
 Martin Jansen  

20:53 29-12-2006   

Vanmiddag in O-Flevo net achter de Elburgerbrug 2 Casarca's tussen een koppeltje Nijlganzen op grasland.  

 Benno van den Hoek  

20:22 29-12-2006   

Vanmiddag in de polder Oosterwolde geen bijzondere roofpieten. Wel een paar honderd ganzen en een zestal Grote Zilverreigers. Langs 

de Driemerkenweg honderden Kieviten nabij de riethaere, waartussen vreemd genoeg geen enkele Goudplevier.  

 Michiel de Vries  

16:43 29-12-2006   

Vanmiddag vogels wezen kijken langs het Wolderwijd naar het ponthaventje van de pont naar Zeewolde.  Enkele leuke waarnemingen zijn 

een groep van ongeveer tien Appelvinken bij de natuurtuin. Bij het strekdammetje zat een grote zilverreiger en bij de ponthaven zwom 

een roodhalsfuut. Op de terugweg de ijsvogel nog gehoord bij de natuurtuin.  

 Martin Jansen  

15:46 26-12-2006   

Vanochtend Hoophuizen 93 Kleine zwanen, Polsmaten 49 en bij de Oude Zeeweg 190 Kleine zwanen. Heel veel foeragerende Kleine zwanen 

hebben 1 of meerdere Brilduikertjes bij zich die zo gauw de zwaan klaar is met trappelen onder water duiken. In het wier en modder 

zitten veel kleine rode wormpjes en ik denk dat het de Brilduikers daar om te doen is. 

Bij Hoophuizen 2 Boomklevers die zaten te tikken op een boom als een specht, zullen ze wel vaker doen, maar ik zie niet zo vaak 

bosvogeltjes.  

 Theo  

09:36 26-12-2006   

Tussen de vele Kievitten en Goudplevieren bevonden zich gisteren op een drooggevallen plaat in het Vossemeer ca. 170 Bonte 

Strandlopers. Voor de plaat 5 Grote Zaagbekken (4 man). In het Drontermeer nog 2 (man).  

In het Veluwemeer bij Doornspijk 26 Flamingo's. Door de afstand niet precies te zeggen welke soorten, maar hier heeft Martin al iets 

over gezegd. 

 

Langs het Veluwemeer schijnt ieder weiland zijn eigen Grote Zilverreiger te hebben. Vanaf de Bliksweg (Nunspeet) waren er in een 

oogopslag 10 waar te nemen. 

tjebbe spannenburg  

17:33 24-12-2006   

Vanmiddag  6 ransuilen gezien in roestboom dichtbij bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen.  

 Martin Jansen  

21:00 23-12-2006   

Vanmiddag Veluwemeer 28 Flamingo's, voor de 2e caravancluster aan de Oude Zeeweg. 

Verder op het smalle deel van het Veluwemeer ± 800 Kleine zwanen. Ongeveer 600 van deze groep kwamen uit O-Flevoland aan de 

Ellerweg waar ze door een loslopende hond van een akker werden verjaagd. In deze groep aan de Ellerweg zaten 7 geringde vogels, 

waarvan er 1 een paar dagen geleden nog in het zuiden van Zeeland zat, tegen de Belgische grens aan. 

Bij de Elburgerbrug een overvliegende man Blauwe Kiekendief, op het water van het Veluwemeer nu het een tijdje rustig weer is erg veel 

Pijlstaarten.  

 Theo  

14:41 23-12-2006   

Vanmiddag in Polder Oosterwolde: 

- Zeearend, juveniel  

 Martin Jansen  

16:16 21-12-2006   

De Flamingo's zitten nu het water op winterpeil is steeds voor de 3e caravancluster aan de Oude Zeeweg, dat is bijna bij restaurant de 

Klink. Het is een vaste groep die hier al een tijdje zit. 

26-11 heb ik ze eens wat beter bekeken (snavels/poten) en kwam toen op 10 Europese en 16 Chilenen, waarvan 3 juv. die al vanaf de zomer 

op het Randmeer zwerven. Er zit er ook vaak 1 bij die donkerrose is met een snaveltekening als van een Europese, dat zou volgens mij een 

Caraibische kunnen zijn. 

Vanmiddag in O-Flevo bij de Olsterweg tussen 300 Kleine zwanen 1 exemplaar met gele poten, een zeldzame kleurafwijking en 2 geringde 

vogels. Ook daar een 2e jaars man Blauwe Kiekendief, nog niet helemaal op kleur.  

 Sjoerd Radstaak  

21:16 20-12-2006   

Beste Martin,  

Zitten die Flamingo's bij de Ludgeruskerk? En hoeveel Europese betreft het hier? Of zijn ze alleen vanaf het water zichtbaar? Alvast 

bedankt. Overigens hoorde ik van een boer dat ze soms ook bij Hoophuizen te zien zijn (13 op 9/12).  

 Martin Jansen  

18:01 20-12-2006   

Nu het weer wat rustiger is blijven er wat meer Kleine zwanen op het Veluwemeer hangen. Maandag 125 op het smalle deel, gisteren 185. 

s'Nachts zitten er veel meer, maar dat zijn vogels die overdag foerageren op de akkers in O-Flevoland. In het gebied tussen Elburg-

Dronten-Biddinghuizen zitten er dagelijks ± 800, die rond 17:00 uur naar het Veluwemeer vliegen. 

Momenteel ook veel Pijlstaarten op het Veluwemeer, bij de Oude Zeeweg nog steeds rond de 25 Flamingo's. Zondag daar een Roerdomp 

bij 1 van de recreatielandjes.  

 theo  

19:23 17-12-2006   

Vanmiddag op de Tongerense Heide: 

2 Raven 

1 Klapekster (smitsveen) 

ca. 20 sijsjes  

en wat roepende Kruisbekken in een perseel Grove den  

 Martin Jansen  

17:33 15-12-2006   

Vanmiddag aan de Hoekwantweg nabij Biddinghuizen een Roodhalsgans tussen vele Toendrarietganzen, Kolganzen, ± 50 Wilde Zwanen en 

ong. 800 Kleine Zwanen.  

 Helma Schoonhoven  

18:50 14-12-2006   
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Wat bijzonder Dimitri! Je kon zeker niet zien of het beestje een ring droeg? Ik weet niet of dergelijke vogeltjes in voliêres gehouden 

worden, vandaar mijn vraag. Wel een leuke ervaring, beschouw het maar als een cadeautje. 

 

Verder de laatste paar weken regelmatig twee Raven boven de A28, tussen Harderwijk en Nunspeet.  

 Dimitri Mulder  

13:10 13-12-2006   

Wat ik net toch mee maak! Stond ik op het Oosteinde stil te kijken naar een spits goudhaantje (tegenlicht), vliegt het vuurgoudhaantje 

naar me toe en landt op mijn schoen!!! geen gekheid! ik kon hem voor 2 seconden op mijn schoen bewonderen voordat hij doorhad dat het 

geen slimme plek was en hij weg vloog... 

Dat heb ik nog nooit meegemaakt!  

 Martin Jansen  

21:51 12-12-2006   

Vanavond in de schemering tussen 20 en 25 Grote Zilverreigers in 1 van de vrij in het water staande rietpollen voor het kijkscherm bij 

het Ludgeruskerkje. Deze vogels hebben daar al enkele maanden een slaapplaats (rietpol aan ZW kant). Ook 30 Kleine zwanen aanwezig en 

in de schemering Pijlstaarten, Smienten, Goudplevieren en Kievitten te horen.  

 Wim Smit  

21:46 12-12-2006   

Vanmorgen bij Polsmaten een juveniele Slechtvalk op de nieuwe strekdam. Verder een 25 Pijlstaarteenden. Op afstand Brilduikers, Grote 

Zaagbekken enz. 

Nuy van de Beek uit Ermelo zag in de polder Oosterwolde een bijna volwassen Zeearend en een adulte Slechtvalk.  

 Sjoerd Radstaak  

18:55 10-12-2006   

Vandaag van 9.45 tot 16.30 gevogeld. De volgende leuke waarnemingen tot gevolg: Bij de boomaanplant langs de Bovenweg een mannetje 

Goudvink. Even later bij kruising Kolmansweg-Hullerweg een roepende Grote Lijster, ook een exemplaar bij camping 'Hooghe Bijssel'. Bij 

Polsmaten allereerst 1 Toendrarietgans tussen wat soepganzen en Grauwe Ganzen. Tussen Nijlgansen op het slik een Brandgans. 

Langvliegend een IJsvogel. Uit het riet gillend speenvarken, dus Waterral. Verder een overvliegende Witte Kwikstaart. Verder op het 

meer nog het volgende: 4 Grote Zaagbekken (1 m/3v) en 2 Nonnetje (m/v). Leukste was echter een Roodkeelduiker! Met al die IJsduikers 

in het binnenland extra alert op duikers en dus met succes. Toen verder gefietst naar voormalig Hoophuizen, alwaar de volgende soorten 

aanwezig: 1 IJsvogel langsvliegend tot 2 x toe, 1 man Krooneend, 1 Grote Zilverreiger, 9 Wilde Zwanen, 1 Pontische Meeuw en 4 Grote 

Zaagbekken (2m/2v). Uit het riet alweer een roepende Waterral en overvliegend nog een Watersnip. In de Zwarte Elzen hier een groepje 

van ongeveer 50 Sijsjes. Via de Pangelerweg en de Oude Zeeweg naar de Ludgeruskerk gefietst wat maar liefst 22 Grote Zilverreigers 

opleverde (tot iets voorbij Ludgeruskerk)! Verder leverde dit het volgende op: 2 roepend overvliegende Grote Gele Kwikstaarten (1 Oude 

Zeeweg; 1 Pangelerweg), 2 Grote Lijsters, 2 roepende Witte Kwikstaarten, 1 roepende Waterral (alweer) en bij het hutje zelf nog enkele 

roep. Baardmannetjes. Even verderop 87 Wulpen. In 'Het Goor' bijzonder hoge aantallen vogels (viel me al eens eerder op); vandaag eens 

geprobeerd deze vanaf de Kerkdijk te bekijken. Dit leverder het volgende op: 16 Kemphanen, 11 Bonte Strandlopers (beide soorten m.n 

rondom de plassen daar) en verder 12 Grote Canadese Ganzen (donker type) als ook 5 Brandganzen. Verder hier vele duizenden Kieviten 

en Goudplevieren. In de haven van Elburg als afsluiting een fraaie 1ste winter Geelpootmeeuw!  

 Johan Hettema  

15:50 09-12-2006   

Een voordeel van veel regen is dat de watersnippen zich in het drassige weiland ophouden en daar goed te obserevren zijn, zoals bv 

vanmiddag einde Spijkerwegje.Totaal vijf watersnippen. Vanuit de meidoornbosschages abrupt wegvliegend een fazant (fem)op zichzelf 

niet bijzonder,maar bij Spijkerwegje zelden te zien. Ongeveer 2-3 jr geleden een solitaire (?) haan-fazant; een nu dus een hennetje.  

 Jaap Denee  

16:12 08-12-2006   

Quote: "De IJsduiker is nog steeds aanwezig in de Harderhaven" 

 

En vandaag ook nog. 

Theo  

15:07 06-12-2006   

De IJsduiker is nog steeds aanwezig in de Harderhaven  

 Martin Jansen  

23:56 05-12-2006   

Vandaag 5 Indische Ganzen op een akker in Oostelijk Flevoland tussen de Toedrarietganzen, Kollen en Kleine Zwanen. 

Verdere aardige waarnemingen de laatste tijd: een Kleine zwaan met gele poten (normaal zwart) en een dertig pootringen bij Kleine 

zwanen af kunnen lezen.  

 Johan Hettema  

15:19 02-12-2006   

Vanmiddag in weilanden tussen Polsmaten en Spijkerwegje: 

1 adult mannetje blauwe kiekendief, boven het weiland, laag vliegend; later opgejaagd door buizerd. Witte stuit en zwarte handpennen 

duidelijk herkenbaar. 

Lange tijd niet gezien. Daarnaast -niet te missen in dit jaargetijde- een achttal grote 

zilverreigers.Bij Polsmaten een groepje ganzen: witte soepganzen, gr gans, een brandgans en een (toendra)rietgans. De juveniele 

nijlganzen worden snel groter.  

 Sjoerd Radstaak  

11:22 02-12-2006   

M'n zusje heeft zojuist langs de Eperweg tussen Elburg en 't Harde 'Petersons vogelgids' gevonden! Het betreft de 17de druk en helaas 

staat er geen naam en/of adres in van de eigenaar. Iemand die de gids onlangs verloren is of iemand die zo iemand kent? Bel dan even 06-

40369040 en kijken we even hoe en wat!  

 Jaap Denee  

11:55 01-12-2006   

Ook vandaag is de juveniele IJsduiker weer mooi te zien in de Harderhaven. Soms zit de vogel tussen de steigers van jachthaven 

Hardersluis en is dan wat lastig te vinden  

 Dimitri  

08:55 01-12-2006   

Gisteren snel eerder weggegaan van mijn werk en als de bliksem naar harderhaven. 

Aldaar prachtig de juv. IJsduiker gezien! 
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mooi beest zeg! hij zat tussen een groepje Aalscholvers en was daar druk aan het vissen bleef tenminste twee keer zo lang onder water 

dan de aalscholvers!  

 Gerrit jan van Dijk  

21:54 30-11-2006   

Er zit een ijduiker in de Harder haven zie dutchbirding  

 dimitri  

11:54 30-11-2006   

net van trektellen.nl gehaald (ik moet werken dus niet gezien helaas) 1 roodstuitzwaluw bij Ketelbrug/Kamperhoek voor de liefhebber... 

Valt dat nog binnen het gebied van de VWG? 

meer info: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=47&land=1&site=0&taal=1 

 Jaap Denee  

11:07 29-11-2006   

Voor de geïnteresseerden. Ik kwam een fantastische foto tegen op www.Birdpix.nl: Zeearend bij het Vossemeer door Cor. De fotograaf 

Cor schrijft niet voor niets: Poolse toestanden! 

 

Geweldige plaat gemaakt in onze regio. 

 Benno van den Hoek  

18:56 28-11-2006   

Vanmiddag vloog er een IJsvogel over de Groote Woldweg nabij de riethaere. Hier ook een paar honderd ganzen. Verder niet veel gezien, 

want de verrekijker lag thuis (was er niet speciaal op uit om vogels te kijken).  

 Theo  

09:21 28-11-2006   

Zondag (tegen de middag) thv de GPS (nunspeet), 3 Raven die een sperwer achterna zaten.  

 Jan Nijendijk  

11:54 27-11-2006   

Lokatie: Stakenbergsehei, in de omgeving van de Liesberg, zondag 26 -11-06, 13.00u.  

 

1 klapekster  

 Rob & Anne  

22:58 26-11-2006   

Vanmiddag een jagende Sperwervrouw langs de Bovenstraatweg. Langs het fietspad bij het Boerderijmuseum - in de hagen - ten minste 

15 Geelgorzen, maar ik heb de groep niet zo zorgvuldig gecontroleerd. Er zitten er ongetwijfeld meer. Over de Zuiderzeestraatweg ter 

hoogte van de Laanzichtsweg één overvliegende Grote Gele Kwikstaart.  

 Martin Jansen  

13:41 26-11-2006   

Vanochtend Veluwemeer bij Oude Zeeweg 26 Flamingo's. 

13 Chilenen, 3 juv. Chilenen en 10 Europese. 

Verder een paar honderd Pijlstaarten en nog 131 Kleine Zwanen, 71 op slaapplaats bij de Kerkdijk en de rest foeragerend. Geen enkele 

jonge vogel ertussen. 

 Theo  

17:13 17-11-2006   

Vanmiddag op de Tongerense Heide veel (10 - 15) buizerds in lucht. 

1 klapekster op het Smitsveen 

30 Kepen in een Beukenlaan voor Anna's Hoeve 

Martin Jansen  

11:16 17-11-2006   

Veluwemeer gebied voor Oude Zeeweg nog 283 Kleine zwanen, maar liefst 25 Flamingo's (wwarvan 3 juv.), 1 Roerdomp en ± 500 

Pijlstaarten.  

 Martin Jansen  

15:12 16-11-2006   

Vanochtend werden de Kleine zwanen zowel bij camping Veluwe Strandbad, als vanaf de slaapplaats bij de Kerkdijk en van uit het gebied 

voor de Oude Zeeweg verjaagd door surfers. 

Ook bij Polsmaten een 10 tal surfers en 3 kitesurfers actief. Ook daar geen Kleine zwanen meer aanwezig. 

Ten NO van Hoophuizen zaten er nog 722 heel dicht bij elkaar net buiten het bereik van de recreanten. Richting van de Hierdense Beek 

lagen er nog 71  

 Martin Jansen  

19:11 15-11-2006   

Vanmiddag nog slechts een 350 Kleine zwanen op het smalle deel van het Veluwemeer. Wel 2 Kite surfers. De vogels worden van de ene 

hoek van het meer naar de andere hoek verdreven. Hoezo Vogelrichtlijngebied??  

 roel pannekoek  

13:29 15-11-2006   

15-11 Een mannetje Zwartkop op de vruchten van de mispel in onze tuin.  

 Jan Nijendijk  

19:18 13-11-2006   

14-11-06, Stakenbergse heide bij Nunspeet, 15.00u., ter hoogte van de "Liesberg" 

Klapekster waargenomen in een eik, vervolgens dook de vogel naar de grond en vedween met een muis in zijn snavel naar een andere plaats. 

Op de terugweg bij het Rode Koper dook er een sperwer de berm achter een vogel aan.  

 Henk de Vos  

21:15 11-11-2006   

Nog een berichtje over een zeearend die ik vrijdagmiddag in het Drontermeer zag. (ook donderdag door anderen gezien). 

Dit moet een andere vogel zijn dan de juveniele welke Martin Jansen op 3 november bij Elburg zag. 

Deze vogel was duidelijk subadult met een nagenoeg witte staart. Hij zat eerst op het Eekteiland en vloog daarna richting Elburg.  

 Jelle Postma  

14:32 08-11-2006   
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Bij Zeewolde ong 150 krooneenden in een grote groep meerkoeten,tafeleenden,kuifeenden,knobbelzwanen enz.Het is in de hoek langs de 

Gelderseweg.  

 Martin Jansen  

23:35 06-11-2006   

Vanmiddag Veluwemeer ruim 2950 Kleine zwanen aanwezig, waarvan 2600 op het smalle deel tussen Elburg en Polsmaten. Bij Polsmaten en 

Hoophuizen ruim 350. Gisteren waren er een aantal kite-surfers actief bij Polsmaten, waarschijnlijk hebben die voor deze mega 

verschuiving gezorgd. 

Bij Polsmaten 13 Wilde zwanen, Hoophuizen ook een tiental. 

Bij Ludgeruskerkje zowel gisteren (juv) als vandaag (vrouwtje) nog een Bruine Kiekendief. Daarvoor had ik ze al een tijdje niet meer 

gezien.  

 Dick Dobbenberg  

09:00 06-11-2006   

zaterdag 4-11-2006. 10.10 uur, 1Klapekster Elspeterheide, t.o.v de Noorderheide 

                                11.20 uur, 1Klapekster Gortelsche berg, landgoed Welna  

 Martin Jansen  

18:06 03-11-2006   

Vanmiddag bij Elburgerbrug 1 juv. Zeearend. 

Verder de eerste Grote Zaagbekken. 

In totaal 2600 Kleine zwanen aanwezig, 1400 op smalle deel en 1200 van Polsmaten tot Hoophuizen.  

 Martin Jansen  

19:59 02-11-2006   

Wat er momenteel gaande is met de Kleine zwanen in combinatie met de Randmeren is heel uniek. 

Vanmiddag 15:00 uur Drontermeer iets ten zuiden van Roggebot 193 (15 juv) inclusief een geringde vogel met halsband 642A, Gelderse 

Sluis 262 vogels (34 juv) en vlak voor Elburg 4 (2juv). (totaal Drontermeer 460) 

Het Veluwemeer is niet meer te tellen: 

Totaal smalle deel geteld/geschat een 1700 vogels. 

Het brede deel bij Poldsmaten en Hoophuizen heb ik van erg grote afstand bekeken door de telescoop, ook daar is het wit van de 

Knobbels en Kleine zwanen. 

Ik ga ervan uit dat ± 20% van alle Kleine zwanen die vanaf de Russische toendra's naar West Europa trekken, momenteel op de 

Randmeren zitten!!  

 Martin Jansen  

17:59 01-11-2006   

Na mijn ochtenddienst langs Drontermeer en Veluwemeer gereden. 

Ongelooflijke aantallen Kleine Zwanen. 

Bij de Gelderse Sluis Drontermeer 223 met 32 jongen. 

Elburgerbrug 45. 

Tussen de Ludgeruskerk en de Klink (eerste deel Oude Zeeweg) 1200 vogels met een 45 juv. 

En dan te denken dat slechts zo\\\'n 17000 tot 20000 vogels richting West Europa trekken!!!  

Dat betekend dat ik daar in 2 uurtjes 7,5% van de totale populatie gezien heb. Dat geeft nog weer eens aan hoe uniek het Veluwemeer is. 

Aansluitend aan Benno, ook gisteren kwamen de vogels oostelijker weg dan gebruikeliik. 

Zondag werden vanuit Denemarken veel overtrekkende Kleine zwanen gemeld. Zondagmiddag vanaf 16:00 uur begonnen ze hier bij de hun 

bekende slaapplaats bij het Ludgeruskerkje neer te vallen. Binnen enkele dagen is dat dus aangegroeid tot de eerder genoemde aantallen.  

 Benno van den Hoek  

13:22 01-11-2006   

Vanmiddag trokken 14 Kleine zwanen om ca. 12.45 uur over mijn huis aan de Bovenstraatweg in Oldebroek. De vogels kwamen uit het 

oosten (luidroepend) aangevlogen en gingen (uiteraard...) richting Veluwemeer. Dit is zeker geen doorgaande trekroute (door mij nog niet 

eerder overtrekkend hier gezien), maar mogelijk zijn ze door de sterke wind wat afgebogen.  

 roel pannekoek  

17:48 30-10-2006   

J.l. zaterdagavond de bosuilenexcursie gehouden in het kader van de Nacht van de Nacht. 

We hebben zelden zoveel belangstelling gehad voor een excursie van onze Vogelwacht. We moesten zelfs belangstellenden teluerstellen 

om de groep niet uitzonderlijk groot te laten worden. In 1e instantie wilden we met plm. 14 pers. het bos in, maar het werden er 22.  

De tocht begon met ontvangst door de gemeentelijke boswachter Roel Janssen met koffie en speculaas in zijn Bosschuur. Ruime inleding 

gehouden over het idee Nacht vd Nacht en de insteek van de avond: de Bosuil. 

Daarna in Leuvenum begonnen met de wandeling in de bossen van Natuurmonumenten (uiteraard met toestemming). Door de zware 

bewolking was het echt donker, en sommige deelnemers voelden zich niet behaaglijk: dus af en toe even checken met de zaklantaarn. Nou 

voorruit... De vleermuizenexpert met bat-detector had zich afgemeld wegens miezerregen. Vleermuizen vliegen niet met regen. Tijdens 

de tocht was het trouwens droog. Diverse keren de Bosuil tot roepen proberen te verleiden met de minidisc, doch tevergeefs. Het meest 

opvallend waren de vele glimwormen in de berm, maar dat viel niet in de categorie lichtvervuiling. Ongeveer 2 uur gelopen en geluisterd en 

door de restlichtkijker van Cornee Heij, VBW-lid en vrijwilliger van NM het bos bij nacht kunnen bewonderen. Heel vreemd hoe licht dan 

alles nog lijkt. 

Bij mij was er de teleurstelling dat niet 1 uil wilde reageren, maar de meeste deelnemers vonden het wel spannend bij donker in het bos te 

lopen. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar, maar dan zonder ander thema buiten de duisternis om. 

 Martin Jansen  

10:58 30-10-2006   

De aantallen Kleine zwanen lopen nu snel op. 

Vanochtend voor werktijd 385 bij Oude Zeeweg (21 juv.), terwijl er ook steeds vogels doorgingen richting Polsmaten. 

Martin Jansen  

18:05 29-10-2006   

Het water in het Veluwemeer is vanaf maandag 13 cm gezakt. Nu blijven de Pijlstaarten en Kleine zwanen wel zitten. 

Vanmiddag 16:30 162 Kleine zwanen ter hoogte van de Oude Zeeweg waaronder 3 families met in totaal 7 jongen.  

 Michiel de Vries  

17:45 29-10-2006   

Afgelopen vrijdag 27 oktober zat er bij ons in de tuin nog een mannetje zwartkop in de krentenboom.  

 Martin Jansen  
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14:48 28-10-2006   

Vanochtend Goorbeek Veluwemeer 1 Roerdomp, 1 Waterral en ± 150 Pijlstaarten. 

Nabij monding Papenbeek 3 Waterrallen, 2 ruzie makend en mij daardoor niet opmerkend, ± 50 Pijlstaarten en de 10 vaste Flamingo's. 

Totaal in het gebied nu 93 Kleine zwanen.  

 Theo  

20:09 27-10-2006   

Vanochtend op landgoed Tongeren veel Kruisbekken. Van 8 - 9.30 hoorde ik vrijwel constant de roep van overvliegende en aanwezige 

vogels. Ook later op de Heide geregeld overtrekkende groepen van 5 - 12 vogels. 

Ook veel overkomende lijsterachtigen (grote en kleine lijster, kramsvogel en koperwiek). Daarnaast twee Zwarte Spechten (een achterna 

gezeten door een Sperwer)  

 Martin Jansen  

18:04 26-10-2006   

Vanochtend de eerste 3 Nonnetjes op het Veluwemeer, allen vrouwtje of juv. Verder een paar Kemphanen aan Oude Zeeweg, 64 Kleine 

zwanen (1 juv.), 10 Flamingo's, 2 IJsvogels en 1 Waterral. De Kleine zwanen werden opgejaagd door 4 kite-surfers. Veel laagvliegende 

trekkers (tegen de wind in), vooral Veldleeuwerikken. 

Bij Polsmaten 38 Kleine zwanen, waarschijnlijk opgejaagd vanaf Oude Zeeweg, 11 Kemphanen en 8 Krooneenden. 

Broekbos Kapteinshut het onwaarschijnlijke hoge aantal van 375 Krooneenden !!! Het plasje voor de hut zat tjokvol. ± 30 mannetjes 

ertussen in de rui met grauwe snavels, ga ervan uit dat dit juv. mannen zijn, zou dus een goed jaar moeten zijn (heb zelf 6 broedparen 

vastgesteld in Baai bij Strekdam Drontermeer). Ook 2 hybrides, 1 had wat weg van Pijlstaart en de ander Krooneend x Wilde eend. Ook 

daar 5 Dodaarzen, 1 Waterral en 1 IJsvogel.  

 Martin Jansen  

22:09 25-10-2006   

Vanochtend Oude Zeeweg nabij Veluwemeer tussen een gemengde groep Kievitten/Goudplevieren/Veldleeuwerikken ook 11 Kemphanen op 

een oud maisveld. Bij de rietkragen daar 3 groepen Baardmannetjes, 11, 6 en 8 exemplaren, 2 Waterrallen en een Sperwer met een nog 

krijsende Spreeuw. Op/in het water 10 Flamingo's en 36 Kleine zwanen, opnieuw allemaal doortrekkers richting ZW, water is al aardig 

gezakt maar nog steeds te hoog. Ze vallen wel in het kranswierveld neer maar na korte tijd vliegen ze weer verder.  

 Martin Jansen  

18:37 23-10-2006   

Vanochtend 08:45 uur ter hoogte van de Flevocentrale aan de IJsselmeerdijk een Rode Wouw langsvliegend ri. ZW. Prachtig te zien 

vanaf mijn werkplek op ± 15 meter hoogte.  

Vanmiddag terug uit werk langs het Vossemeer gereden. Tussen de poffertjes ten noorden van de Zwaan ± 40 Kleine zwanen. Op de plaat 

wederom de 2 Rosse Grutto's, enkele Kemphanen, een Kluut, 1 Grutto en tussen ± 75 Bonte Strandlopers ook 5 Kleine Strandlopers. 

Veluwemeer vanmiddag slechts 2 Kleine zwanen. Nadat op 11 okt. de eerste Kleine zwanen van dit seizoen hier op het Veluwemeer gezien 

werden is het alleen maar minder geworden. Oorzaken zijn de nog steeds (te) hoge waterstand en de af en toe hoge recreatiedruk. Zo 

waren er gistermiddag meer Kite surfers (13) dan Kleine zwanen (3) te vinden tussen Elburg en Polsmaten.  

 Benno van den Hoek  

21:39 22-10-2006   

Gistermorgen waren 2 adulte Zeearenden enige tijd zwevend te zien bij de Grote Praambult in de Oostvaardersplassen. De witte staarten 

waren mooi zichtbaar in het zonlicht. Ze verdwenen daarna in noordelijke richting.  

 Martin Jansen  

19:42 20-10-2006   

Vanmiddag Vossemeer plaat 2 Rosse Grutto's. Zaten in grote gemengde groep die daar al een tijdje zit. Daarnaast o.a. ± 10 Kemphanen, ± 

100 Bonte Strandlopers, 1 Grutto, ± 100 Watersnippen, heel veel Wintertalingen, ± 100 Pijlstaarten. 

Ten noorden van eiland de Zwaan tussen de poffertjes 23 Kleine zwanen (1 juv.). 

Veluwemeer, na 2 dagen weg geweest te zijn, 16 Kleine zwanen, allen adult.    

 Martin Jansen  

11:48 17-10-2006   

Vanochtend eerste jonge Kleine zwanen op Veluwemeer, familie met 2. 

Totaal 14 aanwezig. Het gezinnetje kwam wat westelijker aanvliegen dan gebruikelijk en kwam daardoor in een wat te diep gedeelte. 

Werden door 1 van de oudervogels heel resoluut zwemmend tot op de juiste plaats gebracht, ± een kilometer verder. Daar sta je dan wel 

heel verwonderd naar te kijken. 

Verder 3 groepjes Baardmannen (15 ex), 2 IJsvogels.  

 Martin Jansen  

11:41 16-10-2006   

Vanochtend Veluwemeer gebied Goorbeek tot Sijpelbeek 1e Brilduiker, 34 Kleine zwanen, 15 Flamingo's (3 juv) en 1 IJsvogel. De Kleine 

zwanen beperken zicht nog tot het gebied van Goorbeek tot eerste caravancluster, waterdiepte 45 tot 70 cm. Tot op heden nog geen 

enkele jonge Kleine zwaan gezien.  

 Pascal Wink  

20:11 15-10-2006   

Voor het eerst sinds hele lange tijd weer eens wezen trektellen bij de Biezenburcht (Harderbroek) van 07.15 u tot 10.15 u.  Helaas niet 

echt een goede dag uitgekozen. Bewolkt, koud en veel wind. Het begin was nog aardig maar na negenen kwam er vrijwel niets meer langs. 

In totaal 26 soorten en 299 exemplaren. Talrijkste soort was de Graspieper (62). De leukste soort was een overvliegende Roodkeelpieper. 

Andere leuke soorten waren Waterpieper (ri. N), Grote Gele Kwik en Grote Zilverreiger. 

Verder in het Harderbroek o.a. nog twee Grote Zilverreigers, nog twee Waterpiepers, een Krooneend (ja, één maar..) en een Houtsnip. 

Hierna nog even het strekdammetje bij Strand Horst bezocht. Hier 1 ad. en 1 juv/1e winter Geelpootmeeuw, 5 (!) IJsvogels en een 

overtrekkende IJsgors. Tot slot nog een zesde IJsvogel bij de Weibeek, Stadsweiden.  

 Theo den Hertog  

18:26 15-10-2006   

Vanochtend richting de Gelderse Sluis (Noordeinde): 

In een groep (ca. 150 vogels) Grauwe Ganzen, circa 45 Kolganzen, 1 Grote Canadese Gans en 6 Taigarietganzen.  

 Michiel de Vries  

21:40 14-10-2006   

Vanmiddag in de nieuwbouwwijk Drielanden een grote gele kwikstaart  op de dakrand van een nieuw appartementencomplex. Elke keer 

vloog hij langs het gebouw naar beneden om insecten langs het gebouw te pakken. 

