pestvogels lieten zich een uur 

lang fraai bekijken langs het hondenveldje aan de Elzenlaan. De vogels foerageerden regelmatig op de 

Gelderse Roos-struiken maar werden vaak snel weer opgeschrikt door langskomende wandelaars met 

honden. Na ruim een uur vloog er ineens een Sperwer boven de wijk waarna de hele groep op de wieken 

ging en verder de wijk in vloog. Aan de andere kant van het veld waren opnieuw Goudvinken aanwezig 

(1M+1V). Verder bij gemaal Lovinck (Harderwijk) 1 Dodaars ter plaatse en 1 IJsvogel vliegend (hier geen 

Roodhalsfuten zoals gisteren gemeld op internet). Nabij Hoophuizen zaten nu slechts 3 Grote Zilverreigers 

en langs de Bijsselsche Beek nog 1 IJsvogel.  

 

Wim van den Bergh  16:05 10-01-2005  

Vanmiddag vloog een onvolwassen Slechtvalk pal tegen de wind in naar het zuiden over de 

Haelbergheide.(14.00)  

 

Benno van den Hoek  10:38 10-01-2005  

Gistermiddag de Kleine Alk bij Lelystad fantastisch kunnen bekijken. De vogel zwom vlak langs de 

Houtribdijk, zo'n 600 meter noordelijk van de Trintelhaven. Hier zit de vogel al vanaf 29 december. Ben 

heel rustig op de basaltblokken gaan zitten en de vogel zwom dan gewoon op 3-4 meter langs me heen. 

Zitten vast wel een paar scherpe foto's tussen denk ik. Nooit gedacht dat die dingen zó klein waren 

(nauwelijks groter dan een Dodaars). 

Verder nog een paar honderd Goudplevieren voor de Kleine Praambult, een Ruigpootbuizerd langs de 

Praamweg en 3 Goudvinken aan de Elzenlaan in Zeewolde (2M+1V). Volgens internet gaat het hier om de 

Noordse soort (zogenaamde 'trompetters') maar ik heb ze niet horen roepen. Qua formaat leken het mij 

gewone Goudvinken. Opnieuw geen glimp opgevangen van de Pestvogels. Later bleek dat ze elders in de 

wijk zaten. Binnenkort maar weer een nieuwe poging wagen als ik in de buurt ben.  

 

Christien Mouw  21:05 08-01-2005  

Waargenomen vanmorgen: 

één Havik boven de Stakenbergerheide en een paartje Raven thv de kazerne-Nunspeet.  
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Wim van den Bergh  18:35 07-01-2005  

Vandaag 1 Klapekster op de Oldebroekse heide (oost-zijde)  

 

via Ruud Weenink  13:23 07-01-2005  

27.12.04 - 16 ex. - Kruisbekken - omg. begraafplaats, Ermelo 

05.01.05 - 1 ex. - Slechtvalk - Kievitslanden, Flevopolder 

05.01.05 - 4 ex. - Grote Zilverreiger - Polder Oosterwolde 

05.01.05 - 1 ex. - Havik - Polder Oosterwolde  

 

Christien Mouw  19:26 06-01-2005  

Vandaag een goede 'buit' binnengehaald uit vogelland: 

Een Klapekster op een paaltje op 'De Liesberg' te Elspeet. Een 'lachende' Zwarte Specht in het bos erachter. 

Een schroevende Buizerd boven de schapenweiden. Groepjes Kuifmezen en Goudhaantjes in de dennen aan 

de bosrand van de Schotkamp. Bijna daags wel een Houtsnip en hier in Elspeet ook veel grote groepen 

Houtduiven.  

 

via H.J. Roebers  19:52 05-01-2005  

Op de rand van ons waarnemingengebied, maar zeker het vermelden waard; 

Er zitten momenteel ongeveer 31 pestvogels in de wijk de Maten teApeldoorn.Ze zitten in de buurt van de 

Stolp, een buurtcentrum. Aan de achterkant van dit centrum zie je een vijver. Om aan de overkant te komen 

moet je een bruggetje over. Als je dit bruggetje overbent rechts af dan aan de linkerkant aan het 

voet/fietspad zie je een grote gelderse roos struik staan. Hierop fourageren de pestvogels. Ik heb ze op 4 

januari jl. gezien. Ze poepen constant, een pestvogel heeft op mijn jas gepoept, het is zwarte poep, gelukkig 

ging de vlek er weer uit. 

Ze schijnen hier reeds ruim een week te zitten. 

