
16:53 31-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Vossemeer 1 vrouw Grote Zee-eend. Werd daar gisteren ook al gemeld, de afgelopen week ook 2 en 3 bij de 

Nijkerkersluis via waarnemingen.nl. 

Verder Drontermeer Gelderse sluis 15 Kleine zwanen en bij het eiland Eekt 138.  

11:08 31-12-2007 

Jaap Denee  

[quote]: Spelletjes moet je altijd meespelen en dat doe ik nu ook. 

Vanmiddag bij Bremerbergse hoek een mega dwaalgast uit Noord Amerika, jawel een echte Kokardezaagbek. Is een volledig op 

kleur zijnde man, zit bij de rode lichtopstand voor de jachthaven daar tussen Europese neefjes en nichtjes, 44 Grote 

Zaagbekken en wat Nonnetjes en Brilduikers. Hij zag er minstens zo wild uit als de rest. [einde quote] 

 

Hahaha, Martin. Leuke (?) vondst. Je maakt direct weer wat los op het forum van www.waarneming.nl. Maar als je het spelletje 

waar je naar refereert goed mee wilt spelen, moet je ook vaststellen of de vogel geringd is of niet...  ;-) 

11:03 31-12-2007 

Jaap Denee  

Hoewel niet in onze regio, maar toch de moeite waard om even te vermelden omdat het redelijk dichtbij is (en wie weet zitten 

ze ook in 'onze' bossen, een gewaarschuwd mens telt voor twee): 11 Grote Kruisbekken in de Bossen achter Rusthof bij 

Leusden. De vogels laten zich goed zien rondom de plasjes waar ze regelmatig komen drinken (zie voor exacte locatie en 

prachtige plaatjes: http://waarneming.nl/wn_details.php?id=3336981).  

17:05 30-12-2007 

Martin Jansen  

Spelletjes moet je altijd meespelen en dat doe ik nu ook. 

Vanmiddag bij Bremerbergse hoek een mega dwaalgast uit Noord Amerika, jawel een echte Kokardezaagbek. Is een volledig op 

kleur zijnde man, zit bij de rode lichtopstand voor de jachthaven daar tussen Europese neefjes en nichtjes, 44 Grote 

Zaagbekken en wat Nonnetjes en Brilduikers. Hij zag er minstens zo wild uit als de rest. 

Bij het surfstrandje daar 9 Appelvinken foeragerend op zaden op de grond, erg mooi te zien door de scoop. Bij de jachthaven 

daar 1 Grote Gele Kwikstaart. Bij de Klink nog 10 Grote Zaagbekken. 

Verder in totaal 566 Kleine zwanen, waarvan 151 bij Polsmaten en 334 bij Hoophuizen. 

Ook hoge aantallen Wilde zwanen, totaal 228 geteld. De grootste groep zat tussen Pierland en De Snip, juist in het gebied dat 

verdiept gaat worden vanuit het IIVR project. 

Verder bij Hoophuizen erg veel grote meeuwen op het water. Daar tussen met zekerheid 6 volwassen Pontische Meeuwen en 2 

juv. Ponten (witte kop met gestreepte mat in de nek). 

Bij de Kerkdijk 2 tot 300 Pijlstaarten en ook ten NO van Hoophuizen ongeveer 300 Pijlstaarten.  

19:58 28-12-2007 

lubbert Franken  

Vanmiddag gewandeld nabij Vierhouten ,een tiental staartmezen , enkele boomklevers en een kleine bonte specht waargenomen  

17:21 28-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag een uurtje lopen struinen bij de Korte Waarden, Veluwemeer. 

Naast een handvol Watersnippen, 2 Bokjes en 6 Waterpiepers.  

17:26 27-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Greppelveld 3 Blauwe Kieken, 2 vrouw, 1 jong mannetje. 

9 Waterpiepers, in dat natte gebied moeten er tientallen zitten.  

20:59 26-12-2007 

Janoh de Groot  

Hoort niet echt bij ons gebied, maar vanmiddag een mooie roodkeelduiker gezien in Leusderkanaal in Leusden bij het sluisje. 

Voor de liefhebber. Hij is eenvoudig te fotograferen vanuit de auto. 

15:43 26-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderhaven 38 Nonnetjes, 1 Pontische Meeuw, 2 Appelvinken. 

Gemaal Lovink 1 man Topper. 

Surfstrandje Bremerbergdijk 2 Pontische Meeuwen 

De Klink 1 Pontische Meeuw, al die ponten adulte vogels en van redelijk dichtbij gezien. 

Smalle deel Veluwemeer 98 Kleine zwanen.  

19:29 23-12-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op weg naar de Polder Oosterwolde een IJsvogel langs de kant van de Eekterbeek, net buiten Oldebroek. Over de 

Winterdijk (Oosterwolde) zag ik er enige tijd later ook één voorbij vliegen. Langs de Driemerkenweg weer de bekende soorten: 

een vrouw Blauwe kiek en ten minste 5 Grote Zilverreigers. Voor de rest was de polder leeg! Geen Goudplevier, Kievit of gans te 

bekennen. Gevlucht voor de kou of voor het schaatstoerisme van de voorbije dagen? 

Ter hoogte van Abberteiland vloog er over de Zomerdijk nog een roepende Waterpieper.  

17:13 23-12-2007 

Johan Hettema  

Vanochtend in plantsoentje Schoolweg/Spoorlaan te Nunspeet een fraaie man Goudvink. 

Deze winter nog niet gezien. Veel activiteit van boomklevers, in voornoemde plantsoentje , maar ook in Belvedere bos.  

16:20 19-12-2007 

Martin Jansen  
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Zojuist op de terugweg vanuit mijn werk 1 Pestvogel. Duivendansweg nabij A28, landgoed IJsselvlied. Vanuit de auto met een 

gangetje van 60 km gezien, herkend aan vorm, altijd scherp.... Even terug gereden en jawel, was er 1 in een struik met rode 

bessen. Zalk uiterwaarden 92 Kleine zwanen met ring 12J.  

14:15 19-12-2007 

Dimitri  

Vandaag gepauzeerd bij Nijkerkersluis. Na goed zoeken toch de Parelduiker kunnen vinden. Mooi beestje! in Arkemheen zaten 

tussen de grauwe en kolganzen ook een paar Taigarietganzen.  

17:10 18-12-2007 

Martin Jansen  

Moest vandaag "toevallig" in de polders rond de Eems zijn. 

Nijkerkersluis op randje van de regio een eerste winter Parelduiker. Dimitri bedankt voor de tip. 

In de Bikkerspolder bij Bunschoten zat een Velduil. Eerst zag ik er 1 vliegen die in de rand van een sloot ging zitten en die ik 

net niet meer kon zien. Even later zat er 100 meter terug ook 1 op een paaltje die ik zeker 10 minuten in de scoop heb gehad. 

Zeker dus 1, misschien wel 2. Iets buiten de regio, maar ik vond het toch leuk ze te melden.  

17:59 17-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Hoophuizen 1 Appelvink, Ecolint/Veluwemeer 1 Pontische Meeuw. 

Veluwemeer nog precies 250 Kleine zwanen, waarvan 3 jongen.  

16:10 17-12-2007 

Helma Schoonhoven  

Gisteren boven de A28 in de boomtoppen een Raaf en een andere vliegend. Dit was tussen Nunspeet en 't Harde, jammer dat ik 

niet stil kon gaan staan, want ze speelden weer tikkertje. Ze blijven fascinerend.  

11:27 17-12-2007 

Dimitri  

Van Dutchbirding.nl: Een Parelduiker in de jachthaven bij Nijkerk afgelopen zondag. Meestal blijven die beesten wel een paar 

dagen zitten toch? (moet meteen denken aan de IJsduiker van vorig jaar bij Harderhaven...)  

20:24 16-12-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag ook maar eens een kijkje wezen nemen bij de Kokardezaagbek. Het is inderdaad een bijzonder beest. Het platgooien 

van de kuif is een grappig gezicht, maar bij het bovenkomen zit de fraaie kuif weer perfect in model. Wat een ijdeltuit zeg! 

Op de plas voor de vogelhut (Broekbos) zaten verder een 15 Krooneenden en er vloog een Waterral laag over het water. Via het 

Harderbroek terug langs de andere kant van het Veluwemeer gereden. Nabij de Killenbeekweg, Randmeerweg en Spijkerweg 

zaten totaal zo'n 15 Grote zilverreigers. Boven de Bijsselse beek zat een prachtige IJsvogel.  

14:06 16-12-2007 

Martin Jansen  

De afgelopen week een waarneming met een verhaal. 

12 december verscheen er een foto op waarnemingen.nl van Kleine zwanen in de uiterwaarden van de IJssel bij Zalk. De foto is 

gemaakt door Cor Fikkert uit IJsselmuiden, zie de middelste foto bij de link. http://waarneming.nl/wn_details.php?id=3274201 

Twee van de zwanen op de foto kwamen mij bekend voor, ik had ze daar namelijk vorig jaar ook gezien. Kleine zwanen hebben 

allemaal en ander snavelpatroon en met wat oefening kun je ze daar aan herkennen. 1 van de vogels op de foto moest geringd 

zijn en die heb ik daarop ook gemeld zonder de ring te zien, alleen op basis van een foto. 14 en 15 december ben ik bij deze 

vogels gaan kijken en gisteren lukte mij het de ring van de vogel waar het om ging af te lezen. Het was ringcode 12J. Het beest 

is in 2003 met een zender op zijn rug terug komen vliegen uit Siberie. Hij heet Kostya. Het verhaal rond deze vogel is geplaatst 

in de laatste Anser.  

17:51 14-12-2007 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag: 2 Pontische meeuwen, 3 IJsvogeltjes, 1 Witgat in een beekje (afgelopen week, 12-12, ook 2 Witgatten 

bij Hoophuizen), 520 Kleine zwanen op het smalle deel, 1 man Blauwe Kiekendief bij het Ludgeruskerkje. 

Vanochtend uiterwaarden IJssel bij Zalk 1 eerste winter Geelpootmeeuw en 125 Kleine zwanen. 

17:54 12-12-2007 

Martin Jansen  

Nu de atmosfeer een beetje tot rust gekomen is en het water daalt, lopen de aantaleen watervogels op het Veluwemeer weer 

op. 

Gisteren smalle deel 78 Kleine zanen, vandaag met 4 cm lagere waterstand 339. 

Totaal Veluweer nu 458. 

Bij Hoophuizen 2 Vuurgoudhaantjes tussen mezen/goudhaantjes en op het water 2 Pontische Meeuwen. 

Polsmaten 1 Pontische Meeuw. Ludgeruskerkje 1 man Blauwe Kiekendief.  

16:44 11-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer vanaf de polderdijken met erg mooi weer de volgende uitschieters: 

1 Roodhalsfuut, 1 Topper (man), 148 Grote Zaagbekken, 1 Middelste Zaagbek (vrouw), 1 Grote Gele Kwikstaart, 44 Wilde zwanen 

en 1 Zeearend. 

De Zeearend vloog bij Pierland (eiland ter hoogte van Hoophuizen) richting ZW, viel in de vlucht een koppeltje ganzen lastig en 

werd op zijn beurt weer gepest door meeuwen. 

De Kleine zwanen zijn bijna allemaal vertrokken. Ik vond er nog 78 op het smalle deel. De oorzaak is de hoge waterstand, 17 cm 

boven het winterpeil. 

13:16 10-12-2007 

dimitri  

Daarnet op de oude begraafplaats (oosteinde) in Harderwijk een clubje van 7 Kepen. Niet heel bijzonder maar het blijven leuke 

vogeltjes! 

13:54 09-12-2007 
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Benno van den Hoek  

Zaterdagmorgen vlogen er vele honderden Goudplevieren en Kieviten boven polder 't Goor tussen Elburg en Doornspijk. Later op 

de morgen nog even kort de Polder Oosterwolde bezocht. Hier zeker een paar duizend Goudplevieren en Kieviten, meest in de 

omgeving van de Driemerkenweg. Hier ook een jagende Blauwe kiek (V) die prachtig boven een weiland nabij de weg stond te 

wiekelen. In nabijheid van de Wijkerwoldweg en Driemerkenweg ook zeker 35-40 Grote zilverreigers.  

11:12 09-12-2007 

Gert van Veldhuizen  

Ik ben gisteren (8 dec.) naar de Kokardezaagbek wezen kijken, maar ik ben nu pas in de gelegenheid om daar wat over te 

schrijven. De Kokardezaagbek liet zich prachtig bekijken, maar minstens zo fraai vond ik de vele Krooneenden. Voor een deel 

zaten die in de rietkraag verscholen. Toen de vogels op de plas door een naderende groep nogal luidruchtige vogelaars zich 

massaal naar links verplaatsten, kwamen er veel meer Krooneenden uit de rietkraag dan ik verwacht had. Ik telde er 106! een 

prachtig gezicht.  

19:55 07-12-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend zag ik een oude bekende terug, Kleine zwaan Nicolai (geringd als XAA). Zat vorig jaar van 25 november tot 15 

december in onze regio. Na een dag rugwind werd hij toen op 21 december waargenomen iets ten noorden van Liverpool, 

Engeland. Zijn foto heeft vorig jaar een tijdje bij ons thuis op de kast gestaan (tot ongenoegen van de rest van de familie). 

Vanochtend was ie er dus weer, aan de Alikruikweg nabij Biddinghuizen tussen 700 soortgenoten. Op het Veluwemeer zijn ze na 

de vele regen en wind bijna verdwenen, water is 10 cm gestegen.  

23:54 04-12-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag vergeten te melden: 

Nabij Pierland Hoophuizen/Veluwemeer 2 adulte Pontische meeuwen. 

Ook bij Hoophuizen op het strandje daar een Oeverpieper. Scharrelde rond tussen aangespoeld wier, bij het opvliegen geen 

witte buitenste staartpennen en hij vloog laag weg, anders dus als de nu algemeen voorkomende Waterpiepers. 

Nabij de Klink aan de overkant van het Veluwemeer 2 Grote Gele Kwikken.  

19:56 04-12-2007 

Theo  

Als je aan vogels menselijke eigenschappen mag toekennen, dan veronderstel je bij een Kokardezaagbek ijdelheid. Voordat hij 

een duik neemt legt hij zijn opvallende kuif plat, kromt de nek enigsinds en verdwijnt met een sierlijke beweging onder water. 

Direct nadat hij de kop weer boven heeft zet hij zijn kuif recht overeind. Evenzo vermoed je bij de eenden ambivalentie omdat 

de Kokardezaagbek voor veel aandacht zorgt maar hen in schoonheid naar de kroon steekt. 

 

Vanmiddag bij de Kapiteinshut: 

- 1 x Kokardezaagbek (vlak bij de hut vissend, ving 2 baarsjes en nog wat kleins) 

- 1 x IJsvogel 

- 35 Krooneenden 

 

19:30 04-12-2007 

Wim Smit  

Na de stormloop van het weekend in alle rust genoten van de Kokardezaagbek.  

gisteren 400 Kl. Zwanen bij Polsmaten+ 50 Pijlstaarteenden. Bij Doornspijk-Elburg langs de kust 1 Bl.Kiekendief(v), in de polder 

Oosterwolde 4 Bl. Kieken.  

17:09 04-12-2007 

Martin Jansen  

Telrondje Kleine zwanen gedaan afgelopen middag: 

Nog 1454 op het Veluwemeer met slechts 2 jongen. Na het stormachtige weekend met 5 tot 6 cm hoger water zijn er ongeveer 

500 weggetrokken. 

Verder leuke groepen Grote Zaagbekken (146) en Nonnetjes (35) bij de Klink. Ze zitten altijd op exact dezelfde plaatsen. In de 

Flevopolder nu steeds meer Toendrariet- en Kolganzen op de akkers, duizenden. Verder 1.100 Kleine zwanen nabij Biddinghuizen 

en Elburg.  

13:28 02-12-2007 

Helma Schoonhoven  

Dagelijks aan de Randweg in Nunspeet Glanskop(pen) in de tuin en voortdurend volop Staartmezen, maar nooit meer dan 8.  

23:09 01-12-2007 

Jaap Denee  

Ter aanvulling m.b.t. de Kuifzaagbek/Kokardezaagbek: 

 

De vogel van het Broekbos is de eerste in Nederland waarvan met zekerheid vastgesteld is dat beide poten niet geringd zijn. 

Alle overige waarnemingen van deze soort in Nederland betroffen vogels die geringd waren en dus uit gevangenschap afkomstig 

waren. Eén uitzondering betreft een mannetje dat in 1993 werd ontdekt bij de Brouwersdam. Dit was een schuwe vogel waarvan 

helaas slechts van één poot met 100% zekerheid is vastgesteld dat deze ongeringd was. Van de andere poot is dit niet met 

100% zekerheid vastgesteld (of daarvan is nooit fotografisch bewijs geweest). Wat aanvankelijk een goede kandidaat voor de 

Nederlandse lijst leek, is door deze onzekerheid niet aanvaard voor de Nederlandse lijst. 

 

Doordat de soort veel in collecties gehouden wordt en regelmatig ontsnapt heeft hij alle schijn tegen zich. Verder zou de soort 

een korte afstandtrekker zijn, waardoor de "vagrant potential" klein zou zijn. Toch zijn er inmiddels al meer dan 10 gevallen in 

de WP (waaronder op de Hebriden en op de Azoren) die als wild de boeken in gegaan zijn. De soort lijkt dus wel degelijk Europa 

te kunnen bereiken. 

 

Om op de Nederlandse lijst te komen moet de soort aan een aantal voorwaarden voldoen: hij moet zelfstandig Nederland kunnen 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:g.veldhuizen70@chello.nl
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:h.schoonhoven2@chello.nl
mailto:jhdenee@gmail.com


bereiken, de vogel mag geen tekenen dragen van gevangenschap (een ring, tam gedrag, beschadigd verenkleed, geknipte 

slagpennen etc) en de vogel moet op de goede plek in het juiste jaargetijde opduiken. Dit alles lijkt nu voor de vogel van het 

Broekbos te kloppen, dus ondanks het feit dat er veel kritiek is op het toelaten van deze soort (en andere soorten als 

bijvoorbeeld Buffelkopeend die al toegelaten is) op de Nederlandse lijst, lijkt hij een goede kans te gaan maken. 

 

Op het forum van www.waarneming.nl is te lezen hoe de vogel de gemoederen bezig houdt.  

19:47 01-12-2007 

Dimitri Mulder  

@ benno: 

 

Er schijnen meer Kokardezaagbekken in Nederland te zitten (Woerden/Kamerik bijvoorbeeld) maar die in het Broekbos schijnt 

de eerste te zijn die waarschijnlijk ongeringd is en waarbij er geen sleet aan de handpennen is...  

17:23 01-12-2007 

Martin Jansen  

Ellerweg O-Flevo 2 Slechtvalken, gelijktijdig te zien rond de hoogspanningsmasten daar. 