Dinsdag 10 oktober had ik bij ons in de buurt nog een roepende tjif-tjaf en zwarte roodstaart.  

 Martin Jansen  

13:35 14-10-2006   
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Op het Veluwemeer gisteren 16 Kleine Zwanen, vanochtend 13. Ze ziten op het ondiepste stuk waar kranswier groeit, het water is nl. nog 

op het hoge zomerpeil. 

Vanochtend op de plaat in het Vossemeer veel eenden en steltlopers. Daartussen stuk of 10 Kemphanen, 14 Bonte Strandlopers, 2 

Grutto's en 1 Rosse Grutto (andere vogelaar die net weg liep had 2 rosse gr. gezien). 

Martin Jansen  

10:51 12-10-2006   

Vannacht om 03:10 uur wakker geroepen door overvliegende Kleine Zwanen. Vanochtend rond 09:00 uur 36 exemplaren aanwezig bij de 

eerste caravans aan de Oude Zeeweg, Veluwemeer.  

 Martin Jansen  

20:42 11-10-2006   

Vandaag zijn de eerste Kleine Zwanen weer in Nederland gearriveerd. ± 40 in het Lauwersmeergebied EN 13 OP HET VELUWEMEER !!! 

Zag ze rond 16:00 uur vanuit mijn zeilbootje in de omgeving van de ondiepte voor het Ludgeruskerkje. 6 foeragerend op kranswier voor de 

eerste caravancluster en 4 rustend op de slaapplaats voor het kijkscherm. Later kwamen er nog 3 bij uit ri. NO. Was een prachtige 

ervaring. De zwanen op het meer begonnen al te roepen terwijl ik nog niets hoorde. Heel in de verte waren 3 witte stipjes in de lucht te 

zien. Toen ze geland waren werden ze begroet met het bekende gejoel en vleugelgeklapper met schuin vooruit gestrekte nekken. 

Wonderbaarlijk hoe ze na 7 maand afwezigheid precies dezelfde plaatsen weer opzoeken. Ben er later nog even naaroe gefietst en toen 

zaten ze met zijn allen voor de eerste caravancluster. Precies op die plaats wordt het iets dieper en begint het grote kranswierveld. Ook 

vorig jaar gingen de eerste vogels op die locatie foerageren. 

Verder daar aanwezig 17 Flamingo's 1 IJsvogel en vanuit de zeilboot eerder vanmiddag 7 Krooneenden ten zuiden van Pierland bij 

Hoophuizen.  

 Helma Schoonhoven  

07:29 11-10-2006   

Mijn dochter zag afgelopen zondag (08-10) bij Polsmaten een IJsvogeltje, waar ze een verdienstelijke foto van maakte, en bovendien één 

Grote Zilverreiger. Dit wilde ze toch maar mooi even vermeld hebben.  

 Martin Jansen  

18:13 10-10-2006   

Vanmiddag 15 Flamingo's omgeving Ludgeruskerkje Veluwemeer. 

Een groepje van 10 bestaande uit 3 juv. Chil. 6 ad. Chil. en 1 Caraïbische op het ondiepe voor het kijkscherm en 5 Europese voor de eerste 

recreatielandjes aan de Oude Zeeweg. 

Afgelopen zondag op de ondiepte daar een groep van ± 75 Pijlstaarten en 2 IJsvogeltjes bij één van de beekjes aan de Oude Zeeweg.  

Bij het Rietveld Drontermeer zondag 1 Tapuit, 1 IJsvogel en 3 Dodaarzen.  

 Michiel de Vries  

21:53 08-10-2006   

Vanmiddag aan het eind van de middag nog even naar het Beekhuizerzand geweest. Hier zag ik een grote groep Grote lijsters en ook nogal 

wat Roodborsttapuiten. Later vlogen er ook nog twee Raven over. Verder vloog er wat klein spul over wat ik niet op naam kon brengen.  

 Benno van den Hoek  

19:25 07-10-2006   

Ondanks de slechte weersverwachtingen is de World Birdwatch op de telpost Polsmaten grotendeels droog verlopen. Gedurende de dag 

vielen er enkele flinke buien en er stond een harde westenwind. Desondanks werden er tussen 7.15 en 16.00 uur ruim 7000 vogels geteld 

van 50 soorten. Aan de dag deden totaal 13 tellers mee en verdeeld over de dag was de telpost door 3-9 mensen tegelijk bemand. Tussen 

10.00 en 11.00 uur werd het tellen tijdelijk gestaakt vanwege enkele zware buien. 

Leuke waarnemingen waren de 6 Chileense Flamingo\'s (3 adult + 3 juv.), de ruim 60 Krooneenden (bijna een top 10 soort!), veel 

overvliegende Pijlstaarten en een IJsvogel. Door de sterke wind uit de verkeerde richting was er weinig echte trek. Aan het begin van de 

ochtend wel vrij veel Houtduiventrek. Erg leuk was ook de overtrekkende Grote Gele Kwik. 

Opnieuw was er veel overlast van de vele (kite-)surfers op het naastgelegen strand, die wél erg blij waren met de harde wind en soms 

bijna te pletter sloegen tegen de uitkijkbult. 

De landelijke en internationale resultaten druppelen langzaam binnen. Er wordt een kort verslagje van de dag gemaakt voor de volgende 

Anser.  

 Martin Jansen  

15:11 07-10-2006   

Omstreeks 12:30 uur Broekbos op de plas voor de Kapteinshut ± 110 Krooneenden. Mogelijk meer want het plasje is niet geheel te 

overzien. Ook 2 Dodaarzen.  

 Martin Jansen  

18:26 06-10-2006   

Afgelopen maandagochtend 03-10 een Tapuit bij het Rietland Drontermeer. 

Vanmiddag 1 vrouw of juv. Blauwe Kiekendief nabij Ketelhaven, O-Flevoland  

 Helma Schoonhoven  

07:24 02-10-2006   

Gistermiddag vloog er een enorme roofvogel over ons huis(hemelsbreed zo'n anderhalve km. vanaf Polsmaten), ik zag een laatste glimp, 

dus kreeg onvoldoende tijd om helder te krijgen wat het nou was. Zouden Visarenden zo'n eind van het water af gesignaleerd kunnen 

worden? Zeker weet ik wel dat het geen Ooievaar o.i.d. was. Ik weet alleen dat het groot was, maar wel met slanke contouren...  

 Martin Jansen  

21:38 01-10-2006   

Vanmiddag rond 13:00 uur onderaan Kamperdijkje naast Rietland 5 Tapuiten en 2 Paapjes. 

Martin Jansen  

18:27 30-09-2006   

En nog maar een melding, 

Vanmiddag vanuit m'n zeilbootje 14:00 uur 26 Ooievaars rondjes draaiend op thermiek boven industrieterrein Kruismaten Elburg, 

langzaam ri. NO. 

Tegelijkertijd vanaf het Drontermeer 1 Visarend (1e jrs), boven havenkanaal terugdraaiend ri. NO. 

15:00 uur Veluwemeer op de rand van de vaargeul, tegenover Ludgeruskerk 1 jagende Visarend. Kwam vanuit ri. Polsmaten en ging ook 

weer die kant op.  

 Martin Jansen  

10:57 30-09-2006   

Vanochtend 07:45 uur even naar Rietland gefietst. 

Op het Kamperdijkje 4 Tapuiten. Bij het scherm totdat de zon er goed bij kwam weinig te zien. In het zonnetje een groep van 8 

Baardmannetjes. Terwijl ik ze zat te bekijken kwamen er kringetjes (op het water) uit het riet. De kijker erop en het bleek een 
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Porseleinhoen te zijn die zich lekker in het zonnetje zat te wassen. Niet meer verwacht op 30 september, maar het was er toch weer één. 

Verder een IJsvogel, 2 Dodaarzen en enkele Waterrallen te horen. 

Terug langs het Kamperdijkje weer een paar Tapuiten en groepen Graspiepers.  

 Martin Jansen  

17:58 29-09-2006   

Vanmiddag even de nazomerconcentraties Krooneenden van de Randmeren bezocht. 

Bij Polsmaten 71 Krooneenden aan de rechterzijde van het scherm tegen de rietkraag tussen Tafeleendjes, Meerkoeten en Grauwe 

Ganzen. 

Voor de Kapteinshut in het Broekbos (Flevoland nabij Harderwijk) zelfs 93 Krooneenden, waarvan 40 "roodsnaveligen". Omdat je daar 

dicht op de vogels zit was hun zachte raspende geluidje steeds te horen. De mannen beginnen weer een beetje op kleur te komen.  

 Martin Jansen  

11:44 26-09-2006   

Gisteren vanuit werk langs het Vossemeer gereden. 

Op de plaat 3 Reuzensterns (2 juv.) tussen een grote gemengde groep met oa.: paar Grutto's, ± 70 Kemphaantjes, Wulpen, Kievitten, paar 

Watersnippen, Goudplevieren, Nijlganzen + 1 Casarca. 

Vanochtend bij kijkscherm Ludgeruskerk 3 Baardmannetjes, 8 Flamingo's waarvan 3 juv. en 1 Paapje op het prikkeldraad net naast het 

scherm. 1 Waterral vanuit het riet te horen. 

Korte Waarden 3 Gr. Zilverreigers + 1 Waterral.  

 Martin Jansen  

20:37 24-09-2006   

Vanavond 18:45 voor de zoveelste maal een jagende Visarend bij de Kerkdijk Veluwemeer. Gezien vanaf Veluwe Strandbad. Ging na een 

duik richting Goor, vermoedelijk met vis. 

Waarschijnlijk is dit exemplaar vanaf 8 september aanwezig, zie vanaf die dag nl. steeds hetzelfde gedrag bij 1 van de aanwezige 

Visarenden. Vermoedelijk de afgelopen week 3 pleisterende exemplaren aanwezig tussen Elburg en Polsmaten.  

 Michiel de Vries  

20:25 24-09-2006   

Vanmiddag bij kasteel Staverden gewandeld. Hier zijn ze het water rond het kasteel aan het uitbaggeren en hiervoor is het waterpeil 

omlaag gebracht. Hierdoor kon ik een volwassen grote gele kwikstaart mooi bekijken die op de drooggevallen oevers voedsel zocht en ook 

boven het water beestjes ving.  

 Martin Jansen  

16:28 23-09-2006   

Vanochtend 07:30 uur Rietland Drontermeer een Waterral een tijdje bekeken. Zat in waterriet en voelde met z'n lange snavel elke 

rietstengel onder water af op slakken ed. Vanaf verschillende plaatsen Waterrallen te horen. Verder de vaste Rietlandvogels: Gr. 

Zilverreigers, IJsvogeltjes, Watersnippen, Baardmannetjes, Dodaarzen, Bruine Kiek. 

Vanmiddag 14:30 uur 3 maal een Visarend omgeving Ludgeruskerk/Oude Zeeweg Veluwemeer. De eerste ging met vangst het Goor in. Bij 1 

van de recreatielandjes aan de Oude Zeeweg 4 Krooneenden. Bij kijkscherm 8 Flamingo's, Smienten en Pijlstaarten. Ook hier op diverse 

plaatsen Waterrallen te horen.  

 Michiel de Vries  

20:23 22-09-2006   

Gisterenmiddag zag ik bij het station van Nijkerk een ruigpootbuizerd vliegen. Hij vloog vrij laag over zodat de witte staart met de 

zwarte eindband goed te zien was. Na enkele minuten vloog hij over de bomen in de richting van Voorthuizen.  

 Martin Jansen  

19:37 22-09-2006   

17:45 een Visarend bij kijkscherm Ludgeruskerk Veluwemeer. Na een kwartiertje met vis naar het Goor vliegend. Ook daar nog de drie 

jonge Flamingo's + een tiental Pijlstaarten. 

Gisteravond op Kamperdijk bij Rietland een Tapuit.  

 Martin Jansen  

21:34 20-09-2006   

Vanmiddag vanuit de zeilboot toch nog weer 3 Visarenden op het Veluwemeer. 

Tot Hoophuizen gezeild, op de heenweg niets. Terug wel. 

16:55 uur 1 jagend bij Polsmaten. 

17:15 uur 1 jagend ri. ZW ten zuiden van de Klink. 

17:55 uur i jagend ri. ZW bij Ludgeruskerkje. 

De laatste was een 1e jaars, dook 2 maal op ± 50 meter van de boot en dat blijft spectaculair om te zien. 

Bij Polsmaten is men momenteel de Polsmatendam met 450 meter aan het verlengen met stortsteen (IIVR maatregel Groene Vangrail). 

Daar dus weinig te zien. 

Op de ondiepte voor het Ludgeruskerkje (Doornspieker Barg) 6 Flamingo's, waarvan 3 jongen. 

 Benno van den Hoek  

18:45 20-09-2006   

In navolging van de Gierzwaluwen zijn de Boerenzwaluwen ook massaal begonnen aan hun trektocht zuidwaarts. In een paar dagen tijd is 

de slaapplaats langs het Veluwemeer bij Elburg geslonken van een dikke 10.000 vogels naar enkele tientallen. Maandagavond hadden er nog 

ca. 30 gevlogen, maar na een stootduik van een Boomvalk bleven er nog enkele vogels ter plaatse en werden er slechts 4 gevangen. Vorig 

jaar waren de vogels rond 15 september ook ineens verdwenen, ondanks het warme nazomerweer toen. Blijkbaar gaan ze toch meer af op 

het verkorten van de dagen, dat nu met de dag sneller gaat.  

 Jan Kuijper  

17:57 19-09-2006   

14/09/2006 vanuit kano: Veluwemeer bij de Bremerberg  1 x visarend, 1 x ijsvogel. 

Korte Waarden 2 x ijsvogel  

 Martin Jansen  

18:07 18-09-2006   

Wordt een beetje eentonig, maar vanmiddag 16:30 uur opnieuw een jagende Visarend ri. ZW, Veluwemeer ondiepte voor de Kerkdijk 

(ludgeruskerkje). Het water daar ter plaatse is ± 30 cm ondieper dan het omringende ondiepe deel van het Veluwemeer en er groeit geen 

wier. Waarschijnlijk kunnen de Visarenden vanuit de lucht de vissen in dit gedeelte beter zien zwemmen, want ze komen er momenteel 

dagelijks terug. 

Ook ter plaatse aanwezig 10 Flamingo's. 3 jonge grijs-bruin getinte, 6 Chilenen en volgens mij 1 Caraïbische. Deze laatste is namelijk knal-

rose met rose poten, snaveltekening als van een Europese met een lichtere plek aan de snavelbasis. 

Voor het scherm vanaf 2 plaatsen een Waterral te horen.  
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 Jaap Denee  

15:00 18-09-2006   

Gistermiddag Harderbroek- Plan Roerdomp eens ingewandeld. Afgezien van het feit dat je een lopend buffet bent voor de muggen, is het 

vanaf de uitkijkbult aan het einde van het pad best leuk. Een mooi slik met veel potentie ligt aan je voeten. Jammer dat je er eerst langs 

moet (waardoor veel/alles opvliegt) voordat je op de uitkijkbult terecht komt. Schermen met gluurgaten zijn hier geen overbodige luxe. 

Laarzen overigens ook niet. Uiteindelijk hier o.a. de volgende soorten gezien: 1 geoorde fuut, 3 dodaarzen, 8 witgatjes, 1 bosruiter, 3 

groenpootruiters, 4 zwarte ruiters,  1 rosse grutto, 1 sperwer, 1 havik, 3 bruine kiekendieven, 1 boomvalk, 4 grote zilverreigers, enkele 

10-tallen kolganzen (mijn eerste van dit seizoen) tussen de vele grauwe ganzen), enkele 100-en smienten, slobeend, krakeend, pijlstaart, 

wintertaling, 1 zomertaling, ca. 30 putters en zo nog wat van het normale spul. Geen spannende dingen dit keer. 

Martin Jansen  

20:35 17-09-2006   

Vanochtend in de nevel even naar het Rietland, Drontermeer,  gefietst. 

De Waterrallen waren erg actief, 3 gezien, maar vanuit elke richting te horen. 

Prachtig Baardmannetjes, naast elkaar zittend, kunnen bekijken. 

3 IJsvogeltjes aanwezig, ook nog Rietzanger en Kleine Karekieten te zien onderin het riet op muggenjacht. 

Vanmiddag vanuit de zeilboot boven de ondiepte bij de Kerkdijk, Veluwemeer, 1 jagende Visarend, ± 15:30 uur.  

 Theo  

20:15 17-09-2006   

Vanmiddag boven "De Essenburgh" (Hierden) 2 Raven  

Michiel de Vries  

21:09 16-09-2006   

Vanochtend toen naar Hierden fietste zag ik ter hoogte van de wijk Frankrijk een zwarte specht vliegen. Deze werd door twee kauwtjes 

achtervolgt en weggepest.  

 Martin Jansen  

19:36 16-09-2006   

Vanmiddag 1 Visarend boven de baai achter de Strekdam, Drontermeer.  

 Martin Jansen  

09:09 16-09-2006   

Vanochtend rond 07:45 uur Ludgeruskerk 1 Visarend jagend ri. NO. 9 Flamingo's waarvan 3 bruingetinte 1e jaars. Vanuit riet Baardman en 

Waterral te horen. 

Oude Zeeweg gemengde groepen eenden te zien, voornl. Smienten. 

Bij Sijpelbeek 1 overvliegende Visarend ri. ZW. 

In totaal 12 overvliegende Gr. Zilverreigers.  

 Gerrit jan van Dijk  

20:12 15-09-2006   

Vermoedelijk een dunbek meeuw bij Veesen gezien. Bron dutchbirding  

 Jaap Denee  

14:23 15-09-2006   

Adult mannetje Witoogeend vandaag ook nog aanwezig op dezelfde plek in het Harderbroek. Geen tweede vogel kunnen vinden.  

 Helma Schoonhoven  

12:24 15-09-2006   

EVEN RECLAME MAKEN: Open Dag Hierdense Poort, zaterdag 16 september van 12.00 tot 16.30 uur, op Landgoed Hulshorst(oudeweg 

Hulshorst, aan de weg tussen Hierden en Hulshorst, volg de borden Open Dag): een informatiemarkt, een hoogwerker van 38 meter hoog 

die je een goed zicht geeft op de plek waar het Ecoduct komt, activiteiten voor kids en een hapje en een drankje! Toegang gratis.  

 Jaap Denee  

14:01 14-09-2006   

Daarnet -tijdens de lunch- vanaf de Knardijk 20 minuten gezocht op de grote plas van het Harderbroek. Op een van de rietpollen achter 

in de plas zat een adult mannetje Witoogeend te poetsen. De afgelopen weekend door Pascal waargenomen juveniel heb ik in die korte tijd 

niet kunnen vinden, maar mogelijk zitten er dus 2 exemplaren.  

 Michiel de Vries  

20:57 13-09-2006   

Gisteren zaten de Grauwe Franjepoten niet meer op het bouwterrein aan de Westkadijk in Nijkerk. Maar wel zag ik in een van de plasjes 

een juv. Grote Gele Kwikstaart. Dus het blijft een leuk terrein om in de lunchpauze eens heen te lopen. 

Vandaag boven Stadsweiden een Sperwer en een Wespendief boven elkaar in de lucht. Erg leuk om te zien.  

 Martin Jansen  

23:11 12-09-2006   

Vanmiddag 2 Reuzensterns Vossemeer (plaat).  

 Jaap Denee  

17:20 12-09-2006   

Ben vanmiddag even op de plek langs de Arkervaart in Nijkerk wezen kijken: heb de Grauwe franjepoten niet gezien.  

 Michiel de Vries  

19:54 11-09-2006   

Vanmiddag in de lunchpauze weer een wandeling gemaakt langs de Arkervaart naar het bouwterein nabij het centrum waar een aantal 

weken zwarte ruiters zag(zie 24-8). 

Vandaag zaten in een plasje tot mijn stomme verbazing twee grauwe franjepoten die je tot op 2 a 3 meter kon naderen. Zo kon je ze 

prachtig zien voedsel zoeken en bekijken. Van de omgeving trokken ze zich niets aan wat een kraanmachinist was aan de rand van de poel 

bezig met het verrijden van stapels stenen. Volgens hem zaten ze er al sinds vrijdag.  

Dus ga je vogelen in de buurt van Nijkerk is het misschien wel de moeite waard hier eens te kijken. Het bouwterrein is aan het einde van 

de Westkadijk die langs de Arkervaart ligt.  

 Martin Jansen  

18:28 11-09-2006   

Had vandaag nog vrij en bij gebrek aan wind met de kano het Drontermeer opgeweest. 

Bij Rietland een Boomvalk, bij Eekt 3 Krooneenden (1 man) en 7 Gr. Zilverreigers bij elkaar. "Overal" Baardmannetjes te horen, zeker 20 

gezien. 

Terug bij Elburgerbrug een Grote Gele kwikstaart rondscharrelend tussen de basaltkeien. 

16:00 uur vanaf camping Veluwe Strandbad gezien 1 Visarend bij de Riviera camp. 

Even naar kijkscherm bij de Kerkdijk gefietst. Daar 2 Visarenden gelijktijdig (17:00 uur). 
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1 verdween ergens bij de brug en de andere ging met vis richting het Goor. 

Daar op het ondiepe deel 6 Flamingo's, allemaal Chilenen, zowel poten als snavels zichtbaar.  

 Martin Jansen  

21:02 10-09-2006   

Misschien dezelfde Visarenden als Theo, 1 om ± 15:15 uur en 1 om ± 15:45 uur ter hoogte van Ludgeruskerk, gezien vanuit zeilboot. Een 

eindje voor Polsmaten een vliegende Flamingo. 

Vanavond rond 18:00 uur gezien vanaf camping Veluwe Strandbad een Visarend bij de Riviera Camping. Op dat zelfde moment daar ook 

weer 2 Reuzensterns vissend. Nu ik zie welk formaat vis ze opduiken is ook duidelijk waarom ze zo'n mega snavel hebben.  

 Pascal Wink  

20:56 10-09-2006   

Vandaag voor het eerst sinds (hele) lange tijd weer eens gevogeld in de buurt van Harderwijk. 

Bij het Harderbroek bevond zich tussen de vele Kuif- en tafeleenden een juveniele Witoogeend. Hier verder nog twee Grote 

Zilverreigers en een vrouwtje Krooneend. Het strekdammetje bij Strand Horst bood, als vanouds, weer een mooie gelegenheid om de 

verenkleden van de grote meeuwensoorten te vergelijken. Grote- en Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en Geelpootmeeuwen waren in 

verschillende kleden aanwezig. Van de laatste soort: 2 à 3 adult en 1 juveniel. Een 2e zomer vogel betrof mogelijk ook deze soort maar 

kon niet met zekerheid gedetermineerd worden. Om de verwarring compleet te maken was er ook nog eens een geelpotige Zilvermeeuw 

(of hybride Zilver X Geelpoot..) aanwezig. Tenslotte liet een Draaihals zich fraai bekijken op een grasveldje langs de Sonnevancklaan in 

Harderwijk.  

 Theo  

18:49 10-09-2006   

Vanmiddag met vrouw en kinderen langs de Oude Zeeweg (nunspeet - doornspijk) gefietst. Bij de Ludgeruskerk 1 Visarend die vlak bij het 

scherm een grote vis uit het water pakte. Dit tot grote vreugde van een oude man die dit met mijn verrekijker bekeek en me verzekerde 

dat hij dit niet snel zou vergeten. 

Op de terugweg nog 1 visarend (als visarenden'een grote vis binnen 30 minuten kunnen verorberen kan het dezelfde zijn geweest) en 1 

jagende Havik. Boven het riet tot twee maal toe een Bruine Kiekendief. langs de Molenweg een (ik denk Oranje) Luzernevlinde. 

Martin Jansen  

12:32 10-09-2006   

Vanochtend rond 11:00 uur 2 jagende Reuzensterns voor camping Veluwe Strandbad, Veluwemeer nabij de Elburgerbrug. 

1 van de vogels kwam steeds vrij dichtbij en pakte twee keer een vrij forse vis van ± 15 cm (liet er 1 weer vallen). Vlak voor hij dook liet 

hij zijn poten hangen en dan was duidelijk te zien dat hij geringd was. 

Een niet eerder gemelde waarneming van de zelfde soort, 28-08 twee bij de IJsselkop rustend op palen van visfuiken.  

 Benno van den Hoek  

18:01 09-09-2006   

Voor het kijkscherm bij Rietland Elburg vanmiddag een IJsvogel, die bij aankomst kortstondig op het kijkscherm zat en later nog een 

keer langsvloog. Langs het fietspad tussen de Wijkerwoldweg en Driemerkenweg een wegvliegende Gele Kwik (samen met vele witte) en 

een Tapuit.  

 Martin Jansen  

11:34 09-09-2006   

Vanochtend Oude Zeeweg 2 maal een Tapuit op een paaltje. 

1 Visarend boven Veluwemeer, later met vis wegvliegend boven weilanden aan de Gelderse kant.  

 Martin Jansen  

18:39 08-09-2006   

Zojuist even naar het scherm bij de Kerkdijk gefietst (Ludgeruskerkje, Veluwemeer). 

4 Visarenden te zien. 

1 recht voor het scherm en met vis het Goor invliegend. 

3 jagend ten westen van het kijkscherm. 

Ik vind het wel opvallend dat ze nu minder bij het Vossemeer zitten en veel op het Veluwemeer. Ben terug van het werk de afgelopen 

weken regelmatig langs het Vossemeer gereden en daar zie je ze nu niet. Misschien een verband met het vele regenwater van de 

afgelopen tijd (uitstroom IJssel nabij Vossemeer). 

Groepjes Watersnippen langsvliegend te zien/horen. 

Op het ondiepe deel voor het scherm Pijlstaarten en 5 Flamingo's (4 Chilenen en 1 Europese afgeleid aan de snavelpunten). 

 Benno van den Hoek  

14:00 08-09-2006   

Gisteravond op de Korte Waarden bij Elburg (naast Veluws Strandbad) rond de 300 Boerenzwaluwen gevangen. De totale groep op deze 

slaapplaats bestaat momenteel uit zo'n 10.000 vogels. Erg leuk was een Boerenzwaluw met een Madrid-ring, wat niet vaak voorkomt.  

 Adrie Hottinga  

23:00 06-09-2006   

1 Visarend ter hoogte van Larservaart op 27 augustus. Op 4 september 1 Slechtvalk in OVP - begrazingsgebied. Op 5 september rusten 41 

Ooievaars s'nachts in een graanveld en thermieken op 6 september om 12.00 uur ter hoogte van vliegveld Lelystad.  Op 6 september 

s'avonds op drie locaties roepende Steenuilen in Vorchten.  

 Martin Jansen  

19:50 06-09-2006   

Vanmiddag rond 15:30 uur Vossemeer 1 Reuzenstern nabij "de Zwaan" 

Drontermeer Strekdam 16:00 uur 1 Visarend.  

 Martin Jansen  

18:55 05-09-2006   

Vandaag mijzelf getracteerd op een snipperdag = dagje zeilen. 

Tussen Elburg en Hoophuizen 10 x een Visarend in de kijker gehad (ja TIEN) 

11:45 uur Ludgeruskerkje 1 vl. ri. ZW 

12:15 uur bij de Klink 1 jagend ri. ZW, dook vlak achter een Knobbel die zich rot schrok. 

14:00 uur surfstrand voor Bremerbergse hoek 1 jagend ri. NO 

14:15 uur Polsmaten 1 jagend ri. NO 

15:30 uur 2 exemplaren bij eiland de Ral tegenover Polsmaten ri. ZW 

16:30 uur 1 jagend ri. ZW bij Riviera camping 

16:45 uur 1 jagend voor Korte Waarden, met vangst naar Spijkbos. 

17:00 uur 1 jagend bij de Elburgerbrug ri. ZW 

17:40 uur vanaf fiets gezien 1 jagend bij de Korte Waarden. 
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Ongetwijfeld heb ik er een paar twee of drie maal gezien, maar afleidend uit tijdstip en vliegrichting kom ik op minimaal 5 exemplaren. 

Regelmatig Visdiefjes en kleine groepjes Zwarte Sterns. 

Tussen Ludgeruskerkje en Goorbeek (ondiepste deel Veluwemeer) groepen Slobeenden, 4 Krooneenden, 3 Pijlstaarten, 1 Chileense 

Flamingo en 1 Gr. Zilverreiger.  

Vanochtend bij kijkscherm Rietland 1 man Rosse Stekelstaart, 4 Gr. Zilvereiger en 2 groepen Baardmannetjes roepend/af en toe een paar 

te zien.  

 Martin Jansen  

22:36 04-09-2006   

Vanavond (18:00 uur) nog een Gierzwaluw, IJsselmeerdijk Flevocentrale. 

Vanochtend 6 Ooievaars in weiland naast de Drontermeerdijk (Gelderse kant). 

Afgelopen zaterdagochtend een Boomvalk aan de Korte Waarden Veluwemeer en 's avonds een Boomvalk bij Rietland Drontermeer.  

 Michiel de Vries  

21:40 03-09-2006   

Even een waarneming van buiten onze regio. Ik ben net terug van familiebezoek in het westen van het land. Op de A9 ter hoogte van 

Amsterdam Zuid-Oost beter bekend als de Bijlmermeer vloog een Zwarte Wouw vlak voor ons over de snelweg op drie meter hoogte 

boven de rijbaan. Hierdoor konden wij hem goed zien en wisten we gelijk wat het was. Nog even getwijfeld aan een bruine kiekendief 

omdat we de V in de staart niet konden zien maar nadat we het thuis hadden opgezocht wisten we het zeker. Dit was een Zwarte Wouw.  

 Sjoerd Radstaak  

12:28 03-09-2006   

Voor de administratie nog even wat oude waarnemingen: 1 mei 1989 vloog een.....nee geintje. Op 13/8 2 Grote Zilverreigers onvermeld 

gelaten. Deze bevonden zich bij Elburg-RNI. Een week later (20/8) op dezelfde plek het volgende: 6 Watersnippen Vl, t.m 1 roep. 

Baardman Tp, 2 Ooievaars Tp/Vl en t.m 1 Porseleinhoen Tp. Eerst relatief ver en kort een stukje zwemmend, daarna (ander?) exemplaar 

kort, maar dichtbij in de rietkraag lopend. Op beide dagen (dus 13/8 en 20/8) ook Boomvalken, op eerstgenoemde datum bij Riviera-

camping en op laatstgenoemde datum bij camping Veluwe-Strandbad even voor de brug van Elburg.    

 Sjoerd Radstaak  

12:27 03-09-2006   

Gisteren (2/9) met Rob Compaijen van 10.00 tot 16.30 vogels gekeken langs vrnl. de randmeren. Begonnen bij Polsmaten. Dit leverde de 

volgende soorten op: ter plaatse waren 2 roep. Oeverlopers, 3 Bosruiters, 1 Witgat, 3 roep. IJsvogels (t.m m/v), 1 Dodaars en t.m 11 

Grote Canadese Ganzen. Een Grote Zilverreiger vloog langs en een Visarend hing iets noordelijker ter plaate. Bij Hoophuizen vervolgens 4 

Grauwe Vliegenvangers en een roep. IJsvogel. In de Duintjes even later een 2de exemplaar roep. IJsvogel, als ook 1 zing.(!) Braamsluiper, 

1 overvliegende Gele Kwikstaart en 2 roep. Boompiepers. In de bosjes t.m 8 roep. Tjiffen en een 6-tal roep. Zwartkoppen (ook zingend!). 

Vervolgens nar de Ludgeruskerk gefietst, alwaar 1 Gele Kwikstaart luid overvloog en een Grote Zilverreiger ter plaatse was. Leukste 

waren hier 2 adulte Visarenden welke aan het jagen waren boven het Veluwemeer. Een stukje verder een groep van minstens 180 

Goudplevieren in de weilanden nabij Doornspijk. Toen doorgefietst naar Noordeinde (Rob tot Elburg-RNI) en via de Kleine Woldweg via 

Oosterwolde en Oldebroek terug naar 't Harde. Dit leverde tot aan het RNI de volgende soorten op: 26 roep. Watersnippen opvliegend, 1 

roep.(!) Grote Zilverreiger, t.m. 2 roepende Baardmannetjes, 5 Ooievaars (3 ad/2 juv.) en een langsvliegende Gierzwaluw. Ook vlogen er 

hier 2 luid roepende Gele Kwikstaarten over. Toen verder alleen gefietst wat vervolgens nog 3 Grote Zilverreigers (Vl of Tp), nog 4 

Watersnippen, 2 Kemphanen, kleine 100 Goudplevieren en groepjes van 1+3+1 roep. Gele Kwikstaarten (Vl of Tp) heeft opgeleverd. 