Amersfoort coordinaat 196.9-467.5 

 

(een dergelijke vlek op z'n jas zou menig vogelaar koesteren en zeker niet wegpoetsen...) 

 

Theo den Hertog  19:40 05-01-2005  

vanmorgen op Welna: 

- ca 50 kruisbekken in verschillende groepen 

- 1 Klapekster (Tepelbergweg) 

- 1 Houtsnip  

 

Wim van den Bergh  16:51 05-01-2005  

Vanmorgen in het kroondomein tegen de Elspeterstruiken nog een vrij grote groep van ongeveer 80 

Kruisbekken.Binnenkort zullen deze groepen wel uit elkaar vallen omdat de broedperiode dan begint.Bij 

Nierssen een Zwarte specht.En wat mij opviel is dat er deze winter gigantische aatallen Houtduiven op de 

Veluwe zitten zo zag ik in het kroondomein een groep van wel 400 ex.Bij Nierssen ook gigantische 

aantallen Kepen (meer dan 250).  

 

Benno van den Hoek  17:27 03-01-2005  

Vanmiddag rond de Scherpenberg bij Epe tenminste 30-50 rondvliegende Kruisbekken, in verschillende 

groepjes.  

 

Wim van den Bergh  16:20 03-01-2005  

Vanmorgen 5 Appelvinken te Nierssen,verder een 8 -tal Goudvinken bij de Laudonsberg.Bij Vreebosch de 

eerste (voor mij althans) zingende Kruisbek.Hier ook nog een groepje van 11 Kruisbekken.Boven lijn 

Harderwijk-vaassen 11 zeker aanwezige paartjes Raaf.Vermoedelijk in atlasblok 27-24 geen Raaf aanwezig 

en verder bij Harderwijk nog 1 paar zoek.Vanaf 1996 (topjaar) een duidelijk afneembare trend.Maar 

desondanks ben ik redelijk tevreden met de nog wel aanwezige aantallen.  

 

Chris en Ada Herzog  22:03 02-01-2005  

Bij Hoophuizen 1 Ruigpootbuizerd. Tussen Hoophuizen en Noordeinde/Oosterwolde totaal 22 Grote 

Zilverreigers. Oude Zeeweg, Doornspijk (t.h.v. Andries Jansen) 1 langsvliegende Witgat. Grote Woldweg 

halverwege tussen Noordeinde en Oosterwolde 1 vr. Smelleken. T.h.v. Kasteel Essenburgh, Hierden een 

verse dode Bosuil in de berm met gebroken nek(verkeersslachtoffer).  

 

mailto:christien@elspeet.info
mailto:tenc.denhertog@tiscali.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:c.herzog@hetnet.nl


Sjoerd Radstaak  21:07 02-01-2005  

Net iets niet goed gegaan...had moeten staan (ipv die vage lijn): medewaarnemers zijn Rob Compaijen en 

Jaap Hoogendoorn. Deze laatste waarnemer had voor Doornspijk vanochtend nog 2 Raven.  

 

Sjoerd Radstaak  21:06 02-01-2005  

Vandaag gefietst van 't Harde naar Elburg en via Polder Oosterwolde weer door naar 't Harde waarna we 

onze weg vervolgden richting Zandenbos. Begon met een Grote Gele Kwikstaart langs de stadweg nabij 't 

Harde. Later bij de brug van Elburg 7 Grote Zaagbekken (5m/2v). Hier ook 1 man Nonnetje. Hier vlogen 

ook 4 Toendrarietganzen over en 2 Kleine Zwanen. In de polder van Oosterwolde tussen Kieviten en 

Goudplevieren enkele 10-tallen Bonte Strandlopers. Op het Drontermeer enkele Wintertalingen en 1 man 

Krakeend als vermeldenswaardige eenden. Hier vlogen ook 4 Nonnetjes (4m/1v) over. Ook in de gehele 

polder zo\'n 5 Grote Zilverreigers aanwezig en her en der wat Waterpiepers. Langs de Bovenheigraaf bij 

Oldebroek (nabij sportveld) een groep van 100 Ringmussen met daarin minstens 2 Geelgorzen. Ook riep 

hier een Matkop en was een Appelvink aanwezig. T.h.v. 't Harde riep een Zwarte Specht. In 't Harde zelf 

werden nog Goudvinken gehoord. Langs de Bovenweg een man Groene Specht die zich schitterend liet 

bekijken. Een tijd later nabij het Zandenbos te Nunspeet nog 2 prachtige Kepen. Mooie dag met veel wind 

maar ... zonder de verwachte regen!  
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