In plan Roerdomp Harderbroek maar liefst 1050 rustende Kleine Zwanen. Rond 16.00 uur begonnen de eersten naar het 

Wolderwijd te vliegen. Verder daar regelmatig opvliegende Waterpiepers, zeker 5 en een stuk of 15 Wilde zwanen.  

13:36 01-12-2007 

Benno van den Hoek  

Henk Puttenstein vertelde vandaag dat hij gisteren een Velduil had gezien langs de Kleine woldweg bij Oosterwolde. Tijdens een 

ronde door de polder Oosterwolde heb ik de vogel vanmorgen niet teruggevonden. 

Verder was het in de polder een drukte van belang met veel ganzen en zeker 1000-2000 Goudplevieren en Kieviten. Langs en 

nabij de Driemerkenweg (ca. 1,5 km lang) zaten maar liefst 30 Grote Zilverreigers. Later zag ik elders in de polder nog een 

tiental vogels. Verder nog 2 Blauwe Kiekendieven (V) in de omgeving van de riethaere. Vanaf de Groote Woldweg zag ik een 

volwassen Zeearend boven de Zomerdijk zweven. In de zon viel de witte staart duidelijk op. Een minuut of 5 later stond ik op de 

Zomerdijk, waar de vogel ineens spoorloos verdwenen was. Ook elders in de polder was de vogel niet terug te vinden. 

Vermoedelijk dus weer de Flevopolder in gedoken. 

 

Over de Kokardezaagbek van het Broekbos: volgens een vogelkennis en de waarnemingen op Waarneming.nl wordt deze soort ook 

regelmatig in de omgeving Woerden/Kamerik gezien.  

12:12 01-12-2007 

Dimitri Mulder  

Vannochtend erg mooi de Kokardezaagbek gezien bij het meertje in het Broekbos. Mooie vogel al blijft de mogelijkheid op een 

escape wel erg aanwezig. 

Ook zwommen er ongeveer 100 krooneenden waaronder ook een vermoedelijke hybride KrooneendxKuifeend (zag er uit als een 

enorme kuifeend met een roze snavel). Ook zwom er op de randmeren nog toppers en nonnetjes.  

16:34 30-11-2007 

Jaap Denee  

Op de plas voor de Kapteinshut in het Broekbos nabij de Kievitslanden liet vandaag de Kuif-/Kokardezaagbek zich weer 

uitstekend zien. Hoewel de wilde status van deze soort in NW-Europa zeer discutabel is - de soort staat hierdoor niet op de 

Nederlandse lijst - staat deze vogel nu toch in de belangstelling. Het betreft een onvolwassen mannetje, het verenkleed is gaaf 

en beide poten zijn ongeringd. Ondanks de discussie dat deze soort Nederland niet op eigen kracht zou kunnen bereiken, zijn er 

ook geluiden dat de vogel wel degelijk potentieel heeft en kans maakt om op de Nederlandse lijst terecht te komen. In dat 

geval zou hij nieuw voor Nederland zijn. Wat de uitkomst van de discussie ook wordt: het is een interessant beest dat op dit 

moment veel aandacht krijgt. Voor meer info: zie www.dutchbirding.nl en het forum van www.waarneming.nl (zeldzaamheden in 

Nederland). Hier verder een IJsvogel, 2 Goudvinken, ruim 130 Krooneenden en een mannetje Topper.  

17:45 29-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend 1 vrouw Blauwe Kiekendief nabij het Greppelveld, Stobbenweg. 

Vanmiddag tussen de Klink en Bremerbergse hoek gezocht naar de eerder gemelde Grote Zee-eenden en IJseend. 

Niet gevonden, wel: 52 Brilduikers, 3 Nonnetjes, maar liefst 242 Grote Zaagbekken en 1 man Topper nabij Bremerbergse hoek 

tussen Kuif-/Tafeleenden. 

Verder 1 vrouw Smelleken en 2 Middelste Zaagbekken. Bij de Klink 1 vrouw Midd.Zaagbek op dezelfde plaats als waar ik er 19 

november  1 zag en bij Bremerbergse hoek 1 mannetje. De laatse zwom steeds nabij de ingang van de jachthaven daar. Een 

koude en natte middag, maar toch leuk! 

15:45 29-11-2007 

Jaap Denee  

correctie: onderstaande waarneming is van Remco wester  

15:43 29-11-2007 

Jaap Denee  

De Kuif/Kokardezaagbek blijkt toch nog aanwezig. Vanuit de hut is de vogel vanmorgen waargenomen. Het is nog niet bekend of 

de vogel geringd is. Tevens is er een hoger aantal Krooneenden geteld: 76 stuks. Waarneming door Rob Wester: 

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=32490&st=840.  

14:53 29-11-2007 

Jaap Denee  

Vanmiddag even wezen kijken op de plas voor de Kapiteinshut in het Broekbos naar aanleiding van een melding van een 

Kuif/Kokardezaagbek (zie www.dutchbirding.nl en voor een foto: 

http://www.dutchbirding.nl/pics/temp/kuifzaagbek071128.jpg). De vogel is eergisteren gezien en het betreft een vrouwtje. 

Waarschijnlijk betreft het een ontsnapte vogel, maar het is nog niet vastgesteld dat de vogel geringd is. Vandaag was de vogel 

(vanaf de dijk) niet te zien. Wel zaten er 57 Krooneenden op de plas waarvan slechts 5 vrouwtjes.  

18:20 28-11-2007 
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Martin Jansen  

Nagekomen melding van 21-11 

1 Sneeuwgans (witte vorm) tussen 900 Kleine zwanen aan de Meeuwenweg in O-Flevoland. 

Beest had geen ring om en zag er voor mij betrouwbaar "wild" uit. Heb eerst voor de zekerheid wat foto's ed. gecheckt, 

vandaar de late melding. Vreemd genoeg was het de enige gans die daar liep, vaak zitten er ook wel Toendrarietganzen en 

Kolganzen tussen de zwanen.  

22:18 27-11-2007 

Benno van den Hoek  

Enkele leuke nagekomen meldingen die ik via Martin kreeg: 

mensen van de RIZA zagen tijdens een Kleine zwanentelling op het Veluwemeer op 16 november j.l. 3 Grote Zee-eenden en 1 

Eider. 3 Dagen later zagen andere vogelaars (melding via Waarneming.nl) t.h.v. de Bremerberghoek eveneens 3 Grote Zee-

eenden en ook nog een juv. IJseend. Erg leuke regiosoorten!  

17:43 27-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Stobbenweg nabij het Greppelveld 1 man Blauwe Kiekendief. 

Vanmiddag 1 vrouw Blauwe Kiek. bij het Veluwemeer/Ludgeruskerkje.  

18:53 26-11-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag snel een telrondje Kleine zwanen op het Veluwemeer gedaan. In totaal 2066 exemplaren gezien met daarbij slechts 

13 jonge vogels.  

Verder Ludgeruskerkje 1 Witte Kwik, 2 Waterpiepers, 1 vrouw Blauwe Kiek. 

Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe Kiekendief. 

Nabij Hoophuizen 5 Flamingo's, waarvan 2 Europese en 1 juv. 

Voor de rest opvallend veel Pijlstaarten (veel Kleine zwanen = bijna atijd ook veel Pijlstaarten, beiden zijn afhankelijk van de 

waterstand).  De verdeling Kleine zwanen over het brede en smalle deel was nagenoeg 50% om 50%. Gisteren met veel wind en 

wat surfers bij Polsmaten zijn er wat teruggedreven naar het smalle deel. In de weilanden 13 Grote Zilverreigers.  

19:17 25-11-2007 

Theo  

Vanmiddag in Polder Oosterwolde 

4 blauwe kiekendieven (driemerkenweg 1 man en 1 vrouw; zomerdijk 2 vrouw) 

1 slechtvalk (driemerkenweg)  

19:12 25-11-2007 

Lubbert Franken  

Vanmiddag langs het Veluwerandmeer gefietst bij Doornspijk,  waargenomen 40 Stormmeeuwen, 6 Buizerds, 7 Grote 

Zilverreigers, 2 Torenvalken, 15 Vinken, 1 Roodborstje, 3 Blauwe Kiekendieven(1 man 2 vrouw) en Honderden Kleine Zwanen met 

daar tussen enkele Tientallen Pijlstaarten in het Veluwerandmeer  

18:12 24-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe Kiekendief, 1 Waterpieper en 2 Waterrallen.  

17:35 21-11-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Larserpad, Flevoland (parallel aan doorgaande weg Harderwijk/Lelystad) een Ruigpootbuizerd. Zat eerst op 

een hek en vloog later weg, daarbij alle kenmerken mooi kunnen zien. Verder daar naar schatting 900 Kleine zwanen 

(Meeuwenweg) en wat Toendra Rietganzen.  

17:51 19-11-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag de Klink Veluwemeer 39 Grote Zaagbekken met daartussen 1 vrouw Middelste Zaagbek. Ook op het brede deel bij 

Hoophuizen ongeveer 25 Grote Zaagbekken en een stuk of 15 Nonnetjes. 

Op het brede deel heel veel eenden, op de ondiepe stukken Pijlstaarten, Krakeenden en Slobben, in rustige baaien heel veel 

Kuifeenden. 

In totaal 2287 Kleine zwanen geteld, de grootste groep zit tussen Polsmaten en Hoophuizen, daar 1667 geteld. Slechts 11 

jongen en dat is dramatisch laag. Verder 28 Wilde zwanen (7 juv) en bij Polsmaten 1 Geelpootmeeuw en 1 Pontische Meeuw.  

18:01 18-11-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag opnieuw een Ruigbootbuizerd langs de Driemerkenweg in Oosterwolde, nu biddend boven het weiland. Hier liep ook 

een Grote Zilverreiger met een mol rond te stappen. 

Aan de overkant van het Veluwemeer, achter het Riviera park, mooi zicht op de Kleine zwanen. T.h.v. de vml. Ludgeruskerk zaten 

er ruim 50, maar richting Nunspeet zaten er vele honderden. Het prachtige gefluit van de zwanen leverde, samen met het koude 

weer en de fraaie ondergaande zon, een typisch winters tafereel op.  

19:54 17-11-2007 

Benno van den Hoek  

Vrijdagmiddag zat er een fraaie Ruigpootbuizerd in een weiland langs de Driemerkenweg, polder Oosterwolde. Boven de 

riethaere (aan het einde van deze weg) vloog een vrouwtje Blauwe kiek rond. Verder een tiental Grote zilvers en groepen 

Kieviten en Goudplevieren. Opvallend weinig ganzen voor deze tijd van het jaar, alleen een paar groepjes Grauwe ganzen.  

19:48 17-11-2007 

Martin Jansen  

November met een paar dagen rustig weer, de randmeren zijn dan op hun best! 

Gisteren bij Bremerbergse hoek op het Veluwemeer 10 duizenden duikeenden en Meerkoeten. Ongeveer 2 km lang bij 500 

meter breed was zwart van de vogels.  

Vanochtend Ludgeruskerkje 1 overvliegende Grote Gele Kwik, 3 roepende Waterrallen en wat Baardmannetjes. 

Vanmiddag om 13.45 uur vloog er een grote rover boven het meer, van veraf gezien nabij de ijsbaan toen we met de kids de 
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goedheiligman gingen binnenhalen. Om 16.30 uur 1 overvliegende Zeearend bij de camping bij de EB brug richting NO. Was een 

subadult en ws. de vogel van eerder die middag. Verder daar 1 IJsvogel en 1 Waterpieper. 

Sjoerd, de Geelpoten en Ponten zijn te zien op de ondiepe delen van het meer. De grote meeuwen foerageren daar zwemmend 

op zoetwaterkreeften (beesten zijn 8 tot 10 cm lang) en die vangen ze op zicht. Meeste meeuwen zijn adult en die nu nog witte 

koppen hebben en redelijk dichtbij zwemmen bekijk ik wat beter. Ondanks dat ze zwemmen en de pootjes verborgen zijn, zijn 

de meesten met zekerheid te determineren (Geelpoot zijn de knietjes vaak te zien, verder nu wat zwart rond het oog en de 

grote rode plek tot op de bovensnavel, Ponten het zwarte oog, lange dunne, aan de basis wat groen/rossige snavel en kopvorm). 

Die van gisteren had ik bij het Ecolint, dat is nabij de Oude Zeeweg. Het aandeel Geelpoten wordt nu wel minder, is te 

verwachten in november. De meesten laat ik lopen, zitten te ver en momenteel kijk ik wat meer naar zwanen. 

15:56 17-11-2007 

Sjoerd Radstaak  

Vandaag tussen 9.45 en 14.45 met Rob Compaijen gevogeld in POW. Bij de ijsbaan van Elburg een Grote Gele Kwikstaart roepend. Bij het 

oude havenhoofd 2 Grote Zilverreigers. Vanaf het industrieterrein over het meer kijkend een IJsvogel (roepend langsvliegend) en een 

roepende Waterral. Aan het begin van de zomerdijk vervolgens 2 roep. Waterpiepers overvliegend, een vrouw Blauwe Kiek en een Havik. 

Tp tussen Kieviten en Goudplevieren zijn 2 Kemphanen. Iets  verder knalt een Sperwer het meer op en roept een Waterral. Leuk doch erg 

lelijk, zijn de 3 1ste winter Europese Flamingo's bij het eilandje even voor de bekende picknick. Nog leuker en met zekrheid de leukste 

waarneming van de dag, is de ROSSE GRUTTO die tussen een groepje wulpen zit even links voor Noordeinde. Hier vliegt ook, erg leuk, 

een barmsijs (spec.) over - waarschijnlijk Grote. Bij de sluis is het vervolgens ook vermakkelijk met een langsvliegende Roerdomp, een 

vrouw Grote Zaagbek en 2 (1 ver, 1 dichtbij - vrouw-kleed) Smellekens richting Elburg. Ook roepen de 3de en 4de Waterral v/d dag. De 

Kleine Woldweg blijkt ook een goede zet: tussen de Kolganzen zitten vervolgens 2 Kleine Rietganzen en 20-25 Toendrarietganzen (als 

ook 2 Brandganzen). Langs deze weg ook min. 2 Waterpiepers, ook nog 1 eerder bij de sluis. Mooi zijn ook de onvolwassen man en vrouw 

Blauwe Kiekendief alhier. In de polder in zijn geheel zo'n 15 Grote Zilverreigers. Langs de Bovenheigraaf vervolgens nog 3 roepende 

Geelgorzen en een paartje Goudvinken. Kortom: bijzonder leuke 5 uur! @Martin: waar had je gisteren die 3 Ponten en 2 Geelpoten?  

18:40 15-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend de Kleine zwanen op het Veluemeer geteld. 

Totaal 2211 vogels, waarvan ongeveer 1400 op het brede deel van het meer bij Polsmaten/Hoophuizen. Slechts 11 jonge vogels. 

Het afgelopen weekend waren er door hoge waterstanden veel Kleine zwanen uitgeweken naar de Flevopolders. Een restant zat vandaag 

bij het Olsterpad tussen Elburg en Dronten. Daar 808 vogels met 18 jongen, een gedeelte van die vogels slaapt op het Veluwemeer bij de 

Kerkdijk, de rest in de Hoge Vaart. Totaal vandaag een dikke 3000 Kleine zwanen gezien, 15% van de populatie. Vorige week werden er 

een kleine 1000 gemeld vanaf het Wolderwijd (Tjalling van der Meer). Na de hoge waterstanden werden die terug gevonden aan de 

Sternweg in Oostelijk Flevoland. Tot dusver een kleine 50 verschillende ringen afgelezen wat veel info geeft over de vogels die onze 

regio gebruiken als trekroute of overwinteringsgebied. 

Verder vandaag Veluwemeer 2 IJsvogels, 3 Pontische Meeuwen, 2 Geelpootmeeuwen, 18 Grote Zaagbekken, 13 Nonnetjes. Heel veel 

Pijlstaarten, minimaal 500, duizenden (10.000??) Kuifeenden en Tafeleenden, naar schatting 150 Brilduikers, 15 Wilde zwanen (3 juv). 

In de polder bij het Olsterpad een Slechtvalk. 

Een topdag dus!!!  

21:57 13-11-2007 

louw den Besten  

zondag 11 november, 16.00 uur, Vossemeer,  slechtvalk op een paaltje in de rietkraag tegenover de dijk van de Flevopolder. Mooi in het 

zonnetje tussen de buien door.  

21:11 12-11-2007 

Lubbert Franken  

Zaterdag 10 november spijkerweg in  Nunspeet Blauwe Kiekendief waargenomen laagvliegend over de weilanden,zeker 5 min in de kijker 

gehad( lichtblauw tot grijs ,zwarte vleugelpunten en een witte stuit) zeer mooi exemplaar. Zondag 11 november ter hoogte van 

Pangelerweg in  Nunspeet in het veluwerandmeer 15 flamingo s  

15:06 11-11-2007 

Martin Jansen  

Door harde wind en steeds hogere waterstanden is de grote voedselomschakeling van de Kleine zwanen begonnen. Tussen Elburg en 

Dronten nu een 1000 vogels op de suikerbietenakkers. Het laatste zetje om van het randmeer te trekken kregen de zwanen vanochtend 

van 6 kitesurfers. Bij Polsmaten/Veluwemeer 4 kiters, de slaapplaats daar was leeg. Aan ringaflezingen te zien zijn de vogels die bij de 

Kerkdijk/Veluwemeer slapen nog niet overgeschakeld naar de polder. 

In een slootkant bij de Stobbenweg 2 Grote Gele Kwikstaarten.  

19:41 09-11-2007 

Martin Jansen  

Ondanks de beroerde weersomstandigheden komen er nog steeds flinke groepen Kleine zwanen binnen op het Veluwemeer. Vanochtend 

toen ik thuis kwam van mijn werk een grote groep van 35 stuks en vanmiddag ook weer een 17-tal. Vanochtend rond 8 uur lagen er 

ongeveer 900 op de slaapplaats bij de Kerkdijk/Veluwemeer, en dan te bedenken dat de meesten nu bij Polsmaten rusten. Ook vanuit het 

Harderbroek/plan Roerdomp kwamen woensdag en donderdag meldingen van grote groepen, 700 stuks. Drontermeer verblijven er nog een 

100-tal. De schatting is dat er in het Natura2000 gebied Veluwerandmeren nu een 3500 aanwezig moeten zijn, dat nadert de 20% van de 

populatie!!  

22:11 07-11-2007 

Mark Hoksberg  

Nagekomen bericht van 3 november: in het plasje bij de vogelhut bij de Kievitslanden behalve een 1000 kuifeenden ook veel Krooneenden. 

In de gauwigheid 80 mannetjes geteld, dus 160 beesten? Ongetwijfeld nog meer buiten beeld. Verder Dodaars en Ijsvogel. 

 

De Krooneenden waren druk aan het donderjagen, vooral de mannen natuurlijk. Het leuke was dat ze allemaal vrolijk aan het kwaken 

waren; een licht metalig kwaakje, bijna insectachtig. Had ik nog niet eerder gehoord, en wordt in mijn gids (Svensson,ANWB 1999) ook 

niet beschreven. De Krooneend wordt zelfs omschreven als vrij zwijgzaam, maar daar was dus niks van te merken!  