Leukste was echter de 4de Bosruiter van vandaag welke zich open en bloot bevond tusse de Kieviten midden in een weiland! Het betrof 

een juveniele vogel.  

    

 Michiel de Vries  

22:04 01-09-2006   

Aan het eind van de middag toen ik van mijn werk in Nijkerk over de provinciale weg naar huis reed zag ik in een weiland ter hoogte van de 

Hooiweg in Putten een groep van ongeveer 30 tot 40 Ooievaars staan. Ze stonden te ver van de weg om het juiste aantal te tellen dus mijn 

schating is wat aan de voorzichtige kant maar een prachtig gezicht was het wel.  

 Theo  

20:23 01-09-2006   

Boven de Tongerense Heide vanochtend 

 

Boomvalk 2 

Kruisbek 1x6 en 1x1 

Sperwer 

Raaf  

 Martin Jansen  

21:45 31-08-2006   

Vanavond 18:45 uur 1 Visarend Korte Waarden Veluwemeer, in het riet daar 1 juv. Waterral. 

Een uurtje later boven Rietland Drontermeer nog 2 Gierzwaluwen constant hun rondjes draaiend tussen de andere zwaluwen. Daar 1 

Nijlgans met nog 6 heel kleine donsjongen 

Martin Jansen  

21:50 30-08-2006   

Vanavond bij de Goorbeek Veluwemeer een jagende Visarend, op de rand van de vaargeul. 

Pas na een uur en vele malen duiken kreeg hij een vis te pakken. De zon was toen al onder, rond 20:35 uur. 

De vogel vloog er mee naar het Spijkbos. Ook vorig jaar zag ik ze regelmatig vanaf het randmeer naar het Spijkbos vliegen en had toen 

het gevoel dat ze ook de Spijkvijver bezochten. 

Vanuit het riet bij de Goorbeek regelmatig Waterrallen te horen.  

 Martin Jansen  

21:53 29-08-2006   

Gisteren Vossemeer een jagende Visarend, die uiteindelijk met prooi over de dijk ri. bos vloog. 

Vanmiddag rond 17:00 uur, toen het zonnetje er wat meer door kwam, nog 1 Gierzwaluw tussen vele Huiszwaluwen hoog tussen de 

gebouwen van de Flevocentrale aan de IJsselmeerdijk.  

 Jaap Denee  

19:45 29-08-2006   

Op www.waarneming.nl is al twee keer melding gemaakt van de aanwezigheid van een Zwarte ooievaar in het Harderbroek: vanmiddag en 

afgelopen vrijdag. Ik heb zelf daarnet een rondje om het gebied gereden, maar heb (vanaf de weg/dijk) de vogel niet gezien. Wellicht 

toch leuk om in de gaten te houden. Mogelijk zit de vogel er nog. Ik weet overigens niet of het beest in het oude of in het nieuwe deel 

gezien is.  
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 Benno van den Hoek  

18:12 28-08-2006   

Nu ik het bericht van Martin lees herinner ik me ineens dat ik de volgende waarneming vorige week niet heb doorgegeven: 

Op woensdagavond 23 augustus j.l. zagen we tijdens de zwaluwvangsten eerst 4 en later 6 Lepelaars langsvliegen richting Noordeinde.  

 Martin Jansen  

21:24 27-08-2006   

Vanavond Korte Waarden Veluwemeer regelmatig Waterrallen te horen, 1 ad. te zien gekregen. 1 overvliegende Lepelaar en rond 20:40 

uur tussen "wolken" Boerenzwaluwen een jagende Boomvalk.  

 Theo  

20:05 27-08-2006   

Vanmiddag 1 Appelvink in de tuin 

 Jaap Denee  

00:24 27-08-2006   

Vanavond bij Rietland Drontermeer ook nog 2 Gierzwaluwen. Heb tot 20.00 uur bij het kijkscherm gestaan: het Porseleinhoen liet zich 

niet zien. Wel erg fraai een juveniele en een adulte Waterral op enkele meters vrij fouragerend tussen het schiereilandje met het 

kijkscherm en de 'vaste wal'. Naast het grote aantal Watersnippen en Bosruiters dat langs en over vloog, ook 1 Bokje opvliegend vanuit 

het gebied.  

 Martin Jansen  

13:02 26-08-2006   

Vanochtend Korte Waarden Veluwemeer 1 langsvliegende Visarend. 

Rietland Drontermeer toch nog weer 4 Gierzwaluwen + man Rosse Stekelstaart.  

 Martin Jansen  

16:22 25-08-2006   

Vanochtend nog enkele late Gierzwaluwen, minimaal 3, tussen een grote groep Huiszwaluwen. 

Bij Flevocentrale, Lelystad aan de IJsselmeerdijk (werk).  

Terug langs Ketel-, Vosse- en Drontermeer gereden, weinig te zien, slechts 1 Visarend  bij de IJsselkop.  

 Michiel de Vries  

20:27 24-08-2006   

Vanmiddag in de lunchpauze even een rondje wezen lopen vanaf het gemeentehuis in Nijkerk langs de Arkervaart. Bij een bouwterrein vlak 

langs de Arkervaart vlogen bij een grote plas twee zwarte ruiters op. De witte wig op de rug viel goed op en de roep was ook goed te 

horen.  

 roel pannekoek  

17:14 24-08-2006   

Gisteravond (wo 23/8) een zwoele zomeravondtocht over de Uddelse heide met zowaar nog een ratelende en roepende Nachtzwaluw. De 

vogel vloog kennelijk nieuwsgierig rondjes om Jaap en mij en bleef een moment biddend boven de hei hangen.  

 Benno van den Hoek  

20:04 23-08-2006   

Hierbij nog een serie nagekomen waarnemingen van de vogeltocht samen met Ronald van Katwijk naar de Oostvaardersplassen, j.l. 

zaterdag (19/8): 

 

* Harderbroek (9.00-9.30 u.): 

- 1 Groenpootruiter en 4 Kemphanen, foer. in nieuwe uitbreidingsgebied. 

- Veel Wintertalingen, waartussen enkele Zomertalingen en 2 Dodaarzen. 

- > 100 Watersnippen, vnl. rustend op droogliggend gedeelte t.p.v. grote plas langs Knardijk. 

 

* Kleine Praambult, OVP (ca. 10.15-11.00 u.): 

- 2 Zeearenden, adult, 1 prachtig zwevend richting Jan v/d Bosch-pad en 2e ex. zwevend richting Oostvaardersdijk. 

- 1 Groenpootruiter en enkele Kluten op de plas. 

- Enkele tientallen Canadese Ganzen en diverse Grote Zilverreigers, langs en rond de plas. 

 

* Jan v/d Bosch-pad (ca. 11.30-13.00 u.): 

- 1 Kraanvogel, adult. Ter plaatse in het drassige gedeelte achter de grote plas. Vogel foerageerde lange tijd in gezelschap van een Grote 

Zilverreiger en maakte soms rare sprongen met klapwiekende vleugels, die deden denken aan de paringsdans van de vogels. Zolang wij ter 

plaatse waren hebben we de vogel prachtig kunnen bekijken. 

- Diverse Grote Zilverreigers en een tiental Lepelaars. Verder overal in het gebied veel jonge Bruine Kiekendieven. 

 

* Lepelaarsplassen (ca. 13.15-15.00 u.): 

- 2 Dodaarzen, zwemmend voor de vogelhut. 

- Later langs de Oostvaardersdijk richting Lelystad nog 3 Grote Zilverreigers bij één van de uitkijkpunten. 

 

* Vogelhut 'De Kluut' (ca. 15.45-16.15 u.): 

- 6 Lepelaars, rustend langs de rietkraag aan de overkant van de Keersluisplas. 

 

* Vossemeer, nabij IJsselmonding (ca. 17.00-17.45 u.): 

- 2 Visarenden, 1 adult ex. zat op een paaltje van een ca. 30 cm lange vis te eten. De 2e vogel vloog enige tijd boven de IJsselmonding 

rond. 

- Ook hier weer enkele Grote Zilverreigers ter plaatse. De laatste vogel zagen we vliegend nabij de Bolsmerksluis op de Zomerdijk.  

 Theo  

16:53 23-08-2006   

Elburg -Rietlanden- vanochtend 

Een nulwaarneming is ook een waarneming. Vandaag deed ik dus voor de derde maal een (nul) waarneming van een Porseleinhoen. Heeft 

iemand tips hoe en waar ik de beestjes (ik hoorde dat er twee aanwezig zijn) kan zien. Wel hoorde ik vanochtend ca. 10 minuten een 

roepend geluid onder uit het riet (als je door het scherm kijkt achter je rug), maar dat leek niet op het 'zweepje' van de porseleinhoen. 

misschien een contactroep? 

 

Wel aanwezig: IJsvogel, dodaars met jong, grote zilverreiger, blauwborst en Tapuit  

 Helma Schoonhoven  
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18:52 21-08-2006   

Na 20 kilo vogelvoer te hebben gehaald bij de Welkoop, barst mijn tuin zowat uit zijn voegen van diverse soorten vogels. Maar vanavond 

was zelfs het huis bijna te klein, want een schattig klein vogeltje zat op de stoep. Volgens mijn boek een Fitis aan de afmetingen te zien, 

maar ik vond hem of haar wel erg geel van kleur. Anyway, verrukking alom aan de Randweg. Na niet al te lange tijd werd het kleintje 

continue weggejaagd door de Boomklevers. Ach ja, ook in de natuur geldt het recht van de sterkste. Opnieuw een leuke ervaring vandaag, 

en ik ben blij dat ik het vogelen nog niet helemaal kwijt ben...  

 roel pannekoek  

09:23 21-08-2006   

Het kan bijna niet anders of vogelaars moeten wel eens als in een slapstick tegen een lantaarnpaal aanlopen, aangezien ze continu de lucht 

afspeuren. De laatste dagen b.v. om de laatste Gierzwaluw van dit jaar te spotten. Vrijdagmiddag 18/8 een expl. over ons huis in H'wijk. 

Waarsch. hetzelfde expl. werd even later door Tjalling van der Meer opgepikt. 

Zaterdagmiddag 14.30 uur opnieuw 1 expl. over ons huis en zondagmorgen 20/8 een expl. over Stadsweiden (med. Chris Herzog) 

Helma Schoonhoven  

22:13 20-08-2006   

Na buienradar.nl in de gaten te hebben gehouden, schatte ik in dat het vanavond rond 20.00 uur even droog zou moeten zijn bij het 

rietland achter Elburg. En inderdaad, op de heenweg brak de zon al even door. Ik zag ter plaatse de inmiddels beroemde Porseleinhoen. 

Verder de Bruine kiekendief al zwevende en buitelend boven het water. Verder richting Noordeinde 'slechts' zes Ooievaars in weilanden 

en op daken. Had ik dat berichtje nou maar voor die tijd gelezen, dan had ik nog beter opgelet. Tegen negenen vanavond regende het 

alweer, maar de luchten boven de polder waren fascinerend.  

 Martin Jansen  

21:29 20-08-2006   

In de serie late Gierzwaluwen: vanochtend rond 08:00 uur een eenzame boven Rietland Drontermeer. 

Daar ook 2 Waterrallen (1e jr.) 

Korte Waarden Veluwemeer ook 1 Waterral.  

 Michiel de Vries  

17:48 20-08-2006   

Gisteravond zat er een sperwer bij de buren op de nok van het dak. Deze sperwer zit er regelmatig uit te rusten nadat hij/zij getracht 

heeft de mussen uit de meidoornhaag te jagen. Dit kan soms z'on 15 tot 30 minuten doorgaan met pauzes. Soms heeft hij/zij er een te 

pakken maar meestal zijn de mussen hem te snel af. Dit is natuurlijk een prachtig gezicht die duikvluchten op de mussen in de haag.  

 Theo  

17:17 20-08-2006   

Ik vond de 51 Ooievaars die ik vanochtend tegenkwam in Noordeinde al veel, blijkt dat ik de helft heb gemist....... 

 

Wel een Reuzenstern boven het Drontermeer  

 via Ben v.d Brink  

13:56 20-08-2006   

Gisteren aan het einde van de middag werd het zo rustieke Noordeinde getroffen door een ware Ooievaars-invasie. Langs de Groote 

Woldweg even buiten het dorp streken maar liefst 93 Ooievaars neer! De vogels waren eerder op de middag overgetrokken bij het gebied 

Vreugderijkerwaard langs de IJssel bij Zwolle (zie www.vwgzwolle.nl), waar men 91 vogels telde. De vogels werden bij Noordeinde ook 

enige tijd zwevend op thermiek gezien, wat een adembenemend schouwspel was. Veel vogels hebben de nacht doorgebracht op daken van 

huizen, waaronder 4 op die van Bennie en 3 op het huis van de buren. Vanmorgen waren er nog overal in het dorp Ooievaars te zien, 

waaronder vrij veel met ringen. Dit bevestigd het vermoeden dat de vogels afkomstig zijn uit de omgeving van Ooievaarsdorp De Wijk bij 

Meppel. De trekroute via Zwolle wijst hier ook op.  

 Martin Jansen  

13:46 19-08-2006   

Enkele minuten geleden nog een Gierzwaluw overvliegend boven onze woning. 

 

Vanochtend (± 11:15 uur) opnieuw een Porseleinhoen, nu weer in Rietland Drontermeer. Was te zien op het slikrandje rechtsachter het 

kijkscherm, volwassen exemplaar. Ben er de afgelopen tijd bewust naar op zoek en ze blijken toch algemener voor te komen dan dat ik 

verwacht had. 

Ook een IJsvogeltje aanwezig daar ter plaatse.  

 Martin Jansen  

21:25 18-08-2006   

Yes, vanavond mijn derde Porseleinhoentje van dit jaar. 

Nu 1 aan de Korte Waarden (Veluwemeer). Vogeltje was er al twee maal eerder gezien door iemand anders en ben dus op die gegevens 

afgegaan. 

Vogel was een paar maal vanaf enkele meters afstand te zien. Ook twee Waterrallen te zien op dezelfde locatie.  

 Theo  

21:02 18-08-2006   

Vanmiddag op de Tongerense Heide (14-15.15 uur) vrij veel Roofvogels. Minimaal 2 Boomvalken waarvan er 1 een Sperwer verjoeg. Het 

vermoeden van minimaal 1 Wespendief (dat blijf ik lastig vinden op een afstand) en de nodige (min 5) waarvan er 3 Onophoudelijk in de 

buurt zweefden, even uit beeld verdwenen en weer terugkwamen. Na een keer of 5 waren het er ineens 4 waarvan de 'nieuwe' vogel 

direct opviel door zijn zandbruine tot roodbruine kleur. Op de bovenvleugel had de vogel wat lichtere vlekken op de uiteinden van de 

vleugel. Aan de onderkant was de vogel ook zand- tot roodbruin. Opvallend waren de lichte staart, de duidelijke, zwarte 

vleugelachterrand, de lichte hand en armpennen en de zand- tot roodbruine dekveren. Duidelijk zichtbaar was aan beide zijden van de 

ondervleugel een zwatre komma op de overgang van dekveren naar handpennen (zoals bij een velduil). 

De grootte was iets kleiner dan de buizerd die naast hem/haar vloog, maar iets groter dan de twee overige Buizerds die in de buurt 

vlogen. 

 

Ik heb niet eerder zo'n kleur buizerd gezien. Wellicht gaat het om een Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus. Wie kan hier iets zinnigs 

over zeggen? 

 

Thuis vloog nog een Gierzwaluw over.  

 Jaap SchrÃ¶der  

23:44 16-08-2006   

In het kader van 'wie ziet nog late gierzwaluwen': woensdagavond 16 augustus boven Mecklenburglaan, Harderwijk, een eenzame 

gierzwaluw de bui tegemoet.  
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 Ronald van Katwijk  

19:27 15-08-2006   

13-08-06 tijd 12.15uur locatie Polsmaten één grote ziverreiger en één kleine ziverreiger samen aan het voedsel zoeken. 15 minuten later 

een koppeltje zwarte zwanen.  

 Sjoerd Radstaak  

19:36 14-08-2006   

Gisteren, 13/8, bij RNI Elburg rond 10.35 waarschijnlijk dezelfde Visarend als Martin waargenomen die, na één rondje, strak doorvloog 

richting de brug van Elburg. Bij de hut nog een Watersnip, 2 Dodaarzen (juv + ad.) en t.m 1 roepende Baardman. 3 roepende gele 

Kwikstaarten overvliegend. Na het werk weer even een kleine 3 kwartier gestaan: 5 Lepelaars overvliegend naar Noordeinde en 2 juv. 

Waterrallen als resultaat (rechts achter de hut). Volgens mij is dit op het moment door de hevige regen de enige plek waar rallen 

zichtbaar zullen zijn...  

 Via J. Schröder  

20:15 13-08-2006   

Jaap Schröder zag vandaag nog 2 Gierzwaluwen vliegen boven zijn huis in Harderwijk. De meute is echter al op weg naar zuidelijke 

oorden.  

 Benno van den Hoek  

16:10 13-08-2006   

Het observatiepunt bij het rietland Elburg leverde vanmiddag alleen een jonge Dodaars op. Verder bij Abberteiland en in het Vossemeer 1 

Grote Zilverreiger. Net voorbij eiland De Zwaan, vlak voor de poffertjes, een Visarend die op het bekende paaltje van een vis zat te 

snoepen.  

 via H. Puttenstein  

16:08 13-08-2006   

Henk Puttenstein gaf vanmiddag de volgende fraaie waarneming door: boven zijn huis aan de Duinkerkerweg in Oosterwolde zweefden 

vanmorgen 4 Zwarte Ooievaars hoog over.  

 Martin Jansen  

14:34 13-08-2006   

Vanochtend 11:00 uur 1 Visarend Korte Waarden Veluwemeer. Kwam vanaf Drontermeer, eerste duik was meteen raak. Verdween met vis 

in klauwen weer richting NO. 

Martin Jansen  

14:03 12-08-2006   

Vanochtend 2 Waterrallen, niet voor, maar achter het kijkscherm Rietland Drontermeer. 1 juv. en 1 ad. exemplaar op het randje slik 

rechtsachter het scherm.  

 Sjoerd Radstaak  

00:05 12-08-2006   

Nagekomen waarnemingen: ad. zk. Zwartkopmeeuw op 14/7 te haven Elburg, koerende Zomertortel op 26/7 te de Zoom in 't Harde, roep. 

Steenuil te rotonde Hoge Enk (bij o.a politiebureau) op 6/8 en Kruisbek nabij rotonde Epe (Eperweg). Morgen of overmorgen voor of na 

het werk maar even langs rietveld Elburg voor Porseleinhoen, erg leuke (regio)soort.  

 Martin Jansen  

15:05 11-08-2006   

Gisteravond rond 21:00 uur Porseleinhoentje weer te zien in Rietland, paar maal kort te zien diep in de begroeiing met slecht licht. 

Vanmiddag voor het scherm 1 vrouw Krooneend met 8 nog heel kleine jongen. Verder vrouw Kuifeend met jongen, 2 juv. Dodaars en 1 

Zomertaling.  

 Martin Jansen  

08:46 10-08-2006   

Gisteravond nog even bij het Porseleinhoentje gekeken. Was nog aanwezig op dezelfde locatie en heb hem een uur lang regelmatig kunnen 

bekijken. Is erg schuw en komt niet uit de begroeiing. Zit op ongeveer 15 meter van het kijkscherm, maar had een verrekijker nodig om 

hem te kunnen volgen. Een kleine beweging voor een kijkgat van het scherm doet hem al wegsprinten. Het vogeltje blijft steeds wat 

rondscharrelen in hetzelfde stukje riet. Is duidelijk een jong exemplaar, verenkleed en snavel iets donkerder dan bij volwassen vogels en 

de staart is nog niet volgroeid. Klein rood plekje aan de basis van de snavel, poten al wel groenig. Lijkt mij een duidelijk bewijs voor een 

geslaagd broedgeval in het Rietveld.  

 Martin Jansen  

11:17 09-08-2006   

Maandagmiddag 1 Visarend Vossemeer op paaltje bij eiland de Zwaan.  

 Martin Jansen  

11:14 09-08-2006   

Vanochtend opnieuw een Porseleinhoen in het Rietland achter de waterzuivering. 

Deze keer een jonge vogel met slechts een klein rood plekje aan het begin van de snavel. Ook de staart met gelige onderzijde was nog 

niet volgroeid. 

Zat aan de linkerzijde van het kijkscherm in de rietkraag die tegen het weiland ligt. 

Ook 2 Zomertalingen, Slobeenden en enkele Watersnippen te zien.  

 Sjoerd Radstaak  

23:14 08-08-2006   

Vandaag eens in een totaal andere hoek wezen vogelen: vanaf 't Harde naar Hattem, vanaf daar naar Terwolde aan de westkant van de 

IJssel en vanaf daar via Vaassen/Gortel terug. Dit leverde het volgende op: bij de Wiessenbergse Kolk 2 Witgatten, 2 Oeverlopers en 

een Gele Kwikstaart. Langs het kanaal van Hattem een roepende IJsvogel. Even ten zuidoosten van Hattem (Berghuizen) 2+4 Zwarte 

Roodstaarten (w.v. 1 vrouw, rest juveniel). In de Marlerwaarden 2 Brandganzen en 5 Lepelaars. In de Vorchterwaard een Ooievaar 

overvliegend. Net buiten Veessen een 2-tal roepende Grauwe Vliegenvangers. In de Veesserwaarden 1+1 Gele Kwikstaart waarvan 1 

langvliegend, ander ter plaatse. Nabij Gortel nog eens een 3-tal roepende Grauwe Vliegenvangers.  Bij de Tonetkazerne vervolgens nog 

een luid roepende Raaf overvliegend. Al met al een 'aardig' dagje, maar niet spectaculair. De omgeving aan deze kant van de IJssel was 

echter wel de moeite waard en er zijn gebieden bij met 'potentie' in de zin van leuke steltloperplek en dergelijke.  

 Benno van den Hoek  

21:41 07-08-2006   

Afgelopen zaterdagmorgen werd door Ben v.d. Brink een Waterrietzanger gevangen bij Elburg. Een niet jaarlijkse soort voor onze 

ringplek, maar we hopen er elk jaar weer op (helaas nu dus zonder mijn aanwezigheid).  

 Theo  

13:46 06-08-2006   

Gisteren in de middag een Wespendief boven de Tongerense Heide  
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 Martin Jansen  

22:16 03-08-2006   

N.a.v. de voorgaande waarnemer ook weer eens naar Polsmaten gegaan. 

Vanavond: 1 Kleine Zilverreiger, 5 Lepelaars (verscholen achter riet) en 1 IJsvogeltje. 

Opvallend veel jonge Bergeenden. 

De afgelopen 1,5 week is het peil in de Randmeren 15 cm gestegen. Daardoor in Rietland veel minder steltlopertjes ed. 

Maandag in de Baai achter de Strekdam wel een 5e broedgeval Krooneend vastgesteld, toen ook 4 Geoorde Futen aanwezig (vandaag niet 

gezien).  

 Sjoerd Radstaak  

09:57 02-08-2006   

Eergisteren (31-7) een rondje Polsmaten - Hoophuizen/Duintjes - Ludgeruskerk - rietveld noord industrieterrein (RNI) gemaakt. Bij 

Polsmaten het volgende: 3 Krooneenden (2v/m), 3 Zomertalingen, 1 Brandgans, 1 roep. Oeverloper, 4 Wintertalingen, 8 Kemphanen, 3 roep. 

Spotvogels en het leukste: 1 Kleine Zilverreiger. Bij Hoophuizen/Duintjes: t.m 8 roep. Tuinfluiters, 7 Regenwulpen, 1 roep. Waterral, 4 

roep. Braamsluipers, t.m 6 roepende IJsvogels (bij de beek langs camping Hoophuizen 3 en bij de beek noordelijk van de Duintjes ook 3) 

en 2 roep. Spotvogels. M.n de Duintjes is een goede plek om in het najaar iets leuks te ontdekken, bijv. Draaihals of (iets pittiger) 

Sperwergrasmus. Hier staan veel braamstruiken en het ligt enigszins langs een trekroute. Naast bovenstaande soorten zaten hier 

namelijk ook nog 10 roep. Tjiffen, 2 roep. Fitissen (ook zang!) en 2 Zwartkoppen. Bij de Ludgeruskerk 1 Grote Zilverreiger langsvliegend. 

Bij RNI: 1 Grote Zilverrreiger kort tp, 1 Watersnip, 1 roep. IJsvogel, 1 Koekoek, 2 juv. Dodaarzen en 1 roep. Baardman. In 't Harde 

uiteindelijk nog 4 roep. Appelvinken overvliegend.  

 Martin Jansen  

16:25 31-07-2006   

Baai bij Strekdam (Drontermeer) 3 Geoorde Fuut (1 juv.), 1 vr. Krooneend + 6 jongen en 1 vr. Krooneend met 8 jongen.  

 Martin Jansen  

17:10 30-07-2006   

Vanochtend Rietland Drontermeer voor het scherm: 

1 Witgat, 1 Waterral, 2 juv. Dodaars, Watersnippen, Baardmannetjes, 1 vrouw Blauwborst. 

± 10 Zomertalingen en enkele Wintertalingen en Slobeenden, de mannen in eclipskleed. 

In de Baai achter de Strekdam, gezien vanuit de voormalige "Vogeltuinen": 

1 vrouw Krooneend met 8 jongen, 1 vr. Kuifeend met 7 jongen, 1 Smient (de gehele zomer zitten er al een paar), 5 Dodaarzen, 1 juv. 

Geoorde Fuut (afgelopen week ook 2 adult te zien), 3 Baardmannetjes, ± 50 Slobeenden en enkele Zomer- en Wintertalingen.  

 Martin Jansen  

12:28 29-07-2006   

Gisteren 1 jonge Waterral in Rietland Drontermeer. De afgelopen week dagelijks 1 tot 2 Geoorde Futen in de Baai achter de Strekdam.  

 roel pannekoek  

07:40 27-07-2006   

Gisteravond de eerste Regenwulpen over H'wijk richting Afrika. Eerst enkele exemplaren en later een groep van zo'n dertig vogels. Rond 

middernacht een zo te horen flinke groep roepende Bosruiters over onze warme slaapstede. 

J.l. zaterdagavond (22/7) een snorrende Nachtzwaluw op de Noorderheide en 2 snorrende expl. op de Elspeetse Heide. Op een grasveldje 

op de Noorderheide plm. 30 Grote lijsters. 

Benno van den Hoek  

10:53 26-07-2006   

Gisterenmiddag rond 13.00 uur zweefde een Ooievaar over het huis van onze achterbuurman (Bovenstraatweg, Oldebroek). Vanaf deze 

tijd begint ook de doortrek weer van de Zwarte Ooievaars. Deze kwam een paar jaar geleden op precies dezelfde plaats overvliegen. Blijf 

dus op je hoede voor deze fraaie doortrekkers.  

 Dimitri Mulder  

08:43 26-07-2006   

géén nachtzwaluwen gezien op de tongerense heide (ik was voor de verandering eens een keer met mijn ouders gegaan en die wilde om 

kwart over 10 vertrekken = wellicht nog wat te vroeg)... 

wel veel wild en veel vleermuizen  

 Wim van den Bergh  

20:27 24-07-2006   

Vanavond ging ik even naar de Buitenwaarden van Wijhe voor de Koereiger,deze kon ik niet  vinden .Maar tot mijn verbazing zag ik een 

Visarend.(Dus niet de Zeearend!!!).De Visarend  probeerde enkele malen te bidden boven de noordelijkste plas maar brak zijn pogingen af 

en verdween in noordelijke richting.!  

 Martin Jansen  

11:58 23-07-2006   

Vanochtend bij Kijkscherm Rietland de gebruikelijke steltlopertjes en Baardmannetjes. Aan de kant van de waterzuivering een Vos in het 

rietland, veel paniek bij de aanwezige vogels. 

Baai achter de Strekdam: 

1 vrouw Krooneend met 8 jongen (3e zekere broedgeval daar). 

1 vrouw Kuifeend met 6 jongen. 

Tussen een grote gemengde groep eenden 2 Geoorde Futen en 3 Dodaarzen, 1 man Rosse Stekelstaart.  

(het is momenteel leuk vogelen in de directe omgeving van Elburg, vandaar de vele meldingen)  

 Benno van den Hoek  

11:45 22-07-2006   

Gisteravond tussen 18.00 en 18.30 uur bij het rietland ten noorden van Elburg o.a. 3 Witgatjes, een jonge Kleine Plevier en een 

langsvliegende IJsvogel. Ondanks enig speurwerk geen rallen of Porseleinhoen kunnen ontdekken.  

 Martin Jansen  

22:04 21-07-2006   

Vanochtend tussen 09:00 en 09:30 uur Rietland Drontermeer: 

Nog steeds 1 Porseleinhoen, ± 20 Baardmannetjes in 3 groepen (1 groep 11 stuks waarvan 1 geringde), 2 Witgat en 5 Watersnippen.  

 Martin Jansen  

11:21 20-07-2006   

Het Porseleinhoen liet zich vanochtend (08:30 uur) weer uitvoerig bekijken op dezelfde locatie als eergisteren. Ging zich wassen, 

poetsen, vleugels strekken enz. Ondertussen pikte hij/zij ook nog even naar een Bosruiter die een beetje dicht in de buurt kwam. 

Verder weinig te zien, alleen een paar Watersnippen. Het Rietland droogt eigenlijk iets te snel op nu. Het waterpeil in het omringende 

Drontermeer is reeds 12 cm onder het zomerpeil gezakt.  

mailto:cjans@wxs.nl
mailto:sjoerd.radstaak@wur.nl
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:r.pannekoek@harderwijk.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:cjans@wxs.nl


 Wim van den Bergh  

12:49 19-07-2006   

Op maandag j.l. waren 12 Grote Zilverreigers aanwezig in het Drontermeer t.h.v de Gelderse sluis.Ook hier een jagende Boomvalk die met 

een Huiszwaluw wegvloog ri Oosrewolde.Voorts was hier een juveniel vrouwtje Slechtvalk aanwezig die uiteindelijk vertrok ri polder 

Oosterwolde.  

 Martin Jansen  

17:53 18-07-2006   

Vanmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur een Porseleinhoen zichtbaar in Rietland Drontermeer. Het vogeltje liet zich binnen het uur 4 maal 

zien aan de rechterkant schuin voor het kijkscherm, af en toe net buiten de begroeiïng. Verder 2 Watersnippen, 2 Witgatjes. 

Gisteren in de Baai 1 paar Dodaars met 5 jongen. 

Elke keer is na aankomst bij het scherm het gebied ervoor zo op het oog leeg, pas na een half uurtje komt er van alles te voorschijn, de 

aanlooproute ligt nl. vrij open.  

 Martin Jansen  

23:04 16-07-2006   

Vanochtend rond 8 uur Rietland Drontermeer: 

3 x Watersnip, Witgat, Bosruiter, 2 x Oeverloper, 3 x Kleine Plevier (2 juveniel) en Kievitten en Tureluurs foeragerend in het 

droogvallende gedeelte voor het kijkscherm. 

2 x een IJsvogeltje, 1 x 5 en 1 x 1 Baardmannetjes en vrouw Tafeleend met 8 pullen. 

Wel een kwartier lang een Waterral zichtbaar, waarbij hij het hele stuk voor het kijkscherm overstak. Moest daarbij ook een paar maal 

een paar meter zwemmen. 

Vanavond Korte Waarden Veluwemeer tussen 20:00 en 21:00 uur een groep van 3 en een groep van 7 Baardmannetjes, af en toe op aai 

afstand vanuit de kano gezien. 

1 overvliegende Visarend richting zuid, vogel bleef vrij hoog (± 20:45 uur).  

 Martin Jansen  

14:49 15-07-2006   

Vroeg in de middag Rietland Drontermeer: 

4 Kleine Plevieren, 1 Witgatje, 1 Watersnip, 2 Baardmannetjes en 1 Waterral mooi vrij van het riet zichtbaar. Het water in het omdijkte 

rietland daalt nu elke dag een paar centimeter waardoor het stukje voor het kijkscherm droog zal gaan vallen. 

In Baai achter Strekdam 18 Krooneenden, iets noordelijk van het Rietland 9 Krooneenden.  

 Theo  

20:22 14-07-2006   

Je kunt wel zien dat de vakantie begonnen is. Op Polsmaten vanavond 

- Rosse stekelstaart 2x (man) 

- Grote Flamingo 

- Brand- en Canadese Ganzen in een groep van ca 40  

 Martin Jansen  

20:02 12-07-2006   

Vandaag laat in de middag het eerste stukje Drontermeer vanaf Elburg: 

Op diverse plaatsen Baardmannetjes te horen, een enkele keer te zien. 

In Baai achter Strekdam  1 vrouw Krooneend met 3 jongen van ± een week oud. In Rietveld voor Kijkscherm 3 al grote, vliegvlugge, jonge 

Krooneenden. 

In de Baai ook een vrouw Tafeleend met 5 jongen. Wat elke keer weer opvalt bij de jonge Tafeleendjes is dat ze continu duiken. 

In Baai 1 Dodaars te zien, in Rietveld Waterral te horen.  

 Webmaster  

16:07 12-07-2006   

Beste bezoekers/gebruikers, 

Zoals jullie zien is er aan de invoerfunctie van deze waarnemingenpagina door de provider een beveiligingscode gekoppeld. Dit is om te 

voorkomen dat ´spammers´ via automatische scripts onze site bevuilen. Voorbeelden van dergelijke berichten zijn de afgelopen periode 

meermalen verschenen, hoewel ik altijd mijn uiterste best doe deze z.s.m. te verwijderen. Het zal duidelijk zijn dat ik niet in de 

gelegenheid ben om de site 24 uur per dag bij te houden en op te schonen. 

De beveiligingscode hoeft alleen in het vakje onder het invoerveld te worden overgetypt, dus voor het gebruik is het een minimale 

verandering.  

 roel pannekoek  

08:35 10-07-2006   

Zaterdagavond op het Beekhuizerzand aan de Harderwijkse kant 4 op kevers jagende Boomvalken. 

Martin Jansen  

12:18 09-07-2006   

Vanochtend in de Baai achter de Strekdam (Drontermeer) weer veel eenden aanwezig. 

Naast Wilde-, Krak-, Tafel- en Kuifeenden ook een paar Smienten ± 5 Slobeenden, 57 Krooneenden en 3 mannen Rosse Stekelstaart. 

Bij Kijkscherm Rietland een Ooievaar, 5 Baardmannetjes en een Bosruiter op een plaatje slik.  

 Louw den Besten  

22:00 06-07-2006   

donderdagavond bij Polsmaten 9 jonge lepelaars en een  lange zwarte baan met meerkoeten.  

 Benno van den Hoek  

20:38 05-07-2006   

Maandagavond bij (het erg drukke) Polsmaten o.a. een juveniele Lepelaar, 2 Zwarte zwanen en 3 Krooneenden (1M + 2V). Bij de 

Ludgeruskerk waren 2 Europese flamingo's aanwezig. Medewaarnemer was Ronald van Katwijk.  

 Theo  

11:46 01-07-2006   

Gisteravond zijn Benno en ik van 20.45 - 23.15 uur over de Tongerense Heide 'getrokken'. 

 

Het begon met een mooi mannetje Edelhert in de zon en een roepende Zwarte Specht en het eindigde met twee snorrende 

Nachtzwaluwen. Daartussen veel Geelgorzen en 3 Veldleeuwerikken. 

 

Wat verder opviel waren het grote aantal (grote) vleermuizen en een grote, haast vleeskleurig gekleurde vleermuis. Ook het vermoeden 

van een Vliegend Hert (een erg grote kever die ons in de schemer op een afstandje voorbij vloog)  

 Martin Jansen  

mailto:cjans@wxs.nl
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:cjans@wxs.nl
mailto:l.denbesten@chello.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:cjans@wxs.nl


13:34 30-06-2006   

Vanochtend Rietland Drontermeer: 

2 paartjes Krooneend overvliegend. Regelmatig Baardmannetjes te horen, 1 juveniel exemplaar liet zich vanaf een paar meter bekijken. 

1 Roerdomp vliegend van Rietland naar rietkraag Drontermeer, daarbij werd dezelfde route als 27-06 genomen. 

Op een plaatje met slik een Witgatje te zien. 

Toen ik eraan kwam fietsen was vanaf de dijk een Kiekendief te zien met een duidelijk opvallende witte stuit, ga dan ook uit van een 

vrouw Blauwe Kiekendief al had ik die hier in dit jaargetijde niet verwacht. Vond haar echter wel erg veel kleiner en ieler dan de vrouw 

Bruine Kiek die tegelijkertijd zichtbaar was (en ook als de Blauwe Kieken die je hier in de winter geregeld ziet). Zit dan ook te twijfelen 

tussen Grauw en Blauw. 

Verder 2 vrouwen Tafeleend te zien met kroost en ook Bergeenden en Nijlganzen met jongen. 

In de Baai achter de Strekdam 52 Krooneenden tussen vele andere eenden op de schedefonteinkruidvelden.  

 Benno van den Hoek  

21:12 29-06-2006   

Vanavond zag ik rond 19.00 uur een IJsvogel wegvliegen bij zijn nest langs de Zomerdijk. De vogel verdween al snel uit het zicht richting 

Drontermeer.  

 Jan Nijendijk  

20:46 28-06-2006   

In Harderwijk, in de wijk Stadsweiden, houdt zich al enkele dagen een Driekleur Glansspreeuw op,(Lamprotornus superbus). Ik heb een 

foto van deze vogel gezien en deze was in Kenya genomen, een Afrikaanse vogel dus in Harderwijk, misschien een vreemdeling zeker die 

verdwaald is. De vogel is iets groter dan een spreeuw. Mooi van kleur en als de zon er op schijnt is het blauw aan de vogel vergelijkbaar 

met het IJsvogelblauw.  

 Martin Jansen  

11:29 27-06-2006   

Vanochtend Rietveld Drontermeer de gebruikelijke soorten: 

1 Roerdomp vliegend van Rietveld naar rietkraag Drontermeer. 

Vele ruiende eenden, voornamelijk Krakeenden, maar ook 3 man Smient, Wintertalingen, Slobeenden en 16 Krooneenden te onderscheiden. 

3 Baardmannetjes, 1 Blauwborst.  

 theo  

09:27 26-06-2006   

Zaterdagmiddag langs het Ruiterpad langs de Hierdense beek (Leuvenumse kant) 1 Fluiter luid zingend.  

 Dimitri Mulder  

08:59 26-06-2006   

Zaterdag naar hoeve beekhuizen geweest voor Fluiter. 

Er waren er twee aanwezig samen met groene specht en goudvink. 

Verder gelopen naar beekhuizerzand waar verrassend veel raven zaten en er twee prachtige wespendieven overvlogen.  

 Jaap Denee  

16:44 25-06-2006   

Vanmorgen even een klein rondje Oostvaardersplassen gereden met daarbij de volgende, aardige soorten: 1 Casarca in het nieuwe deel van 

Harderbroek; 1 ad mannetje IJsvogel vanaf de Knardijk in Harderbroek bij de Woudaap-plek; 1 Grote zilverreiger, 8 Baardmannetjes (ad 

+ tenminste 4 juv) en 16 mannetjes Krooneend bij de grote plas in het Harderbroek; 1 ad zomerkleed Zwartkopmeeuw langs de Reigerweg; 

2 Boomvalken achter het spoor bij de Praamweg (t.h.v. de wildroosters); 2 Grote zilverreigers, 4 Kleine zilverreigers en 1 Zwarte ruiter in 

de kwelplasjes langs de oostvaardersdijk t.h.v. de Lepelaarsplassen.  

 Martin Jansen  

19:10 24-06-2006   

Vanmiddag Korte Waarden: 1 Baardman te zien. Verder 1 man Krooneend en op 2 plaatsen Dodaarzen te horen.  

 Martin Jansen  

10:52 23-06-2006   

Vanochtend Drontermeer, het eerste stukje bij Elburg: 

Baai achter Strekdam: 42 Krooneenden, waarvan 1 vrouw. Paar mannen in hun bruine zomerpakje met felrode snavel. 

1 foeragerende Grote Zilverreiger. 

Rietveld zuidelijke punt: 

12 Krooneenden, 1 vrouw Tafeleend met 12 pulletjes (zag er daar 21-05 een stuk of 15 baltsen) , roepende Baardman(nen), gillende 

Waterral(len) en Dodaars zichtbaar en meerderen te horen. Veel ruiende Slob- en Krakeenden in het Rietveld 

Rietveld noordelijke punt: 

1 vrouw Tafeleend met 3 pullen, ook hier gillende Waterral(len), 2 Dodaarzen zichtbaar en een Kleine Plevier. 

4 Baardmannen zichtbaar, de man in het groepje was mooi te onderscheiden van de vrouw en waarschijnlijk juvenielen. Vanaf de dijk was 

op 3 plaatsen het geroep van Baardmannetjes hoorbaar, dus waarschijnlijk zwerven er meerdere familiegroepen rond. 

Als klapper op de vuurpijl onderaan de dijk in de slootkant een Purperreiger, toen ik stopte met de fiets vloog hij op om iets verderop 

weer neer te vallen. 

Dat allemaal in 1 uurtje, op enkele minuten fietsen vanaf huis!!   

 Rob Compaijen  

11:59 20-06-2006   

Vanmorgen vroeg (5.15 uur) op de fiets richting Vierhouten voor in eerste instantie (grof)wild, maar natuurlijk ook voor vogels. Het wild 

liet zich erg fraai bekijken; ik zag 3 Reeën, 3 Edelherten en 6 Wilde Zwijnen. Ook qua vogels was het wel een geslaagde morgen: een 

prachtige jagende vrouw Havik bij de Pasopweg, aldaar ook enkele roepende Kruisbekken en een overvliegende Zwarte Specht. In het 

Vierhouterbos ongeveer 10012 Grote Bonte Spechten, 3 Appelvinken, 2 Goudvinken en - tot mijn verbazing - 2 overvliegende Sijzen. 

Afsluitend nabij de Vierhouterweg twee roepende groepjes Kruisbekken en twee luid zingende Fluiters!  

 Benno van den Hoek  

20:08 18-06-2006   

Vanmiddag een flinke fietstocht gemaakt over de Noord-Veluwe, totaal zo'n 60 km. Op prachtige plekjes gefietst waar ik nog niet eerder 

geweest was. Qua vogels was het ook best leuk. Bij het fietspad langs de Westeindse heide zat een Raaf bovenin een boom te roepen en 

op de Elspeetse heide zong op 2 plaatsen een Geelgors. Langs de Poolseweg (tussen De Roode Koper en het Hulshorsterzand) zat een 

jonge Zwarte specht vanuit de nestholte luid te roepen. Op maar liefst 6 locaties was een zingende Fluiter te horen, waarvan 5 in het 

Leuvenumse bos: langs de Poolseweg 3 locaties vrij dicht bij elkaar. Ter hoogte van de splitsing Hierderweg/Schapendrift zat er nog één 

te zingen en deze liet zich ook kort zien. Vanuit de hoge zangpost liet de vogel zich even in een parachuutje naar beneden vallen en 
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verdween daarna weer in het groene bladerdek. Verderop richting de Stakenberg zat nummer 5 te zingen. De laatste vogel was te horen 

langs de Elspeterweg, nabij de afslag naar Vierhouten. Een erg leuke middag dus. 

Martin Jansen  

16:50 18-06-2006   

Vanmiddag even terug gefietst naar Drontermeer, nu met telescoop 

In de baai achter de Strekdam foeragerend op schedefonteinkruid: 

± 500 Krakeenden, ± 100 Wilde eenden. 

61 Krooneenden, waarvan 3 vrouwtjes en ± 10 mannen volledig in eclipskleed 

± 100 Kuifeenden, ± 20 Tafeleenden, 1 man Pijlstaart en 3 mannen Smient ! 

In Rietland ± 100 Slobeenden zichtbaar, enkele Wintertalingen en 5 Krooneenden. 

In het Rietland zal waarschijnlijk nog veel meer zitten, maar het is erg moeilijk te observeren. 

 Martin Jansen  

12:06 18-06-2006   

Vanochtend opnieuw dikke groepen eenden omgeving waterzuivering Drontermeer. 

In de baai 41 mannen Krooneend tussen honderden voornamelijk Krakeenden. waarschijnlijk waren het er veel meer maar kon alleen de 

mannenkoppen die nog op kleur waren er tussen uit halen, had alleen de kijker bij me. 

In Rietland ook een ± 20 mannen Krooneend tussen de vele andere eenden zichtbaar, daar veel Slobben, de mannen op het lijf al 

grotendeels bruin. 

Op beide plaatsen de riedel van de Dodaars hoorbaar.  

 Olga en Dimitri  

20:44 17-06-2006   

Vandaag langs het zeepad in Harderwijk een leuke escape: een Driekleurige Glansspreeuw tussen een groepje gewone spreeuwen. mooi!  

 Benno van den Hoek  

17:42 17-06-2006   

Vanmiddag onder ruime belangstelling het enige Ooievaarjong langs de IJsseldijk bij Zalk geringd. Het andere jong is onlangs doodgegaan. 

Op het nest bij Noordeinde zijn op dit moment nog steeds 3 jongen aanwezig.  

 Martin Jansen  

12:07 17-06-2006   

Vanochtend Rietland Drontermeer: roepende Baardmannen, niet zichtbaar. Een paar maal een hoempende Roerdomp, deze vogel ook 

vliegend gezien. Een Kleine Plevier op een rietvrije plaat. Man en vrouw Bruine Kiek actief en een buizerd. Door deze gezamenlijke actie 

een gemengde groep van ± 300 eenden opvliegend diep uit het Rietland. Minimaal 40 mannen Krooneend te onderscheiden, ook vele 

tientallen mannen Slobeend. In sloot aan de andere kant van de polderdijk ook een paartje Krooneend. 

In de baai achter de Strekdam ± 500 eenden aanwezig, in hoofdzaak Krakeenden en Wilde eenden. Daartussen ook een 20 tal 

Krooneenden en een tiental Slobeenden. Van Slob- en Krooneenden enkele mannen reeds in eclipskleed. Het gebied achter de Strekdam is 

erg gunstig voor grondeleenden, er groeit daar veel schedefonteinkruid wat naar de oppervlakte groeit en dus makkelijk bereikbaar is. 

Het Veluwemeer bevat bijna alleen kranswier dat als een deken op de bodem blijft liggen en bij zomerpeil eigenlijk alleen bereikbaar is 

voor de Krooneenden die duiken. 

Ook de Korte Waarden en het gebied aan de Oude Zeeweg bekeken, daar niets bijzonders te zien. 

Zit nog steeds te wachten op de eerste jonge Krooneenden. Tijdens de koud weer periode van enkele weken terug (veel regen en daardoor 

hoog water) aan de Korte Waarden wel veel weggespoelde eenden eieren gezien, het zou dus kunnen dat er veel mislukt is.  

 Jaap Denee  

10:41 16-06-2006   

Vanmorgen, tijdens het bekijken van het trouwzaaltje van kasteel Staverden, een adult mannetje Grote gele kwikstaart op de balustrade 

van het balkon van het kasteel.  

 Benno van den Hoek  

10:14 14-06-2006   

Tradities en vaste gewoontes zijn er om doorbroken te worden. Vandaar dat we gisteravond besloten om de redactievergadering van 

Anser eens op een ongebruikelijke locatie te houden; de Elspeterheide. Het was immers prachtig weer en de temperatuur was nog steeds 

aangenaam. Nadat we ons aan een picknicktafel weer door een flinke stapel kopij hadden geworsteld en afspraken hadden gemaakt voor 

de samenstelling van ´ons blaadje´, begonnen we rond 21.45 uur aan een rondje over de Noorderheide, hopend op enkele actieve 

Nachtzwaluwen. De zeer rustige zomeravond werkte blijkbaar ook door op de vogels en dieren, want slechts weinigen lieten zich zien. 

Leuk was de (voor mij) ongebruikelijke roep van de Koekoek (een soort Dodaars-achtig rateltje). Rond 22.30 uur hoorden we nabij het 

grote ven de eerste Nachtzwaluw roepen richting de Elspeterbosweg. Bij het starten van het geluid hoorden we ver weg richting 

Vierhouten een 2e vogel snorren. Helaas lieten beide vogels zich niet verleiden om dichterbij te komen. Luid snorrend kwamen 

achtereenvolgens nog wel een mannetje en vrouwtje Vliegend hert voorbij. Ook erg de moeite waard natuurlijk! Op de terugweg naar de 

auto zagen we later nog een derde exemplaar. Terug bij de picknickplaats nog even staan luisteren langs de Elspeterheide. Hier zag ik nog 

net één van de Nachtzwaluwen voorbij vliegen richting Noorderheide. Even later was er nog één ver weg te horen richting de Stakenberg, 

vermoedelijk één van de eerdere vogels. Kortom, wat mij betreft is een nieuwe traditie geboren!  

 gert/henk/wim  

22:22 13-06-2006   

De 'agressieve' buizerd in Wezep, waarover deStentor vanochtend berichtte liet zich niet verleiden om ons 'aantevallen'. Hij valt 

waarschijnlijk alleen joggers aan. Vanaf de grond waren de jongen op het nest te zien en de oude vogel alarmeerde in de verte. 

Elk jaar verschijnen dit soort verhalen weer in de krant. Volgens ons is de oplossing tijdelijk het zandpad afsluiten met een paar linten, 

tot de jongen uitgevlogen zijn. 

 gert/henk/wim  

22:13 13-06-2006   

In de omgeving Heerde/Wapenveld/Hattem/Wezep bij 10 adressen kerkuilkasten gecontroleerd. In 3 kasten: jongen of eieren en 2 

kasten bezet met sol. kerkuil zonder broeden. 5 kasten leeg.  Gelukkig  toch in 3 kasten die al jaren bezet zijn weer broedsels maar een 

paar andere goede kasten dit jaar niet.  

 Benno van den Hoek  

13:21 11-06-2006   

De verwachting die coordinator Harry van Diepen onlangs had dat er minder muizen zijn dan voorgaande jaren en het aantal Kerkuilen 

daardoor wel eens minder zou kunnen zijn, wordt in mijn regio tot nu toe bevestigd. Van de 6 adressen die ik tot nu toe bezocht was er 

slechts 1 bezet; 2 jongen van een paar dagen oud en 4 eieren. Bij een tweetal andere adressen hebben de uilen de laatste jaren 

onafgebroken gebroedt, maar was de kast nu leeg. Nabij één van de kasten lag een dode Kerkuil, mogelijk de oorzaak dat de andere vogel 
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is vertrokken op zoek naar een nieuwe partner. 

Bij een Steenuilenkast bij mij in de straat wilde ik vrijdag de 2 jongen ringen die ik 2 weken geleden in de kast had aangetroffen. Beide 

jongen hadden de wisselvallige weersperiode van de laatste weken helaas niet overleefd. Kortom; het zou wel eens een minder uilenjaar 

kunnen worden dit jaar. Maar een eerste daljaar na 4 of 5 succesvolle jaren achter elkaar zullen we de vogels niet kwalijk nemen.  

 roel pannekoek  

13:48 10-06-2006   

Een Vogelwacht met ruim 160 leden, waarvan er 4 zich opgegeven hadden voor de nachtzwaluwenexcursie die vrijdagavond onder de 

meest ideale omstandigheden gelopen werd in de buurt van Vierhouten. 

Wat hebben de thuisblijvers gemist. 

Een roepende Wielewaal, veel Boompiepers, een paartje op Meikevers jagende Boomvalken, een voorbij snorrend mannetje Vliegend hert, 

4 donkere Damherten, 2 Reeën, een Zandhagedis in een hol en rond elven 2 ratelende Nachtzwaluwen, waarvan er een tot twee maal toe 

nieuwsgierig om ons heen kwam cirkelen. Dat alles in een maanbeschenen heidelandschap zonder andere wandelaars...  

 Benno van den Hoek  

11:58 10-06-2006   

Vanmorgen rond 10.50 uur waren 2 Flamingo's te zien bij de vml. Ludgeruskerk langs het Veluwemeer. Doordat ze met de poten diep in 

het water stonden kon ik ze niet op naam brengen. 

 

Eerder op de morgen weer een mooi rondje over het Beekhuizerzand gelopen. Met prachtig weer zagen we opnieuw veel Raven (dit keer 

tenminste 15-20), een paartje Tapuit en minimaal 3 paartjes Roodborsttapuit met jongen. Ook hoorden we een Geelgors en minimaal 2 

Goudvinken.  

 Martin Jansen  

10:57 10-06-2006   

Vanochtend Rietveld Drontermeer geregeld Baardmannetjes te zien/horen. Hoogste aantal gelijktijdig te zien was 4. Verder een paartje 

Slobeenden en 5 Krooneenden (1 vrouw).  

 Martin Jansen  

22:38 08-06-2006   

Vanochtend Rietland Drontermeer 2 Roerdompen aanwezig, 1 hoempend en tegelijkertijd een stuk verderop 1 vliegend. Bovenin het riet 

zichtbaar een zingende Blauwborst. 

In de Baai achter de Strekdam 2 Dodaarzen, 1 Grote Zilverreiger en 1 zingende Grote Karekiet. 

Bij de Korte Waarden volgens mij een Kwartel uit de rand van grasland/maisakker vliegend toen ik bijna op hem trapte, viel verderop in 

de maisakker neer en was met de kijker goed te zien. 

Goorbeek een roepende Dodaars en een roepende Baardman. 

Bij het kijkscherm aan de Kerkdijk 8 Flamingo's, europese en chilenen door elkaar. 

Op dit hele traject geen enkele Krooneend kunnen ontdekken, terwijl het er enkele dagen geleden nog tientallen waren.  

 Wim van den Bergh  

14:43 08-06-2006   

Vanmorgen:1 Tortelduif zingend Eperholt,hier ook een Wespendief en Zwarte specht. 

Ook dit jaar was het weer een rampjaar voor de Raaf op de Noord-Veluwe.Van 6 goed bekeken broedparen  bracht slechts 1 paar 2 

jongen tot uitvliegen.Het is nog een wonder dat het totale aantal aanwezige paren(op de noord-veluwe ongeveer rond en nabij de 13) nog 

wel aanwezig is en toch elk jaar weer tevergeefs probeert om succesvol te broeden.Het is duidelijk dat we het in de toekomst moeten 

hebben van Ravenparen buiten de Veluwe. 

Theo  

14:30 06-06-2006   

gisteren en afgelopen zaterdag op zoek geweest naar Fluiters op het Kroondomein. 

 

Naats het 'nodige' grofwild waren de positieve hoogtepunten 2 Appelvinken en 1 Raaf (3 juni) en 1 Zwarte Specht (5 juni).  

 

Negatief: 4 teken en geen Fluiters  

 Benno van den Hoek  

11:22 05-06-2006   

Vanmorgen was een Zwarte Specht kortstondig vliegend te zien op de Haspelberg (Strokelbos) in Harderwijk. Langs de Oude Zwolseweg 

nabij Leuvenum liet een Fluiter zich fraai beluisteren.  

 Theo  

20:31 04-06-2006   

Hoewel het rondom en in de vennen van het voormalige Ronde Huis in Nunspeet altijd vrij druk is, schijnt een paartje Dodaars zich hier al 

een aantal jaren thuis te voelen. Zag ik ze voorgaande jaren (met jong) in het ven met veenpluis en waterdrieblad. Vandaag zag ik een 

dodaars in het andere ven.  

 Benno van den Hoek  

19:06 04-06-2006   

Vanmiddag tijdens een fietstochtje Zomerdijk en Polder Oosterwolde een viertal Grote Zilverreigers bij Abberteiland. Hier zong ook een 

Grote Karekiet en was een hoempende Roerdomp kort te horen. Verder langs de route tenminste 12 territoria Spotvogels.  

 Wim van den Bergh  

15:09 04-06-2006   

Vanmorgen waren minimaal 6 Grote Zilverreigers aanwezig in het Drontermeer (gezien vanaf de polderkant)Hier ook een Nachtegaal en 

een roepende Wielewaal.  

 Martin Jansen  

22:16 03-06-2006   

Vanmiddag Korte Waarden Veluwemeer 2 mannen Zomertaling en 2 Grote Karekieten te horen. 

Verder de ondertussen normale aantallen Krooneenden, totaal ± 36. Bij de camping onderaan de brug zijn er enkelen al handtam. Ze 

blijven er gewoon zitten tussen de tamme eenden die brood toegeworpen krijgen. Ook in de Elburger haven zijn ze al regelmatig te zien.  

 Johan Hettema  

18:56 03-06-2006   

Waskolk Nunspeet, rond 11 uur een RAAF gehoord en later gezien.  

 Wim van den Bergh  

11:33 03-06-2006   

Vanmorgen toch nog volgende soorten:Fluiter: 1 zingend rand ASK,Dellen.Koekoek:2 rand ASK,Dellen,Havik:man met prooi 

Heerderstrand.Roodhalsfuut: 1 ad ex .nog steeds aanwezig Heerderstrand(Vanaf 7 Mei aanwezig maar geen indicatie dat deze vogel 
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gepaard is.) 

Boommarter: 1 op zandweg naast van Apeldoornsbos Heerde.  

 Martin Jansen  

22:43 02-06-2006   

Vanavond Goorbeek Veluwemeer 28 Krooneenden, waarvan 5 vrouwtjes. 
 

Benno van den Hoek  

14:19 31-05-2006   

Vanmorgen op De Haere bij Doornspijk een roepende Zwarte Specht nabij 't Campvelt.  

 Martin Jansen  

23:26 30-05-2006   

Vanavond Veluwemeer Kerkdijk-Oude Zeeweg: 

11 Flamingo's, 1 Blauwborst een paar keer mooi te zien, 1 Grote Karakiet zingend en               1 overvliegende Lepelaar.  

 Jaap Denee  

14:42 30-05-2006   

In het nieuwe gebiedje bij Harderbroek zichtbaar vanaf de weg (bij de P-plaats/het electriciteit-huisje) om ca. 13.30 uur: 1 ad 

mannetje Steltkluut 

(vanmorgen op waarneming.nl werden beide vogels, het mannetje en het vrouwtje, gemeld).  

Jaap Denee  

17:02 29-05-2006   

Voor de liefhebbers; heb zelf nog geen tijd gehad om te kijken: 

 

Volgens de volgende links zit er een koppeltje Steltkluten in het nieuwe gedeelte van Harderbroek: 

http://website.webcenter.lycos.nl/www.degrauwegans.nl/Akt_Waarnemingen.htm 

http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=1270150  

 Helma Schoonhoven  

15:32 29-05-2006   

In polder Oosterwolde liep een ad. Wulp met een jong. Eventuele broertjes of zusjes of zelfs de andere ouder waren niet te 

zien. Misschien verscholen in het hoge gras??? 

Verder twee jongen op het Ooievaarsnest te zien. 

Was trouwens erg lang geleden dat ik daar was, dus werd wel tijd... 

 Martin Jansen  

22:03 28-05-2006   

Vanavond recht voor de Goorbeek (Veluwemeer) een groep van 30 Krooneenden, waarvan 4 vrouwtjes. Bij de Kerkdijk 1 

mannetje.  

 Wim van den Bergh  

14:10 28-05-2006   

Vanmorgen o.a :5 Grote zilverreigers aanwezig in polder Oosterwolde.  

 roel pannekoek  

13:28 28-05-2006   

Zaterdagmorgen om 05.15 opnieuw een inventarisatieronde over het Beekhuizerzand. Voor de afwisseling was het droog edoch 

zwaar bewolkt en winderig op het open terrein. Geen opzienbarende waarnemingen. Opvallend waren 6 lokaties zingende 

Gekraagde roodstaart, een Tapuitenpaar en de man Tapuit die vanuit de bekende dode boom luid zingend een partner zocht. 

Overal zang van Boompiepers en de Havikman hield ons vieren al cirkelend in de gaten id buurt van het nest.  

 Benno van den Hoek  

22:05 27-05-2006   

Vanavond tijdens het ringen van jonge Bonte Vliegenvangers op de Haspelberg bij Harderwijk, een roepende Zwarte Specht 

aldaar.  

 Martin Jansen  

19:18 27-05-2006   

Vanmiddag vroeg bij het nieuwe kijkscherm bij het Rietland iets benoorden Elburg (op een paar minuten fietsen, vandaar dat ik 

er regelmatig kom). 

2 Koekoeken die elkaar steeds achterna zaten. Stuk of 15 Slobeenden her en der verscholen tussen het riet. Minimaal 12 

Krooneenden (1 vrouwtje), een Roerdomp kortstondig hoempend, 1 man Zomertaling, 2 Dodaarzen zichtbaar en continu roepend, 

1 paar Bruine Kiek, vanaf 2 plaatsen gillende Waterrallen en 2 Baardmannetjes foeragerend onderin het riet net boven het 

water.  

 Benno van den Hoek  

12:17 27-05-2006   

Gistermorgen met Lucas Wijnands een rondje gemaakt langs een vijftal Steenuiladressen rond Oldebroek. Bij 3 van deze 

adressen broedt jaarlijks een Steenuil, bij de andere 2 locaties hebben we eind 2005 een Steenuilenkast opgehangen. De 2 

nieuwe kasten waren allebei leeg en tot mijn verbazing ook een kast die al jarenlang trouw bezet wordt. Op een andere locatie 

was de kast bezet door een Houtduif, die door de kapotte achterkant naar binnen kon. Vermoedelijk hebben de vogels op de 

laatste 2 locaties wel in de buurt gebroedt, bijvoorbeeld in één van de Knotwilgen hier. Het laatste adres wordt al vele jaren 

bezet en hierin zat een vrouwtje met 2 jongen van 1 a 2 weken oud. Het vrouwtje was geringd in april 2004, toen de vogel per 

abuis in de schuur gevlogen was en er niet meer uit kon.  

 Martin Jansen  

14:29 25-05-2006   

Vanochtend 16 Krooneenden Veluwemeer ter hoogte van Doornspijk. 

1 paar bij kijkscherm Kerkdijk + 3 Flamingo's 

10 (9 man, 1 vrouw) bij eerste caravans aan de Oude Zeeweg + 1 Grote Karekiet 

4 mannen bij Sijpelbeek  

 Martin Jansen  
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23:03 23-05-2006   

En vanavond rond 21:00 uur ± 300 tot misschien wel 500 Aalscholvers in de bomen op Abberteiland (Drontermeer), gezien 

vanuit de polder. 

Ook daar ten minste 3 Koekoeken te horen en 1 hoempende Roerdomp meer uit de richting van het Noordeinde. 1 vrouwtje 

Krooneend bij de Oase.  

 Benno van den Hoek  

20:42 23-05-2006   

Gisteravond waren ten minste enkele honderden Aalscholvers vissend te zien op het Veluwemeer, vlak voor Harderhaven.  

 Johan Hettema  

18:36 23-05-2006   

Vanmiddag bij Polsmaten een casarca en een europese flamingo als 'bijzonderheden'. 

Voorts slobeenden, krakeenden, paartje krooneend. Veel futen , actief in de weer. 

En opgejaagd door een boot in de vaargeul een gigantische zwerm aalscholvers, werkelijk als een dikke zwarte streep in de 

lucht, qua aantal geschat op 1000 exempl. Kwamen overvliegen 

Een schitterend spektakel! 

 Franklin  

23:30 21-05-2006   

Voor iedereen die belangstelling heeft voor vogels in het algemeen en de natuur in het bijzonder wordt uitgenodigd eens een 

kijkje te nemen op www.fotofranklin.nl 

 Martin Jansen  

22:18 21-05-2006   

Vanavond Drontermeer, Rietland bij Elburg: Op en klein stukje voor het kijkscherm veel soorten bij elkaar. 