14:08 07-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend ongeveer 2400 Kleine zwanen op het Veluwemeer. 

527 slaapplaats Kerkdijk 

Ecolint 288 

Bremerbergdijk 207 

Slaapplaats Polsmaten 800 geschat (500 uitgeteld, maar er stonden er nog veel meer achter het riet) 
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Hoophuizen 318 (waarvan een 120 op slaapplaats ten NO) 

No van monding Hierdense beek 225 (slaapplaats) 

Hierden Oostermeen 30. 

Verder 4 Europese Flamingo's, 14 Chilenen (2juv) nabij Ecolint 

1 Geelpootmeeuw ook bij Ecolint. 

17:21 06-11-2007 

Martin Jansen  

Vandaag heel veel nieuwe groepen Kleine zwanen. Vanochtend rond 9 uur telde ik ongeveer 150 uit het NO aankomende vogels binnen een 

kwartier!!. Totaal zeker 300 vogels in zien vallen. Op de slaapplaats bij de Kerkdijk lagen meer dan 1000 vogels dicht opeen. 

Bij de Goorbeek een overvliegende Grote Gele Kwikstaart.  

20:20 04-11-2007 

cor fikkert  

http://www.inde-ijsseldelta.nl/mysterybird/mysterybird%202007.htm 

doe mee  

18:12 04-11-2007 

Martin Jansen  

Zowel gistermiddag als afgelopen middag een Waterpieper bij de monding van de Goorbeek/Veluwemeer. 

Op het Veluwemeer veel Kleine zanen, omstandigheden zijn ideaal, te weinig wind voor recreanten en stabiel laag waterniveau. 

Momenteel kan ik daar op de juiste plaatsen met de juiste techniek veel ringen van Kleine zwanen aflezen. Vorige week zaten er vooral 

vogels op doortrek naar Engeland, momenteel komen de locale overwinteraars meer voor. Tot op heden een kleine 40 ringaflezingen van 18 

verschillende vogels. Vorige week voor het eerst in mijn leven iets van paarvorming/balts waargenomen bij Kleine zwanen. Beesten 

zwommen naast elkaar met de nekken langs elkaar heen wrijvend, uniek, wordt eigenlijk nooit waargenomen in het overwinteringsgebied.  

16:24 01-11-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend ongeveer 2350 Kleine zwanen op het Veluwemeer. 

Op het smalle deel in totaal 750. 

Bij Polsmaten verstopt achter het riet een dikke groep slapende vogels, ongeveer 500. 

50 zwemmend nar het foerageergebied vanaf slaapplaats. 

Tussen Polsmaten en Hoophuizen veel foeragerende vogels, schatting 700. 

In de directe nabijheid van Hoophuizen 350.  

12:28 31-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend rond 09.00 uur nabij de Goorbeek Veluwemeer 1 overvliegende Smelleken.  

10:16 31-10-2007 

Jaap Denee  

Afgelopen zondag voor het eerst dit seizoen weer een Klapekster op de Ermelose hei. De vogel zat dicht bij de schaapskooi.  

20:24 29-10-2007 

Martin Jansen  

Gisterochtend op het Veluwemeer tussen de "gewone" pijlstaarten verre ontsnapte neefjes/nichtjes. 2 Bahamapijlstaarten. Zo te zien 

verwilderd, gaaf verenkleed en schuw. 

18:48 28-10-2007 

Johan Hettema  

vanmiddag bij einde oude zeeweg, een sperwer (juv.?), laag boven de weilanden, en soms boven de sloten tussen de weilanden 

vliegend, om dan ineens hoog op te schieten. Prachtig gezicht! Liet zich bovendien een lange tijd fraai observeren, zittend op 

een paaltje. 

Tot 50 m (in auto) te benaderen en toen was het met kijker genieten. 

20:22 27-10-2007 

Martin Jansen  

Vandaag ongeveer 2500 Kleine zwanen op het Veluwemeer. Waarvan vanochtend naar schating (ruw geteld) 1500 op het smalle 

deel, meest voor de Bremerbergdijk, ten NO van Polsmaten. Gedurende de dag steeds meer verplaatsende vogels naar het 

brede deel met bij Polsmaten een groep van 150 vogels vlak bij het surfstrand.  

De strandrace met crossmotoren leek niet echt veel invloed te hebben op het gedrag van de watervogels. 

Verdere oogst 3 Pontische Meeuwen, 2 ad., 1 1e winter, 1 Roerdomp, 2 Waterrallen bij de Kerkdijk en 1 juv. Blauwe Kiekendief 

(gezien formaat denk ik man) bij de Oude Zeeweg.  

08:37 26-10-2007 

Dimitri  

via Waarneming.nl: 

 

Een Grote kruisbek en een Taigaboomkruiper bij Speuld!!! Wie gaat een kijkje nemen? Je zal maar naar texel gaan terwijl er 

goede soorten hier zitten!  

17:41 25-10-2007 

Martin Jansen  

De aantallen rollen over elkaar heen. Het afgelopen jaar heb ik veel mooie dingen gezien, maar vandaag was heel bijzonder. 

Een Kleine zwanen telronde gedaan samen met Wim Tijsen (van de vogelwerkgroeplezing van afgelopen jaar). 

Het totale aantal Kleine zwanen in de regio bedraagt nu 3333, mooi getal zo op het oog. Betekent wel 17 % van alles wat er van 

deze populatie is. 

Vossemeer de Zwaan 33 met 1 familie met 5 jongen. 

Eiland Reve Drontermeer 180 met 9 jongen. 

Hondweg in O-Flevo 8 op gras. 

Gelderse Sluis Drontermeer 152 met 9 jongen, 1 familie met 5 

Drontermeer eiland Eekt 38 

Veluwemeer slaapplaats Kerkdijk 498 

Veluwemeer Ecolint 635 

Veluwemeer Bremerbergdijk 1402 
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Veluwemeer slaapplaats Polsmaten 150 

Veluwemeer Hoophuizen 137 

Zaterdag wordt de strandrace gehouden op het strand van het Veluwemeer naast duizenden zwanen. Honderden crossmotoren. 

Hoe is het mogelijk vraag je je af.  

18:08 24-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend 611 Kleine zwanen ten NO van de bouwput van de Hanzelijntunnel/Drontermeer. 

Vanmiddag zou ik even kijken op het Veluwemeer. Op het smalle deel één lang wit lint van Knobbels en Kleine zwanen. Heb tot 

1064 Kleine zwanen geteld. Ben toen gestopt en heb de rest moeten schatten. Totaal 1400.  Op het brede deel van het 

Veluwemeer had ik er gisteren 200. Daarvan uitgaande moeten er nu 2200 tot 2500 op de Veluwerandmeren vertoeven. 

Ongeveer 12% van de totale Europees/Russische populatie.  

18:20 23-10-2007 

Martin Jansen  

Meestal heben bouwactiviteiten in natuurgebieden een negatieve invloed op de omringende natuur. Bij de tunnelbouw van de 

Hanzelijn onder het Drontermeer lijkt het juist andersom te werken t.a.v. de Kleine zwanen. Er lagen er vanochtend 832 pal 

naast de bouwput. Waarschijnlijk is het schedefonteinkruid daar de afgelopen zomer niet weggevreten door de Knobbels en 

andere watervogels tijdens het heien van de damwanden. Daardoor hebben de planten waarschijnlijk veel knollen aan kunnen 

maken wat nu dus veel Kleine zanen aantrekt. Was trouwens erg mooi vanochtend tijdens de schemering, koud met damp van het 

water en het geluid van de zwanen. Totaal nu 1800 vogels op Drontermeer/Veluwemeer.  

17:50 22-10-2007 

Martin Jansen  

Kleine zwanen tussenstand: 

Smalle deel Veluwemeer 510 (0 juv.). 

Gelderse Sluis Drontermeer 152 (14 jongen). 

Ten NO van Eiland Reve Drontermeer 703 (21 jongen). 

Totaal 1365, brede deel van het Veluwemeer niet gezien, waarschijnlijk dus ong. 1500 in het gebied aanwezig. Het 

jongenpercentage is dramatisch laag. Tot midden juni lag er nog sneeuw op de Siberische toendra's en dat wordt nu dus 

zichtbaar in het aantal jongen. 

Vorig jaar deze dag 20 cm hogere waterstand, toen slechts 3 vogels aanwezig!!!!!  

14:08 22-10-2007 

Martin Jansen  

Nagekomen bericht van afgelopen zaterdag, 

Drontermeer Oase/Gelderse Sluis aan grote meeuwen 5 Zilvermeeuwen, 1 Gr.Mantel, 4 Pontische Meeuwen en 2 

Geelpootmeeuwen.  

22:34 21-10-2007 

Rob Compaijen  

Vanmiddag 5 Kleine Zwanen bij de picknickplaats langs de Kamperdijk tussen Elburg en Noordeinde. Daar ook een aantal 

Baardmannen. In de polder opvallend veel Grote Zilverreigers. Bij het gemaal langs de Noordwendige Dijk tussen Noordeinde en 

Kampen een langsvliegende IJsvogel. Langs de Vossemeerdijk vlogen 2 Slechtvalken; doordat we de vogels tegemoet kwamen in 

een rijdende auto, met tegenlicht, niet kunnen zien of het om juveniele dan wel adulte exemplaren ging.  

20:16 20-10-2007 

Martin Jansen  

Het loopt super met de Kleine zwanen. Vanmiddag op het Veluwemeer 412 en op het Drontermeer 268, tesamen 680 vogels.  

Heb fantastische waarnemingen kunnen doen, wat weer een hoop info oplevert. 

Op het Drontermeer zat een Kleine zwaan met een vergroeide nek die elke winter in Engeland zit. Beest heet Crinkly en is een 

jong van het jaar 2004. Heeft nu voor het eerst een partner bij zich. 

Het water is door een goede medewerking van de waterbeheerder gedaald tot - 20 cm NAP. Ter vergelijking, vorig jaar deze 

dag - 4 cm NAP en 0 Kleine zwanen op het Veluwemeer!  

17:06 19-10-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag 246 Kleine zwanen op het Veluwemeer.  

Helaas zijn er gisteren en vandaag weer kitesurfers actief geweest bij Hoophuizen. Daar nu minder vogels dan gisteren (nu 47, 

gisteren 98). 

Voor de Korte Waarden lag een prachtige groep van 164 stuks heel dicht bij elkaar. 

Door een fantastische medewerking van de waterbeheerders kunnen de Kleine zwanen goed bij het voedsel.  

14:34 18-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer in totaal 182 Kleine zwanen. 

Verder Polsmaten 5 Kemphanen en 6 Bonte Strandlopers. Ook een Lepelaar die in een groepje Kleine zwanen aan kwam vliegen. 

Hoophuizen 1 Roerdomp en 1 Pontische Meeuw.  

11:18 17-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend nog net voor de regen, Polsmaten 1 Pontische Meeuw, 9 Kleine zwanen (1 geringde). Hoophuizen 73 Kleine zwanen.  

22:44 16-10-2007 

Benno van den Hoek  

Afgelopen weekend met Dimitri (Mulder) op Texel enorm veel Goudhanen gezien, overal op het eiland, maar slechts enkele 

Zwarte Mezen. Wel staan we wellicht aan het begin van een (lichte) invasie Grote Kruisbekken (zie dutchbirding.nl op 12 t/m 15 

okt.). Helaas hebben wij ze (na intensief zoeken) niet gevonden op het eiland, maar ze zullen vrijwel zeker ook op de Veluwe 

gaan opduiken. Wie ziet de eerste in onze regio??  

14:40 16-10-2007 

Jaap Denee  
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De afgelopen dagen worden er langs de kust grotere aantallen Zwarte mezen gemeld op doortrek (gisteren bijv  156 

langsrekkend bij de Vulkaan, Den Haag). Daarnet tijdens mijn lunch in de Esdoorntjes bij de Harderhaven een doortrekkend 

groepje van maar liefst 20 exemplaren. Opvallend was dat er, op 1 Goudhaan na, geen enkele andere soort in het groepje zat.  

20:01 15-10-2007 

Johan Hettema  

Nagekomen: zondag 14/10 Harderbroek plan Roerdomp:  2 zwarte ruiters, door andere vogelaars als kemphanen 

gedetermineerd, en zelfs als watersnip bestempeld! Door de witte borst en buik en grijs verenkleed, en zeker na opvliegen : de 

rode poten , was voor mij duidelijk dat het om zwarte ruiters ging.  

18:19 15-10-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag voor het Ecolint Veluwemeer 1 Pontische Meeuw. 

Verder daar een oude bekende: Knobbelzwaan met gele halsband 80CP. Deze vogel zat vorig jaar in deze periode op exact 

dezelfde plaats. Beest is in Noord Duitsland geringd en pendelt elk jaar op en neer tussen deze locaties.  

21:06 14-10-2007 

Jaap Denee  

Vanmiddag langs het pad naar het uitkijkpunt in Plan Roerdomp in Harderbroek: 1 Havik, 1 Zwarte Ruiter, 2 Waterpiepers 

tussen de Graspiepers en 1 overvliegende (ri. oost) Grote Gele Kwikstaart. Verder m.n. grote aantallen Kievitten en 

Goudplevieren die direct na mijn aankomst op de P-plaats door de Havik werden verjaagd uit het gebied...  

16:59 14-10-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polsmaten rechts van de hut een mannetje WITOOGEEND. Lag tussen een ± 1000 andere eenden en meerkoeten, 

ook een 10-tal Krooneenden. 

Tussen Polsmaten en Hoophuizen 25 Kleine zwanen tussen heel veel Knobbels.  

12:12 14-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend 5 Kleine zwanen, Veluwemeer (eindelijk). 

Kwamen van over de brug uit het NO aanvliegen. Gingen strak door en vielen iets ten NO van Polsmaten in.  

19:02 13-10-2007 

Martin Jansen  

Veluwemeer kijkscherm Ludgeruskerk 1 ad. Geelpootmeeuw 

Gelderse Sluis Drontermeer 1 ad. Pontische Meeuw 

Vossemeer plaat tussen veel vogels een 25 Kemphanen. De NO bosrand daar uitgekamt, 1 Vuurgoudhaantje en een Sperwer die 

vlak voor mij een Koperwiek greep. 

Nog steeds geen Kleine zwanen. (al vanaf 29 sept. op het Lauwersmeer, 4 in Engeland)  

17:53 12-10-2007 

Martin Jansen  

De Haere vanmiddag 2 Raven, 1 Klapekster. Leuk was in 1 scoopbeeld op dezelfde tak 1 jonge Havik en een Raaf.  

16:01 12-10-2007 

Jaap Denee  

Op waarneming.nl wordt melding gemaakt van een Bladkoning bij Roggebotsluis, zie de volgende link: 

 

http://waarneming.nl/wn_details.php?id=3055128  

17:15 11-10-2007 

Jaap Landman  

Afgelopen zondag aan het eind van het laarzenpad in plan Harderbroek, zo'n twintig baardmannetjes.  

17:44 10-10-2007 

Michiel de Vries  

Vanmiddag naar de Oostvaardersplassen geweest. Veel eenden op het water maar voornamelijk tafel-, kuif- en krakeenden. Bij 

het informatiecentrum zat een groepje wintertalingen die zich goed lieten bekijken. Verder twee groepen ooievaars gezien in 

totaal 21 exemplaren. Ook een tjif-tjaf liet zich nog horen. Verder bij de kleine praambult een indische gans tussen een grote 

groep grauwe-,brand- en kolganzen. Deze liet zich goed zien in de telescoop.  

21:45 09-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend een kort bezoekje aan Polsmaten, 143 Krooneenden. 

Laat in de middag even op de Haere geweest. 2 Raven en een juv. Slechtvalk. De valk zat aan de grond op een kale verhoging in 

de heide. Verder daar veel Grote Lijsters, schatting 75.  

20:27 08-10-2007 

Martin Jansen  

Die 3 Kleine zwanen van de trektelpost zitten  bij Polsmaten (ook 3). Heb ze gemist.  

18:46 08-10-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag bossen achter Roggebot (vanuit EB): 

2 Raven, 6 Kruisbekken van heel dichtbij kunnen bewonderen, 1 Kleine Bonte Specht, ong. 50 Koperwieken en aan de meest NO 

buitenrand minimaal 2 Vuurgoudhaantjes en nog zo'n klein propje wat nog drukker was (amper te volgen met kijker), afwijkend 

piepje en alleen een gele wekbrauwstreep leek te hebben, niet zeker (Blako ??). 

Bij de Oase/Drontermeer 1 Pontische Meeuw. Vossemeer plaat 5 Kemphanen/8 Bonte Strandlopers en ong. 30 Watersnippen 

tussen Kievitten/Goudplevieren. 

Gisteren werden er op de trektelpost Kamperhoek al Kleine zwanen gemeld, gisteravond in het donker bij het veluwemeer 

geluisterd en vanochtend alles uitgekamt, niets gevonden.  

12:59 08-10-2007 

Dimitri  
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het loont om de struikjes in de gaten te houden: 3 mooie vuurgoudhaantjes van zeer dichtbij (dit keer niet op mijn schoen 

helaas...) gezien op de oude militaire begraafplaats in harderwijk (oosteinde).  

21:50 07-10-2007 

Michiel de Vries  

Vanmiddag rondje industrieterrein Lorentz in Harderwijk gedaan. In de Lorentzhaven zaten een mannetje krooneend en een 

vrouwtje topper. Over het veluwemeer ter hoogte van de Lorentzhaven vloog een ijsvogel over het water. Verder zaten er 

kneutjes en vloog er een ooievaar over. 

12:42 07-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend aan grote meeuwen voor het Ecolint/Veluwemeer  8 Zilvers en 1 Geelpoot. Verwonderde me er al een tijdje over dat 

je alle grote meeuwen rustig rond ziet zwemmen op ondiepe plaatsen met veel kranswier/schede fonteinkruid. Het blijkt dat ze 

foerageren op de veelvuldig voorkomende zoetwaterkreefjes. Puur op zicht, na het zien van de prooi kort opvliegend tot hooguit 

een meter hoog en dan duiken. Ook futen zie je vaak rondzwemmen met zo'n kreeftje. Verder veel overvliegende 

Veldleeuwerikken en wat Kolganzen/Graspiepers.    