3 mannen Slobeend, 2 mannen Tafeleend, 3 paar Kuifeend, 1 paar Krakeend, minstens 3 Dodaarzen (3 zichtbaar, maar hun 

riedeltje was overal te horen), Bergeenden, 1 paar Krooneend en 1 paar Zomertaling. De Zomertalinkjes werden door een man 

Bruine Kiek tot op enkele meters voor het scherm gejaagd. 1 voorbij vliegende Koekoek en 1 te horen vanaf de Strekdam. 1 

hoempende Roerdomp, later opvliegend. 

Op een " verboden plekje" een eindje verderop ± 15 intensief baltsende Tafeleenden, daarbij allerlei rare geluiden makend.  

 Michiel de Vries  

18:52 21-05-2006   

Vanmiddag toen het droog was met het gezin een wandeling gemaakt in het Leuvenumsche bos. Op de Poolseweg ter hoogte van 

de waterval hoorde ik een Zwarte Specht en een Boomvalk roepen. 

Martin Jansen  

18:40 21-05-2006   

Vanmiddag 1 Visarend aanwezig bij Pierland (het eiland bij Bad Hoophuizen). Prachtig te volgen, af en toe biddend en in etappes 

afdalend, geen enkele keer duikend. Tussen Hoophuizen en Polsmaten minimaal 12 Krooneenden waaronder 2 vrouwtjes. In de 

Prangelerbeek (tussen Nunspeet en Doornspijk) een man Zomertaling.  

 Martin Jansen  

13:50 21-05-2006   

Vanochtend vanaf kijkscherm bij de Kerkdijk, Veluwemeer, 2 Flamingo's (volgens mij Chileense), 2 paar Slobeend en 10 

Krooneenden, waarvan 1 vrouwtje. 

Camping bij de Elburgerbrug 1 paartje Krooneend, gisteren bij de Oase (Drontermeer) ook een paartje Krooneend.  

 Benno van den Hoek  

08:57 19-05-2006   

Vanmorgen tussen 7.00 en 7.30 uur hoorde ik, na enige weken stilte, weer een Groene Specht roepen bij ons in de buurt, 

Bovenstraatweg Oldebroek.  

 Bert Leyte  

22:24 16-05-2006   

Gisteravond voor het eerst kennis gemaakt met het mooie fluiten van de (volgens mij) Grote Lijster. Vanavond was hij weer aan 

het fluiten, ik krijg het idee dat hij zijn soortgenoten roept. Is dit zo????  

 Benno van den Hoek  

21:09 16-05-2006   

Vanavond het gisteren door regen gestaakte nestkastrondje op De haere afgemaakt. Naast opnieuw veel Bonte Vliegenvangers 

trof ik vanavond in het enige Glanskopnest maar liefst 11 jongen aan, die allemaal geringd konden worden. Verder ook dit jaar 

weer enkele kasten die gepredeerd zijn, vermoedelijk allemaal door Boommarter. Naast de 2 duidelijke keutels die ik in maart 

al vond, vond ik gisteravond een stuk vacht in een kast. De deksel was van de kast, maar de jongen waren ongedeerd... Het lijkt 

wel een stukje van de staart, maar dat laat ik graag aan de experts over. Vermeldenswaardig waren verder 2 Reeen die door 

honden bij de zandverstuiving opgejaagd werden en waarvan 1 zo'n 5 meter voor me langs het pad over stuiterde.  

 Arno Hulsebosch  

19:10 16-05-2006   

2 paartjes Grote Lijsters: 

- Op de hoek Mheneweg-Zuid/Bovenpad. 

- Nabij de Algemene Begraafplaats van Oldebroek: Vrouwtje met nestmateriaal in snavel. 

Hun welbekende roep/geluid was ook duidelijk te horen. 

 Martin Jansen  

20:28 14-05-2006   

Laat in de middag tussen Kerkdijk en Goorbeek (Veluwemeer) een groep van 29 Krooneenden.  Korte Waarden ± 10, tussen 

Elburg en Doornspijk dus een 40 tal aanwezig. Bij Papenbeek een zingende Grote Karekiet, Kerkdijk een paartje Slobeend en 

een paartje Wintertaling. 

(wordt een beetje ééntonig al die Krooneenden, maar ze zijn dit jaar veel aanwezig/worden er elk jaar meer).  

 Martin Jansen  

22:27 13-05-2006   
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Vanavond 1 overvliegende Lepelaar Korte Waarden Veluwemeer. 

Veder 3 Slobben en 7 Krooneenden.  

 Benno van den Hoek  

13:10 13-05-2006   

Een rondje Drontermeer/Polder Oosterwolde leverde bij de Bolsmerksluis een lansvliegende Krooneend en een wegvliegende 

IJsvogel op. Bij Abberteiland was een Grote Zilverreiger te zien (weer aanwijzigingen voor een broedgeval?) en een eindje 

verder een Grote Karekiet te horen. In Noordeinde tenminste 3 luidzingende Spotvogels.  

 Benno van den Hoek  

13:08 13-05-2006   

Vanmorgen was een prachtige, windstille morgen om een rondje over het Beekhuizerzand te maken in het kader van de 

inventarisatie aldaar. Met 3 andere vogelaars zagen we aan het begin van de ronde meteen al 3 Edelherten voorbij lopen, met 

even later op de zandverstuiving nog eentje. Later zagen we ook enkele Reeen en (verniel-) sporen van Zwijnen. 

Qua vogels was het ook erg de moeite waard. We hoorden en zagen een Zwarte Specht, later gevolgd door een ander exemplaar 

elders. Tot onze grote verbazing zagen we een grote groep Raven op de zandvlakte zitten en ook volop in de bomen langs de 

rand. Hoewel we eerst dachten dat er vrij veel kraaien tussen zouden zitten, kwamen we toch op een totaal van zeker 50-60 

vogels! Dit is echt geen te hoge schatting, want bij een vluchtige telling kwamen we al boven de 40 terwijl een deel toen al 

weggevlogen was. Er zaten in ieder geval veel jonge vogels tussen, ook gezien de typische geluidjes die ze lieten horen. De Raven 

zitten in februari/maart al op eieren, dus de jongen zijn nu veelal uitgevlogen. Opvallend was verder opnieuw het grote aantal 

zingende Boompiepers, terwijl de Boomleeuwerikken vrij timide waren. Wel tenminste 1 Boomleeuwerik met zijn bek vol voer 

langs de bosrand. Verder weer een zingende Tapuit (net als op 22 april), een vliegende Boomvalk (ook kort ter plaatse), een 

Geelgors, een Grauwe Vliegenvanger (1e) en ook nu weer diverse Gekraagde Roodstaarten. De grote afwezige was ook dit keer 

de Bonte Vliegenvanger: onbegrijpelijk dat ze hier niet te horen zijn, terwijl ze in een vergelijkbaar gebied als De Haere volop 

zingen.  

 Benno van den Hoek  

12:56 13-05-2006   

Rob, het zou best een Porseleinhoen geweest kunnen zijn. We hebben ze in het verleden ook wel gehoord (en 1 keer gevangen) 

langs de Korte Waarden bij Elburg. Verder is het rietland bij de waterzuivering ook een vrij zekere locatie. Maar ook het 

rietland bij Abberteiland lijkt me wel een goede plaats. Bij de smallere rietkragen tussen deze locaties is de kans wellicht wat 

kleiner, maar bij de Bolsmerksluis zou best kunnen.  

 Rob Compaijen  

12:08 13-05-2006   

Nog een laatste vraag: toen ik stond bij de Bolsmerksluis hoorde ik een aantal keer achter elkaar een zweepachtig geluid. Het 

geluid had iets weg van de eerste toon van de roep van de Kwartel, maar dan iets zwaarder. Ik weet dat de Porseleinhoen een 

dergelijk geluid kan maken, maar omdat ik eigenlijk niets weet van deze soort laat ik het open. Zijn er aanwijzingen dat de 

Porseleinhoen langs het Drontermeer broedt? Of zie ik andere soorten met een vergelijkbaar geluid over het hoofd?  

 Rob Compaijen  

12:07 13-05-2006   

Gisteren een grote ronde gemaakt. Om half 7 op de fiets richting het Noordeinde. De dijk leverde onder andere een Grote 

Zilverreiger bij het grote rietveld op, twee IJsvogels bij de Bolsmerksluis, een langsvliegende Boomvalk, een zingende Grote 

Karekiet bij het eiland de Eekt en een Raaf bij de picknickplaats. Na de picknickplaats over de dijk, ten minste twee zingende 

Grote Karekieten, een Roerdomp, een Sprinkhaanzanger, enkele Krooneenden en een fouragerende Noordse Gele Kwikstaart. 

Aan de Grote Woldweg mijn eerste Bosrietzanger, enkele Spotvogels en twee Zomertalingen in de grote beek. Op de Knobbel 

een nog luid zingende Boomleeuwerik. Op de weg naar Tongeren twee roepende Grauwe Vliegenvangers, en aldaar ook een 

Boomvalk. In Gortel ook een Grauwe Vliegenvanger, en aan de Langeweg een zingende Fluiter. Bij Polsmaten nog enkele 

Brandganzen aanwezig, alsmede ten minste acht Krooneenden, een Zomertaling, een paartje Slobeend en een paartje Dodaars. 

Op het grasveld naast het kijkscherm zeker dertig Gele Kwikstaarten, met daaronder ten minste twee Noordse Gele 

Kwikstaarten. Het kan door het felle licht komen, maar ik had het gevoel dat er veek Noordse Gele Kwikstaarten tussen liepen. 

Wellicht dat het felle licht de wenkbrauwstreep en het lichtere grijs van de gewone Gele Kwikstaart niet liet opvallen. 

Misschien is het leuk als iemand de groep ook even controleert?  

De dag leverde een totaal op van 99 soorten. Toch heb ik redelijk veel soorten gemist. Met een wat betere planning, en meer 

tijd was er nog veel meer uit te halen denk ik. 

 Wim van den Bergh  

09:56 12-05-2006   

Vanmorgen:Kleine ziverreiger Engelse werk,adulte Roodhalsfuut Heerderstrand,hier ook een Groenpootruiter en ongeveer 15 

Oeverlopers en enkele paren Dodaarzen aanwezig.  

 Martin Jansen  

21:49 10-05-2006   

Vanavond Korte Waarden Veluwemeer vanuit mijn kano op een strategisch punt bij de rietkraag: 

2 overvliegende Lepelaars richting NO (richting Drontermeer). 

4 mannen Krooneend + 1 paartje. Bij camping Elburgerbrug ook nog 2 overvliegend. Totaal dus 8 op ± 1 km. Al ruim een week zit 

er een mannetje op exact dezelfde plaats. Ben benieuwd wanneer de kleintjes te voorschijn komen. 

Michiel de Vries  

17:15 10-05-2006   

Maandag 8 mei zag ik vanuit de trein een ooievaar in het weiland staan op het Landgoed van Pon ter hoogte van de Wallersteeg 

in Nijkerk.  

 Martin Jansen  

20:43 08-05-2006   

Vanavond Drontermeer Rietland achter de waterzuivering: 

1 hoempende Roerdomp, 2 IJsvogels, 2 man Slobeend en 1 paartje, stuk of 15 Krakeenden. 

Vaste paar Bruine Kiek jagend, vrouwtje sinds een tijdje ook weer te zien. 

Nu het riet weer wat begint te groeien bij de Korte Waarden ook weer Bruine Kieken aanwezig (riet was compleet weggemaaid).  
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 via L. Wijnands  

18:21 08-05-2006   

In de tuin van Lucas Wijnands aan de Hulweg in Oosterwolde, liet zich gisteren de eerste Spotvogel horen....en dat nog wel op 

zondag....  

 Theo  

21:01 07-05-2006   

Gisteren (6-5) een Raaf boven De Zuiderzeestraatweg tussen Nunspeet en Hulshorst  

 Wim van den Bergh  

14:45 07-05-2006   

Roodhalsfuut Heerderstrand nog aanwezig.Bij de Ketelbrug werden aardig wat Kiekendieven gezien.Ook ik zag er meer dan 

anders voorbijkomen.Een week geleden 4 overtekkende Blauwe kieken bij de Haelberg.En ook enkele overtekkende Bruine 

kieken over Heerde eergisteren. 

Tot nu toe heb ik echter nog geen enkele  Grauwe kiek gezien boven de heidevelden.Een jaar of tien geleden zag ik elk jaar wel 

enkele Grauwe kieken voorbijkomen over de heidevelden van de Noord-Veluwe.  

 Rob & Anne  

14:34 07-05-2006   

Vannacht even na twaalven een jagende Kerkuil langs de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek.  

 Benno van den Hoek  

17:54 06-05-2006   

Vanmiddag even een uurtje in de tuin gezeten. Naar aanleiding van de topdag van Rob heb ik de lucht scherp in de gaten 

gehouden met de verrekijker binnen handbereik. Helaas leverde dit niet meer op dan een langsvliegende Buizerd en een 

thermiekende Aalscholver (vreemd gezicht...). 

Vanmorgen ruim 20 km gewandeld over historische paden in de gemeente Elburg, samen met 55 andere wandelaars (initiatief 

van oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop). Prachtige plekjes bezocht maar weinig vogels gezien of gehoord. Natuurlijk 

wel de gebruikelijke zomervogels, maar die worden al weer wat 'gewoontjes' (maar zeker niet minder mooi!).  

 Martin Jansen  

13:52 06-05-2006   

Vanochtend Goorbeek Veluwemeer 2 Pijlstaarten, groep van 38 Bergeenden, 2 man Krooneend en 1 paartje Krooneend 

overvliegend.  

 Rob  

12:18 06-05-2006   

Sorry, vergeten datum te noteren. Alles is vanmorgen waargenomen.  

 Rob Compaijen  

12:15 06-05-2006   

Naar aanleiding van de aanhoudende - krachtige - oostenwind wezen vogelen. Bij het kijkscherm nabij de Waterzuivering 

'slechts' een aantal roepende Baardmannen. Bij de Picknickplaats een tweetal zingende Rietzangers; ook was een Wielewaal te 

horen aan de overzijde van het Drontermeer, in het Abbertbos. Iets verder de dijk over een zingende Blauwborst, ten minste 

één zingende Grote Karekiet, drie mannetjes Krooneend, een hoempende Roerdomp en een prachtige Zwarte Wouw. De vogel 

zat in een van de dode bomen van het Abberteiland en vloog later een aantal rondjes boven me, waarna hij in Westelijke 

richting vertrok. Schitterende waarneming! Doorgefietst via het Noordeinde naar het Vossemeer. Hier waren enkele Kluten 

aanwezig, evenals rietzangers en ten minste twee Grote Karekieten. Terug via Roggebotsluis naar Elburg - het fietspad aan de 

Flevokantse zijde - een zingende Spotvogel, een langsvliegende Boomvalk en als klapper op de vuurpijl een Rode Wouw die zich 

zeer fraai liet bekijken boven het Abbertbos!  

Opletten dus de komende dagen, aangezien de oostenwind aanhoudt. Er is ongetwijfeld nog meer uit onze omgeving te halen!  

 Helma Schoonhoven  

23:16 05-05-2006   

Zwartkop, volop zingend in mijn tuin vanmiddag, aan de Randweg te Nunspeet. 

Nog niet eerder zo meegemaakt, fascinerend!  

 Martin Jansen  

22:44 05-05-2006   

Vanavond Korte Waarden Veluwemeer 4 mannen Krooneend + 1 man Zomertaling. 

Als het aan de provincie ligt dan staan hier over enkele jaren een 50-tal caravans.  

 Wim van den Bergh  

09:50 05-05-2006   

Vanmorgen een zingende Sprinkhaanzanger aan de rand van het ASK met de Dellen,hier ook een Tapuit.Op het Heerderstrand 

was een adult zomerkleed Roodhalsfuut aanwezig.Dit laatste lijkt haast een gewoonte te worden!!.Al diverse eerdere jaren zit 

hier wederom een Roodhalsfuut.  

 Franklin  

22:07 04-05-2006   

De maanden mei en juni foto-expositie van herten, reeen, vogels en landschappen bij BDO, 

Elspeterweg 12, Nunspeet. Toegang vrij.  

 Tirza den Hertog  

16:42 04-05-2006   

Gisteren ben ik met mijn vader naar het Kroondomein bij Gortel geweest. Ik vond de herten en de zwijnen erg leuk. Mijn vader 

lette vooral op vogels en zag Zwarte Spechten (2), zingende Geelgorzen en een overvliegende appelvink. Ik vond de Boompiepers 

mooi zingen. 

Benno van den Hoek  

09:09 04-05-2006   

Vanmorgen heerlijk met de fiets naar het werk, via Zwaluwenburg en Schouwenburg. Op Zwaluwenburg fietste ik onder een 

beuk door waar net een mooie Appelvink boven mij ging zitten.  

 Benno van den Hoek  
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09:08 04-05-2006   

Gisteravond mijn eerste nestkastronde op De Haere gemaakt. Eerste indruk: ondanks het wat verlate voorjaar waren er al veel 

Bonte Vliegenvangers met de eileg begonnen. Het grootste legsel bestond uit 5 eieren en terugrekenend zou het eerste ei in 

het gebied op 29 april gelegd moeten zijn. Dit is hooguit 1 of 2 dagen later dan vorig jaar. Als ik alle kasten met nesten en/of 

eieren van Vliegenvangers optel, kom ik op een totaal van 31 uit (in een gebied met 80 kasten). Als alle nesten ook bezet blijven 

dan zou dit aantal hoger zijn dan vorig jaar (toen 27 - topjaar was 2000 met 38). Verder tenminste 1 Zwarte Mees, 1 Glanskop 

en 2 nesten van Gekraagde Roodstaart in aanbouw. Aan de overkant van de zandverstuiving was nog een Zwarte Specht te 

horen.  

 Rob Compaijen  

21:46 03-05-2006   

Vanmorgen vroeg langs de Langeweg tussen Gortel en Elspeet 2 Edelherten, ten minste 4 Raven en een zingende Fluiter! Deze 

laatste is toch wel leuk voor de regio, ik ken maar weinig lokaties. Later deze dag een zingende Blauwborst bij de St. 

Ludgeruskerk, alsmede een Europese Flamingo.  

 Helma Schoonhoven  

16:50 03-05-2006   

Gisteren pas mijn eerste Gierzwaluw gezien(2 mei) boven de Randweg te Nunspeet. Hoop dat de vele dakpannen in de wijk 

steeds meer gebruikt gaan worden... 

Ik betrap mij er op dat ik te weinig omhoog kijk, dus misschien waren ze er allang... 

 Dimitri Mulder  

11:19 02-05-2006   

Gisteravond toch nog even snel naar de Groene Reiger geraced. Wat een prachtig beest! ik kan iedereen aanraden om er even 

langs te gaan!  

 Dimitri Mulder  

13:14 01-05-2006   

Vanmiddag tijdens mijn pauze 7 dwergmeeuwen boven het Veluwemeer en hier ook twee wegzwemmende krooneenden (mannetje 

en vrouwtje). Leuk!!  

 Wim van den Bergh  

13:08 01-05-2006   

Vanmorgen door de Hoenwaard gefietst(hier heeft in 5 jaar tijd twee maal een Grauwe gors gezeten).Deze werd vanmorgen 

niet vastgesteld maar wel volgende soorten:IJsvogel:1 Hezenberg.Boomvalk: man en vrouw Hezenberg.Grasmus:zingend bij de 

Hezenberg.Ooivaar: 1 bij pontveer.1 op nest wiessenbergskolk en 1 vliegend ri Z. bij de Hezenberg.  

 Sjoerd Radstaak  

11:18 01-05-2006   

Koninginnedag met Rob Compaijen paar uurtjes (tot de stortbuien) wezen vogelen bij Elburg. Bij de brug van Elburg zo'n 1000 (!) 

Zwarte Sterns met daartussen wat Visdiefjes en 1 ad. Dwergmeeuw. Op het Veluwemeer een paartje Krooneenden. Onder de 

brug een zingende Kleine Karekiet en Nachtegaal. Bij het nieuwe kijkscherm van Elburg ook een zingende Kleine Karekiet, een 

verre Zwarte Stern en hier vlogen 9 ad. Dwergmeeuwen over. Naar Noordeinde kijkend vele Gierzwaluwen vliegend. Daarna nog 

even richting Harderwijk gefietst aan de Flevolandse kant, maar dat leverde enkel nog een zingende Kleine Karekiet op, alsmede 

een 2de Nachtegaal.  Terugfietsend naar 't Harde nog een vrouw Gele Kwikstaart op een paardenweitje nabij het politiebureau.  

 Theo  

19:28 30-04-2006   

Vanmiddag met mijn dochter een rondje Polder Oosterwolde gemaakt. In totaal zo'n 60 soorten in 2,5 uur tijd. Esther noteerde 

de Vietessen en Rootborsjes op papier. Hieronder de highlights: 

- Dwergmeeuw (3) 

- Visdief 

- Zomertaling (man) 

- Wintertaling (5) 

- IJsvogel 

- Blauwborst 

- Pijlstaart (ca. 20) 

- Raaf 

- Krooneend 

- Oeverzwaluw (nestelend) 

- Koekoek  

 Peter Compaijen  

19:05 30-04-2006   

Zojuist ( 20 minuutjes geleden) aan de Haerderweg te Doornspijk een Steeunuil. De vogel zat bij de ''Ruïne'' op een muurtje. 

Tevens zit er sinds gisteren een Bonte Vliegenvanger uitbundig te zingen in de tuin.  

 Martin Jansen  

17:32 30-04-2006   

Drontermeer 4 paar Krooneend, (3 paartjes bij rietland Elburg, 1 paar Abbertstrand). 

Greppelveld 12 Slobeenden, 3 Pijlstaarten, 1 Dodaars + Wintertalingen.  

 Martin Jansen  

21:17 29-04-2006   

Veluwemeer bij de caravans Oude Zeeweg 1 man Krooneend 

Drontermeer de "Baai" achter de Strekdam 1 paar Slobeend. 1 Dodaars.  

 Theo  

16:50 29-04-2006   

Vanmiddag tussen Elburg en Noordeinde: 

Tussen de Visdieven en Zwarte Sterns één Dwergmeeuw. 
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Tussen de Boeren-, huis- en Oeverzwaluwen een groepje Gierzwaluwen. 

Ook een Ijsvogel bij het nest  

 Martin Jansen  

11:42 28-04-2006   

Vanochtend nieuwe kijkscherm Rietland Drontermeer: 

Tot 2 maal toe kortstondig een groep van ± 50 Gierzwaluwen 

Buiten het dijkje op het Drontermeer 7 Slobeenden en een handvol Wintertalingen. 

Binnen het dijkje 2 paar Krakeend, man Bruine Kiek en een Roerdomp lopend door het afgemaaide riet (daardoor prachtig te 

zien). 

Veluwemeer "kleine zeegien" Korte Waarden 1 man Zomertaling en een paartje Wintertaling.  

 Theo  

10:35 28-04-2006   

Gisteravond bij Polsmaten, naast veel Witte Kwikken ook minimaal 4 Gele Kwikstaarten. Dit jaar, in tegenstelling tot 

voorgaande jaren, (nog) geen Noordse. 

Tussen een groep van zo'n 30 Grutto's was (dacht ik) ook een Zwarte Ruiter te zien. 

Wat verder opviel was het grote aantal Zwarte Sterns aan de Flevokant. Tellen was lastig, maar 150 is denk ik laag geschat. 

Verder Grauwe Ganzen en Nijlganzen met kuikens. Ook opvallend is de toename van het aantal soepganzen (anser anser unox), 

Brandganzen en Canadese Ganzen. 

Dimitri Mulder  

09:16 27-04-2006   

de 24ste zat er rond half 8 een Snor luidkeels te 'snorren' bij de monding van de weibeek. Een vogel die ik daar nog nooit heb 

gehoord!  

 Peter Compaijen  

12:34 26-04-2006   

Gisteravond bij ons in de tuin(!) één Ransuil, volwassen man/vrouw. Vorig jaar zat er bij ons in de buurt ook al een paar Ransuilen 

met jongen(!) maar dat was in Juni.  

 Martin Jansen  

12:15 26-04-2006   

.....en zojuist nog een paartje foeragerend voor camping Veluwe Strandbad, Veluwemeer.  

 Martin Jansen  

11:30 26-04-2006   

Vanochtend 1 paar Krooneend Drontermeer, vliegend bij het rietland net benoorden Elburg.  

 M. Snijders  

10:24 26-04-2006   

Op zondag 16 april, eerste paasdag, liepen er gedurende ongeveer twee uur twee nijlganzen in het weiland voor onze deur. 

Ook vlogen er die dag twe boomvalken over in zuidelijke richting. Ze vielen elkaar aan; baltsgedrag?? 

Op dinsdag 25 april vloog er meerdere malen een raaf over. Dit gebeurd wel vaker, dikwijls meerderen te gelijk, maar ik heb het 

niet geregistreerd. 

Verder nestelt er een paartje staartmezen in een conifeer in onze tuin. Is dit bijzonder?  

 Webmaster  

20:51 25-04-2006   

Door de recente overname van de bestaande provider door een andere webhost, was de website de afgelopen tijd helaas niet of 

moeilijk bereikbaar. Wat betreft de hoofdpagina zijn deze problemen nu verholpen. Ik hoop de fotopagina's en andere 

subpagina's ook zo spoedig mogelijk weer online te krijgen.  

 Benno van den Hoek  

19:22 25-04-2006   

Vandaag een uitgelezen dag om mijn (regionale) zomergastenlijst grotendeels compleet te maken: 

* Harderbroek: 

- Ca. 20 Groenpootruiters (1e) en 1 Kemphaan, in het nieuwe gedeelte van het gebied. 

- 1e Kleine Karekiet (volop zingend) en 1e Snor. 

* Grote Praambult: 

- 1e Grasmus, 1 Raaf, 1 Tapuit (M) en 2 overvliegende Appelvinken. 

* Kleine Praambult: 

- > 15 Groenpootruiters en 1e Zwarte Ruiter, foeragerend op de plas (Wigbels eiland). Net ontdekte Gesptreepte Strandloper 

helaas niet terug kunnen vinden. 

- Min. 6 Kemphanen, > 20 Kluten, 1 Zilverplevier en enkele Bontbekplevieren. 

- Min. 20 Dwergmeeuwen, 1 Geoorde Fuut en tenminste 10 Grote Zilverreigers. 

- Nog steeds een paar duizend (!) Brandganzen....en dat met 20 graden celcius! 

* Praamweg (wildroosters): 

- Diverse Gele Kwikstaarten en een vrouwtje Tapuit. 

* Kolibripad, Almere: 

- 2 Zingende Sprinkhaanzangers (1e in de regio) en 1 Nachtegaal. Hier nog gezocht naar de gisteren waargenomen Draaihals. 

Helaas niet teruggevonden. 

* Jan v/d Bosch-pad: 

- 1 Kleine Zilverreiger, ca. 10 Grote Zilverreigers en 2 hoempende Roerdompen. 

- Roepende Koekoek, div. Gele Kwikken, 1 vrouw Blauwe Kiek en een Havik. 

- Div. Kluten, enkele Bontbekplevieren en 6 Lepelaars. Hier ook volop zingende Rietzangers. 

* Jac. P. Thijssepad, Almere: 

- 1 Dodaars. Ook hier gezocht naar een gisteren waargenomen Draaihals. Opnieuw geen geluk. 

* Trekvogelveldje, Lepelaarsplassen: 

- 2 Tapuiten (M+V), 1 Zomertaling (M), 1 Groenpootruiter en 2 Bontbekplevieren. 
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* Pad naar vogelhut 'De Zeearend': 

- 1e Tuinfluiter en 1e Gierzwaluw (eindelijk). Voor de hut o.a. een tiental Lepelaars.  

 Christien Mouw  

19:03 25-04-2006   

Zondag, 23 April, hoorde ik de vrolijke roep van de Koekoek  weer boven de Stakenbergerheide klinken, en niet veel later vlogen 

er twee exemplaren vlak boven de kudde schapen richting vennetje a/d Schapendrift. Je kunt ze daar nu iedere dag horen 

roepen.  De Boomvalkjes hebben zich ook weer laten zien op dezelfde lokatie als de Koekoek.  En verder zijn er 

Boerenzwaluwen, Geelgorsen, Sijsjes, Zwartkoppen [voormalig PTT-terrein] en volop zingende Tapuiten en Leeuweriken in het 

veld waar te nemen.  

 Martin Jansen  

17:55 25-04-2006   

Vanmiddag op de terugweg vanuit werk m'n eerste Koekoek dit jaar, IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale. 

Op de fiets richting Randmeer 1 Gele Kwikstaart nabij ijsbaan Elburg. 

Veluwemeer tussen Elburgerbrug en surfstrandje voor Bremerbergse hoek 3 paartjes Krooneend (aan de polderkant) + 1 

Dodaars. 

Tussen Elburgerbrug en Rivièracamping nog steeds ± 200 tot 300 Zwarte Sterns foeragerend.  

 Martin Jansen  

20:25 24-04-2006   

Vanavond rondje Drontermeer gefietst. 

Recht voor de Oase 7 Krooneenden, 4 man, 3 vrouw. 

Drontermeerdijk iets voorbij het eiland Eekt 3 Krooneenden, 2 man, 1 vrouw.  

 Benno van den Hoek  

19:54 24-04-2006   

Vanmiddag eindelijk mijn eerste zingende Bonte Vliegenvanger van dit jaar, langs de Stenenkomweg, net over de Woldberg 

(ruim 3 weken later dan vorig jaar).  

 Peter Compaijen  

17:50 24-04-2006   

Vandaag tijdens een ''fietsexcursie'' van school had ik 2 raven. De een aan de zomerdijk bij de picknickplaats en de ander op 

de hoogspanningsmast bij Kerkdorp.  

 theo  

21:14 23-04-2006   

Vandaag met de familie over de Pas op Weg gefietst. Aan het begin een Raaf boven in een Grove Den. Aan het eind bij het 

verscholen dorp een overvliegende Kruisbek. 

 

Afgelopen maandag een Grote Gele Kwikstaart bij de infiltratiebekkens bij de GPS (nunspeet)  

 Martin Jansen  

20:41 23-04-2006   

Het afgelopen weekend op de camping bij de Elburgerbrug doorgebracht. 

Zaterdag: 1e zingende Nachtegaal op de Strekdam. 1 paartje Krooneend Korte Waarden Veluwemeer en 's avonds in de 

schemering 1 Roerdomp in het Lisdoddeveldje bij de Papenbeek. 

Zondag: tussen Rivièra camping en Elburgerbrug ca. 200 Zwarte sterns foeragerend + enkele tientallen Visdieven (op 

dieptelijntje van ± 1 meter). 

In het zelfde gebied, (onder de foeragerende Zwarte Sterns) 4 Geoorde Futen in 1 goepje aanwezig. 

In het riet voor de Korte Waarden ± 15 Knobbelzwanen op het nest, ook een Canadese Gans broedend, partner 100 meter 

verderop aanwezig.  

 Benno van den Hoek  

13:23 23-04-2006   

Vanmorgen ook bij ons in de tuin de eerste zingende Braamsluiper (Bovenstraatweg, Oldebroek). 

Wim Smit  

18:56 22-04-2006   

Vanmorgen de eerste Braamsluiper in een Harderwijks plantsoen. Vanmiddag nog even een rondje Harderbos gefietst. Een 

prachtige Bonte Vliegenvanger, een zingende Nachtegaal en 2 IJsvogels waen de oogst.  

 Benno van den Hoek  

11:29 22-04-2006   

Vanmorgen op het Beekhuizerzand veel zingende Gekraagde roodstaarten (minimaal 6 territoria). Verder veel Boompiepers en 

vreemd genoeg maar 1 zingende Boomleeuwerik gehoord. Leuk was verder het paartje Tapuit langs de rand van het stuifzand, 

waarbij het mannetje zich fraai liet zien. 

Boven het Drontermeer net ten noorden van Elburg enkele tientallen Zwarte sterns met daartussen kleinere aantallen Visdieven 

en enkele Dwergmeeuwen. Ter hoogte van de Bolsmerksluis een zingende Nachtegaal (1e) aan de overkant en een baltsende 

Blauwborst. Bij Abberteiland ten minste 2 zingende Rietzangers. Boven het water heel veel foeragerende Zwaluwen.  

 Wim van den Bergh  

10:47 22-04-2006   

Gisteren:1 Beflijster op de Renderklippen en 1 vr.Brilduiker op heerderstrand,vanmorgen:2 Koekoeken aan de rand van het ASK 

met de Dellen,hier ook Zwarte specht,Barmsijs en enkele Kepen.Een vrij grote groep Kepen van ongeveer 200 zaten in de 

berken aan de rand van de Oldebroekse heide met de Kamperweg in Heerde.Gisteren de Klapekster van de Doornspijkse heide 

niet meer gezien.  

 Arno Hulsebosch  

20:08 19-04-2006   

Vanmiddag tussen Wezep en 't Loo: de eerste zwaluwen (1 boerenzwaluw en 1 huiszwaluw) gesignaleerd.  

 Martin Jansen  

19:13 19-04-2006   
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Vanmiddag Veluwemeer al zeilende 8 Flamingo's bij de Kerkdijk. 

Bij de Papenbeek een paartje Krooneend (vliegend). De Krooneenden zijn naar mijn mening dit voorjaar tot op heden veel minder 

aanwezig dan de afgelopen 2 jaren (vertraagde groei kranswier?).  

 tjitte v.d velde  

22:58 18-04-2006   

vandaag 23 pestvogels aan de oudetegterweg te ermelo op de besjes nabij de kerk.  

 Wim Smit  

20:52 18-04-2006   

Plan Roerdomp, aan de oostkant van het Harderbroek. Bereikbaar via de parallelweg van de N302. Vanavond zaten in de plassen 

tientallen Groenpootruiters, Kemphanen en Tureluurs. Het morgenlicht het gunstigst.  

 Benno van den Hoek  

17:58 17-04-2006   

Vanmiddag op het nieuwe uitkijkpunt bij het rietland ten noorden van Elburg ook mijn eerste Zwarte sterns, Visdiefjes en 

Dwergmeeuwen. Van de Zwarte sterns vlogen er zeker 20-30 en Dwergmeeuwen waren met ten minste 20 exemplaren aanwezig. 

Verder 2 paartjes Zomertaling en 1 paartje Krooneend op het Drontermeer. 1 Paartje Zomertaling liet zich later nog fraai zien 

voor het kijkscherm (medewaarnemers: Rob Compaijen & vriendin, Henk Puttenstein en Dieneke Bisschop). 

In de Polder Oosterwolde was de Zeearend vanmiddag helaas niet meer aanwezig. In het rietland ter hoogte van Abberteiland 

zongen de 1e Rietzanger en een Blauwborst. Ook was hier kortstondig een Roerdomp te horen.  

 Martin Jansen  

17:19 17-04-2006   

Vanochtend eerste Zwarte Sterns Veluwemeer, een groep van ± 30 vogels foeragerend in het gebied voor de Korte Waarden. 

Visdiefjes nu overal te zien en te horen, vele tientallen.  

 via H. Puttenstein  

14:00 17-04-2006   

Gisteren liet de Zeearend zich weer prachtig zien in de Polder Oosterwolde, nabij de Bolsmerksluis. De vogel was veelvuldig 

jagend te zien en vloog af en toe heel dichtbij.  

 Wim van den Bergh  

13:56 17-04-2006   

Vanmorgen volgende soorten:Zwarte stern:1 bij IJsselbrug Zwolle,Brilduiker:2 ex. Heerderstrand,Kleine bonte specht:1 

roffelend rand ASK,hier ook 2 Raven,ook hier nog een Keep en een Barmsijs,Zeearend:1 juv:reservaat Oosterwolde,bij 

Abberteiland:2 Visdieven hier ook 6 Pijlstaarten ri ZW(!),hier ook Rietzanger en Bergeend,verder op de Doornspijkse heide nog 

een Klapekster(wie ziet de laatste of constateert een broedgeval???,dit laatste niet waarschijnlijk maar toch)  

 Peter Compaijen  

16:01 16-04-2006   

Vanmiddag de Zeearend gespot in de polder van Oosterwolde, ''de vliegende deur'' werd weggepest door een groep kraaien. 

(Althans dat probeerden de kraaien). De vogel kon je goed zien vanaf de Zomerdijk bij de ''Picknickplaats''.  

 Benno van den Hoek  

14:40 16-04-2006   

Gistermorgen tussen 4.30 en 5.00 uur een Kerkuil die over de Eperweg bij 't Harde vloog (t.h.v. Zwaluwenburg). Een kwartiertje 

later weer een Kerkuil, nu vliegend over de N302 in Harderwijk (nabij de A28). Medewaarnemer was Rob Compaijen. 

De rest van de dag een zeer succesvolle excursie naar de Sallandse heuvelrug en het Witte veen (nabij Haaksbergen) gehad. 

Naast circa 7 Korhanen en ca. 5 hennen zagen we o.a. 8 Beflijsters, 1e Koekoek, 1e Boomvalk, Groene- en Zwarte specht en 

roepende Kleine bonte specht.  

 Theo  

12:58 16-04-2006   

Een dag later (15/4) was het dan toch zover: De eerste Fitis in de tuin  

 Theo  

17:25 14-04-2006   

Ook ik had vanochtend mijn eerste Zwartkop van dit seizoen. Achter in de tuin. 

Van een Fitis ontbreekt nog ieder spoor..... 

Benno van den Hoek  

16:44 14-04-2006   

Tijdens een fietstochtje over Zwaluwenburg en Schouwenburg op beide landgoederen een zingende Zwartkop.  

 Jan Nijendijk  

21:07 12-04-2006   

Maandag 10-04 omstreeks 14.00, 1 gierzwaluw in gezelschap van boerenzwaluwen.  

 via Ben v.d Brink  

19:53 12-04-2006   

De laatste paar dagen is er regelmatig een mannetje Beflijster te zien in een weiland nabij de Zomerdijk, achter het kerkje van 

Noordeinde.  

 Webmaster  

19:13 12-04-2006   

Beste bezoekers, 

Helaas is de hoofdpagina van deze website na de recente server-problemen opnieuw uit de lucht. Dit heeft te maken met het 

feit dat de bestaande provider de gehele service heeft overgedragen naar een andere provider. Van de nieuwe provider heb ik 

zojuist te horen gekregen dat er momenteel alles aan gedaan wordt om alle websites voor 19 april a.s. weer online te hebben. 

Hopelijk behoren dergelijke problemen dan tot het verleden. 

Excuses voor deze ongemakken.  

 Martin Jansen  

20:48 11-04-2006   
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Vanmiddag bij de camping onder aan de Elburgerbrug de eerste 3 Visdiefjes van dit seizoen. 

Bij de steigers daar ter plaatse verzamelen zich elk jaar de 2e helft van april groepen Visdiefjes en Zwarte Sterns om later 

door te gaan richting broedplaatsen. De eersten zijn er dus weer.  

 Benno van den Hoek  

13:12 11-04-2006   

Vanmiddag tussen 12.00 en 12.15 uur veel foeragerende zwaluwen bij Abberteiland. Het waren hoofdzakelijk Boertjes, met 

daartussen enkele Oevers en tenminste 1 Huiszwaluw. 

Verder op deze plek 2 Raven die met voer in de snavel vanuit de POW het Drontermeer overstaken richting Abbertbos.  

 Helma Schoonhoven  

07:10 11-04-2006   

Afgelopen zondag bij de Dellen wezen wandelen, Heerde. Boven de hei vlogen er twee Veldleeuwerikken, en ze zongen aan één 

stuk.  

 Wim van den Bergh  

16:24 10-04-2006   

Een Klapekster was vandaag nog aanwezig op het Greveld.  

 Benno van den Hoek  

13:19 10-04-2006   

Zojuist 2 roepende Groene spechten in het park voor kasteel Zwaluwenburg ('t Harde), waarbij één vogel zich kort (vliegend) 

liet zien.  

 Wim van den Bergh  

14:18 09-04-2006   

Vanmorgen nog even op pad:Boompiepers:massaal aanwezig langs de Oldebroekse heide( ook zingend) verder een vrouwtje 

Blauwe kiekendief op de Oldebroekse heide,Ook op de Tonnenberg een zingende Boompieper.Hier ook 2 baltsende Zwarte 

spechten.  

 Martin Jansen  

11:13 09-04-2006   

Zaterdagmiddag Veluwemeer op de ondiepte voor de Kerkdijk 14 Flamingo's, gezien vanuit mijn zeilbootje.  

 Jan Nijendijk  

19:45 08-04-2006   

Inventarisatie Beekhuizerzand. 

Het was zeker de moeite waard, dus vogelwachtleden loop de volgende keer mee!  

Een greep uit de waarnemingen: buizerd, havik, boomlewerik, boompieper, roodborsttapuit, sijzen, vinken, pimpelmezen, 

barmsijzen en tot slot 2 beflijsters. 

We kwamen ook nog een edelhert en een ree tegen. Een wel bestede ochtend.  

 Benno van den Hoek  

13:19 06-04-2006   

Tijdens de lunchpauze net een rondje door de POW gemaakt. Bij de waterzuivering een tiental foeragerende Boerenzwaluwen 

en boven het rietland aldaar een paartje Bruine kiekendief. Langs het Mheenwegje vloog een vrouwtje Blauwe kiekendief. Langs 

de Zomerdijk een biddende Visarend ter hoogte van eiland 't Eekt. De vogel vloog net over de dijk en was fraai te zien. Daarna 

dreef hij af richting het eiland. Bij Abberteiland een vrouwtje Bruine kiek en bij de Gelderse sluis een (het?) mannetje. 

Tenslotte nog 2 vrouwtjes Bruine kiek in het oostelijk deel van de riethaere, nabij de Groote Woldweg.  

 Wim van den Bergh  

12:21 06-04-2006   

Rond 11.45 zag ik een mannetje en vrouwtje Krooneend in de uiterwaarden van Hattem, net ten westen van de jachthaven.  

 Benno van den Hoek  

13:02 05-04-2006   

Langs het Drontermeer was vanmorgen, mede door de zware buien die overtrokken, weinig te zien of te horen. Zowel in 

Noordeinde als in Zalk zat een Ooievaar op het nest. Tussen De Zande en Zalk veel Grutto's in de natte uiterwaarden, waarbij 

ook 1 man Zomertaling (mijn 1e dit jaar). Tussen Zalk en Zwolle veel Boeren- en Oeverzwaluwen, foeragerend langs de dijk en 

fraai te zien. Halverwege de dijk mijn eerste zingende Fitis van 2006 (ruim een week later dan in 2005). 

Wim van den Bergh  

11:23 05-04-2006   

Nagekomen waarneming van jl.maandag: 26 Pestvogels bij het PMT,de Knobbel.De vogels gingen steeds drinken bij een plasje op 

de parkeerplaats aldaar.  

 Helma Schoonhoven  

07:07 05-04-2006   

Vanochtend, bij het openen van de achterdeur, mijn eerste Tjiftjaf van dit jaar gehoord!  

 Michiel de Vries  

21:55 02-04-2006   

Vanmiddag wezen wandelen in het Leuvenumse Bos net over het viaduct bij station Hulshorst. In het bos zwommen in de 

Hierdense Beek een paartje Mandarijneenden. Ik vond dit een vreemde plek maar volgens de broedvogelatlas schijnen ze te 

broeden in holen van de Zwarte specht. Misschien een nieuwe broedlocatie? Iets verder zag ik een Zwarte specht in een boom 

vol met holen. Verder vloog er tijdens de wandeling nog een Havik over.  

 Wim van den Bergh  

13:18 02-04-2006   

Vanmorgen:1 lachende Groene specht aan de Beeklandse weg in Heerde,nog een lachende Groene specht in de Horsthoek in 

Heerde.Op de Oldebroekse heide :2 Tapuiten op de brandvlakte aldaar en verder weg op de Oldebroekse heide een adult 

mannetje Blauwe kiek,verder mijn eeste zingende Fitis voor dit jaar aan de Zuidweg.  

 Martin Jansen  

17:42 01-04-2006   
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Vanmiddag Drontermeer omgeving rietland Elburg een man en vrouw Bruine Kiekendief. 

Langs de Drontermeerdijk groepjes Boerenzwaluwen. Van beide soorten voor mij de eersten dit jaar.  

 Christien Mouw  

23:07 31-03-2006   

Vanmorgen twee Wulpen gezien en horen roepen hoog boven de heuvels a/d Stakenbergerheide  

thv de voormalige brandtoren. 

Een groepje van vier zingende Goudvinken in berkenboompjes langs de Bergweg, en een Torenvalk op het dak van een schuur a/d 

Schapendrift.  

 Adrie Hottinga  

21:48 31-03-2006   

18 maart 2006: tijdens ganzentelling Wapenveld/Terwolde; 71 Kn zwaan, 1 Zw zwaan, 2 Kleine zwaan, 7613 Kolgans, 548 Grauwe 

gans, 2 Nijlgans, 4 Brandgans, 7 Soepgans, 4 Grote zilverreiger en 2 Slechtvalken.  

23 maart 2006; 1 pr Brilduiker kolkje Houtweg Oene. 

25 maart 2006; tijdens broedvogelkartering op plas Heerderstrand 2pr Brilduiker, 3 pr Mandarijneend en 1 pr Dodaars en 

Elburgerweg Heerde; 2 Kruisbekken en omg. Heerdersprengen 2 pr Zwarte spechten. 

26 maart 2006; 1pr Patrijs tuin Kerkweg 10 Vorchten. 

31 maart 2006: Vorchten 7 roepende Steenuilen. 

 Martin Jansen  

11:48 31-03-2006   

Vanochtend omgeving Elburgerbrug 2 Barmsijzen.  

 Webmaster  

23:23 30-03-2006   

Beste bezoekers, 

 

Zojuist heeft onze website weer eens een flinke update ondergaan. Gegevens die in de laatste (en voorlaatste) Anser zijn 

gepubliceerd zijn nu ook op internet te vinden. Dit betreft onder andere het nieuwe excursieprogramma en diverse 

inventarisatiegegevens. Ook zijn de contactgegevens aangepast n.a.v. de recente wisseling in het bestuur. 

Een extra service is de plaatsing van een agenda op het voorblad van de website. Dit is een gemakkelijk overzicht van alle 

activiteiten die elders op de site staan aangekondigd. 

 

Voor verdere aanvullingen of suggesties voor nieuwe onderdelen houd ik mij altijd aanbevolen. 

WWW.VBWNOORDVELUWE.NL  

 Henk de Vos  

21:10 30-03-2006   

Hallo Benno, was die houtsnip niet ergens tegenaan gevlogen? 

houtsnippen komen vaker in tuinen en bij huizen dan men denkt. 

Ik heb wel eens een houtsnip zien rondscharrelen in mijn stadstuin onder een denneboompje. Ze vliegen bij verstoring soms in 

paniek weg en vliegen dan wel eens tegen een boomstam o.id..  

 Benno van den Hoek  

19:03 30-03-2006   

Vanmiddag bracht onze buurman een dode Houtsnip langs, met de vraag welke vogel het was. Hij had de vogel op zijn erf 

gevonden, maar weet niet hoe hij aan z'n einde gekomen is (geen raamslachtoffer). In ieder geval een soort die ik in deze buurt 

nog nooit gezien heb.  

 Theo  

21:26 29-03-2006   

Polsmaten vanavond. 

ca. 100 Grutto's 

20 Tureluurs 

2 Watersnippen 

en een (naar mijn idee) Kleine Strandloper (maar die schijnen zeldzaam te zijn in maart, dus dat brengt me aan het twijfelen, 

maar een Bonte was het niet)  

 Benno van den Hoek  

21:19 29-03-2006   

In de hoop vanavond weer een mooi cluppie Zwaluwen aan te treffen bij het Vossemeer, opnieuw een leuk rondje randmeren 

gemaakt. In tegenstelling tot gisteren geen enkele zwaluw gevonden, hoewel er vanmorgen wel een 40-50 ter plaatse waren 

geweest. Bij eiland De Zwaan wel m'n eerste Visarend van dit voorjaar. De vogel zat op zo'n 100 m. van de dijk op een paal en 

een beetje te suffen. Ondertussen had hij nog wel een halve vis in de klauwen. Blijkbaar moest de eerste helft nog een beetje 

bezinken. Verder bij de plaat opnieuw veel Kluten en een sollitaire (IJslandse) Grutto. In het Roggebotzand mijn eerste (erg 

verlate) Tjiftjaf.  

 M. Snijders  

20:02 29-03-2006   

Vanavond, 29 maart, eerste boerenzwaluw aan de Zonnesteinseweg, Hierden  

 M. Snijders  

20:00 29-03-2006   

Zaterdag 18 maart: 3 vr. goudvinken aan de Hessenweg, Hierden 

Donderdag 23 maart: 2 overvliegende raven aan de Zonnesteinseweg, Hierden 

idem: roepende groene specht 

Wim Smit  

19:39 29-03-2006   

Gisteren 28-03 een Gekraagde Roodstaart op het Beekhuizer Zand en vandaag 29-03 de eerste Oeverzwaluw boven het 

Harderbroek. 
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Voor de liefhebbers. Vorige week zijn we een weekje naar Anklam geweest. De stad ligt tegen de Poolse grens, net voor het 

schiereiland Usedom.Bijna alle wateren waren bevroren, nog 30cm ijs.Alleen de Peenestroom was open. Veel eenden en dus ook 

veel Zeearenden.  

Ik zag over 3km ongeveer 25 ex en op het bevroren Haf zaten 35 ex niet ver van ijsvissers te wachten op een visje. Genieten!!  

 Benno van den Hoek  

20:31 28-03-2006   

Vanavond langs de Vossemeerdijk de eerste Zwaluwen van dit jaar gezien. Het was een flinke groep van zo'n 20-25 

Boerenzwaluwen, met daartussen een aantal Oeverzwaluwen. Helaas begon het al snel kouder te worden en waren de vogels 

ineens verdwenen, waardoor ik ze niet erg mooi heb kunnen bekijken (met tegenlicht). De eerder vandaag waargenomen 

Huiszwaluwen op deze plek waren helaas al weer weg. 

Verder langs het Vossemeer een vrouwtje Havik boven de poffertjes en tenminste 100 Kluten (ook de 1e) op de plaat nabij de 

Roggebotsluis. Hier ook een aantal Grutto's. Boven het centrum van Oldebroek tenslotte een laagvliegende Ooievaar.  

 Theo  

19:00 28-03-2006   

Na een paar dagen niet op de site te kunnen, dacht ik vol trots (alsof het een soort verdienste is) de eerste Tjiftjaf te melden, 

maar helaas. Toch wil ik jullie de eerste Tjiftjaf in mijn tuin niet onthouden!  

 Benno van den Hoek  

13:17 27-03-2006   

In de lunchpauze net even langs het Drontermeer gereden op zoek naar de eerste Zwaluwen, maar helaas geen succes. Op één 

van de hoogspanningsmasten in de POW zat wel een prachtige Slechtvalk zijn prooi op te peuzelen. Verder een vrouwtje 

Roodborsttapuit langs de Zomerdijk (picknickplaats Abberteiland) en boven de riethaere (oostelijk deel) een man Bruine Kiek, 

vliegend met nestmateriaal .  

 Wim van den Bergh  

12:26 27-03-2006   

Vanmorgen aan de oost-kant van het ASK diverse zingende Boomleeuweriken en Roodborsttapuiten,op het Heerderstrand :1 

paar Slobeend,2 paar Mandarijneenden,2 paar Dodaarzen en een westwaarts vertrekkende Casarca.In Heerde centrum een 

overvliegende Kruisbek.  

 Rob Compaijen  

22:16 26-03-2006   

Vanmiddag een Huiszwaluw bij de brug van Elburg. In het Abbertbos twee zingende Tjiftjaffen. Langs de Drontermeerdijk 

later nog twee. Boven het Abbertbos was een tijdje een Raaf te bewonderen.  

 Benno van den Hoek  

13:16 25-03-2006   

Vanmorgen samen met 5 andere VBW-leden en 1 KNNV-lid de eerste inventarisatieronde over het Beekhuizerzand (Harderwijk) 

gelopen. Op enkele spetters na bleef het gelukkig droog en er zongen van allerlei vogelsoorten. 

In het bos hoorden we onder andere Kuifmees, Zwarte specht, Goudhaan en veel Vinken en zagen we een Havik voorbijvliegen. 

Langs de randen van het stuifzand onder meer Boomleeuwerik (min. 5 territoria), Roodborsttapuit (3 ex.), enkele Raven en 1 

Klapekster (midden op het stuifzand). Verder vlogen er o.a. enkele groepjes Goudplevieren en Kieviten, ca. 25 Barmsijzen, 1 

Tureluur en een Blauwe reiger over. Een goed bestede ochtend en een aanrader om één van de volgende rondes eens mee te 

lopen (zie data in Anser).  

 Wim van den Bergh  

12:24 25-03-2006   

Vanmorgen op landgoed Molecaten: 2 paar Mandarijneenden,verse braakballen van de Bosuil onder de reeds jarenlange bezette 

nestholte,en aan de noord-oost-kant :1 roepende Groene specht.Gisteren op Petrea: 1paar Groene specht aanwezig.  

 Christien Mouw  

21:56 23-03-2006   

Waarnemingen van vanmorgen boven de Stakenbergerheide: 

1 Slechtvalk, jagend boven heide thv voormalig PTT-terrein 

1 Havik, roepend thv schietterrein de Berkenhorst 

1 Bruine Kiekendief, laag scherend over de heidevelden bij vennetje a/d Schapendrift. 

in vliegden bij 't vennetje groepje zingende Geelgorsen, grote groep van ± 40 Kievitten overvliegend boven heidevelden.  1 Grote 

Bonte Specht, man, timmerend in vliegden a/d Schotkamp. Twee opvliegende Houtsnippen in bos a/d Bergweg. 1 Bokje, 

opvliegend a/d rand van een ven a/d Schotkamp. 

Vanavond twee luid roepende Bosuiltjes a/d bosrand van de Schapendrift.  

 via W.J. v.d Hoek  

19:05 23-03-2006   

Gisteravond rond 19.30 uur trokken zo'n 15 Kraanvogels over het huis, Stadsweg 30 in 't Harde. De vogels waren vanuit de 

slaapkamer goed te horen en (in de schemering) te zien en ze trokken richting zuid.  

 Benno van den Hoek  

19:11 22-03-2006   

Vanmiddag was het in de Oostvaardersplassen een mengelmoes van zowel winter- als zomervogels: 

* Jan v/d Boschpad: 

- 1 Blauwe Kiekendief en 1e Bruine Kiekendief (beide vrouw), jagend. 

- Zo'n 200 Grutto's, een tiental Bontbekplevieren, 10-20 Bonte Strandlopers en enkele Watersnippen. 

- Veel Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen maar ook nog opvallend veel Grote Zaagbekken (min. 20), enkele Nonnetjes en 

een paar Brilduikers. Tevens 1 Dodaars. 

- 1 Wilde Zwaan en diverse Grote Zilverreigers. 

* Trekvogelveldje (t.o. infocentrum 'De Trekvogel', Lepelaarsplassen): 

- 3 Waterpiepers, foeragerend langs één van de landtongetjes. 

- Minimaal 20 Watersnippen, enkele Tureluurs en een Grote Zilverreiger. 

* Grote-/Kleine Praambult: 
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- 1e Lepelaars, 5 exemplaren kortstondig vliegend gezien. Ook hier div. Grote Zilverreigers. 

- Zo'n 15 Wilde Zwanen voor de KPB, die luid zaten te toeteren. 

- Nog zeker 500-1000 Brandganzen en even zoveel Goudplevieren. 

- Ook hier veel Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen. 

- 1 Blauwe Kiekendief, vrouw, jagend. 

* Vogelhut 'De Poelruiter' (Praamweg): 

- 2 luid roepende Dodaarzen (man + vrouw) en een tiental Slobeenden. 

* Larserdreef (nabij A6): 

- 3 Ooievaars zaten op lantaarnpalen langs de weg. Even later waren de vogels ook vliegend te zien boven de Mc Donalds, waar 1 

ex. opnieuw enige tijd op een lantaarnpaal ging zitten. 

 

(mede door de schrale koude wind zongen er nauwelijks vogels vandaag. Vorig jaar rond deze tijd zongen in de OVP al Tjiftjaf, 

Fitis en Blauwborst. Nu geen van deze soorten gehoord. Zelfs de Rietgors hield zich stil vandaag).  

 Benno van den Hoek  

13:19 21-03-2006   

Zojuist aan het einde van de lunchpauze een overzwevende Ooievaar halverwege de Jukweg in Oostendorp. De vogel zweefde 

vrij laag in noordoostelijke richting weg, richting het nest aan de Oostelijke Rondweg...  

 Jan Nijendijk  

11:46 21-03-2006   

De laatste paar dagen veel groepen putters die op de grond fourageren onder de elzen in Stadsweiden langs de kuststrook! In 

de Elzen grote groepen sijsen  

 Martin Jansen  

07:12 21-03-2006   

Zojuist om 06:30 uur een groep van 23 Kleine zwanen (met veel gejoel) overvliegend richting NO. Ze kwamen uit de richting van 

het Veluwemeer, afleidend aan de vliegrichting vanaf de slaapplaats bij de Kerkdijk (Ludgeruskerk). 

Een laatste groet?  

 Benno van den Hoek  

19:14 20-03-2006   

Vanmiddag net na 17.00 uur liep ik naar mijn auto op de parkeerplaats achter het gemeentekantoor in Oostendorp, toen ik een 

groep van zo'n 15-20 Pestvogels in één van de boompjes op de parkeerplaats zag zitten! Ik probeerde ze meteen te tellen maar 

helaas vlogen ze binnen enkele seconden al weg. Ze gingen vervolgens in een boom achter een woning aan de Jukweg zitten. 

Getuige ook het bericht van Wim en de meldingen op andere websites, zijn de vogels weer begonnen aan hun terugreis waardoor 

ze op allerlei plaatsen ineens weer opduiken. De laatste weken heb ik niets meer vernomen van Pestvogels in Harderwijk. 

Wim van den Bergh  

11:43 20-03-2006   

Vanmorgen volgende soorten: 

Pestvogel: groep van minimaal 85 ex.Hoornerveen Heerde,eveneens in Heerde aan de Sa een groep van ongeveer 40 ex.In 

Wapenveld aan de Oranjeweg een groep van 31 ex. 

Verder: Groene specht: 1 roepend Fliphul Hattem oost-zijde,nog een roepende Groene specht bij de molen de Vlijt in Wapenveld 

(dit is net ten westen van het Kloosterbos).Nog een roepende Groene specht bij het sportpark Molenbeek in Heerde,hier ook 

een kleine Roekenkolonie van 8 nesten.Onder de vermoedelijke nestboom van de Bosuil in het Kloosterbos verse braakballen van 

een Bosuil.Bij de Dreef (Wapenveld) een roffelende Kleine bonte specht.Verder een Havikman boven de Polberg in Wapenveld 

,hier ook minimaal 1 Zwarte specht.  

 Rob Compaijen  

10:15 20-03-2006   

Gisteravond om half 11 twee luid roepende Steenuilen langs de Bovenstraatweg tussen de Feithenhofsweg en de Laanzichtsweg. 

Later meende ik er nog één te horen roepen bij de 'kale' wilgen langs de Zuiderzeestraatweg, nabij de rotonde van Elburg.  

 Benno van den Hoek  

08:52 20-03-2006   

Vanmorgen vanuit mijn warme bed zeker 5 minuten een lachende Groene specht kunnen horen. De vogel zat een week of 2 

geleden ook al hier in de buurt en vermoedelijk gaat het om een vogel van landgoed Zwaluwenburg. Gevlucht voor het Gelders 

Landschap....?  

 Annelien Bierman  

20:39 19-03-2006   

Naar aanleiding van het verhaal van Benno van den Hoek over het Geldersch Landschap 18-03-2006 wil ik wel melden dat het 

Geldersch Landschap fout bezig is in mijn ogen. Wat Benno vertelt van de vogels, zo verschrikkelijk gaan ze ook om met de 

paddestoelen. Op het Landgoed Zwaluwenburg in de gemeente Elburg gaan ze verschrikkelijk te keer. Er groeien  meerdere met 

uitsterven bedreigde soorten langs de Bovenheigraaf en daar gaan ze met grof materieel aan het werk. Het Geldersch 

Landschap vraagt in 2001 aan de Nederlandse Mycologenvereniging onder leiding van prof. Emiel Brouwer het landgoed te 

inventariseren. Nu gaan ze er zo mee om. Waar slaat dit op. Ik ben van plan dit jaar mijn donateurschap te beeindigen.  

Even een vogel verhaaltje, had het aan Benno gemeld, en zei dat ik dat wel hier kan doen. 

Had aan het eind van de middag een rondje Noordeinde vanuit Oldebroek gefietst. 

Ter hoogte van de Winterdijk / Driemerkenweg waren zeker 15 Witte Kwikstaarten. ( 188,5 - 498,3 ) 

Voor Noordeinde aan de Grote Woldweg aan de linkerkant ( 188 - 502,5 ) De Grote Zilverreiger. Later aan het Veluwe meer 

waarschijnlijk dezelfde, vliegend richting Gelderse sluis en daar landen. 

Aan het Veluwe meer ( 187- 502 )  2 ooievaars. 

Aan Driemerkenweg ± 18.15 uur een Ransuil die aan het stoeien was met kieviten. Km hok 188,5- 498,5. 

 Dirk Verhey  

17:54 19-03-2006   

Afgelopen week drie opvallende verschijningen op ons erf in Nunspeet. De witte kwik en  de ooievaar zijn weer terug. Ook een 

gele kwik gezien en op een wilgentak bij de sloot (Molenbeek) tot twee maal toe de ijsvogel.  
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 Benno van den Hoek  

21:26 18-03-2006   

Vanmiddag een rondje langs de nestkasten op de Haere bij Doornspijk gemaakt. Langs het pad richting de heide zaten 3 

Goudvinken (2M+1V) te foerageren en langs de zandverstuiving zat een luidroepende Raaf. Nabij de snelweg later op de middag 

een Kruisbek, die bovenin een Grove den van een dennenappel zat te snoepen. Erg verrassend was een opvliegende Houtsnip 

vanuit een perceel jonge aanplant, direct gevolgd door een 2e exemplaar. Deze soort nog niet eerder in dit gebied gezien. Boven 

het kleine heideveld vloog op grote hoogte een roofvogel met vrij lange, smalle vleugels. Ik dacht aan een Rode wouw, maar 

zonder verrekijker was het niet met zekerheid te zeggen. Al met al een paar leuke soorten voor een middagje in het bos. 

Helaas wordt je humeur in dit gebied verpest door het onnavolgbare beleid dat het Geldersch Landschap hier momenteel voert. 

Zeker meer dan honderd bomen hebben de afgelopen periode het veld moet ruimen. Erger is de manier waarop dit gedaan 

wordt. Met grote rupsvoertuigen worden percelen compleet doorkruist en laten deze gigantische monsters sporen van soms wel 

30 cm diep na. Sommige delen van het bos zijn tot een waar slachtveld geworden. Gelukkig bleken slechts enkele nestkasten het 

slachtoffer van deze massale houtkap. Bewoners van het naastgelegen bungalowpark hebben al hun beklach gedaan bij het GL, 

de gemeente, de provincie en de krant. Je zou toch van een natuurorganisatie als het GL verwachten dat ze een wat 

verantwoorder en subtieler beleid voeren dan deze schandalige vertoning.  

 Rob Compaijen  

16:23 18-03-2006   

Bij de brug van Elburg één Appelvink. Nabij de Kop van 't Ende veel Wintertalingen, Slobeenden, Pijlstaarten en Krakeenden. 

Aldaar ook een Witgatje. In het Abbertbos een kekkerende Havik, en ook hier een Appelvink. In een veld achter het Abbertbos 

een stuf of 15 Veldleeuwerikken en 2 Witte Kwikstaarten. Bij het Vossemeer was het rustig, met ongeveer 5 Grutto's. In de 

Polder Oosterwolde enkele Grutto's, alsmede een drietal Tureluurs en enkele Witte Kwikstaarten.  