19:39 06-10-2007 

Benno van den Hoek  

Vandaag is de Birdwatch bij Polsmaten goed verlopen. Er werd geteld van 7.30 tot 16.00 uur en het was prima najaarsweer. Wel 

trok het rond 8.00 uur helemaal dicht door de mist en brak het pas rond 10.30 uur weer open. Over de gehele dag namen 13 

leden en enkele belangstellende vogelaars deel aan de telling. De totaalaantallen moeten nog worden opgemaakt, maar met 64 

soorten werden er meer soorten geteld dan in 2005 en 2006 (toen resp. 53 en 50). Spectaculaire soorten bleven uit, maar er 

werden wel o.a. een IJsvogel, 40-50 Krooneenden en een Pontische meeuw waargenomen. Er waren weinig echte 

trekvogelsoorten, wel o.a. Graspieper en Veldleeuwerik en groepen Kolganzen. Spectaculair waren wel de enorme aantallen 

Meerkoeten op het water, waarbij onze schatting van ca. 11.000 vogels zeker geen overschatting was. Mede door dit enorme 

aantal staat de Meerkoet in de landelijke top 10 op de (voorlopige) 5e plaats (met 11.399 vogels)!. De landelijke totaalstand 

staat voorlopig op ruim 313.000 vogels. Grote afwezige bij de telpost waren de kitesurfers, hoewel ze wel richting Harderwijk 

en Elburg te zien waren.  

10:53 06-10-2007 

Dik Bos  

hedenmorgen 6oktober is er een brandgans tegen de achterdeur aan de stavererenmeen in Harderwijk gevlogen. Hij heeft het 

niet overleefd. Er is een foto beschikbaar. 

23:41 05-10-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend voor werktijd Strekdam 1 roepende Kleine Bonte Specht en veel Zanglijsters/Koperwieken in de struikjes. 

In Baai/Drontermeer heel veel eenden, maar weinig bijzonders. 1 laag over de rietkraag vliegende Roerdomp.  

16:27 04-10-2007 

Martin Jansen  

Lijkt zo gewoon: 2 Witoogeenden Baai achter Strekdam, nu weer 2 mannen. Er liggen heel veel eenden buiten de baai, ben 

benieuwd wat daar allemaal tussen zit. 

Ludgeruskerk/Veluwemeer 5 Europese flamingo's en 6 Chilenen.  

18:56 03-10-2007 

Martin Jansen  

Zojuist Strekdam/Drontermeer 3 Pontische Meeuwen. Ze zijn er nu veel talrijker dan Zilvermeeuwen. Op de dam heel veel 

Zanglijsters en Merels in de struikjes, daartussen ook mijn eerste Koperwieken en Kramsvogel van dit seizoen. 

(gisteren daar weer een Kuifduiker en Witoogeend door andere waarnemers)  

16:44 03-10-2007 

Michiel de Vries  

Nagekomen bericht: Mijn vrouw hoorde afgelopen zaterdagochtend om iets voor acht uur langs het Zeepad ter hoogte van het 

Fuikpad een roerdomp.  

18:12 02-10-2007 

Martin Jansen  

Baai Strekdam/Drontermeer 1 Pontische Meeuw. Alle eenden, aantal 5000 +, liggen nu buiten de baai en zijn niet meer te 

controleren op bijzonderheden. 

Kijkscherm Ludgeruskerk/Veluwemeer 2 Dwergmeeuwtjes en 250 Pijlstaarten. 

Michiel de Vries  

19:32 29-09-2007 

Dimitri ik heb de ruigpootbuizerd herkent aan de witte stuit en de donkere polsvlekken. Mijn vrouw zag de ruigpoot het eerst 

en samen kwamen hier op uit na enkele vogelboeken geraadpleegd te hebben. Ik weet dat het een vroege waarneming is maar 

iets anders konden wij er niet van maken.  

17:24 29-09-2007 

Dimitri  

Vanmiddag toen ik naar een bedrijfsfeestje fietste vloog er een Smelleken voor mij uit in drielanden bij de groene zoomweg. 

Erg mooi gezien. Waarschijnlijk is de vogel nog wel tp. 

Dimitri  

12:52 29-09-2007 

Vanmorgen (samen met Martin) een mooie dult witoogeend tussen ht eiland en de strekdam en een pontische meeuw bij de Oase.  

20:48 28-09-2007 

theo  

Vandaag bij Polsmaten 2 Casarca's en 6 Dodaarss  

19:16 28-09-2007 

Martin Jansen  
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Even een foutje in een hier gemelde waarneming rechtzetten, maar dan wel een hele leuke voor regio/binnenwater: 

21-09 had ik een Geoorde Fuut in winterkleed met de aantekening voor mijzelf: witte wangen, licht grijze zijden en zwarte pet. 

De dag ervoor had ik ook een Geoorde , maar die had een veel donkerder uitstraling (wangen, hals). 

Vandaag door een andere waarnemer opmerkzaam gemaakt van mijn fout, het was nl. een Kuifduiker in winterkleed. Beest is 

gisteren opnieuw gezien in de Baai achter de Strekdam. 

Gisteravond daar ook weer 2 Witoogeenden.  

09:10 28-09-2007 

roel pannekoek  

Di avond 25/9 op de Uddelse hei voor de 4e keer deze herfst bezoek gehad van een jagende Kerkuil die een paar rondjes om me 

heen vliegt en dan verdwijnt. 

Ook nog een jagende late Boomvalk.  

21:12 26-09-2007 

Benno van den Hoek  

Vanavond toch nog een verrassend groepje Boerenzwaluwen bij de Korte Waarden (Elburg). Er vlogen er nog een 100-150 en 

daarvan werden er 68 geringd (gisteren 35). Opnieuw een bijvangst van een IJsvogel vanavond, dit keer een jong mannetje. 

Bennie v.d. Brink is nu met vakantie, dus dan zullen de zwaluwen ook wel snel vertrekken. Één troost voor hem: over een aantal 

weken kan hij de eersten weer verwelkomen in Zambia.  

16:43 26-09-2007 

Martin Jansen  

Vanaochtend super in de Baai achter de Strekdam. 

2 Witoogeenden in het hoekje bij de scouting (man + juv) 1 Witoogeend bij haventje watersportver. (vrouw) en 1 Witoogeend bij 

de kop van de Strekdam (man). 4 stuks en dat is wel heel uniek! 

Totale groep eenden naar schatting 2500 stuks, verder er tussen 47 Krooneenden, 11 Rosse Stekelstaarten en een Brilduiker. 

Verder terplaatse 1 Pontische Meeuw, 1 Havik en 1 strak naar ZW overvliegende Visarend. 

Even doorgereden naar strandje bij de Oase: 3 jagende Reuzensterns (2juv/1ad) en ongeveer 300 Pijlstaarten voor de Gelderse 

Sluis.  

18:15 25-09-2007 

Martin Jansen  

17.30 uur opnieuw 2 Witoogeenden in de Baai achter de Strekdam/Drontermeer. 

Nu echter 1 vrouw en 1 juveniele vogel (beiden bruin oog, juv. iets matter witte kont). Vorige week steeds 1 tot 2 mannen. Dit is 

een bevestiging dat ze de randmeren als trekroute gebruiken rond deze tijd. Ook vorig jaar midden sept. waarnemingen in het 

Harderbroek en bij Roggebotsluis van dit zeldzame eendje.  

12:33 24-09-2007 

Dimitri Mulder  

Als reactie op de waarneming van Michiel: 

Ik ben reuze benieuwd op basis van welke kenmerken je de determinatie als Ruigpootbuizerd hebt gemaakt. Het is een leuke 

waarneming in deze tijd van het jaar namelijk!  

19:47 23-09-2007 

Michiel de Vries  

Gisterenmiddag vloog er een Ruigpootbuizerd boven ons huis.  

18:22 23-09-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend tussen 8 en 10 uur Hulshorsterzand veel trekkende Graspiepers en Vinken, laatste uur ook Boerenzwaluwen. Een 

continue stroom richting zuid. 

Verder daar de vaste gasten zoals Boomleeuwerikken/Roodborsttapuiten. 

Op de oude Zuiderzee stuwwallen tussen Hoophuizen/Oude Pol 3 Paapjes, in de struiken daar veel Zwartkoppen en Tjiftjaffen, 

een ongelooflijk mooi gebied. 

Zojuist Baai Strekdam tussen een naar schatting 1000 eendjes 1 Witoogeend, 10 Krooneenden, 2 Brilduikers en 4 Rosse 

Stekelstaarten. 1 jagende Visarend ter plaatse, dezelfde als gisteren, mist een pen in z'n staart.  

16:53 23-09-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een roepende Zwarte Specht, gehoord vanaf de uitkijktoren bij de Haelbergheide.  

19:25 22-09-2007 

Johan Hettema  

Vanmiddag rond 18 uur een zwrate specht, Belvederebos, nabij manege  

19:08 22-09-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag plasje broekbos/Kapteinshut (O-Flevo) 73 Krooneenden, 1 Ransuil in het bos. 

Harderbroek plan Roerdomp 1 vrouw WITOOGEEND, een kleine invasie?? Beest zat bij het kijkscherm achterin het gebied. 

Baai Strekdam 1 Visarend, daar de Witoogeenden niet terug kunnen vinden. 

18:49 22-09-2007 

Lubbert Franken  

Vanmorgen 11.30 uur Polsmaten Nunspeet 1xRoodborsttapuit 4x Casarca 5x Krooneend 4xPaap 

Vanmiddag 14.00 uur Ludgeruskerk Doornspijk 21x Flamingo  8x Krooneend  

11:43 22-09-2007 

Benno van den Hoek  

De slaapplaats van Boerenzwaluwen is verplaatst van het Drontermeer naar het Veluwemeer, nabij het Veluws Strandbad. Hier 

slapen nu nog zo\'n 500-1000 vogels, maar dit wordt elke dag een beetje minder. De meeste vogels voelen al dik en vet aan, dus 

we verwachten dat het een kwestie van dagen is voor ook deze vogels vertrekken. Vorig jaar werd er voor het laatst geringd op 

18 september (ondanks het warme weer toen). 
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Vrijdagavond een fraaie IJsvogel gehad als bijvangst (al de 4e dit jaar tijdens de zwaluwvangsten). Andere leuke bijvangsten 

dit seizoen waren een Boomvalk en een Buidelmees. 

Martin Jansen  

16:19 21-09-2007 

Baai achter Strekdam/Drontermeer 1 Witoogeend, 33 Krooneend, 1 Geoorde Fuut (winterkleed), 1 jagende Visarend. 

Kamperdijkje 4 Roodborsttapuiten.  

18:14 20-09-2007 

Martin Jansen  

In een uurtje een aantal leuke waarnemingen: 

Baai achter Strekdam/Drontermeer 16.30 uur nog steeds de 2 Witoogeenden, gezien vanaf het industrieterrein (parkeerplaats 

naast Kayimgroep). Verder daar 34 Krooneenden half verscholen tussen het riet. 

Kamperdijk nabij Rietland op prikkeldraad 1 Tapuit, 2 Paapjes en 3 Roodborsttapuit. 

Rietland 1 juv. Geoorde Fuut, 7 Krooneenden  

14:20 19-09-2007 

Martin Jansen  

Vergeet ik de Krooneenden! 

46 stuks, waarschijnlijk meer want ze zitten allemaal half tussen de rietkragen.  

14:17 19-09-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend 2 Witoogeenden aanwezig in het hoekje achter de Strekdam/Drontermeer.  1 adulte man, de andere volgens mij 

een 1e zomer/subadulte man. Het oog is nl. iets minder uitgesproken wit, verenkleed minder puur kastanjebruin en witte 

buikvlek bevat nog wat bruine streepjes/vlekjes. 

De vogels zitten in een gemende groep met vooral Kuif, Krak, Slob,Tafeleenden en Smienten. 

Ook nog een eclips man Zomertaling (blauwgrijze voorvleugel) ertussen, 5 man/1 vrouw Rosse Stekelstaart, 3 Brilduikers en 1 

Nonnetje. Wat verder leuk was, 1 vrouw Rosse Stekelstaart met 5 jongen!! in het haventje van de watersportvereniging. Had dit 

groepje de afgelopen zomer al eens eerder gezien, maar kon ze tot op heden niet terug vinden.  

12:28 18-09-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Baai achter Strekdam/Drontermeer een adult mannetje WITOOGEEND. Zeer waarschijnlijk een 2e exemplaar 

aanwezig. Alle eendjes (1000 tot 1500) waren door de straffe noorden wind in het hoekje tegen de Strekdam gewaaid. Zag er 1 

vanaf het industrieterrein, maar door veel wind op de scoop en de grote afstand vond ik de determinatie niet zeker genoeg. 

Daarop omgefietst naar de Strekdam om het beest van dichterbij met de wind in de rug te bekijken. Daar lag er nog 1 vlak bij 

het haventje. Dat was een ander als de eerste, die kon ik nl. net niet zien omdat hij in een inham achter riet bleek te liggen. 

Verder daar o.a. 56 Krooneenden en 3 Rosse Stekelstaart.  

19:34 17-09-2007 

Michiel de Vries  

Mijn vrouw en ik hadden van het weekend nog wat leuke waarnemingen. Zaterdag zag mijn vrouw een ijsvogel bij het strandje 

aan het Zeepad en een zwartkop bij de sportvelden op de Strokel. Zondag zag ik een groep Goudplevieren zitten tussen de 

kievitten in de Putterpolder langs de A 28. Ik schat een stuk of twintig tot dertig.  

16:53 16-09-2007 

Martin Jansen  

16.00 uur kijkscherm ludgeruskerk 2 jagende Visarenden, af en toe in 1 kijkerbeeld. Jonge Bruine kiek naar ZW en 18 

Flamingo's, 10 Chileen/8 Europese. 

Vanochtend 06.15 uur Oldebroek zuiderzeestraatweg een overvliegende Kerkuil.  

21:03 15-09-2007 

Martin Jansen  

17.00 uur 1 Visarend met vis, Korte Waarden/Veluwemeer. Rietland 12 Krooneenden  

14:31 14-09-2007 

Martin Jansen  

De afgelopen drie weken in bij elkaar gesprokkelde vrije uurtjes herhaaldelijk de zandverstuivingen bij Doornspijk en Hulshorst 

binnenstebuiten gekeerd. 

Vanochtend om 11.15 uur dan eindelijk succes op het Hulshorsterzand. Op de buitenste van de drie zandvlaktes kwam vanuit het 

noorden een luid tjielp, tjielp roepende zandkleurige pieper spec. aangevlogen. Forser dan Graspieper en in de vlucht veel 

krachtiger. DUINPIEPER dus. Zat op dat moment op de knietjes achter de scoop naar een Tapuit te kijken en de vogel viel 

ongeveer 100 meter naast mij in op een stuk buntgras met verspreid staande kleine dennen. Even later de vogel weer 

voorzichtig opgezocht, vloog luid roepend weer op en vertrok richting ZW. 

Verder terplaatse 4 Tapuiten, 6 Roodborsttapuiten in de heide, 9 overvliegende Sijzen en 1 Kruisbek nabij de parkeerplaats.  

17:02 13-09-2007 

dimitri  

volgens foto's op digiscooppix zit er al een paar dagen een morinelplevier op de kootwijkerzand. 

interessante regiosoort 

12:09 13-09-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend voor werktijd de Haere 2 Groene Spechten gezien/gehoord, 3 kleine groepjes Kruisbekken, 10 Boomleeuwerikken. 

Kijkscherm Ludgeruskerk/Veluwemeer 1 overvliegende/jagende Visarend richting NO.  

16:59 12-09-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag van 14.30 tot 15.00 uur kijkscherm Ludgeruskerk/Veluwemeer 

4 Roodborsttapuit, 1 Paapje, 2 jagende Visarenden richting ZW, 18 Flamingo's waarvan 7 Europese/11 Chilenen, 10 Pijlstaarten, 

roepende Baardman.  

14:25 12-09-2007 
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Helma Schoonhoven  

Ze zijn er weer! Misschien wel hetzelfde groepje van vorig jaar: 8 Staartmezen in mijn achtertuin aan de Randweg, Nunspeet.  

21:42 11-09-2007 

lubbert Franken  

Sorry, ik ben vergeten polsmaten er bij te zetten 19.30uur  

21:35 11-09-2007 

Lubbert Franken  

Vanavond  2x Casarca  3x Paap 1x Zilverreiger 1x Bruine Kiekendief 15xBergeend 1x Oeverloper 

Martin Jansen  

18:59 11-09-2007 

Vanmiddag vanuit de zeilboot 2x een Visarend, waarschijnlijk dezelfde. 

Eerst 1 rondvliegend boven het industrieterrein gezien vanuit de haven, een half uurtje later 1 jagend bij Eekt, Drontermeer.  

15:23 10-09-2007 

theo  

Als je naar vogels kijkt zie je nog eens wat: 

Nieuwsgierig geworden door zo'n 30 kauwen en Eksters die luid alarmerend door de groenstrook vlogen (gisteren) naast ons 

huis (rand Nunspeet) ontdekte ik een Boommarter die niet wist waar hij zo snel mogelijk een goed heenkomen moets zoeken. 

Het beest heeft gedurende 10 minuten alle hoeken van de groenstrook gezien.  

09:24 10-09-2007 

Ada en Chris Herzog  

8-9-2007 om ongeveer 16.30 uur vloog een eenzame Kraanvogel ri. NO. over ons huis, Stadsweiden, Harderwijk. Reactie naar 

Michiel de Vries op waarneming Boomvalken aan de Fokko Kortlanglaan op 2-9. Ook in de omgeving van de Natuurtuin aan de 

zuidwestpunt van Stadsweiden zie ik 's avonds regelmatig een Boomvalk achter de zwaluwen aanjakkeren. Hemelsbreed dus op 

redelijk korte afstand (voor een Boomvalk tenminste)van jouw waarneming.  

20:52 09-09-2007 

Martin Jansen  

Gisteren rond 12.00 uur 1 jagende Visarend ter hoogte van kijkscherm Ludgeruskerk, Veluwemeer. 

Vandaag rond 17.00 uur 1 Visarend overvliegend Vossemeer noord.  

20:19 09-09-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag langs het Drontermeer 1 zekere en 1 vrij zekere Pontische meeuw bij strand 'De Oase', ter hoogte van de Gelderse 

sluis. Op het Vossemeer was nog een (duidelijke) Pontische meeuw aanwezig. Verder, op een Grote zilverreiger na, geen 

bijzonderheden. 

In de Polder Oosterwolde een tiental Grote zilvers nabij de Wijkerwoldweg. Hier vloog ook een Raaf over.  

17:30 07-09-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend 09.30 uur 1 jagende Visarend Veluwemeer bij het Ecolint. 

Oude Zeeweg 2 Tapuiten.  

17:51 05-09-2007 

Martin Jansen  

Maandag Polsmaten 21 Krooneenden, de eerste groepen beginnen zich weer te vormen. In augustus zie je ze meestal niet, dan 

zitten ze in het riet. Hulshorsterzand slechts 1 Tapuit. 

Dinsdag de Haere 2 Raven. 

Vanmiddag 15.00 uur 1 jagende Visarend ter hoogte van de Korte Waarden, Veluwemeer. 

Bij de Oase (abbertstrand) veel vogels op het water, oa. een 50 tot 100 Pijlstaarten, 2 mannen Krooneend. Alle grote meeuwen 

eens goed bekeken. Opvallend veel Pontische meeuwen er tussen, zeker 5, mogelijk zelfs 6!!, de laatste zat wat ver weg. 

Allemaal volwassen kleed met zwart oog, lange vrij dunne snavel zonder hoek, sommigen met grijs/groenige basis en spitse kop. 

Ook 1 Geelpootmeeuw. 

Vossemeer plaat 4 Reuzensterns, wv. 3 juv. Ook daar 1 Pontische meeuw. 

Veldje met duindoorns naast de Vossemeerdijk slechts 1 Roodborsttapuit.  

12:21 05-09-2007 

Jaap Denee  

Gisteravond rond zonsondergang vloog een groep van maar liefst 36 Raven over de Ermelose heide. Langs de Drieërweg tussen 

Ermelo en Drie een roepende Bosuil.  

21:29 02-09-2007 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een rondje Beekhuizerzand gedaan per fiets. Bij Harderwijk ter hoogte van de Fokko Kortlanglaan twee boomvalken 

overvliegend. Dit is ongeveer de zelfde plek waar ik ze de laatste tijd vaker zie. Ook zag ik twee boomvalken op het 

Beekhuizerzand. Hier zag ik ook twee havikken overvliegen.  

21:09 02-09-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag in de Polder Oosterwolde 6 Grote zilverreigers en 3 Ooievaars nabij de eendenkooi. Langs de Wijkerwoldweg zat 

eveneens een Ooievaar.  

20:36 02-09-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag 14.15 uur 1 Visarend, Veluwemeer ter hoogte van het Ecolint. 15.45 opnieuw 1, nu voor de camping bij de 

Elburgerbrug. De laatste ging met vis richting het Spijkbos. 

Vanochtend rond 8 uur de Haere 2 Raven.  

21:56 01-09-2007 

roel kreeft  
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Gisteravond op de dijk van Noordeinde naar Elburg 13 Gele Kwikstaarten gezien. 

Nog nooit zo'n grote groep gezien. Verder 3 ooievaars, 1 Grote Zilverreiger, en 2 bijna witte buizerds in de pas gemaaide 

weilanden.    

00:43 31-08-2007 

roel pannekoek  

Wo avond maar weer eens m'n favorondje gedaan op de Uddelse hei. Op de Hofweg dansen 2 Tapuiten voor me uit. Bij de bank 

wacht ik op nog aanwezige Nachtzwaluwen maar hoor niets meer. Wel een rotte varkens die mij niet opmerkt en op een m of 20 

van me de weg oversteekt. Teruglopend in de late schemer voor de 3e keer deze maand een Kerkuil die bij mij poolshoogte komt 

nemen. Even later stoot de uil een Nachtzwaluw op waarna wat gestoei tussen beide vogels volgt. Met een grote gele maan op de 

achtergrond opnieuw een plezierig ommetje!  

21:16 30-08-2007 

Martin Jansen  

Visarendentrek in volle gang? 

Vanmiddag rond 14.00 uur langs de noordrand van de zandverstuiving bij de Haere 1 exemplaar overvliegend richting ZW, ook 1 

Tapuit ter plaatse.  Vanavond 19.30 uur 1 Visarend boven het Veluwemeer voor de Rivieracamping gezien vanuit onze caravan bij 

de Elburgerbrug.  

17:11 28-08-2007 

Martin Jansen  

Nog een weekje vakantie en het is prachtig weer om er op uit te gaan, 

Gisteren de Haere 1 Zwarte Specht overvliegend, totaal een dikke 20 Boomleeuwerikken. 

Gistermiddag terwijl we met de familie aan het rondtoeren waren even gekeken bij mooie open plekjes in het Roggebotse bos. 1 

Raaf, 3 Roodborsttapuiten en 2 Tapuiten met een opvallend rossige/bruine borst, vogels van Ijsland/Groenland?? 

Vanochtend eens naar het Hulshorsterzand, vond de Haere wat te druk met loslopende honden. 

1 jonge Wespendief laag overcircelend en daardoor kon ik de tekening op de onderdelen goed zien. 1 Zwarte Specht, vrouwtje 

met een halve rode kap en 2 Kruisbekken bij de parkeerplaats. Verspreid over de drie zandvlaktes 5 Tapuiten en 31 

Boomleeuwerikken, wat ik eigelijk zocht helaas nog niet gevonden. 

Michiel de Vries  

22:21 26-08-2007 

Gisteren 25-8 rondje Harderbroek met de fiets aan de kant van het Wolderwijd zat een groepje van 15 watersnippen te 

foerageren aan de rand van de plas. Ook vloog een vrouwtje bruine kiekendief rond die zich mooi liet bekijken. Aan de andere 

kant van de Harderbroek zag ik een groep van 7 Grote zilverreigers. 

Vandaag 26-8 Bij Elburg ter hoogte van de van de waterzuivering zag ik een ijsvogel. 

De afgelopen weken meerdere malen boomvalken gezien en gehoord op de Fokko Kortlanglaan in Ermelo boven de voormalige 

lagere school 'de wijde blik'. Dit is ter hoogte van de nieuwbouwwijk Drielanden in Harderwijk.  

21:53 26-08-2007 

Martin Jansen  

Nog maar een berichtje, 

Vanmiddag boven de camping bij de Elburgerbrug nog een late Gierzwaluw. 

Rond 16.00 uur daar een jagende Visarend die van het Veluwemeer via de brug richting Drontermeer ging.  

12:59 26-08-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Greppelveld op een vaste plek waar 'altijd' rietgorzen en kneutjes ed. op de grond zitten en waar ik dus altijd even 

stop een leuk roepje. 2 Ortolanen !! Vogels vlogen luid roepend op en gingen ri. ZO. 

Verder daar op het vers gemaaide grasland 13 Ooievaars.  

11:44 25-08-2007 

Martin Jansen  

Gisteren Roggebotse bos 1 overvliegende Visarend. Vossemeer 2 Reuzensterns. 

Vanochtend de Haere 1 overvliegende Wespendief, op de zandverstuiving 1 rondrennende Tapuit tussen in totaal 16 

Boomleeuwerikken.  

21:43 23-08-2007 

Martin Jansen  

Zojuist vergeten te melden, 

Vanmiddag 2 Grote gele Kwikstaarten bij het havenkanaal van Elburgerhaven.  

21:37 23-08-2007 

Martin Jansen  

21/08 een jonge Geelpootmeeuw op het dammetje bij de Elburgerbrug. 

Vanmiddag misschien wel een primeur voor de randmeren? 1 familie Rosse Stekelstaart, Man, vrouw met 5 pullen in de Baai 

achter de Strekdam. Daar ook erg veel Krakeenden, schatting 500 tot 750 met een enkele Krooneend en wat Tafeleenden er 

tussen. 

Bij het Rietland 1 jagende Visarend, volwassen kleed. Ging later met vangst richting het eiland Eekt. De laatste dagen op 

diverse plaatsen Dodaarzen en Kuifeenden met jongen, dit ondanks 2e helft augustus.  

17:16 22-08-2007 

Wim Smit  

Om 3 uur de Zw. Ooievaar gezien. Volgens mij was het dier niet zo best te pas. Gisteren 21-08 zaten meer dan 50 Casarca's in 

plan Roerdomp. Opvallend was de afwezigheid van steltlopers.  

17:02 22-08-2007 

Jaap denee  

Benno, dank je voor het doorgeven van de tip! 

De Zwarte Ooievaar zat om 16.50 uur nog op de aangegeven plek. Het betreft een juveniel exemplaar. De vogel zit direct in het 

eerste veldje links langs de Knardersteeg en laat zich goed zien.  

20:44 21-08-2007 
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Benno van den Hoek  

Van een zekere heer Post uit Putten kreeg ik vandaag de melding dat hij vanmiddag rond 12.15 uur een Zwarte Ooievaar had 

gezien langs de Knardersteeg in Putten. De vogel was hier door hem ook al op 10 augustus gezien en was goed van dichtbij te 

bekijken. Voor de locals aldaar wellicht een leuke tip.  

09:53 21-08-2007 

Benno van den Hoek  

Gisteravond was het een eldorado van langpotigen langs de Wijkerwoldweg bij Elburg. In 2 middelgrote weilanden zaten maar 

liefst 22 Blauwe reigers, 8 Grote zilverreigers en 8 Ooievaars. Even later bij eiland ´t Eekt (Drontermeer) nog eens 6 Grote 

zilverreigers. Gedurende de avond voortdurend slaaptrek van reigers boven de zwaluwslaapplaats. Diverse Blauwe- en 

zilverreigers trokken vanuit de richting van eerder genoemde weilanden richting het eiland. Op de terugweg (rond 21.45 uur) 

vloog er een Kerkuil over de zelfde Wijkerwoldweg. 

De zwaluwslaapplaats is inmiddels uitgegroeid naar enkele duizenden vogels, met zo´n 200-300 vangsten per avond (1 avond met 

bijna 400 vogels).  

22:27 20-08-2007 

Martin Jansen  

Gisteren Greppelveld 3 Paap / 1 Tapuit 

Vanmiddag de Haere 4 Paap / 5 Roodborsttapuit in de heide, 6 Boomleeuwerik foeragerend op de zandverstuiving. 

Vanavond 18.30 uur 1 Visarend Veluwemeer voor de camping bij de Elburgerbrug. Vogel kwam uit het NO en ging al jagende 

richting Polsmaten.  

13:14 18-08-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend rond 11.00 uur 1 jagende juv. Blauwe Kiekendief boven het Greppelveld.  

13:11 16-08-2007 

Martin Jansen  

Het jaarlijkse Visarenden feestje begint op toeren te komen. 

Vanochtend om 11.00 uur toen het even droog was hing er 1 voor onze stacaravan bij de Elburgerbrug. Later om 12.40 uur 

opnieuw 1, mogelijk dezelfde van eerder vanochtend. 

Zowel bij de brug als boven het Greppelveld nog 1 Gierzwaluw.  

20:39 15-08-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag na een paar nachtdiensten de beentjes gestrekt op de Haere achter Doornspijk. 

Naast te verwachten vogels als Gekraagde Roodstaarten, Roodborsttapuiten, 2 Raven, Kuifmezen, Glanskoppen en een groep van 

ongeveer 25 Grote Lijsters liep ik 'toevallig' tegen een nestboom van een Wespendief aan. Hoorde al wat geluid en vond een 

raat met larven onder een boom. 

Even strategisch teruggetrokken en weldra kwam er een adulte vogel met een stuk raat naar de boom toe. 1 groot vliegvlug jong 

op nest, lichte vorm met witte kop + zwart masker rond ogen. Adulte vogel was wel van de donkere vorm. De ouder vogel kwam in 

een half uur 2 maal terug met stukken raat. Was weer leuk.  

11:22 15-08-2007 

Jaap Denee  

Gisteravond zat vanaf 18.30 uur een Visarend op een paaltje tussen de twee eilandjes in het Vossemeer gedurende tenminste 1 

uur aan een grote witvis te eten. Op de zandplaat in het Vossemeer tussen het normale spul een 2e kj Geelpootmeeuw. 

Martin Jansen  

20:22 14-08-2007 

Vanmiddag rond 17.15 uur de nu dagelijkse Visarend. Bij de Elburgerbrug richting ZW vliegend.  

09:43 14-08-2007 

roel pannekoek  

Soms kan het niet op. Gisteravond (ma) dreigende lucht en het ziet er naar uit dat het vroeg donker wordt. Toch is het 

weerbericht goed, dus we gokken op een droog rondje Uddelse hei. Aldaar de zon die fraai onder de buienlucht vandaan piept en 

verlicht: een groepje Geelgorzen, groepje Boomleeuweriken, Roodborsttapuit, 2 jagende Boomvalken. Na zonsondergang: een 

ratelende en een "koewiekende" Nachtzwaluw, plm. 15 edelherten, 3 halfwas zwijnen die mij kennelijk niet ruiken en op een 

meter of 10 aan het scharrelen zijn. Op de Hofweg 2 Nachtzwaluwen die zich regelmatig verplaatsen en steeds op de weg gaan 

zitten (warmte?). En in de late schemer 2 Kerkuilen en opnieuw een Nachtzwaluw die kennelijk nieuwsgierig om me heen 

cirkelen. Wat later hoor ik beide uilen vanuit verschillende bomen krijsend met elkaar contact houden. Wat een avond!  

17:38 13-08-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag ri. Vossemeer een leuke serie. 

Allereerst boven het Abbertbos nabij de bouwput van de Hanzelijntunnel een thermiekende Zwarte Ooievaar. Beest ging 

richting Roggebotsluis en daar opnieuw opgepikt, kwam recht over mij heen en bleek een jonge vogel te zijn met grijze snavel. 

Verdween richting nieuwe IJsselbrug.  

Verder Vossemeer 1 jagende Reuzenstern, 1 Visarend op een paaltje + vis en 1 Geelpootmeeuw. 

Nabij Vossemeerdijk 2 Roodborsttapuiten. 

Vanochtend Greppelveld groepjes trekkende vogels ri. ZW. O.a. 1 Tapuit, 2 Paapjes en 6 Boompiepers.  

18:29 12-08-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag rondje Vossemeer gefietst. 

Bij Greppelveld Elburgerbrug een groep van maar liefst 6 Paapjes.  

In het bos voorbij Roggebot zo'n beetje alle open plekken, stormschade + kap, afgestruind. 

Heel veel Putters, honderden meest jonge vogels, ook daar 2 Paapjes + 2 Roodborsttapuiten. 

Vossemeer bij de plaat 1 jagende Reuzenstern.  

12:03 11-08-2007 

Benno van den Hoek  
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Aan het einde van een goede vangavond ter hoogte van eiland 't Eekt (Drontermeer), met totaal zo'n 225 geringde 

Boerenzwaluwen nog een prachtige bijvangst: een adulte Boomvalk. Net voor het dichtschuiven van de netten hing hij er ineens 

in (hele avond niet gezien) en gelukkig konden we hem snel pakken. In de afgelopen jaren een paar keer eerder een Boomvalk in 

of tegen een net gehad, maar meestal springen ze er snel weer uit.  

22:38 10-08-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag rond 18.00 uur 1 Visarend, adult, met vis op 1 van de paaltjes bij de Zwaan, Vossemeer.  

21:10 10-08-2007 

Douwe van der Zee  

Vorige week 1 ex. en begin deze week 2 exx. Reuzenstern f. te Vossemeer.  

22:43 06-08-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag door de bossen van O/Flevo, Abbert en Roggebot,  richting Ketelhaven gefietst. 

Diverse algemene bosvogeltjes, 3 Roodborsttapuiten en terug bij het Vossemeer 1 Geelpootmeeuw.  

21:56 06-08-2007 

Benno van den Hoek  

Kijk naar ze uit, ze zijn weer in aantocht: de Zwarte ooievaars, Visarenden, Reuzensterns en Waterrietzangers (...). Zwarte 

ooievaar werd vandaag o.a. al boven Zeewolde gezien (zie Dutchbirding.nl). 

Waterrietzangers zijn alleen weggelegd voor de echte speurneuzen. Degene die er één ziet krijgt van mij een fles wijn. Gewone 

rietzangers, die aan de waterkant zitten (...) worden uitgesloten van deelname. Zelf gaan we er weer één proberen te lokken 

(geluid) en ringen bij Elburg, maar ze komen helaas niet jaarlijks langs (in 2006 wel eentje, zelf niet gezien helaas).  

09:52 06-08-2007 

roel pannekoek  

Zaterdagavond rond 21.15 uur op het Beekhuizerzand nabij de oude vuilnisbelt 5 jagende Boomvalken en een paartje Raven.  

22:00 05-08-2007 

Martin Jansen  

Vanavond 19.15 uur een Visarend voor de camping bij de Elburgerbrug. Mooi te zien, af en toe biddend. Ging later de brug over 

richting Drontermeer, NO, is dus pleisteraar. Rond dat zelfde tijdstip op dezelfde plaats een overvliegende Koekoek.  

10:32 05-08-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Harderbroek plan Roerdomp veel eenden, ganzen ed. en maar weinig steltlopers 

Geoorde Fuut 1, Dodaars 14, Zomertaling een stuk of 20, zowel eclips met blauwige voorvleugel als vrouwtjes en een vrouw met 

6 vrij grote jongen, Groenpootruiter 4, Casarca 19, Kemphaan 15. Veel Baardmannetjes te horen en te zien. Witgatten, 

Bosruiters en Watersnippen wel te horen, maar door de nu wat hogere begroeiing niet of weinig te zien.  

20:18 04-08-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen bij de Korte Waarden (Elburg) enkele roepende en wegvliegende Grote zilverreigers, een vliegende IJsvogel en 

enkele Flamingo's in de verte. Boven de rietkraag vloog nog een Havik-vrouw die een witte sierduif uit een groep andere duiven 

probeerde te slaan, maar gaf het al snel op. Qua vangsten was het zeer matig met slechts 38 vogels (en 8 met ring), ondanks de 

prachtige omstandigheden. Leuk was nog wel een jong mannetje Blauwborst, een soort die zich hier dit jaar nauwelijks heeft 

laten zien (tijdens het ringen dan).  

17:14 04-08-2007 

Rob Compaijen  

Een week of twee geleden is er binnen de grenzen van de vogelbeschermingswacht een populatie ontdekt van de zeldzame 

vlindersoort Zilveren Maan; een vlindersoort die het in de kop van Overijssel nog redelijk doet, maar in Gelderland uiterst 

zeldzaam is. (vgl.: de enige bekende plek voor Zilveren Maan in Gelderland is een zeer kleine en kwetsbare populatie bij 

Winterswijk) Vandaag ben ik eens op zoek gegaan, en met succes! Weliswaar slechts één exemplaar, maar die liet zich wel erg 

fraai bekijken. We zullen zien wat de toekomst voor deze populatie in petto heeft. 

De vogels waren erg rustig: Bij de Stakenberg een op libellen jagende Boomvalk. Nabij Elspeet een roepende Goudvink.    

23:17 02-08-2007 

Benno van den Hoek  

Ter hoogte van eiland 't Eekt (Drontermeer) begint zich de laatste dagen een mooie slaapplaats van Boerenzwaluwen te vormen. 

Gisteravond ving Bennie v.d. Brink er bijna 400 en vanavond ving ik er samen met Kees Terpstra zo'n 310 (met 3 

Oeverzwaluwen). Er slapen ook duizenden Spreeuwen vlakbij, die helaas de zwaluwen in de late schemering nog lastig kwamen 

vallen. Aan de rand van het eiland ook nog 4 opvliegende Grote zilverreigers. 

Martin Jansen  

21:52 02-08-2007 

Vanochtend Abbertbos nabij Drontermeer 2 Raven en diverse soorten bosvogeltjes. 

Vanmiddag Elburgerbrug 4 overvliegende Regenwulpen ri. ZW.  

14:10 02-08-2007 

Theo  

Gisteravond met benno een rondje Tongerense heide gedaan in het kader van de nachtzwaluwinventarisatie. Van de 4 

gelokaliseerde territoria gaf er gisteravond 1 geluid. Zowel de ´Koewiek´ roep, als de ratel als het vleugelklappen werd gehoord. 