 Wim van den Bergh  

12:39 18-03-2006   

Ondanks tegenvallend weer : 1 roepende Kleine bonte specht in de Dellen en een groep van ongeveer 30 Barmsijzen invallend bij 

de Putjensberg (achter het Heerderstrand)  

 Helma Schoonhoven  

12:43 16-03-2006   

2 Goudvinken(mannen) te Vierhouten, Halfweg/Philadelphia, regelmatig te zien vanmorgen bij mijn kantoor. Zitten er 

ongetwijfeld meer.  

 Wim van den Bergh  

10:39 16-03-2006   

Vanmorgen waren 2 Groene spechten aanwezig op landgoed Vosbergen in Heerde (vermoedelijk mannetje en vrouwtje)  

 Johan Hettema  

20:24 14-03-2006   

Vanavond rond 18 uur in onze tuin aan de Schoolweg een achttal goudvinken in  

een rode prunus.  

 Benno van den Hoek  

23:15 13-03-2006   

Naar aanleiding van de jodelende Bosuil (-en) bij Zwaluwenburg ('t Harde), vanavond opnieuw gaan luisteren. Nu bleef het van 

alle kanten doodstil, terwijl het kraakhelder was en in het bos vrijwel windstil. Ook op het naastgelegen Schouwenburg bleef 

het stil en bewegingsloos. Vorig jaar januari reageerde een vrouwtje onze lokroep nog door een meter of 5 boven ons in een 

grote eik te gaan zitten om te kijken wat die rare mannen in dat grote metalen ding uitspookten. Was er afgelopen weekend 

sprake van een laatste opleving voor de eileg....?  

 Wim van den Bergh  

13:17 13-03-2006   

Vanmorgen waren 18 Raven aanwezig op Petrea Wapenveld,de vogels vertrokken ri ZZO.  

 Rob Compaijen&Anne  

17:30 12-03-2006   

Bij de Ludgeruskerk nog vrij veel Pijlstaarten aanwezig, daarnaast ook enkele Wintertalingen. In een nabij gelegen weiland 

Wulpen, Scholeksters en Watersnippen. Bij de Huisdijk - tussen Doornspijk en de Hoge Enk - een Grote Gele Kwikstaart.  

 Rob&Peter Compaijen  

14:13 12-03-2006   

Vanmorgen één Kraanvogel over ons huis; Feithstraat 4, Elburg. 

via Ben v.d Brink  

13:30 12-03-2006   

De Ooievaar van Noordeinde is in de afgelopen week weer teruggekeerd op zijn nest. Waarschijnlijk om e.e.a. gereed te maken 

voor het vrouwtje, zoals gebruikelijk bij Ooievaars. Henk Puttenstein had vorige week over zijn huis 6 Ooievaars zien vliegen. 

De vogels waren (door niet-vogelaars) ook bij het voetbalterrein van Oosterwolde gezien (hemelsbreed een paar honderd meter 

afstand van elkaar).  

 Benno van den Hoek  

11:34 11-03-2006   

Na afloop van de VWG-avond gisteren even gestopt langs de Laanzichtsweg bij landgoed Zwaluwenburg. In de verte was (net als 

gisteren) een luid roepende Bosuil te horen. De vogel werd helaas grotendeels overstemd door het verkeer van de Eperweg, 

maar even meende ik zelfs een 2e exemplaar te horen. Komende week maar eens van de andere kant dichterbij proberen te 

komen. 

Bij landgoed Oldhorst (tussen Oldebroek en Wezep) riepen in november/december 2 fanatieke mannetjes, maar hier was 

gisteravond niets te horen.  

 via W.J. v/d Hoek  

19:01 10-03-2006   

Gisteravond was rond 20.15 uur een Bosuil te horen vanaf de Laanzichtsweg bij landgoed Zwaluwenburg.  

 Jan Nijendijk  
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14:44 10-03-2006   

10-03, vanmorgen tussen 7.30/8.30 hebben de Kleine Zwanen met veel en luid getoeter afscheid genomen van het Wolderwijd, 

luid aangemoedigd door een zingende Heggemus.     Na één ere ronde boven het water vertrokken de groepen 

noordwaards.                             Het is nu 14.30u. en het is stil bij het meer. Het is nu wachten tot oktober voor je hun getoeter 

weer kunt horen.  

 Wim van den Bergh  

14:12 07-03-2006   

Altijd in Maart zie ik kleine groepjes Aalscholvers in broedkleed over de Veluwe vliegen pal ri NNO zo ook vandaag over de 

Renderklippen en rand ASK,het aantal Kruisbekken valt toch nog wel mee want ik hoorde en zag diverse Kruisbekken.Echter 

voor Kruisbekken is het nu al vrij laat in het seizoen en over ongeveer een maand knappen de zaden uit de kegels door de 

voorjaarswarmte.  

 Benno van den Hoek  

21:27 05-03-2006   

Rob, 

Die uil was naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een nabij gelegen boerderij waar de eigenaar gistermorgen nog 2 vogels in 

de schuur zag zitten en ik gistermiddag een kast heb langsgebracht. In dit deel van Elburg hangen naar mijn weten nog geen 

kasten, dus wie weet.  

 Rob Compaijen  

20:47 05-03-2006   

Zojuist vloog er een Kerkuil voor mij uit bij de Molenweg in Elburg - naast het voetbalveld van Elburg.  

 Benno van den Hoek  

13:20 04-03-2006   

Tijdens de laatste inventarisatiemorgen voor de Zeearend langs de randmeren geen 'groot wild' gezien. Grote delen van het 

Dronter- en Vossemeer waren dichtgevroren, waardoor er ook niet zo veel watervogels te zien waren. De meeste vogels, 

voornamelijk Wintertaling en Pijlstaart, zaten geclusterd in enkele grote wakken. Boven de polder Oosterwolde nog een Blauwe 

kiek, vliegend richting de eendenkooi.  

 Christien Mouw  

19:02 28-02-2006   

Vanmiddag een adulte Havik boven de Stakenberger heide zien scheren en een grote groep Kramsvogels en Koperwieken, 

fouragerend in de schapenweiden thv. de Nunspeterweg.  

 Webmaster  

17:31 28-02-2006   

Het onderstaande bericht van Sjoerd, met de aangegeven aandachtspunten, lijkt mij een prima afsluiting van deze 'discussie'. 

Mijn advies is om de komende tijd volop het veld in te gaan (de zomergasten zijn weer in aantocht) en e.e.a. in de praktijk te 

brengen.  

 Sjoerd Radstaak  

09:25 28-02-2006   

Bij deze laat ik weten dat de 'discussie' omtrent de Mibo ook al privé gevoerd is en dat Roel Bisschop inmiddels niet meer 

overtuigd is van het feit dat hij een Mibo heeft gehoord. Als we overigens toch kritisch bezig zijn: Mibo komt m.n in Noord- En 

Zuid-Limburg voor en sinds enkele jaren weer in Twente. In Noord-Brabant worden steeds vaker waarnemingen gedaan.   

 

Los van deze kritische noot ben ik het met Rob eens dat er best kritischer naar waarnemingen mag worden gekeken, daar 

sommige waarnemingen gewoon echt niet kunnen! Men mag elkaar daar best op attenderen, lijkt me ook leerzaam voor die ander! 

Als men die discussie hier voert leert iedereen er ook nog wat van. Doet men dat privé, dan bestaat de kans dat er meerdere 

mensen reageren en dat werkt storend. Of voelen mensen zich 'aangevallen' als het hier gebeurt?  

 

In hoeverre het hier dan vol komt te staan met reactie's op andermans waarnemingen is moeilijk te zeggen, maar misschien kan 

men zelf wat voorzichtiger met de gedane waarnemingen omspringen. Misschien toch nog even het vogelboek erbij en ontdekken 

dat Boomvalk niet bidt en bovendien een zomergast is vanaf half april en er zo achter komen dat jouw waarneming van een 

biddende Boomvalk eind februari toch een Torenvalk moet betreffen (sorry voor het vb. van Christien Mouw, maar het is een 

goed voorbeeld en ze reageerde 'positief' op mijn privé-mail). Of alle waargenomen kenmerken nog eens checken voordat men 

de waarneming openbaar maakt. Uiteraard bestaat de kans dat men in 'wishfull thinking' etc vervalt, maar de kans dat men er 

zo achter komt dat de gedane waarneming niet juist is (of wel) is aannemelijk groter. Een ieder bepaalt zelf op welk niveau 

hij/zij vogelt, maar een kritische blik naar de gedane waarnemingen lijkt me (op welk niveau dan ook) niet verkeerd! 

 

Ook hier geldt: opbouwend bedoeld, dus hopelijk voelt niemand zich beledigd.  

 Wim Smit  

21:11 27-02-2006   

Maandag 27 feb. nog steeds ong.100 pestvogels op de bekende plek. Als je toch daar bent rijd dan even door, Aan het eind van 

de Daltonstraat, achter de zandbulten, zwommen 150 Brilduikers. De eerste ( voor mij) Grutto's 4ex , in de polder Arkemheen.  

 roel pannekoek  

20:37 27-02-2006   

J.l. zaterdag 25-2 nog even wezen kijken op de bekende plek in H'wijk of de Pestvogels nog steeds aanwezig zijn. Net op het 

moment dat ik de boom ontdek waarin de meute zich bevindt, jaagt een mannetje Blauwe kiek de hele groep op. Zondag tel ik er 

nog 46.  

 Rob Compaijen  

12:26 27-02-2006   

Even inhakend op de discussie over de vermeende Middelste Bonte Specht. Als de specht die gehoord werd in het Kroondomein 

inderdaad een Middelste Bonte Specht betreft dan hebben we te maken met een redelijk unieke waarneming. Alhoewel de 

Middelste Bonte Specht het de laatste jaren vrij goed doet in Nederland beperkt het leefgebied zich vooralsnog tot Noord-

Brabant en Limburg; de waarnemingen in het Overijsselse Losser daargelaten. Ik wil niet stellen dat het waarnemen van de 
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Middelste Bonte Specht in het Kroondomein per definitie onmogelijk is, maar het lijkt me wel verstandig om er niet zo snel tot 

te concluderen; mede doordat er alleen maar een 'bijzonder geluid' gehoord is. 

 

Daarnaast wil ik niet de integriteit van de vogelaars in zake in twijfel trekken, maar tot in hoeverre zijn jullie er van overtuigd 

dat de gemelde Ruigpootbuizerds ook écht Ruigpootbuizerds zijn? De Ruigpootbuizerd is namelijk een vrij schaarse wintergast, 

twee waarnemingen in de Polder Oosterwolde lijkt me dan ook erg onwaarschijnlijk. De 'normale' Buizerd komt in allerlei 

kleurvariaties voor, dus het zien van bijvoorbeeld alleen een lichte stuit lijkt me geen sluitend bewijs voor een Ruigpootbuizerd. 

Een aantal 'vaste' kenmerken van Ruigpootbuizerds zijn een zuiver witte staart, met enkele echt zwarte eindbandjes; de 

donkere polsvlekken en het donkere schild op de buik. Hiermee is overigens niet gezegd dat het makkelijk is om een 

Ruigpootbuizerd vast te stellen. Voor een vrij duidelijke foto: http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=7322 

 

Ik vind het belangrijk dat er kritisch gekeken wordt naar schaarse of zeldzame waarnemingen, vandaar dit stukje. Het is 

opbouwend bedoeld, dus hopelijk voelt niemand zich beledigd.  

 Michiel de Vries  

21:03 25-02-2006   

Vandaag zaten in het Wolderwijd ter hoogte van de ijsbaan bij het centrum 5 flamigo's. Ze stonden vlak bij de kant en waren 

goed te zien. 's Middags nog even gekeken naar de pestvogels. Er zaten nog 19 pestvogels op de Kelvinstraat. 

Remco  

19:11 25-02-2006   

Christien bedankt voor je reactie 

Mijn vrouw bevestigde ook het geluid van een middelste bonte specht 

Ik ben nu voor 99% zeker 

Groeten 

remco 

 Sjoerd Radstaak  

16:17 25-02-2006   

Van 9.45 tot 13.30 gevogeld met Rob Compayen: op 'de Knobbel' 4 overvliegende Kruisbekken (2m/2v), op de Haelbergheide 1 

roepende Raaf en 2 mannetjes Kruisbekken (waarvan 1 zingend!) en op de Tongerense hei nog een paar roepende Kruisbekken, 

alsmede 1 Klapekster op het heideveldje bij de T-splitsing van Manenpad/Gortelseweg (27-42-35-linksonder).  

 Adrie Hottinga  

23:47 24-02-2006   

Op zaterdag 18 februari samen met Gert Prins de ganzentelling gedaan: 11.600 kollen, 

ruim 600 grauwe ganzen, 57 Brandganzen, 32 Toendrarietganzen, 1 Indische gans, 79 Knobbelzwanen, 1 Slechtvalk, 425 kieviten 

en 5 grote Zilverreigersin het binnendijkse gebied tussen Wapenveld en Terwolde. 

S'avonds in Vorchten 5 roepende mannetjes Steenuil. Ze zijn dus alweer erg actief! 

Op 23 februari mededeling van Natalie van Dijk, medewerker Staatsbosbeheer; 1 velduil in het Wapenveldse broek. Dit is een 

bijzondere waarneming. Eind jaren tachtig heb ik eenmaal ook een Velduil in december in het Wapenveldsebroek waargenomen. 

Kijk eens op de website: wapenveldsebroek mooiste plekje 

Het Wapenveldsebroek dingt mee met de prijs voor het mooiste plekje van Nederland in het kader van de NCRV wedstrijd voor 

het mooiste plekje van Nederland. Steun ons mooiste plekje langs de IJssel en stem op het Wapenveldsebroek. Ik reken op 

jullie stem, zodat ik nog lang kan genieten van dit interessante gebied dat veel heeft te bieden voor vogels en voor vogelaars.  

 Christien  

21:12 24-02-2006   

PS: kijk op:  

http://kroondomeinhetloo.nl/ 

 Christien  

20:43 24-02-2006   

Hallo Remco, 

 

Wil even op je vraag reageren. Het klopt dat daar Raven zitten,  en ook alle typen Spechten bewonen de bossen van de 

Kroondomeinen/ Het Loo. Zelf kom ik er veel en vanmiddag boven de heidevelden langs de Aardhuisweg nog een Boomvalk zien 

'bidden' daar.  De Ruigpootbuizerd kun je er ook aantreffen, en er zitten grote groepen Staartmezen. 

 

Kijk eens op de site van het Kroondomein/Het Loo, en daarop kun je precies zien wat voor soorten vogels [oa.] er zoal 

voorkomen.  

 Christien  

20:33 24-02-2006   

Gisteren vier Wilde Eenden  zien zwemmen in het vennetje op de heide a/d Schapendrift. Het waren twee woerden en twee 

wijfjes.  

 Benno van den Hoek  

18:54 24-02-2006   

Vanmiddag ook de eerste Grutto's (2 ex.) in de polder Oosterwolde, in een weiland langs de Driemerkenweg. Naar mijn weten 

vrij vroeg omdat de vogels meestal eerst een paar weekjes op de 'bijtanklocaties' langs de IJssel en het Vossemeer blijven 

voor ze naar de broedgebieden vliegen. Verder was het vrij rustig in de polder met alleen zo'n 10-20 Goudplevieren en enkele 

Grote zilverreigers (waaronder in polder De Broeklanden, net ten noorden van Oldebroek).  

 Remco  

22:36 23-02-2006   

ik was afgelopen weekend 2x te vinden in het kroondomein het loo 

amerfoorste weg dan afslag ri uddel en daar aan rechterhanf parkeren, wandelroute V, 13 km 
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ik zag daar 3 raven en 1 kuifmees 

ik hoorde daar een bijzonder geluid die ik niet kon plaatsten, ik denk nu aan een middelste bonte specht. maar komt die wel voor 

in het Loo. Of anders een zwarte specht komt die voor bij jullie? hopende of enige feedback 

groeten 

remco uit zwartewaal / zuid-holland  

 Dimitri Mulder  

13:50 22-02-2006   

lijkt me een duidelijk antwoord Benno, dank je 

Ik ben dus niet gek aan het worden als ik een groepje over hoor vliegen... gelukkig maar  

 Benno van den Hoek  

22:04 20-02-2006   

Even terugkomend op de vraag van Dimitri of (Veld-) leeuweriken in deze tijd ongewoon zijn. Bij de telpost Kamperhoek vlogen 

er vrijdag j.l. om precies te zijn 1240 over.  

 wouter van heusden  

08:36 20-02-2006   

Zaterdag zo'n 30 en zondag ruim 40 pestvogels bij ons in het sierappelboompje voor in de tuin en in de ligusters bij De Schutse 

aan de Beneluxlaan in Harderwijk. Ook zitten hier regelmatig goudvinken, max 2 mannetjes en 5 vrouwtjes.  

 Benno van den Hoek  

19:40 19-02-2006   

Ook ik heb vanmiddag een rondje langs het Dronter- en Vossemeer gemaakt. Op de plaat in het Vossemeer naast de vele 

Wulpen en Kieviten die Louw al beschreef, de eerste Grutto's van dit jaar. De 12 vogels zaten tussen de Wulpen te poetsen en 

lieten zich met de telescoop mooi zien. Verder minimaal 200 Bontjes en ten minste 150 Goudplevieren. Bijna bij de 

IJsselmonding zat een Ruigpootbuizerd bovenin een struik. 

Over de Groote Woldweg vloog een vrouwtje Blauwe Kiek van het ene naar het andere rietperceel van SBB (riethaere). Net 

buiten Noordeinde opnieuw een Ruigpootbuizerd bovenin een struik en net voorbij het voormalige stoomgemaal Oosterwolde 

enkele duizenden Kol-, riet- en Brandganzen. In de gehele polder slechts 3 Grote zilverreigers.  

 Wim Janszen  

19:21 19-02-2006   

zaterdag 18 febr gezien op het industrieterrein circa 15 Barmsijsen 

zondag 19 febr gezien langs de Olmenlaan voor ons huis 2Appelvinken 

en langs de varelse weg op het dak van een huis een steenuil 

 Michiel de Vries  

18:36 19-02-2006   

Ik had van de week nog enkele leuke waarnemingen. Afgelopen woensdag 15-2 ben ik nog even wezen kijken op het 

indusstrieterein naar de pestvogels. Op de hoek van de Kelvinstraat met de Farenheitstraat zaten nog z'on 40 pestvogels in de 

boom.  Gisteren 18-2 zat er achter ons een sperwer achter het huis die bij de buren mussen uit de meidoornhaag probeerde te 

jagen. Steeds vloog zij er om heen en dook er op. Af en toe onderbroken om uit te ruste op een hek of tak. Dit ging ongeveer 

een kwartier door. Toen gaf ze het op. Het had geen resultaat gehad. Vandaag langs het water naar Horst gefietst en terug 

langs Drielanden. Er zat niet zoveel op het water alleen wel veel pijlstaarten en er vloog een watersnip op.    

 Louw den Besten  

18:35 19-02-2006   

zondagmiddag rondje Drontermeer/ Vossemeer, tot aan de mondingskade van de IJssel, met een ander oog kijkend naar de 

zwanen. Zo op het eerste gezicht gelukkig alleen gezonde exemplaren, meestal paarsgewijs aan het grazen of poetsen. In het 

Vossemeer een rijke oogst aan watervogels: voor mij verrassend honderden wulpen, net zoveel kievitten, tientallen 

wintertalingen; enkele bergeenden, een pijlstaart, en een zilverreiger (binnendijks flevopolder). 

Wim van den Bergh  

07:26 17-02-2006   

Gisteren lag er een dood gereden Ransuil lans de A28 t.h.v het Loo (Oldebroek). 

Een mannetje Roodborsttapuit zat op het heideveldje bij het bezoekerscentrum Zandenbos. 

Op diverse plekken hoorde ik baltsende Zwarte spechten.  

 Christien Mouw  

20:28 16-02-2006   

Vandaag zowel de Veldleeuweriken als de Boomleeuweriken weer gezien en gehoord boven de Stakenbergerheide in Elspeet.  

 Ada en Chris Herzog  

20:20 15-02-2006   

13-2 om 12.30 uur vloog een eenzame Kraanvogel over de Kampenmeen/Hoornmeen in Harderwijk richting noordoost.  

 DutchBirding.nl  

13:15 15-02-2006   

Soort: Pestvogel / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus  

Waarnemingsdatum: 14-2-2006  

Plaats: Elburg  

Provincie: Gelderland  

Atlasblok:   

Waarnemer: Vogellijn 0900-BIRDING  

Opmerkingen: Ruim 15 exemplaren. Langs de Koperwiek.  

 Benno van den Hoek  

17:27 14-02-2006   

Naar mijn mening is dat niet zo abnormaal Dimitri. Vlak voor een vorstperiode zie ik wel vaker Veld- of Boomleeuwerikken, die 

als het ware op de vlucht zijn voor de kou. De laatste paar weken worden er ook al Boomleeuwerikken gezien in bijvoorbeeld het 

Roggebotzand.  

 Martin Jansen  
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17:26 14-02-2006   

Namiddag Oude Zeeweg 1 man Blauwe Kiekendief jagend boven de weilanden. 

Rietkraag daar ter plaatse 1 opvliegende Roerdomp. Voor het eerst sinds 20 okt. deze winter geen Kleine zwanen meer 

aanwezig. 

Gisteren vanuit mijn zeilbootje 2 ijsvogeltjes aan het einde van de Elburger haven.  

 Dimitri Mulder  

15:39 14-02-2006   

vandaag in mijn pauze langs het veluwemeer gelopen met 1 overvliegende ooievaar (het blijkt dat ze in lelystad nog al eens 

overwinteren) en 2 overvliegende groepjes van 5  

(veld?)leeuweriken. Mijn vraag is nu: wordt ik para of is dit goed mogelijk. Ze maakte het welbekende 'tsrrr' geluid... ik ben 

eigenlijk niet bekend of er exemplaren overwinteren...  

 theo  

11:25 14-02-2006   

Vanochtend nog zo'n 60 Pestvogels aan de daltonstraat. De vogels zijn zo goed van vertrouwen dat ze passerende wandelaars 

en fietsers die strak onder 'hun' boom doorreden lieten passeren zonder op te vliegen.  

 Benno van den Hoek  

09:33 14-02-2006   

Vanmorgen hoorde ik bij het opentrekken van de gordijnen een lachende Groene specht. De vogel zat ergens bij de buren maar 

liet zich daarna niet meer horen of zien. Deze winter ben ik nog niet gaan luisteren bij kasteel Zwaluwenburg, maar meestal 

worden ze daar vanaf begin maart pas echt actief. De kans is vrij groot dat dit een zwervende vogel van het landgoed is.  

 Jan Nijendijk  

14:56 13-02-2006   

zondag    12-02    2 IJsvogels in beide beken bij het Wolderwijd 

maandag  13-02    10.45u. tuin Meerkoetmeen 56: 15 pestvogels                                              liever geen bloemen en geen 

bezoek aan huis! 

maandag   13-02    14.00u. Stakenbergsehei: 1 torenvalk, 1 pestvogel, 2 raven  

 Michiel de Vries  

21:14 12-02-2006   

Afegelopen week had ik nog een leuke waarneming. In de nacht van woensdag op donderdag hoorde ik een zwarte ruiter over 

vliegen. Het was een vogel en de roep was duidelijk een aantal keren te horen.  

 Wim van den Bergh  

14:58 12-02-2006   

Vanmorgen vlogen 15 Raven over de Noorderheide ri. Zuid.Tot nu toe zijn op de Noord-Veluwe 

12 paar Raven gelokaliseerd.Noord en west-kant van Kroondomein nog onduidelijk evenals de gebieden rond Harderwijk nog geen 

compleet beeld maar het is nog vroeg!!  

 Martin Jansen  

14:07 12-02-2006   

Vanochtend nog slechts 23 Kleine zwanen kunnen vinden op het smalle deel van het Veluwemeer, waarvan er ook nog 7 

vertrokken richting NO. 

 Benno van den Hoek  

19:55 11-02-2006   

Vandaag een leuk dagje vogelen rond het Oostvaardersplassengebied met de volgende soorten; 

* Harderwijk, ind. terrein Lorentz: 

- ca. 150 Pestvogels en 24 Grote barmsijzen, op de bekende locaties. 

* Kleine praambult: 

- 1 Ruigpootbuizerd, zittend op de grond met een gewone Buizerd. 

- Veel Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen op de plas. 

* Praamweg: 

- 2 Ruigpootbuizerds, adult + juveniel, zittend in topje van een struik en later vliegend. 

* Lage Dwarsvaart, nabij Torenvalkweg: 

- 1 Witoogeend, adult man, zwemmend en zeer fraai te bekijken onder de spoorbrug. 

- 1 Bonte kraai, op de bovenleiding van de spoorlijn. 

* Knardijk: 

- 2 Rosse Stekelstaarten, mannetjes, zwemmend op het Bovenwater. 

* Jan v/d Bosch-pad: 

- 2 Zeearenden, adult + juveniel, in een boom ver van het uitkijkpunt. 

- 1 Blauwe kiekendief, vrouw, jagend boven de rietkraag. 

- min. 6 Grote zilverreigers, foeragerend op diverse plaatsen. 

- ca. 10 Bonte strandlopers, foeragerend langs de slikrandjes van de plassen. 

* Roerdompweg (nabij Zeewolde): 

- 1 IJsvogel, zittend op een rietstengel boven een sloot.  

 Gert de Vos  

15:31 11-02-2006   

Heerde, sportpark de Eeuwlanden een groep van 15 pestvogels. 

Martin Jansen  

17:11 10-02-2006   

Op het smalle deel van het Veluwemeer nog ± 200 Kleine zwanen. 

Voor de caravans aan de Oude Zeeweg naar schattting 300 Pijlstaarten. Langs de rietkragen daar ter plaatse een vrouw Blauwe 

Kiekendief. 

 Jaap Denee  

15:04 10-02-2006   
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Op het Lorentz Industrieterrein van Harderwijk geen verandering qua aantallen Pestvogels en Grote Barmsijzen.  

 Helma Schoonhoven  

23:06 08-02-2006   

Op mijn manier ook iets grappigs: op mijn stoep staat een houten wijnkistje, gevuld met vet, zaden en gepelde pinda's: een acht-

tal Staartmezen werden vandaag verjaagd door twee Grote bonte spechten. Die laatsten zijn dagelijks in mijn tuin te vinden. 

Verder volop Vinken en Koolmezen, maar in tegenstelling tot andere jaren weinig ander klein spul.  

 Michiel de Vries  

20:42 08-02-2006   

Twee leuke waarnemingen die ik de laatste tijd in onze tuin heb gezien. Vorige week woensdag 1februari zag ik een mannetje 

zwartkop bij ons in de tuin en gisterenmiddag 7 februari vloog er een sperwer op, die op ooghoogte langs vloog. Alle twee waren 

ze zeer fraai te zien. Toch nog leuke waarnemingen ondanks de zeer drastische renovatie van het groen in Stadsweiden.  

 Jaap Denee  

14:02 07-02-2006   

Daarnet op het industrieterrein van Harderwijk -nog steeds- ca. 160 Pestvogels en 21 Grote Barmsijzen op de bekende 

plekken.  

 Martin Jansen  

21:12 05-02-2006   

Vanmiddag voor het eerst deze winter Kleine zwanen vertrekkend richting noord tot noord-oost, 46 exemplaren. Nog ± drie 

weken en ze zijn allemaal weer weg.  

 Henri Heussen  

18:53 04-02-2006   

Vanmiddag weer bij Lorentz Harderwijk geweest, einde Snelliusstraat. Ik heb ongeveer 140 pestvogels geteld, het mooie was 

dat een deel van de zwerm af en toe ging drinken bij een paar plassen op een oprit van een bedrijf. Dat had ik nog niet eerder 

gezien. Prachtig. 

Bij de haven zitten nog steeds veel nonnetjes, einde Snelliusstraat, ca. 100 m verder dan de pestvogels, ca. 20 stuks man en 

vrouw.  

 Martin Jansen  

17:44 04-02-2006   

Op ijs aan de rand van een wak bij camping Elburgerbrug 5 Slobeenden (2 woerden).  

 Martin Jansen  

17:39 04-02-2006   

Polderkant Veluwemeer nabij Elburg groepje van 12 Appelvinken + 7 Putters. 

Drontermeerkant Elburgerbrug ± 25 Grote Zaagbekken. 

Vanaf Elburg tot eindje voorbij de Klink 317 Kleine zwanen foeragerend in wakken.  

 Jaap Denee  

16:55 04-02-2006   

Vandaag in het kader van "Hoe meer zielen - Hoe meer vreugd" voor de pestvogeltelling van Waarneming.nl naar het 

industrieterrein van Harderwijk gereden, foto's gemaakt van de fladderende massa en thuis alles braaf nageteld: 152 stuks. 

Scoort 'onze' regio het hoogst?  

 Wim van den Bergh  

13:58 03-02-2006   

Vanmorgen bij het NS-station van Zwolle een bijna al geheel afgemaakte vinkenslag.(Meestal rond 18 Februari).In Heerde 

tussen Rijnsburglaan en Pagenberg:18 Pestvogels.Aan de rand van de Veluwe bij Wapenveld-noord:3 overvliegende Appelvinken  

 DutchBirding.nl  

19:01 02-02-2006   

Soort: Pestvogel / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus  

Waarnemingsdatum: 1-2-2006  

Plaats: Elburg  

Provincie: Gelderland  

Atlasblok:   

Waarnemer: J v d Beek  

Opmerkingen: Er zat een groep van ongeveer 15 tot 20 exemplaren te eten van onze sierappelboom in de achtertuin, prachtige 

vogels!!  

 Martin Jansen  

13:16 02-02-2006   

Vanochtend voor werktijd even mijn vaste rondje gefietst in een koude grijze wereld. 

De aantallen ganzen in het Goor zijn de laatste week hoger dan gewoonlijk. Naast de gebruikelijk Grauwen en Kollen zag ik de 

afgelopen week ook Rietganzen op het ijs staan, alleen de soort kon ik toen niet vaststellen.  

Vanochtend stonden er weer een paar op het ijs, het blijken Toendrarietganzen te zijn, tenminste die paar die ik daar zag 

(omgeving Papenbeek). 

De aantallen Kleine zwanen nemen steeds verder af, in diverse wakken nu nog ± 100 in totaal. 

Enkele honderden Pijlstaarten en Smienten. 
 

Christien Mouw  

21:11 01-02-2006   

Vanmorgen bij het ontwaken bracht een Merel zijn voorjaarslied ten gehore. 

1 februari; mijn dag is goed!  

 Bennie van den Brink  

17:36 01-02-2006   

Op 29 januari een paartje roodborsttapuiten waargenomen. Plaats: Zomerdijk, Polder Oosterwolde. Een vreemd gezicht die 

beide vogeltjes aan de ijsrand van een sloot te zien rondscharrelen.  
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 Martin Jansen  

14:28 01-02-2006   

Vanochtend aan de oude Zeeweg opnieuw een vrouw Blauwe Kiekendief (dezelfde als gisteren?)  

 Wouter Teunissen  

20:43 31-01-2006   

Beste waarnemers,  

 

de angst die Benno beschrijft is misschien niet geheel ongegrond. Daarom wilde ik nog even onder de aandacht brengen dat er 

de mogelijkheid bestaat om waarnemingen op waarneming.nl in te voeren onder embargo (bijvoorbeeld een maand 

geheimhouding) ook kan men mij de waarnemingen toesturen op dit email adres (ik had het misschien nogal cryptisch in het 

mailtje gezet): "krekelzanger" apestaartje "yahoo" punt "com"  

(ik hoop dat iedereen dit adres zo wel begrijpt dus: @yahoo.com) 

 

alvast bedankt en ik hoop dat er veel geteld gaat worden. 

 

groet, 

Wouter Teunissen 

 Webmaster  

19:07 31-01-2006   

Naar aanleiding van de oproep van Wouter Teunissen wil ik alle waarnemers toch oproepen terughoudend te zijn met het 

openbaar publiceren van plaatsaanduidingen waar Pestvogels waargenomen zijn. Tijdens de vorige winter hebben we in Zeewolde 

kunnen zien dat er ook andere mensen uit zijn op deze informatie. Ook deze winter hebben signalen in die richting al weer de 

kop opgestoken. 

Is er daarom ook een e-mailadres waar we deze waarnemingen naar toe kunnen sturen Wouter? 