Vooral dat laatste verbaasde ons. 

De piepende tuinhekjes van Alexander waren ook op Tongeren aanwezig.  

14:19 29-07-2007 

alexander m. bruyns  

Afgelopen week, in het Vierhouterbos gewandeld, en daar veel rondzwervende kruissbekken gezien en gehoord. De grootste 

groep die ik zag bestond uit ca. 50 exp. Voor mij de 1e trek-bewegingen, die ik dit jaar zag. Bij elkaar waren het 100 - 150 exp. 

Rond mijn huis, heb ik ze dit voorjaar niet of nauwelijks gezien, dus geen broedgevallen helaas, dit jaar. 
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Wel zag ik van de week een paartje Appelvinken, met 4 jongen wegvliegen uit de krenten-struik in mijn tuin. Ook 3 roepende 

ransuiljongen ('piepend tuinhekje') gezien, met een der adulten nabij de Mythsteelaan, te Nunspeet. 

17:12 28-07-2007 

Dimitri  

Vandaag een rondje oostvaardersplassen. Goeie dag! 

hoe vaak zie je nu 6 soorten reigers op 1 dag?: Grote en Kleine zilverreiger, blauwe reiger, roerdomp, Koereiger (jan van den 

Boschpad) en 2 purperreigers! (route naar hut De Zeearend). 

Daarnaast 2 Zeearenden mooi gezien en een waarneming van een zomertortel!  

10:29 27-07-2007 

Benno van den hoek  

In deze komkommertijd is elke afwijkende mus of mees het vermelden waard. 

Op het terrein van camping Veluws Strandbad bij Elburg zaten woensdagavond (tenminste) 2 jonge Ransuilen in de boom te 

piepen. In de late schemering waren hun silhouetten mooi te zien. Eerder die avond ruim 50 Boerenzwaluwen geringd in het 

naastgelegen rietland. Van een echte slaapplaats is echter nog geen sprake, ook niet aan de Drontermeerkant van Elburg. 

Waarschijnlijk speelt de slaapplaats van tienduizende Spreeuwen in hetzelfde rietveld ook een rol. Door het wisselende weer 

zijn we helaas ook niet in staat om elke avond vangpogingen te doen en zodoende (m.b.v. geluid) een slaapplaats 'op te bouwen'.  

22:12 20-07-2007 

Martin Jansen  

Zojuist maar liefst weer 3 roepende Kwartelkoningen in het Greppelveld. 

Zitten nu op het drogere stuk tusen de Stobbenweg en de Elburgerweg. Vogels zitten lekker tegen elkaar aan te roepen. 

De afgelopen nacht op mijn werk een (mislukte) vangpoging megemaakt om een Kwako te zenderen. Erg leuk om te zien.  

21:19 19-07-2007 

Helma  

Keurig geknipte struiken, geen één kite-surfer en maar liefst drie IJsvogels die mijn avond kwamen opleuken bij Polsmaten, 

Nunspeet.  

13:54 19-07-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een jagende Visarend ter hoogte van de Korte Waarden bij Elburg. Het was windstil, dus geen kitesurfers en de 

vogel kon daardoor rustig foerageren. Hij deed slechts 1 duikvlucht, maar brak deze net boven het water af. 

Verder weer ruim 80 vogels geringd, w.o. 2 Grote karren en een Grote bonte specht. Daarbij viel het op dat diverse vogels, w.o. 

Kleine karekiet, Rietzanger en Bosrietzanger, al weer zijn begonnen met het opvetten voor de trek. Een vroege wegtrek dit 

jaar?  

23:33 17-07-2007 

Martin Jansen  

Vanavond Greppelveld nog steeds roepende Kwartelkoningen, 2 stuks. Verder daar het tikku, tikku en blaten van een Watersnip. 

Rietveld een stuk of 5 roepende Waterrallen, waarvan een paar het "vrouwen roepje". 

Vanochtend Harderbroek, plan Roerdomp de ontsnapte Smidsplevier naast de vaste soorten als Geoorde Futen (7), 

Groenpootruiters (9) en Casarca's (9).  

19:38 17-07-2007 

Gert van Veldhuizen  

Soms heeft thuisblijven in de vakantie ook voordelen. Vanmiddag draaide minutenlang een Wespendief rondjes boven mijn tuin 

(Klaarwaterboslaan in Putten). Hij/zij liet zich prachtig bekijken.  

11:37 16-07-2007 

Benno van den Hoek  

Zondagavond met Dimitri Mulder en Janoh de Groot een rondje over de Noorderheide bij Vierhouten gelopen. Het was een 

prachtig zwoele en windstille zomeravond, dus ideaal voor Nachtzwaluwen. We moesten er echter wel even op wachten voordat 

de eerste rond 22.30 uur begon te roepen en daarna te snorren. Aan de rand van de Elspeetse heide hebben we daarna nog een 

hele tijd zitten luisteren en hoorden we zeker 4 exemplaren (met Noorderheide erbij). 1 Vogel vloog nog even fraai langs in het 

late schemerlicht. Verder enkele roepende Ransuilen (w.o. kenmerkende Meerkoetgeluidjes) langs de bosrand, een ree en een 

groepje wilde zwijnen. Eerst een oude met een jong en later 4 oude met een jong. Deze blokkeerden het bospad voor ons, maar 

toen ze ons hoorden waren ze snel verdwenen. Het mannetje bleef nog even indringend staan, maar met een flinke knor 

verdween deze even later ook.  

08:55 16-07-2007 

Dimitri  

Van Waarneming.nl een leuke escape: Bij Harderbroek / plan Roerdomp een Smids Plevier. 

 

Voor meer info: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=30030 

23:27 15-07-2007 

Mark Hoksberg  

Vrijdagavond 13-7 zag ik tweemaal een jagende boomvalk boven het terrein van de Zeeverkenners aan de Flevoweg te 

Harderwijk. Echter wel met tussenpauze van een uur. Beide keren werd ik opmerkzaam gemaakt van de aanwezigheid van de valk 

door de alarmroepen van boeren- en huiszwaluwen. Je hoeft haast niet meer te kijken.  

 

Het lijkt me zeker dat de binnenstad en omgeving een belangrijk jachtgebied is.  

11:56 15-07-2007 

Jaap Schröder  

Vanmorgen hebben Roel P, Chris H. en ondergetekende de 22e jaarlijkse huiszwaluwtelling Binnenstad Harderwijk uitgevoerd. 

We telden 137 bewoonde nesten, opnieuw ruim 10% minder dan het jaar ervoor. Die ene boomvalk vanmorgen boven de stad 

zullen we er maar niet verantwoordelijk voor stellen. 

Precies een week geleden hielden zich 4 boomvalken (gezinnetje?) op aan de zuidzijde van Beekhuizerzand. Heel veelzeggend, 

ook daar trouwens geen huiszwaluw te zien!  
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19:42 14-07-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen op de ringplek Korte Waarden bij Elburg 80 vogels geringd en 18 hervangsten. Weinig bijzondere soorten, maar de 2 

Grote bonte spechten waren wel de moeite waard. Verder een langsvliegende IJsvogel en tenminste 1 Geoorde fuut aan de 

buitenkant van de rietkraag. Na 10 uur werden de toeristen ineens wakker en al snel suisden diverse kitesurfers langs onze 

netten. 

Martin Jansen  

15:39 13-07-2007 

Vanmiddag Harderbroek plan Roerdomp: 

9 Geoorde Futen waarvan 2 families, 2x2 jongen. 

1 Kleine Zilverreiger 

1 Nonnetje, man eclips volgens mij, zat wat meer wit op vleugel dan bij vrouwtjes. 

11 Groenpootruiters / 11 Kemphanen / 10 Bosruiters / 6 Witgatjes / 3 Lepelaars en een Oeverloper.  

23:45 11-07-2007 

Martin Jansen  

Beste Johan, 

Was een oud bericht uit 2005. Vorig weekend weer een dikke 20 kitesurfers, weekend ervoor bijna 30. Krooneenden worden er 

massaal afgesurfd, momenteel op het Drontermeer, waar het nog rustig is, hele dikke groepen van 150 tot 175 vogels. De 

hoogste concentraties gelijktijdig met veel kiters op het Veluwemeer.  

19:09 11-07-2007 

Johan Hettema  

Even iets anders dan vogelbericht: vandaag door politie 10 kite surfers bij Polsmaten van het water gehaald. Lees bericht op : 

http://www.kitehigh.nl/forum/index.php?topic=9329.0 

Hebben de mails van vogelwachters dan toch effect?  

12:00 09-07-2007 

Jaap Denee  

Kijk, dat is leuk (de melding van Ada en Chris). 

 

Gisterenmiddag (ik weet niet hoe laat, maar in de eerste helft van de middag, zie ook melding Ada en Chris Herzog) boven 

Ermelo 6 Vale gieren in een groepje hoog en langzaam overvliegend in een min of meer rechte lijn richting noord (dus richting 

Harderwijk).  

15:38 08-07-2007 

Ada en Chris Herzog  

Met dit mooie weer niemand telefonisch te bereiken, maar om 15.15 uur vanmiddag met een tussenpoos van ca. 1 minuut 2 Vale 

Gieren hoog zwevend ri NO, evenwijdig aan de Randmeerkust.  

18:39 07-07-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderbroek plan Roerdomp: 

3 Geoorde Futen, 1 Boomvalk, 9 Casarca's, 3 Zwarte Ruiters, 4 Groenpootruiters, 8 Lepelaars (1 gekleurringde) en 7 Kemphanen. 

Daarnaast de nodige Witgatten/Bosruiters en Tureluurs. 

Afgelopen week woensdag Baai Drontermeer 3 Rosse Stekelstaarten (1 territoriaal mannetje) en nog een zingende Grote 

Karekiet. Rietland 3 Waterrallen.    

00:21 01-07-2007 

Martin Jansen  

Vanavond op mijn werk (op het randje van regio) centrale Harculo bij Zwolle 2 roepende Kwartelkoningen in de uiterwaarden van 

het centrale-terrein. Ook daar vanaf maart een paartje Slechtvalk aanwezig. 

Afgelopen donderdag Harderbroek plan Roerdomp naast Bosruiters en Witgatten ook 8 Kemphanen (7m/1v). Verder daar 29 

Casarca's. 

Vanochtend Veluwemeer kijkscherm Ludgeruskerk 2 Europese en 4 Chileense Flamingo's (en 28 !! kitesurfers).  

Afgelopen woensdag een korte ratel (alarmroep) en afgelopen donderdag een lange ratel (baltsroep) te horen bij het eerder 

genoemde kijkscherm. Had (en heb nog steeds) het gevoel daar met een Kleinst Waterhoen van doen te hebben, ondanks dat dit 

een hele zeldzame is. Gisteravond een uur geluisterd in het donker en vanavond ook in het donker geluisterd zonder resultaat. 

Zal wel loos alarm zijn. Voor wie het wil proberen: links voor het kijkscherm, op ongeveer 30 meter afstand.  

09:01 28-06-2007 

Martin Jansen  

Afgelopen nacht 2 Kwartels en 3 Kwartelkoningen in het Greppelveld.  

1 Kwako achteraan bij het zandpad, zit er sinds 12 juni. 

2 Kwako's aan de andere kant van de Stobbenweg, 1 sinds 20 juni en 1 sinds 22 juni. 

Er zit ook nog een 4e vogel bij de eerste plassen, deze roept alleen nog onregelmatig, meest overdag (aanwezig sinds 7 juni). De 

laatste waarschijnlijk gepaard. 

Uiteindelijk om 00:30 uur weggespoeld in een hoosbui. 

Eerder die avond rond 23:00 uur een heel mooi rateltje te horen uit een stukje jong riet met zeggenpollen ergens tussen Elburg 

en het Ecolint/Veluwemeer. Wordt (hopelijk) vervolgd.  

17:20 25-06-2007 

Martin Jansen  

Rietland Drontermeer 4 Waterrallen. 3 juv/1 ad.  

22:57 24-06-2007 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer Baai achter Strekdam 45 Krooneenden. 

Rietveld paar Witgatten. Waterstand is er erg laag na de overdracht aan SBB. Dat heeft weer tot gevolg dat Vossen tot in alle 

uithoeken van het gebied kunnen komen. Vorige week 2 Vossen voor het kijkscherm. Dit jaar geen broedpaar Bruine kiek en nu 
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ook geen voedselvluchten van Roerdompen. 

Vanmiddag Harderbroek plan Roerdomp tussen veel vaste gasten een Groenpootruiter en een mooie man Kemphaan met zwarte 

kraag.  

13:34 23-06-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met een excursiegroep van 18 personen (en exursieleider) het defensieterrein van de Doornspijkse Heide 

doorkruist. De wandeling van ruim 2,5 uur liep door het unieke Jeneverbesstruweel; het enige terrein waarbij nog sprake is van 

jonge aanwas van deze struik. Verder was o.a. de uitgestrektheid en ongekende rust van het terrein indrukwekkend (waar vind 

je nog terreinen waar je geen mens tegenkomt). Zelfs de meest fanatieke Nordic Walker is hier niet welkom. 

Qua vogels zagen we 3-5 Grauwe Klauwieren, waarvan enkele op vrij korte afstand. Verder een Goudvink en veel Geelgorzen en 

Roodborsttapuit. Ook zagen we enkele Reeen. Ondanks wat natte druppen aan het begin bleef de rest van de excursie 

grotendeels droog. Een bijzondere excursie die zeker nog een keer voor herhaling vatbaar is.  

13:29 23-06-2007 

Dimitri Mulder  

Vanmiddag bij Harderbroek plan Roerdomp: veel bosruiters en 15 casarca's. 

Vreemd was ook het mannetje Nonnetje ter plaatse! Hij zat slecht in de veren maar was vor zover ik kon zien ongeringd... Heeft 

iemand al eerder zo'n late waarneming van een nonnetje gezien? 

Verder alleen onaangenaam verrast door een enorme regen/ onweersbui...  

09:16 21-06-2007 

Martin Jansen  

De afgelopen nacht rond 00.30 uur opnieuw 3 roepende Kwartelkoningen, 1 roepende Kwartel en 2 Waterrallen in het 

Greppelveld. 

2 Kwako's en de Kwartel vanaf bekende plaatsen, 1 Kwako vanuit het gebied aan de andere kant van de Stobbenweg. 

19/6 2 Zomertortels bij de Elburgerbrug, op de grond foeragerend.  

21:26 19-06-2007 

Webmaster  

Op de fotopagina van deze website zijn de foto's geplaatst van de voorjaarsexcursies.  

18:45 18-06-2007 

Martin Jansen  

Vanmiddag eens buiten mijn achtertuin gevogeld. 

Harderbroek, plan Roerdomp. Een hoop vogels in plas/dras. Leukste een Geoorde Fuut. Verder een 50 Kluten, meest met jongen, 

heel veel Wintertalingen, 25 Zomertalingen, een 30 tal Lepelaars, Bontbekplevieren, Kleine Plevieren en 15 Witgatten. 

In het Broekbos een gekleurringde Grote Zilverreiger en oa. 3 Krooneenden.  

Mark Hoksberg  

10:09 18-06-2007 

Bij het Aquaduct bij de Knar honderden aalscholvers samen aan het vissen. Er vloog een mannelijke krooneend langs. Bij het 

Muidenstrand (langs het fietspad langs Stadsweiden Harderwijk) een zingende snor. 

Vanuit de trein gezien: een boomvalk vloog dwars over de Parallelweg bij de oeverzwaluwenwand.  

17:17 16-06-2007 

Martin Jansen  

Baai Strekdam/Drontermeer een grote groep Krooneenden, ongeveer 90 exemplaren, bijna uitsluitend mannen. Sommigen al 

volledig in eclipskleed. Na een tijdje vloog het hele zooitje op richting Eekt.  

13:28 16-06-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tijdens de excursiewandeling door het Leuvenumse Bos (8 deelnemers) 2 Fluiters op korte afstand mooi kunnen 

beluisteren. Verder prachtige wandeling door verschillende landschapstypen en nog veel zingende vogels (w.o. veel Zwartkop).  

20:36 15-06-2007 

Jan Nijendijk  

20.30u 

Boomvalk boven mijn tuin, Vogelwaard in Stadsweiden, opgejaagd door een grote groep gierzwaluwen die de vogel gierend de 

wijk uit joeg.  

18:13 15-06-2007 

Martin Jansen  

Rietland vanmiddag. 

Uitschieters 2 Kleine Zilverreigers. 

Verder 9 Witgatten, 3 Lepelaars en een rondscharrelende Waterral.  

08:18 15-06-2007 

Martin Jansen  

Van de ene afwijkende naar de andere, het is toch midden juni en ver in het binnenland ? 

Nu een Zilverplevier in het Rietveld op het slik. Ook deze niet in het adulte zomerkleed. 

Verder 5 Witgatten en een vrij van de begroeiing lopende Waterral.  

11:34 12-06-2007 

Martin Jansen  

Vannacht in hetzelfde zwoele sfeertje als Benno in het voorgaande bericht beschrijft was het weer feest in het Greppelveld.  

3 continu roepende Kwartelkoningen en 1 heel vaak roepende Kwartel + een Grote Karekiet aan de Drontermeerdijk. 2 

Kwartelkoningen op nieuwe roepplekken. Het blijft gissen hoeveel vogels het gebied sinds 10 mei aangedaan hebben. Heel vaak is 

een patroon te zien geweest waarbij na een aantal dagen continu in het donker roepende vogels later overdag gingen roepen en 

uiteindelijk niet meer. Waarschijnlijk dus meer dan 3 territoria en nu dus ook meerdere broedende vrouwtjes.  

Vanochtend Rietveld Drontermeer een familie Waterral vrij van de begroeiing zichtbaar. 1 adulte met 2 nog pikzwarte 

donsjongen met grijze snaveltjes. 
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Verder daar vanochtend 1 juv. Roodborsttapuit op prikkeldraad, een paartje baltsende Kleine Plevieren, 2 Witgatjes en 6 

Baardmannetjes op aai-afstand.  

09:25 12-06-2007 

Benno van den Hoek  

Na ons succesvol samenzijn van vorig jaar, streek gisteravond de voltallige Anser-redactie opnieuw neer langs de Elspeetse 

Heide. Aan de picknicktafel aldaar lukte het om binnen korte tijd opnieuw een gevarieerde hoeveelheid kopij te rangschikken. 

Daarna werd vanaf 21.30 uur een wandeling gemaakt over de Noorderheide. Daar zagen we in het laatste avondlicht een groep 

van ca. 20 Moeflons (w.o. diverse mannetjes) en een Edelhert hinde. De eerste Nachtzwaluw begon richting de Elspeterbosweg 

te snorren. Terug bij de picknickplaats hoorden we over de Elspeetse Heide 3 snorrende mannetjes (w.o. de vogel van de 

Noorderheide). Als sluitstuk nog 2 Vliegende herten, waarbij 1 als een helicopter om ons heen draaide. Dit alles in een heerlijk 

zwoele atmosfeer met slechts in de verte wat licht gerommel van onweersbuien.  

11:51 11-06-2007 

Martin Jansen  

Gisteravond 2 vrouw Brilduiker bij het Rietland in het Drontermeer. Zag ze eigenlijk nooit eerder middenin de zomer. Het gele 

puntje op de snavel zit er niet op, denk daarom aan 2 kj vrouwtjes.  

15:54 10-06-2007 

Ronald en Petra  

Zondag 11.00 u in Fochterlooerveen (Drenthe) een Visarend in de top van een dode Berk was de omgeving aan het afzoeken naar 

een lekker hapje. Het weer was drukkend en mistig. Helaas geen Kraamvogels waargenomen.  

11:48 10-06-2007 

Rob Compaijen  

Geen vogels, maar wel erg leuk. Gisteravond met Sjoerd Radstaak voor de tweede keer wezen nachtvlinders kijken, na een zeer 

succesvolle eerste poging. Voorafgaand wat over de heide gezworven en op een niet nader bekend te maken locatie vier 

kakelverse Bosparelmoervlinders!  

00:14 10-06-2007 

Martin Jansen  

Gisteren bij het Abberteiland een Roerdomp en 4 Grote Karekieten. Mannen Zomertaling/Slobeend en sommige Krooneenden al 

weer ruiend naar eclipskleed. 

Vanavond in het Rietland 2 Lepelaars en 4 Witgatjes, de laatsten dus al weer terug richting het zuiden. De waterstand in het 

Rietland is ongekend laag.  

16:57 09-06-2007 

Dimitri  

Vanmiddag bij hoeve Beekhuizen 3 zingende Fluiters, een goudvink en een gekragde roodstaart.  

11:08 09-06-2007 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen heel vroeg (vanaf 4.30 uur) de laatste ronde (voor onze vereniging) langs de Delta Schuitenbeek gelopen. Langs de 

rietkragen zongen ontzettend veel Bosrietzangers, zelfs meer dan Kleine karekiet. Uiteraard veel jonge vogels, vooral eenden, 

ganzen en meeuwen. Tussen de ruiende eenden ook een aantal fraai geklede Krooneenden. Leuk was verder een Rouwkwikstaart 

nabij het gemaaltje en 4 overvliegende Raven (w.o. enkele jongen). Ze kwamen vanaf de overkant aanvliegen en verdwenen 

richting A28. Hoogtepunt van de ochtend waren de jonge Hermelijntjes die op en langs het fietspad op de dijk lagen te 

ravotten, op soms nog geen 15 m. afstand. Voor zover we konden zien betrof het een vrouwtje met 4 jongen.  

09:11 08-06-2007 

Dimitri Mulder  

Nou gisteravond dan eindelijk de Kwartelkoning gehoord! 

...en natuurlijk leuk je te ontmoeten Martin! 

Martin Jansen  

22:44 07-06-2007 

Vanavond per kano wat bij eiland Eekt in het Drontermeer rondgescharreld. 

7 zingende Grote Karekieten in de rietkragen rond het eiland + 2 aan de oude landzijde. 

Een megagroep van 57 Krooneenden, waarvan 3 vrouwtjes. 

1 Visarend opvliegend vanuit een boom op het eiland, een overzomeraar? 

Prachtig van dichtbij gezien prooioverdracht tussen man en vrouw Bruine Kiekendief.  

10:28 07-06-2007 

Martin Jansen  

Gisteren na de avonddienst rond middernacht nog even naar het Greppelveld gefietst. 

Mooi stil weer met damp boven de velden. Al op de Elburgerbrug kon ik het krek/krek van de Kwartelkoningen horen. 2 

superfanatiek roepende mannen. Op de derde roepplek waar er overdag ook af en toe 1 riep was het nu stil. Er hing daar een 

prachtig sfeertje, vanaf de Drontermeerdijk een zingende Grote Karekiet, zingende Bosrietzangers, misschien wel honderd 

kwakende kikkers, af en toe een Waterral, de 2 door elkaar roepende Kwartelkoningen en ook een paar maal een roepende 

Kwartel. 

De afgelopen dagen twee maal een vrouw Brilduiker gezien bij Strekdam en bij Elburgerbrug, niet echt een juni-soort.  

11:33 05-06-2007 

Martin Jansen  

Ondanks mooie slikranden in het Rietveld geen opvallende soorten. 

Wel 1 vliegende Roerdomp en 1 hoempende.  

Baai achter de Strekdam 1x2 en 1x4 Rosse Stekelstaart, de laatsten baltsend, zat 1 vrouwtje tussen.  

22:53 04-06-2007 

Benno van den Hoek  

Ook in de regio Oldebroek/Elburg/Doornspijk veel jonge uilen. Afgelopen week in Oldebroek 2 prachtige nestjes met 5 jonge 

Steenuilen kunnen ringen. Vanavond in Doornspijk een nest met 5 jongen en de oudervogel geringd, welke bovenop de kast een 

'uiltje zat te knappen'. In Oldebroek een nest met maar liefst 7 jongen, varierend van 3 tot 5 weken oud. Tussen Oldebroek en 
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Wezep nog een nest met 5 jongen van dezelfde leeftijd. Vooral onder de nestkast in Doornspijk (nog een prachtig ouderwetse 

hooizolder) lagen diverse vette muizen.  

09:45 03-06-2007 

Henk en Gert de Vos  

In Heerde eo (ook) een goed kerkuilenjaar. Gisteravond al 25 grote jongen geringd. 

Langs heideveld in de Dellen, tussen Zuidweg en ASK één terr. Nachtzwaluw. 

23:09 01-06-2007 

Benno van den Hoek  

Vanavond tussen een 22.15 en 22.30 uur een roepende Kwartelkoning langs de Stobbenweg, in het Greppelveld. De vogel riep 

niet heel fanatiek, maar slechts kortstondig met lange onderbrekingen. Zat niet ver weg, ca. 5 meter aan de overkant van de 

sloot.  

12:05 01-06-2007 

Webmaster  

Beste bezoekers, 

Momenteel wordt er hard aan gewerkt om deze website bij onze nieuw provider onder te brengen. Hierdoor kan de website 

mogelijk even niet bereikbaar zijn. Voor deze waarnemingenpagina heeft dit verder geen gevolgen.  

11:31 01-06-2007 

Martin Jansen  

Gisteravond rond 22.45 uur tussen de Goorbeek en het Ludgeruskerkje aan de Veluwemeerkant van de dijk een roepende 

Kwartel.  

Martin Jansen  

18:14 31-05-2007   

Gisteravond 2 luid roepende Kwartelkoningen in het Greppelveld, 23.30 uur. 

 Martin Jansen  

11:47 29-05-2007   

Dimitri, ik was daar (Stobbenweg) rond 22:00 met dochters en 2 andere vogelaars. 

Zeker 2, mogelijk zelfs 3 roepende Kwartelkoningen. 

Riepen slechts af en toe en vrij ver vanaf de weg. 

Korte Waarden/Veluwemeer in het donker 2 Waterrallen en 2 zingende Grote Karekieten.  

 Dimitri  

09:38 29-05-2007   

Gisteravond bij polsmaten: 

Een zeearend, rosse stekelstaart en veel krooneenden. 

Bij stobbenweg: 

4 waterrallen, grote karekieten en een bosrietzanger en tot 21:30 géén Kwartelkoning :(  

 Martin Jansen  

23:06 27-05-2007   

Vanavond tussen 21:00 en 21:45 uur maar liefst 2 roepende mannen Kwartelkoning bij de Stobbenweg nabij de Elburgerbrug. 

Zaten op een onderlinge afstand van ongeveer 300 meter. 

1 zat er vlak naast de weg, jammer genoeg niet te zien. 

Johan Hettema  

16:08 27-05-2007   

Zo'n middag dat je besluit de telescoop maar thuis te laten,zie je natuurlijk iets bijzonders.Komende van Spijkerwegje, op 

fietspad lopend naar de vogelhut bij Polsmaten  

een ZEE-ARENDE[I][/I] opgejaagd door een kraai. Steeds weer terugkerend naar  

de een-na-laatste wilgenstruik/boom op het eilandje, voordat de strekdam begint. 

Een overvliegend buizerd valt in het niet bij zo'n kolos. 

Heeft zich laten zien van 14 tot minimaal 16 uur. Daarna ben ik vertrokken. 

De vogel had geen witte staartband, m.i. een juveniele. 

Overige vogelactiviteit:  volop kneutjes, rietgorzen, 5 zwarte zwanen, 4 europese flamingo's, 

een enkele tureluur en grutto.  

 Rob Compaijen  

15:31 26-05-2007   

Gistermiddag langs de Drontermeerdijk, vanaf de brug van Elburg totdat je ter hoogte van de picknickplaats bent gekomen ten 

minste 5 Grote Karekieten te horen. Ook zongen er nog 2 Nachtegalen. In mijn zoektocht naar libellen een aantal soorten bij 

een poel, en daar ook een nog niet compleet bloeiende Rietorchis - prachtig! Op de terugweg was een zingende Wielewaal te 

horen vanaf eiland de Eekt.  

 Benno van den Hoek  

20:58 24-05-2007   

Vanavond op de terugweg vanuit Harderwijk even via Leuvenum gereden. Vanaf de Zwolseweg geen Fluiters kunnen horen, wel 

een zachtroepende Zwarte specht (roepje gelijkend op Groene). Het was te vroeg op de avond (ca. 19.30 uur) om al naar 

Nachtzwaluwen te luisteren.  

 Benno van den Hoek  

13:13 24-05-2007   

Beste leden, 

Aanstaande vrijdagavond (25 mei) wordt al weer de vierde inventarisatieronde gelopen langs en door de Delta Schuitenbeek. 

Enkele van jullie hebben hier al aan deelgenomen. 

Mocht het vroege tijdstip een drempel zijn geweest om niet mee te lopen met voorgaande rondes, dan is dit de kans om eens 

een avondwandeling te maken. 

Het vertrekpunt is op het parkeerplaatsje langs de Middelbeekweg, niet ver van de Berencampweg naar de brug. Hier 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:innersilence_kingdom@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


verzamelen de deelnemers om 21.30 uur. 

Jullie zijn allen welkom, zonder opgave vooraf.  

 Martin Jansen  

10:25 24-05-2007   

Vanochtend Strekdam/Baai Drontermeer: 

3 man Rosse Stekelstaart. 

2 Geoorde Fuutjes, duidelijk een paartje. 

De Pontische meeuw met lamme vleugel ook nog steeds en 2 zingende Grote Karekieten (Strekdam) en een Grote Zilverreiger.  

 Martin Jansen  

12:31 23-05-2007   

Rond het Drontermeer zijn de Grote Karekieten "zeer" aanwezig. Vanochtend even naar het Abberteiland gefietst. Op dit 

stukje van 6 km zeker 10 geteld. 

Op het Veluwemeer tot heden maar 1 territorium, vooraan bij camping Veluwe Strandbad. 

Terwijl hier de Knobbelzwanen al met jongen rondzwemmen komen rond deze week de Kleine zwanen aan in hun broedgebieden, 

gem. aankomstdatum 25 mei (mijn winter "vrienden"). Nu pas begint daar bovenin Rusland bij de Barentszee de sneeuw te 

smelten.  

 Martin Jansen  

23:15 20-05-2007   

De Kwartelkoning liet zich vanmiddag regelmatig horen. Het beest verplaatste zich langs een sloot en riep om de paar minuten. 

Ben op het eind van de sloot gaan zitten en hij kwam voor mijn gevoel tot op 10 meter afstand. Jammer genoeg bleef hij 

verborgen in het hoge gras.  

 Helma Schoonhoven  

20:45 20-05-2007   

Het aantal Gierzwaluwen aan de Randweg te Nunspeet valt me dit jaar enorm tegen. Het handjevol is niets vergeleken bij 

andere jaren.  

 Rob Compaijen  

17:51 20-05-2007   

Vanmiddag even bij het Greppelveld wezen kijken met m'n vriendin. De bedrijvigheid van de afgelopen weken is hier verdwenen; 

nu spelen de meer 'gewone' soorten er een hoofdrol. Maar: tijdens het afturen van de voorste plasjes ontdekte ik 2 

Witvleugelsterns bij de achterste plasjes. Natuurlijk er naar toegefietst en zeer fraai kunnen bekijken, echt magnifieke 

beestjes!  

Voor de insectenliefhebbers: bij de Kop van 't Ende 1 mannetje Icarusblauwtje (leuk!) en qua libellen Gewone Oeverlibel, 

Platbuik, Viervlek, zeer veel Lantaarntjes en enkele Variable Waterjuffers. 

Gistermiddag naar de Tongerense Heide geweest voor vlinders en libellen. In Tongeren waren er ten minste 3 Grauwe 

Vliegenvangers te horen. Op de Tongerense Heide 2 Koekoeken, redelijk veel Boomleeuwerikken en Gekraagde Roodstaarten, en 

een prachtige Boomvalk. Het aantal libellen (en vlinders) viel me hier nog een beetje tegen. Vlinder'hoogtepunten' waren 2 

Icarusblauwtjes en 3 zeer territoriale Groentjes. Het zoeken naar libellen leverde naast de meer normale soorten ongeveer 10 

Noordse Witsnuitlibellen op, die toch in de tweede categorie van de Nederlandse Rode Lijst staan. Erg leuk gebied! 

(N.b. mocht de webmaster de info over vlinders en libellen niet gepast vinden op een website van een vogelbeschermingswacht 

dan begrijp ik dat.)  

 Martin Jansen  

11:41 20-05-2007   

Opnieuw een Crex! 

Afgelopen nacht rond 01:00 uur een continu roepende man Kwartelkoning te horen vanaf de Drontermeerdijk ter hoogte van de 

kop van de Strekdam. Ook vanuit de polder te horen vanaf de weg die evenwijdig aan de dijk loopt. 

Was een prachtig stille nacht, vanaf de Strekdam zingende Nachtegalen, een Grote Karekiet en een roepende man Waterral. Bij 

de Korte Waarden van heel ver een zwak geluidje als een druppelende kraan. Waarschijnlijk dus een Porseleinhoen, zal er 

binnenkort eens wat dichterbij proberen te komen.  

 Martin Jansen  

20:56 19-05-2007   

Eindelijk. Ook bij de Elburgerbrug vanavond rond 18:00 uur 2 Witvleugelsterns. Ter hoogte van restaurant de Fazant in een 

groepje Zwarte Sterns/Visdiefjes. Een week geleden nog erg bijzonder, nu denk je eindelijk als je ze ziet. Daar ook 6 

Oeverlopers en een paartje Krooneenden. Ook Krooneenden tot 3 jaar terug bijzonder, nu meld ik ze al een tijdje niet meer. 

Ook op het ondiepe deel van het Veluwemeer veel nieuwe gasten. Met wind de afgelopen dagen een 20-tal Kitesurfers, ook 

waterski's en jetski's in dit vogelrichtlijn/habitat en Natura2000 gebied. Dit alles is verboden, handhavers weigeren te 

handhaven, natuurorganisaties weigeren door te pakken. Ook op het Drontermeer bij de Gelderse sluis gisteren een kitesurfer 

in het "Staatsnatuurmonument Drontermeer".  

 Martin Jansen  

19:59 18-05-2007   

Vanmiddag bij het Rietland/Drontermeer 1 jagende Visarend, uiteindelijk met vangst. 

Bij de Elburgerbrug/Veluwemeer 1 Geoorde Fuut.  

 Benno van den Hoek  

22:04 17-05-2007   

Na alle meldingen van Witvleugelsterns in de regio ben ik vanavond via het Dronter- en Vossemeer richting IJsselmonding en 

Ketelmeer gereden. Hier waren vanmorgen 17 Witvleugels gezien, maar nu was er helaas niets meer te zien. Het bleef beperkt 

tot een Krooneend bij Abberteiland en ca. 10 ter hoogte van de Gelderse Sluis. Ook zongen er op diverse plaatsen Nachtegalen. 

Toch genoten van het prachtige avondlicht en de fraaie luchten (mag ook wel eens gezegd worden).  

 Benno van den Hoek  

22:00 17-05-2007   
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Woensdagavond weer de jaarlijkse wandeling door het Harderbroek gehouden met een record van 22 deelnemers en 65 soorten. 

Naast de gebruikelijke riet- en watervogels o.a. Zomertaling, Lepelaar, Groenpootruiter en in de schemering 3-4 Houtsnippen. 

Een erg geslaagde avond.  

 Dimitri Mulder  

21:46 17-05-2007   

Wat een avond!!! 

Op het wolderwijd 40 witvleugelsterns! bij plan roerdomp nog eens 20 en een steltkluut en als klap op de vuurpijl samen met 

Diederik Kok bij Harderbroek langs de dijk een Klein Waterhoen ontdekt (hij hoorde hem eerst en later zagen we hem ook nog 

kortstondig! 

henk en gert de vos  

13:37 17-05-2007   

Vandaag 17-05 om 11:30 bij het Harderbroek, plan Roerdomp zagen we 20 witvleugelsterns fourageren ter plaatse. 

Verder ook een steltkluut, zomertaling, groenpootruiters en bontbekplevier.  

 Sjoerd Radstaak  

23:04 16-05-2007   

De DBA-site vermeldt dat er vandaag meer dan 500 exx. zijn gezien, de grootste influx (toch influx ipv invasie) ooit in 

Nederland. De groostet groepen betreft een groep van maar liefst 158 vogels bij 'de Blauwe Stad' en 90 bij het 

Zuidlaardermeer! De meeste vogels bevinden zich in het noordoosten met langs het IJsselmeer ook nog 18 langs Huizen, 4 bij 

Edam en 40 bij 'de Steile Banken'. Het meest zuidwestelijk is een groep van 18 bij Reeuwijk. De trend en voorspelling zijn te 

bekijken op waarneming.nl, de link te vinden via de DB-site onder 'Recent Sightings' --> 'The Netherlands'.  

 Martin Jansen  

22:27 16-05-2007   

Sjoerd, bij de brug niets te zien. Ook de Zwarte Sterns deden het dit jaar daar slecht, hoogste aantal 70 ongeveer 2 weken 

geleden. De afgelopen jaren soms wel een factor 10 hoger. Ook even naar Eekt en de Oase gefietst, ook daar geen Witvleugels. 

Tussen Eekt en Oase wel 6 zingende Grote Karekieten. Bij het bos naast de Drontermeerdijk bij een open stukje stormschade 

2 rondvliegende Houtsnippen (mannen in baltsvlucht). 

Op de locatie waar de Kwartelkoning 4 dagen heeft geroepen hebben de schapen alles platgetrapt/kaalgevreten, jammer.  