Ook wat betreft de verwerking van onze eigen waarnemingen ontvang ik de waarnemingen van Pestvogels in b.v. Harderwijk nog 

steeds heel graag. Maar bij plaatsing op deze site dan wel s.v.p. de exacte plaatsaanduiding via de mail doorgeven (zie adres van 

bovenstaande gebruikersnaam). 

 

Eventuele reacties op dit bericht (van Wouter en anderen) ook graag via de mail aan mij richten, zodat we deze pagina verder 

vrij houden van diepgaande discussies en mailwisselingen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip (dit alles in het belang van de vogels uiteraard!).  

 Christien Mouw  

18:45 31-01-2006   

Sinds weken de Blauwe kiekendief en de Klapekster niet meer rondom de Elspeter heidevelden waargenomen, wel vanmorgen 

weer de Havik horen roepen bij schietcentrum \'de Berkenhorst\', en een Grote Bonte Specht met veel drukte en lawaai aan 

het hakken gezien in een stam van een oude vliegden. Ook een grote groep Staartmezen waargenomen, fouragerend in een 

berken/dennenbos aan de Schotkamp.  

 Martin Jansen  

18:21 31-01-2006   

In de namiddag Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe Kiekendief. 

Bij de Sijpelbeek 1 vliegende Roerdomp. 

In de wakken in het Veluwemeer rondom de Klink nog steeds het hartverwarmende gejoel van ± 150 Kleine zwanen. ± 100 

Pijlstaarten aanwezig. 

Het zijn momenteel barre omstandigheden voor de randmeer vogels, reeds een 5-tal dode Knobbels geteld op het ijs.  

 Wouter Teunissen  

13:49 31-01-2006   

landelijke pestvogeltelling a.s. weekend 4 en 5 februari  

 

Hoi Allemaal, 

 

Het zou leuk zijn om eens een beeld te krijgen van de aantallen 

pestvogels die zich op dit moment in Nederland ophouden. Daarom wilde 

ik voorstellen om aanstaand weekend (4 en 5 februari) op zoveel 

mogelijk plaatsen in Nederland pestvogels te gaan tellen. 

 

Hoewel het op dit moment niet meer lukt om heel vogelminnend 

Nederland te mobiliseren voor a.s. weekend, hoop ik wel dat zoveel 

mogelijk waarnemers mee willen doen. 

 

Voor de telling lijkt het me van belang om behalve de plaatsnaam/ 

waarnemingsgebied ook de straatnamen en tijden van de waarneming te 

vermelden. Dit om zoveel mogelijk te kunnen corrigeren voor 

dubbeltellingen. 

 

(Niet noodzakelijk maar wel leuk: noteer waar mogelijk ook de 

voedselplanten van de pestvogels ) 

 

Aangezien er overal pestvogels gemeld worden, vroeg 

ik me af of er in deze regio ook mensen zijn, die mee zouden willen tellen. 

 

Aangezien ik geen eigen website o.i.d. heb, wil ik jullie dan vragen om 
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de tellingen via www.waarneming.nl in te voeren (eventueel onder 

embargo). Of anders naar mij op te sturen. (krekelzangerapestaartjeyahoopuntcom) 

 

groet en als je meedoet hopelijk veel succes op zaterdag of zondag, 

 

Wouter Teunissen 

 

P.s. A.s. zaterdag is het de Dutch Birding vogeldag, daar zullen veel vogelaars aanwezig zijn, misschien dat men elkaar daar nog 

kan aanzetten tot het tellen van pestvogels op zondag. 

 

P.p.s De waarnemingen die via www.waarneming.nl worden ingevoerd zullen het a.s. weekend rechtstreeks te volgen zijn op de 

site van waarneming.nl (bekijk eventueel het forum even voor de relevante links naar verspreidingskaartjes, aantallen e.d. 

(http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=4653) )  

Adrie hottinga  

21:18 30-01-2006   

Tijdens de roofvogeltelling van de KNNV Epe en Heerde op 29-0-2006 opmerkelijk minder Buizerds dan voor Kerstmis. In het 

telblok Veessen-Vorchten en Hoorn worden 17 kmhokken geteld; 18 Buizerds, 1 Sperwer, 1 Havik, 2 Torenvalk, Groepje van 150 

Sijzen, 2 Grote zilverreigers, 1 IJsvogel en 1 Steenuil. In het aangrenzende telblok Wapenvelderbroek circa 17.000 Kolganzen 

en al weken foaregerend buiten het ganzenopvanggebied. In de uiterwaarden van Marle circa 1500 Grauwe ganzen en nog eens 

zo'n 2000 Kollen. Gisteren ook de welluidende strofen van de Grote lijster als eerste lentegroet in mijn boomgaard beluisterd.  

 Benno van den Hoek  

13:13 29-01-2006   

Zojuist een nieuwe tuinsoort aan m'n lijstje kunnen toevoegen. Tijdens het eten kwamen maar liefst 14 Grote zilverreigers 

aangevlogen en leken in de weilanden richting de Bovenheigraaf te landen (niet te zien, achter een boerderij). Voor het eerst 

dat ik de vogels aan deze kant van de Zuiderzeestraatweg zie! Toch bijzonder, op nog geen kilometer van de bosrand. Er komen 

trouwens steeds meer meldingen binnen van GZR op onverwachte plaatsen. Zo zag Kees Rebel uit Wezep in oktober een 

overvliegend exemplaar bij de Legerplaats Oldebroek (ASK)! In de POW overigens deze winter niet de hoge aantallen zoals in 

voorgaande jaren.  

 Henri Heussen  

09:11 29-01-2006   

Gisteren (zaterdag rond 15.30 uur) nog een keertje naar de pestvogels gaan kijken. Bekende plekken op het industrieterrrein 

Lorentsz. Lieten zich weer goed zien. Veel belangstelling, een zestal auto's met fotografen. Waren wel minder honkvast dan 

andere keren, dus rondrijden. Daarna nog bij de haven van het industrieterrein geweest: bekend spul zoals kuifeenden, 

aalscholvers, tafeleenden, maar ook een 15-tal nonnetjes (man en vrouw).  

 Henk Oliedam  

20:12 28-01-2006   

Theo, waar is precies het Greveld en Hendrik M. veld? 

Ik woon in Ermelo.  

 Theo  

19:50 28-01-2006   

Wat een prachtige dag vandaag! 

 

Vanochtend wat met Wilco rond het Greveld en Hendrik M. veld gelopen. Naast 4 herten en twee zwijnen, waaronder een witte 

met zwarte vlekken, ook een groepje van 10 kruisbekken en later nog een keer een solitair overvliegend. Verder veel 

Goudhaantjes  

 Wim &neli Janszen  

19:27 28-01-2006   

gezien langs de Varelseweg Hulshorst  Grote GeleKwikstaart  

2 IJsvogels 

4 Grote Zilver Reigers 

en veel Kramsvogels en Koperwieken  

 DutchBirding.nl  

19:24 28-01-2006   

De DBA-site meldt vandaag ook 16 Pestvogels in Epe. Weet iemand waar de vogels hier precies zitten?  

 Benno van den Hoek  

19:23 28-01-2006   

Na de Pestvogels de rest van de dag doorgebracht in het Oostvaardersplassengebied, waar het qua vogels bijzonder rustig was 

(dit in tegenstelling tot de recreanten en schaatsers). Toch nog de volgende soorten; 

* Kleine Praambult; 

- 1 Blauwe Kiekendief, vrouw, opvliegend vanaf de vlakte voor de bult. 

- 20-30 Pijlstaarten en wat duikeenden (Kuif-/Tafeleend en Brilduiker). 

- Turend over een grote kale vlakte maar liefst 3 vliegende ganzen in de verte. Voor deze tijd toch bijzonder dat er in het hele 

OVP-gebied bijna geen gans te bekennen was. 

* Praamweg; 

- Een prachtige adulte Ruigpootbuizerd, zwevend en biddend nabij de wildroosters. 

* Jan v/d Boschpad; 

- 1 Blauwe Kiekendief, vrouw, wiekelend boven de rietkraag. 

- 2 Roodborsttapuiten, M+V, zeker niet alledaags voor deze tijd van het jaar. 

* Trintelhaven (Houtribdijk); 

- 4 Toppers, 2M+2V, dobberend tussen de stukken ijs die de dijk over grote delen prachtig wit kleurden. 

- 1 Dodaars, zwemmend in het 'haventje'  
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 Benno van den Hoek  

19:13 28-01-2006   

Vanmorgen waren de Pestvogels op industrieterrein Lorentz in Harderwijk weer fantastisch te bewonderen! De vogels (ik schat 

opnieuw 140-150 ex.) foerageerden nu voornamelijk langs de Snelliusstraat. Onder flinke belangstelling waren ze weer tot op 

enkele meters te benaderen en was het bijna dringen voor de beste plaatsen. Zelf had ik erg veel geluk toen ik de auto op de 

oprit van een zand of zout-depot parkeerde, waar net een paar vogels bij een plas water gingen zitten. Het werden er 

vervolgens steeds meer en had ik de ene mooie pose na de andere voor het uitkiezen. Helaas werd de vreugde na een 20 minuten 

wreed verstoord toen een vrachtwagen het terrein op wilde. Hier zullen vast wel een paar mooie plaatjes tussenzitten. Even 

later vlogen de vogels naar een andere locatie aan de Fahrenheitstraat, waar ze ook nog even fraai te bewonderen waren. (de 

vogels werden vanmorgen ook bezocht door o.a. Jan Nijendijk en Wim & Neli Janszen).  

 Christien Mouw  

16:05 28-01-2006   

Groepje van ±12 prachtige Sijzen fouragerend in het naaldhout op de zaden van de sparrekegels 

achter het voederakkertje naast de schapenweiden. Tevens groepje Goudvinken op dezelfde lokatie.  

Aan de Schotkamp  in het bos, een  'lachende' Zwarte Specht, tevens een roffelende Bonte specht en twee Houtsnippen 

rustend in het houtgewas. 

 Martin Jansen  

14:59 28-01-2006   

Bij de laatste wakken op het smalle deel v/h Veluwemeer nog ± 250 Kleine zwanen. 

Pijlstaarten ± 200 + wat Smienten. 

Bij de monding van de Klarenbeek een Roerdomp vliegend vlak boven de rietkraag. 

In de weilanden bij de Oude Zeeweg groepjes Kramsvogels en Wulpen. 

De eerste slachtoffers van de kou vallen ook, een in het ijs vastgevroren dode eerstejaars Knobbelzwaan.  

 Gert van Veldhuizen  

22:04 27-01-2006   

Ik ben vanmiddag wezen kijken naar de Pestvogels op het industrieterrein Lorenz. In de Reaumurstraat zat een groep van ong. 

150 ex. Wat zijn het toch een prachtige vogels! Aan het eind van de Daltonstraat zat een groepje van ong. 30 Barmsijzen en op 

het Wolderwijd zaten 8 Krooneenden.  

 Michiel de Vries  

21:25 27-01-2006   

Mijn vrouw had vanmiddag een appelvink in de tuin. Maar toen ze naar buiten kwam om de brood voor de vogels te strooien vloog 

deze weg.  

 Martin Jansen  

17:34 27-01-2006   

Ondanks al een maand met kwakkelweer, nog steeds vrij veel Kleine zwanen foeragerend op het Veluwemeer. 

Op het smalle deel van het meer tussen de Klink en Bremerbergse hoek ± 500. 

Bij Polsmaten ± 75. Omdat er veel zitten te slapen op het ijs tussen de Knobbels, zijn er geen exacte aantallen te geven.  

Bij Polsmaten ± 20 Wilde zwanen.  

 Benno van den Hoek  

12:57 26-01-2006   

De Pestvogelgolf heeft inmiddels ook Elburg bereikt! Vanmorgen rond 11.45 uur stapte ik bij gymzaal 'De Wimpel' (dit is aan de 

straat De Wimpel, in de wijk de Vrijheid) in de auto toen mijn oog viel op de grote boom naast de gymzaal, waar in het topje een 

groepje vogels zat. Met de verrekijker werd mijn vermoeden bevestigd en al snel telde ik 16 vogels. Ze waren niet echt mooi te 

zien want ze zaten bovenin de boom en door het grijze weer zat er weinig kleur aan. Ik hoop dat de Elburger vogelaars nog wat 

verder kunnen rondspeuren want er zijn best geschikte locaties in Elburg. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het plantsoen 

rondom de Rehoboth-MAVO, rond het voetbalveld en zorgcentrum Feithenhof en misschien ook wel in de kleinere plantsoenen in 

de Oosthoek en de Vrijheid. Of op het industrieterrein, zoals in Harderwijk. Morgenmiddag wil ik op de fiets een rondje door 

Oldebroek gaan maken.  

Christien Mouw  

12:39 26-01-2006   

Maar vanmorgen waren dat Roodborstjes en Winterkoninkjes...!  

 Christien Mouw  

22:12 25-01-2006   

Ondanks het koude winterweer, hoorde ik vandaag: koerende Duifjes, slaande Vinken en roffelende Spechten om en bij het 

Elspeter bos.  

 Webmaster  

10:34 25-01-2006   

Na een wat stroef begin van 2006 heeft de webprovider gisteren aangegeven dat de bereikbaarheidsproblemen van de websites 

(waaronder de VBW-site) nu grotendeels opgelost moeten zijn. De server waarop de websites zijn geplaatst bleek overbelast en 

dat moet met de huidige aanpassingen verholpen zijn. 

 

Dit gaf mij gisteren de gelegenheid om wat nieuwe updates uit te voeren. Zo zijn de foto's van de excursie naar IJmuiden (7 

januari) geplaatst op de fotopagina.  

 Wim van den Bergh  

11:26 23-01-2006   

Gisteren zag ik een witkoppige Staartmees in een groep Staartmezen aan de zuidweg .Ik heb de vogel goed kunnen zien en zag 

een zuiver witte kop.Nu weet ik dat het determineren van een zuivere witkop niet zo simpel is als het lijkt en zeker niet als je 

de vogel niet in je handen hebt gehad maar dus een waarschijnlijke waarneming.  

 Gert Prins  

21:53 22-01-2006   
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Ook over de bebouwde kom van Epe vloog vanavond omstreeks 21.25 u een (hetzelfde?)groepje Kraanvogels, maar in westelijke 

richting. Gaat het om terugtrek of overwinteraars die vluchten voor de kou?  

 Via Roel Kreeft  

21:39 22-01-2006   

Roel belde zojuist dat hij vanavond rond 9.00 uur een groepje Kraanvogels boven zijn huis in Wezep hoorde overkomen. Het 

geluid was in huis te horen en buiten gekomen was de kenmerkende roep van de vogels nog steeds hoorbaar. Waarschijnlijk 

vlogen de vogels net een rondje en het groepje werd geschat op zo'n 5 tot 10 vogels. 

Mogelijk is dit een voorbode voor een vroege terugtrek, dus wees alert de komende tijd op dit geluid.  

 Helma Schoonhoven  

14:54 22-01-2006   

Na rap herstel van buikgriep en auto, toog ik ook eindelijk eens richting Pestvogels: meer dan 120 stuks aan de 

Fahrenheitstraat! Voor mij de eerste keer dat ik ze zo mooi kon zien. Het zou ook wel tijd worden, zo dicht bij huis! Vervolgens 

nog even naar Polsmaten: meteen, tijdens de eerste blik in mijn verrekijker, een IJsvogel in beeld. Een tweede nam de eerste 

op sleeptouw en verdwenen richting weilanden. Prachtige man Nonnetje met wel vijf vrouwen in zijn kielzog.  

 Christien Mouw  

12:50 22-01-2006   

Kreeg gisteren een melding binnen van Halsbandparkieten, gesingaleerd in een oude perenboom in een tuin in Ede aan de 

Deelweg aldaar. 

 

Grote groep Staartmezen  in Elspeet a/d Schotkamp,  Kramsvogels fouragerend in de schapenweide, tevens Buizerd op paaltje 

aldaar, en Torenvalk op schuurdak a/d Schapendrift.  

 Wim van den Bergh  

17:40 21-01-2006   

Vanmorgen op pad geweest bij vuilstort Ullerberg en landgoed de Haspel :Op de Ullerberg: 

5 Geelgorzen,1 Tova ,enkele Barmsijzen,in het donker enkele kleine groepjes rondvliegende Wilde eenden,2 Buizerds aan de 

zuid-zijde,veel aanwezige meeuwen (o.a Zilvers en veel Kokmeeuwen).Op Landgoed de Haspel geen Ravenest gevonden maar wel 

Haviksnest in Grove den.Op de terugweg langs Cyriasische ved een Klapekster die op 20 m van mij af zat en gewoon bleef zitten 

(Geen ringen kunnen ontdekken)  

 Jaap Denee  

15:53 21-01-2006   

Ik kom er net vandaan: er zaten ca. 110 Pestvogels langs de Fahrenheitstraat.  

 Michiel de Vries  

14:29 21-01-2006   

Ik ben vanochtend naar de Pestvogels wezen kijken rond een uur of elf. Had toen nog niet het bericht van Tjalling gelezen. Op 

de heenweg zag ik geen Pestvogels op de Daltonstraat maar aan het eind bij het haventje zaten wel nonnetjes en putters. Op de 

terugweg zag ik ze wel zitten op de Fahrenheitstraat op de hoek met de Daltonstraat. Ze zitten voornamelijk in een boom en 

met regelmaat vliegen er een aantal naar de cotoneasters om daar bessen te eten en weer vlug terug te vliegen naar de boom. 

Ook vliegen ze naar het platte dak van een gebouw waar ik denk dat er water op staat. Hier drinken ze of badderen wat en 

vliegen dan terug naar de boom. Ik schat het aantal nu op 50 tot 75 Stuks. Vooral als ze op de cotoneasters zitten met de zon 

erop is het een prachtig gezicht.    

 Tjalling v.d. Meer  

09:44 21-01-2006   

Wat de pestvogels betreft. Gistermiddag weer even op het industrieterrein wezen kijken want ik kan er niet genoeg van 

krijgen. Ze zaten nog op precies dezelfde plek als eergisteren. 

Tellen valt niet mee. Toen ze verspreid in 4 boompjes zaten heb ik van ieder boompje een digitale foto gemaakt. Gemakkelijker 

tellen want op de computer  fladderen ze niet meer heen en weer. Ik kwam op 156 stuks. 

 

Plaats: Daltonstraat thv Ploeger. Toen ik naar huis terugfietste gingen ze in de Fahrenheitstraat zitten. Het wemelt hier nog 

van de bessen dus hopelijk voor ieder de gelegenheid om dit fraaie verschijnsel waar te nemen.  

 Martin Jansen  

18:05 19-01-2006   

Vanochtend op een vrije dag wat rond het Veluwemeer gestruind. 

De aantallen Nonnetjes nemen de laatste dagen toe, een voorteken van kou?? 

Zaterdag zag ik al een 12 tal vrouwtjes/eerstejaars bij Polsmaten. Vandaag bij het surfstrandje bij Bremerbergse hoek ± 30, 

waarvan 5 volwassen mannetjes + 15 Grote zaagbekken. Ook bij Polsmaten 5 Nonnetjes, waarvan 1 man. 

De aantallen Kleine zwanen nemen langzaam maar zeker af. 

Smalle deel Veluwemeer ± 225. 

Brede deel Veluwemeer ± 375. 

 Wim Smit  

17:30 19-01-2006   

Nog een keer pestvogels. Er worden schattingen gemaakt van 150ex. Natufood = Natudis. Er is voedsel te over. Ze zullen nog 

wel een poosje blijven.  

 Wim Smit  

15:04 19-01-2006   

De groep van 110 pestvogels zit nu op het industriegebied Harderwijk aan de Daltonstr. Omgeving Zalm Foppen/ Natufood. 

De  30 barmsijsjes zitten daar ook nog.  

Ada en Chris Herzog  

19:35 17-01-2006   
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Nog even ter aanvulling op de waargenomen Pestvogels: zondag 15-1 tegen zonsondergang 49 ex. aan de Sophialaan langs de 

spoorlijn te Harderwijk. Voor Pestvogels opvallend schrikachtig. Verder nog 25 Barmsijzen aan de Daltonstraat op een 

braakliggend terrein tussen Foppen Paling & Zalm en Natudis.  

 Jan Nijendijk  

08:38 17-01-2006   

16-01-06 

Lokatie: Randmeren ter hoogte Stoomgemaal Hertog R. Arkemheen 

brilduikers 

duizenden smienten 

nonnetjes 

krakeenden 

kleine zwanen 

Landzijde: grauwe-, kol-, Canadese-,brandganzen en grote groepen wulpen.  

 Dimitri Mulder  

16:23 16-01-2006   

Zondag vanuit mijn woonkamer meer dan 60 pestvogels kunnen tellen in de boomtoppen bij de pijlkruidmeen en klaproospad. hier 

ook 2 goudvinken. Heerlijk om vanaf je luie stoel vogels te kijken!  

 via W.J. v/d Hoek  

23:12 15-01-2006   

Gisterenmiddag was een IJsvogel vliegend te zien bij de Bijsselsche beek, vanaf de Randmeerweg bij Polsmaten. Later op de 

middag was een Raaf te horen in het bosgedeelte tussen Walibi World en boswachterij Spijkbremerberg (Flevoland).  

 wouter van heusden  

22:19 15-01-2006   

Vanochtend circa 50 pestvogels bij de Beneluxlaan in Harderwijk. Ook nu schrikachtig bij elke passerende trein. Ook een 

mannetje zwartkop.  

 Michiel de Vries  

20:01 15-01-2006   

Vanmiddag zag ik in het Wolderwijd ter hoogte van het Zeepad een groepje van 5 pijlstaarten grondelend waardoor je de 

pijlstaarten mooi kon zien. Ook heb ik deze winter bijna elke week een of twee vuurgoudhaantje(s) in de tuin. Woensdag(11 

januari) zat hij er weer en liet zich mooi zien. Ik vroeg me af of het dezelfde is?    

 Benno van den Hoek  

19:30 15-01-2006   

Vanmiddag in de Polder Oosterwolde tenminste 1 Waterpieper, opvliegend vanuit een bevroren sloot langs de Zomerdijk. Langs 

het onverharde SBB-weggetje richting de riethaere vlogen nog een vijftal pieper-achtige vogels boven een stoppelveld, maar 

deze waren niet met zekerheid te determineren. Verder enkele Grote Zilverreigers en een paar honderd Grauwe- en Kolganzen 

rond de eendenkooi. Deze winter zijn er opvallend weinig Goudplevieren in de POW te zien (nu geen enkele).  

 Christien Mouw  

14:36 15-01-2006   

Vanmorgen waargenomen boven de Stakenbergerheide: 

1 vrouw Bruine Kiekendief 

1 man Ruigpootbuizerd 

1 adulte Torenvalk 

Volop zingende zangvogeltjes  tussen de takken van vliegdennen, en tevens groot gitzwart Wild-Zwijn [keiler] vanaf de heide 

door hond naar de bosrand gedreven. 

 Martin Jansen  

18:18 14-01-2006   

Gisteren 13-01 op het smalle deel van het Veluwemeer nog een 250 Kleine zwanen aanwezig. 

Vanmiddag Polsmaten: 

1 vrouw Blauwe kiekendief 

151 Wilde zwanen, 310 Kleine zwanen.  

 Benno van den Hoek  

18:02 14-01-2006   

Door enkele familieleden werd gisteren langs de IJsseldijk bij Kampen een meeuw gevonden met 2 Kopenhagen-ringen om de 

poten. Het betrof een alu-ring en een rode kleurring met een code. Ze wisten niet te vertellen om welke meeuwensoort het ging 

(het vogelen is nog niet in alle gelederen van de familie voldoende doorgedrongen), maar ze waren wel zo verstandig alle 

gegevens van de ringen te noteren.  

 Benno van den Hoek  

17:58 14-01-2006   

Later op de middag nog even een bezoekje gebracht aan de oostrand van de Oostvaardersplassen. Op de Grote Praambult was 

het erg rustig met alleen een lichtgekleurde Buizerd en een Keep in een grote groep foeragerende Vinken. Bij de wildroosters 

aan de Praamweg zat een juveniele Ruigpootbuizerd bovenin een struik. Langs de Torenvalkweg eerst een Bonte Kraai en even 

verderop een vrouwtje Blauwe Kiek. Op de terugweg net voorbij de wildroosters (Praamweg) nog een adulte Ruigpootbuizerd. 

Langs de terreinen van de fruitkwekers bij Zeewolde vele Kramsvogels.  

 Benno van den Hoek  

17:49 14-01-2006   

Na de 110 waargenomen Pestvogels van gisteren zou een pessimist vandaag tot de conclusie zijn gekomen dat een kleine 90 

vogels waren vertrokken bij basisschool 'De Bron' in Harderwijk. Aangezien ik een optimist ben praat ik liever over de 21 vogels 

die nog wel aanwezig waren en zich prachtig lieten zien! De vogels waren af en toe wel wat 'opvliegeriger' dan ik van Pestvogels 

gewend ben. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de locatie nabij een fietspad, speelveldje, supermarkt en school. De vogels 

foerageerden op verschillende plaatsen op o.a. Gelderse Roos en Liguster. Zowel tijdens het foerageren als rustend in een boom 

waren de vogels soms op enkele meters (3-4) te benaderen en goed te fotograferen (resultaten nog in afwachting). 
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Mede VBW-waarnemers: Tjalling v.d. Meer, Jaap Denee, Ard Smit, Henri Heussen en Gert van Veldhuizen. 

 

Aan de Elzenlaan in Zeewolde waren rond 15.00 uur nog 5 Pestvogels aanwezig. Ze foerageerden in de achtertuin van enkele 

woningen aan de Akkerroos.  

 Benno van den Hoek  

17:13 14-01-2006   

Gisteravond rond 22.50 uur vloog een Kerkuil over de Bovenstraatweg in Oldebroek, nabij de kruising met de Fheitenhofsweg.  

 Wim van den Bergh  

04:53 14-01-2006   

Gistermorgen vroeg vloog een adulte man Blauwe kiekendief over de Tongerense heide ri Oost.  

 Wim Smit  

11:48 13-01-2006   

Vanmorgen om 10u zaten 100 à 110 pestvogels bij de basisschool "De Bron" in de ligusterstruiken en in de bomen.  

Wim van den Bergh  

06:27 13-01-2006   

Gisteren lag er een kapotgereden Bosuil langs de A28 t.h.v. t-Harde  

 Christien Mouw  

22:26 10-01-2006   

Ter correctie het volgende: 

Goudhaantjes moet zijn: Goudvinken.  

 Christien Mouw  

21:38 10-01-2006   

Zo'n tiental Goudhaantjes waargenomen in perceel sparrenbos, gelegen tussen de Schotkamp en de schapenweiden a/d 

Nunspeterweg.  

 theo  

20:51 10-01-2006   

Vandaag (10/1) ging mijn laatste afspraak in Amsterdam niet door. Een mooie gelegenheid om bij licht eens langs de Blocq van 

Kuffeler te rijden. Inderdaad zwom in de jachthaven achter bezoekerscentrum "De Trekvogel" de Witoogeend rond. Via de 

Praamweg (ruigpootbuizerd) en Zeewolde (40 pestvogels, vanuit de auto tot op zo'n twee meter benaderbaar) weer naar huis. 

Hoewel bij ons onder bonus iets anders wordt verstaan, heb ik mijn dagbonus binnen!  

 Wim Smit  

12:09 10-01-2006   

Ook in Harderwijk pestvogels. Vanmorgen om 10.30u zaten 40 à 50 ex in de omgeving basisschool "De Bron" en het fietspad.  

 Martin Jansen  

19:53 09-01-2006   

Vanmiddag 16.00 uur even in de mist bij de Klink naar de Kleine zwanen wezen kijken/luisteren. 

Alleen al op een stukje van 500 meter langs de vaargeul ± 175 aanwezig. Bij elke wroetende zwaan zat wel een duikertje om mee 

te snoepen, Tafeleenden, 3x Dodaars + Brilduikers. 

Bij een temperatuur van iets onder nul, opgewaaid ijs, tientallen Grote zaagbekken + een enkel Nonnetje met Kleine zwanen 

gebabbel en gejoel op de achtergrond was het een echte winter ervaring. 

Deze winter erg veel Kleine zwanen op het Veluwemeer, wat opvalt zijn de erg lage aantallen eerstejaars vogels. 

Tussen het Noordeinde en Roggebot zit al een dikke week een 350 tal zwaantjes op gras (met blauwe halsband 717P), daar wel 

normale aantallen jonge vogels. 

Vanmiddag bij de Elburgerbrug 6 Dodaarzen. 

 theo  

21:11 08-01-2006   

Hoe leeg kan een polder zijn. In polder Oosterwolde naast zo'n 30 Grauwe Ganzen, 5 kolganzen en 1 grote Zilverreiger. Zelfs de 

buizerds ontbraken op de daarvoor bestemde paaltjes. 

 

Bij de Gelderse Sluis zo'n 20 Kramsvogels en 3 Koperwieken. Zelfs het  Drontermeer was op wat Knobbelzwanen en Meerkoeten 

(ook bij koeten schijnt de een zich boven de ander te willen verheffen) nagenoeg leeg. Het zelfde gold voor de wetering die 

dwars door de polder loopt. 

 

Bij de Driemerkenweg vloog 1 man Blauwe Kiekendief. Hier wel de nodige Torenvalken en Buizerds. 

 

Aan de Bliksweg bij Nunspeet een groep van ca 600 kolganzen en enkele Brandganzen. Verder nog een weiland vol Goudplevieren 

en Kievitten.  

 Martin Jansen  

15:07 05-01-2006   

Kleine zwaan Veluwemeer: 

Smalle deel tussen Kerkdijk en Polsmaten ± 650 

Brede deel tussen Polsmaten en Hoophuizen ± 550 

Polsmaten 15 Wilde zwanen  

 Gert de Vos  

17:15 04-01-2006   

Op het oude spoortrace Zwolle-Apeldoorn in Heerde Noord vanmorgen een groep van max. 22 pestvogels. Vogels waren om 

13.30 uur verdwenen.  

 Wim van den Bergh  

06:53 04-01-2006   

2006 zal waarschijnlijk de boeken ingaan als een slecht Kruisbekken-jaar want gisteren liep ik 2 uur in het kroondomein en heb 

ik slechts enkele Kruisbekken gehoord.Ook op andere plekken op de Noord-Veluwe zijn amper nog Kruisbekken aanwezig.  
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 Michiel de Vries  

21:22 02-01-2006   

Op zondagmorgen 1 januari zat er weer en vuurgoudhaantje bij ons in de tuin.'s Middags zag ik een ijsvogel heel mooi zitten in 

het riet langs het zeepad in Stadsweiden. Ik kon hem goed bekijken want hij draaide zich nog een keer om voordat hij wegvloog.  

 Benno van den Hoek  

21:22 01-01-2006   

Als webmaster van deze website wil ik alle bezoekers een heel gezond, gelukkig en vogelrijk 2006 toewensen! Ik hoop dat jullie 

in dit nieuwe jaar ook weer alle vogelbelevenissen uit onze regio op de pagina zullen plaatsen.  

 Wim van den Bergh  

14:16 01-01-2006   

Vanmorgen tijdens nieuwjaarswandeling over de Stakenbergheide:1 ad. mannetje IJsgors en 1 eenzame ringmus 

waargenomen.Bij Gortel :Bosuil en Houtsnip.  

 Adrie Hottinga  

13:00 01-01-2006   

Op nieuwjaarsmorgen 1 januari 2006; 

Omgeving Veessen en Vorchten: 25.245 Kolgans; 1900 Grauwe gans; 10 Brandgans; 2 Nijlgans; 20 Soepgans; 14 Knobbelzwaan; 1 

Zwarte zwaan; 5 Grote zilverreiger; 2 Goudvinken in mijn hoogstamboomgaard foeragerend op knoppen. 

Nog interessant om te melden is dat onze KNNV inventarisatie van De Nijensteen te Veessen  

in 2005 141 vogelsoorten heeft opgeleverd, waarvan 75 soorten als broedvogel zijn genoteerd (incl. directe omgeving). Van de 

totaalijst van 141 waargenomen soorten zijn 36 soorten op de Rode lijst opgenomen. In 2006 wordt een rapport geschreven, 

over vogels, planten, paddestoelen, zoogdieren, landschap en cultuur.  
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