 Sjoerd Radstaak  

19:33 16-05-2007   

Hoi, 

 

Momenteel een grote invasie van Witvleugelsterns in Nederland!! Bij 'de Blauwe Stad' nabij Midwolda maar liefst 101 vogels en 

in het Bargerveen 49 vogels. Elders in Nederland ook groepen van enkele 10-tallen vogels bij elkaar!! Ze moeten ook langs de 

randmeren zitten!! Ik zelf ben nu nog in Wageningen, maar ga komende dagen zeker even bij de brug van Elburg kijken!! Dat is 

een goede hoek voor Zwarte Stern en daar moet nu haast wel Wutvleugelstern vliegen!! Opletten dus!! 

 

Groeten, 

Sjoerd  

 Johan Hettema  

17:59 15-05-2007   

Vanmiddag met groep 4/5 van de Immanuelschool naar Polsmaten om vogels te kijken, als buiten-biologieles. Als bijzondere 

waarnemingen : Rosse stekelstaart  3x man, lepelaar 1x overvliegend, flamingo's: Europese flamngo 2x en Chileense 2x.  

 Martin Jansenm  

00:15 15-05-2007   

Na wat gericht zoeken naar "verborgen" soorten in het donker, had ik 10 mei jl. een roepende man Kwartelkoning te pakken op 

een stukje land nabij de Randmeren. Gelukkig is dit perceel in beheer bij een natuurorganisatie. Meteen de beheerder ingelicht 

om verstoring of uitmaaien te voorkomen. T/m gisteravond was hij prachtig te horen, een continu krek-krek, urenlang. Vandaag 

helaas geconstateerd dat er 45 schapen op het kleine perceltje stonden. De Kwartelkoning heb ik er zojuist niet meer kunnen 

vinden.  

 Dimitri  

20:57 13-05-2007   

Nog laat nieuws van gisteren: 

Naast vele lepelaars ook nog een kleine zilverreiger bij het plan roerdomp bij Harderbroek.  

 Webmaster  

20:39 13-05-2007   

Inmiddels zijn de serverproblemen zover opgelost dat de website weer bereikbaar is. Zoals op het voorblad te zien is is dit de 

updateversie van 4 februari j.l. Medio april is de site nog grondig bijgewerkt met nieuwe informatie. Hopelijk komt deze versie 

z.s.m. weer beschikbaar.  

 Webmaster  

14:21 11-05-2007   

Op dit moment zijn er wat problemen met de server van onze webprovider, waardoor de website even niet te bereiken is. De 

provider heeft aangegeven haar uiterste best te doen om e.e.a. weer werkend te krijgen en biedt haar excuses aan voor het 

ongemak.  

 Benno van den Hoek  

22:18 09-05-2007   

Ook vanavond waren de beide Steltkluten weer prachtig te bekijken bij het Greppelveld. Het blijven prachtig sierlijke vogels, 

hoewel één van de twee al vrij snel uit het zicht verdween. Op weg naar Harderwijk nog even kort bij het uitbreidingsplan 

Harderbroek gekeken. Hier veel broedende Meerkoeten (wat bouwen die hoge nesten!) en verder wat eendenspul en een paar 

Groenpoten.  

 roel pannekoek  

15:14 06-05-2007   
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Zaterdagavond met Jaap S. naar Uddel voor wellicht de eerste Nachtzwaluw van het jaar. Dit rondje doen we wel vaker en niet 

altijd is er veel te beleven (maar wel lekker rustig), maar dit maal was het een topavond: edelherten, ree, span damherten, haas. 

Vogels: Boomvalk, 2 x Koekoek, div. Roodborsttapuit, Regenwulp, Geelgors, 3 x Veldleeuwerik, Grote bonte specht, Kievit, 

waarschijnlijk Kerkuil en een in het donker pal over ons heenvliegende Ransuil met de veel bediscusieerde meerkoetroep. 

En... 4 ratelende Nachtzwaluwen.  

 Helma Schoonhoven  

10:57 06-05-2007   

Gisteravond, bij Polsmaten, lange tijd de Koekoek gehoord.  

 Martin Jansen  

10:56 06-05-2007   

Greppelveld = Superveld!! 

Vanochtend 2 Steltkluten !! 

2 foeragerend in tweede plasje van links gezien vanaf de Kop v/t Ende. 

Volgens mij 2 mannen gezien de koptekening en geheel zwarte bovendelen. 

Verder 2 Paapjes en Bosruiter. (waarneming tussen 09:00 en 10:00 uur)  

 Martin Jansen  

15:37 05-05-2007   

Naast de vaste gasten in het Greppelveld (inclusief vrouw Beflijster) een leuke nieuwe. 

1 Foeragerende Kraanvogel !! Te zien vanaf het zandpad rechts naast de Stobbenweg.  

Bij de brug 2 overvliegende Regenwulpen richting NO.  

 Theo  

21:39 04-05-2007   

Vanavond 1 jagende Boomvalk boven de Tongernese Heide. Op Welna 1 vrouw Kruisbek in een Vliegden 

Martin Jansen  

16:09 04-05-2007   

Heel veel van hetzelfde: 

Greppelveld 3 mannen Tapuit op het oude havendijkje. Totaal 7 Paapjes, 5 vooraan rondom de palen van het havenhoofd en 2 

verderop bij de Stobbenweg. 

Opnieuw 1 vrouw Beflijster, achteraan bij de houtwal aan de Stobbenweg (rechts). 

Omdat het riet aardig hoog wordt zijn de poeltjes niet zo goed meer te zien, toch nog 2 Kleine Plevieren, 2 Bosruiters en een 

Oeverloper.  

 Martin Jansen  

21:47 02-05-2007   

De vaste doortrekkers in het Greppelveld: 

1 Beflijster, ten minste 6 Paapjes (op paaltjes, prikkeldraad aan de Stobbenweg in veldje met zuring en boterbloemen naast de 

achterste plasjes) en maar liefst 15 Bosruiters aanwezig (meestal zie je ze alleen, zoveel tegelijk heb ik er nog nooit gezien). 

Ook een "zingende" Watersnip op een paaltje. 

Bij de brug een Boomvalk.  

 Martin Jansen  

22:16 01-05-2007   

Vanavond rond 18:00 uur 1 biddende Visarend Veluwemeer nabij Elburg, werd verdreven door meeuwen. Verderop richting 

Nunspeet leek er nog 1 te hangen, niet zeker. 

Greppelveld 3 Bosruiters en paar Witgatjes. Opvallend veel Tureluurs (ong. 15) en Grutto's ineens, uitgemaaide vogels?? 

Bijna dagelijks daar Watersnippen in baltsvlucht.  

 Martin Jansen  

22:21 30-04-2007   

Vergeten, maar bij Eekt ook een hoempende Roerdomp.  

 Martin Jansen  

22:09 30-04-2007   

Vanmiddag 16:15 uur 1 Visarend Korte Waarden/Veluwemeer. Kwam NO in vanaf het Ecolint en dook in de luwte van de rietkraag 

nabij de camping naar beneden. De eerste duik was raak. Vloog met vis richting Nieuwstad/Het Goor. 

Vanavond eiland Eekt/Drontermeer 2 Grote Karekieten. 1 pal naast het fietspad aan de Drontermeerdijk. Mooi te zien en te 

horen vanaf 10 meter afstand. Massieve vogel met massief geluid! 

(vorige week werd daar al een Wielewaal gemeld (Eekt), ik kan hem nog niet vinden)  

De laatste poeltjes van het Greppelveld gaven een groepje van 6 Bosruitertjes.  

 Rob Compaijen  

21:39 30-04-2007   

Vandaag even met Sjoerd Radstaak wezen trektellen bij Kamperhoek. Ik moest rond de middag weer naar huis, dus weet alleen 

wat er tot de middag gevlogen heeft.  

Op de weg naar Ketelbrug zagen we ten minste 6 Oeverlopers langs de basaltblokken, evenals een vrouwtje Tapuit. Vooral sterk 

op trek waren Gele Kwikstaarten (enkele 100-den, ten minste 6 Noordse en (voor mij althans) 1 Engelse) en Graspiepers (zo'n 

200). Verder enkele Boompiepers, twee Appelvinken en een Kramsvogel. Leuk was een Lachstern die voorbij kwam vliegen, bijna 

onopgemerkt. Net nadat ik weg was (tuurlijk...) kwamen er nog een Grauwe Kiekendief en een Europese Kanarie voorbij volgens 

de heer Radstaak.  

Op de terugweg (een bijna-dood-ervaring met die wind volop tegen) nog een zingende Fluiter in het Roggebotbos. 

 Martin Jansen  

10:21 30-04-2007   

Vanochtend bij de Elburgerbrug 1 Grauwe Kiekendief (vrouwtje) vliegend richting NO. Sierlijk als een meeuwtje!! (07:45 uur).  

 theo  

21:03 29-04-2007   
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Vanmiddag laag over mijn tuin een Boomvalk. 

Gisteren twee Raven. Het valt mij op dat Raven hier regelmatig opvliegen en zich geregeld bevinden in de buurt van de GPS in 

Nunspeet  

 Dimitri  

20:39 29-04-2007   

Bij plan Roerdomp bij Harderbroek was vanavond de (adult vrouw?) steltkluut nog mooi te zien. Ook vlogen hier veel 

dwergmeeuwen over.  

 Martin Jansen  

15:06 29-04-2007   

Vanochtend ruiterochtend bij de plasjes in het Greppelveld. 

Groenpootruiter 1 bij de achterste plasjes. Bosruiter 3 bij de voorste plasjes. Daar ook een groepje van 9 Zwarte Ruiters 

rustend, later foeragerend, daarbij af en toe een stukje zwemmend. Verder 2 Tapuiten.  

 Jaap Denee  

13:13 29-04-2007   

Gistermiddag/-avond in plan Roerdomp van het Harderbroek: 1 Steltkuut. De vogel was te zien vanaf de weg bij het 

parkeerplaatsje en liep helemaal achterin de plas tegen de achterste rietkraag. Ik weet niet of de vogel vandaag nog gezien is.  

 Martin Jansen  

19:00 28-04-2007   

Vanmiddag even (3 kwartier) in het Greppelveld gezeten op een strategisch plekje. 

3 Tapuiten en een groepje van 5 Paapjes (4m/1v). 

De Paapjes zitten steeds boven in de vegetatie, biezenpollen en rietstengels. Na een tijdje rustig zitten kwamen ze tot op 20 

meter, erg mooi, vooral de mannen.  

 Dimitri  

16:55 28-04-2007   

Bij de monding van de weibeek daarnet ongeveer 15 Krooneenden tp.  

 roel pannekoek  

15:59 28-04-2007   

Lees ik in het internetcafe in Chania (kreta) dat er een Hop in Uddel zit. Nou, die zie je dus niet op Kreta terwijl je ze wel zou 

verwachten. Ook de genoemde Nachtegalen ontbreken, maar wel een Blauwe rotslijster, nota bene in een boom op plm. 5 m in 

het centrum van een dorpje.  

 Martin Jansen  

10:55 28-04-2007   

Vanochtend Korte Waarden/Veluwemeer 1 Visarend (met vangst) en 2 Paapjes. 

Jelle Postme  

10:02 28-04-2007   

De waarneming was bij de hut van Polsmaten ,verder nog een zomertaling en enkele kluten.  

 Jelle Postma  

09:59 28-04-2007   

Vanmorgen 1 Noordse Gele Kwik en 2 kleine Plevieren en Tuinfluiter  

 Martin Jansen  

19:27 27-04-2007   

Vanmiddag Greppelveld 4 Beflijsters. 1 vooraan bij de kop v/t Ende (bij grote Wilgenstruik aan linkerkant). 3 aan de 

Stobbenweg bij de eerste houtwal rechts.  

 Rob Compaijen  

15:19 27-04-2007   

Vanmorgen een rondje door de omgeving gemaakt. Geïnspireerd door de goede waarnemingen bij het Greppelveld daar maar 

begonnen. Op de weg ernaartoe bij de haven van Elburg een roepende Zwarte Roodstaart. Bij de brug van Elburg zo'n 40 

Zwarte Sterns. Vanaf de 'Kop van 't Ende' bij het Greppelveld waren er 3 Zomertalingen te zien. Ook riep er kortstondig een 

Sprinkhaanzanger en kwamen er twee Raven langsgevlogen. Daarnaast was er een Koekoek te horen, waarschijnlijk roepend 

vanaf de strekdam. Toen 'binnendoor' door Flevoland richting Kampen gefietst, je komt dan uit bij waar ze het treinspoor aan 

het bouwen zijn. Vervolgens langs het Drontermeer (Flevoland-kant) teruggefiets naar Elburg. In de bosjes die je dan 

doorfietst veel Zwartkoppen, Braamsluipers en Tuinfluiters te horen. Ten minste ook 10 Nachtegalen aanwezig, en 3 Koekoeken 

te horen, alsmede 1 Grasmus. Toen ik bezig was libellen te determineren bij een plasje ontdekte ik nog net een overvliegende 

kiekendief. Die kwam aangevlogen vanaf het Abbertbos en vloog richting het Drontermeer. Ik was natuurlijk weer net te laat - 

in deze tijd kun je echt niets anders gaan doen of je mist wel weer iets goeds... - waardoor ik geen soort heb kunnen bepalen. 

Maar spannend was het wel... Op het nippertje nog een Kleine Karekiet, nabij de brug van Elburg. Ligt het aan mij of zijn er nog 

weinig Kleine Karekieten te horen? 

Voor de insectenliefhebbers: alle soorten witjes (inclusief Oranjetipjes) veel aanwezig, ook veel Bonte Zandoogjes, 3 Kleine 

Vuurvlinders en 4 zeer waarschijnlijke Landkaartjes - oranjekleurige vlinders nabij bosranden die duidelijk groter waren dan 

Kleine Vuurvlinders en een andere vlucht hadden. Qua libellen: een stuk of 10 Viervlekken, een Vuurjuffer, veel 

Maanwaterjuffers en 2 Glassnijders; nabij een poel langs het eerdergenoemde fietspad.  

 Martin Jansen  

20:08 26-04-2007   

Vanavond een Boomvalk (m'n eerste dit jaar) Molendorp Elburg onder/tussen de zwaluwen.  

 Marjon Hofman  

18:20 26-04-2007   

Mijn dochter Marjon nam de moeite om mij te vertellen dat er een Ooievaar over ons huis vloog. Ze drukte me op het hart hem 

niet te vergeten te melden hier! Dus bij deze: Ooievaar over ons huis aan de Randweg te Nunspeet.  

 Dimitri  

21:19 25-04-2007   
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Vanmiddag naar de Hop gereden in Uddel en hem daar naast een sportveldje prachtig gezien! 

Mooie vogel en ook mooi in vlucht gezien! wow!  

 Martin Jansen  

15:04 25-04-2007   

Eiland Eekt Drontermeer 1 roepende Koekoek (1e, wat vrij laat is) en een zingende Grote Karekiet (ook m'n 1e). Greppelveld 

opnieuw 2 Paapjes.  

 Dimitri  

13:05 25-04-2007   

Daarnet een prachtig zingend mannetje Gekraagde Roodstaart op de oude begraafplaats aan de kant van de (snel)weg. 

Zie ook dat er net een Hop is gezien bij Uddel. ligt dat nog in de regio van de VBW? even kijken of ik er vanmiddag nog even 

langs kan rijden...  

 J.de Groot  

13:55 24-04-2007   

Leuke site met nog leukere waarnemingen.  

 Martin Jansen  

12:17 24-04-2007   

Het Greppelveld bij de Elburgerbrug geeft de laatste tijd prachtige momenten. Allereerst dagelijks Beflijsters, gisteren 1 

vrouw, vanochtend 2 (1m/1v). Groenpootruiters gisteren 1 vandaag 2.  

Verder vanochtend 1 man Gele Kwikstaart, 3 Kleine Plevieren, 2 man Zomertaling, 2 zingende Blauwborsten, vanaf heel dichtbij 

te bewonderen. 2 Kievitten met nog hele kleine pullen. Een Watersnip in baltsvlucht (dat had ik al heel lang niet meer 

gezien/gehoord). 2 Tapuiten (1m/1v) en als klapper 2 Paapjes !! De Paapjes waren prachtig van dichtbij te bewonderen, 2 

mannetjes op muggen jacht in het riet en tussen de lage struikjes Er waren 4 mensen van het Flevolandschap (beheerder) en die 

keken zich ook de ogen uit. Het Greppelveld ligt super gunstig voor vogels op doortrek, pal naast het Drontermeer. 

Verder gisteravond mijn eerste Nachtgalen van dit jaar, 1 op mijn werk (IJsselcentrale Zwolle, ook een paartje Slechtvalk te 

zien) en 1 zingende bij de waterzuivering van Elburg. Vanochtend ook 1 te horen vanaf de Strekdam.  

Voor leuk vogelen hoef je niet ver!  

 Theo  

14:25 23-04-2007   

Gisteren een aantal (min 7) Dwergmeeuwen boven het Drontermeer  

 Martin Jansen  

19:16 22-04-2007   

Greppelveld vanmiddag 3 Beflijsters (2v/1m) en een Groenpootruiter, gezien vanaf het oude havenhoofd Kop v/t Ende.  

 louw den Besten  

12:15 22-04-2007   

aanvuilling: de plaats van de gierzwaluwenmelding is: Nunspeet  

 louw den Besten  

12:13 22-04-2007   

12.00 uur. Mijn eerste 2 gierezwaluwen dit jaar boven de wijk Oenenburg gezien, vlak bij mijn huis 

Martin Jansen  

17:43 21-04-2007   

Een beetje veel aanwezig hier de laatste tijd, maar in een straal van enkele km om ons huis is het goed vogelen. 

Vanmiddag Greppelveld bij de Elburgerbrug met als uitschieters een man Beflijster en een Zwarte Ruiter. Verder oa. 7 

Groenpootruiters, 2 Witgatjes, 2 Kleine Plevieren, 5 Dodaarzen en 3 Zomertalingen (2m/1v). Bij de brug de eerste grote groep 

Zwarte Sterns, ong. 50 stuks. 

 Helma Schoonhoven  

21:21 20-04-2007   

Helaas was mijn waarneming pas aan het eind van deze dag Ada!  

 Helma Schoonhoven  

19:41 20-04-2007   

Ja, ik zag ze ook! 3 Gierzwaluwen aan de Randweg te Nunspeet.  

 Martin Jansen  

11:45 20-04-2007   

Vanochtend Rietland/Baai Strekdam Drontermeer 2x een groepje van ong. 15 Gierzwaluwen. 

Verder daar 1 zingende Kleine Karekiet en vanaf alle kanten Snorren. Schatting 8 tot 10 exemplaren. Totaal 18 Krooneenden, 

merendeel mannen. 

Goorbeek/Veluwemeer 1 Tapuit en ook daar een groepje Gierzwaluwen overvliegend. 

Het blijft nog erg stil in het riet (komt de laatste week erg weinig bij), slechts een enkele Rietzanger en Blauwborst te horen.  

 Ada Herzog  

08:43 20-04-2007   

Vanmorgen 8.30 uur een Gierzwaluw boven Stadsweiden, Harderwijk.  

 Martin Jansen  

17:20 19-04-2007   

Vanmiddag bij de Elburgerbrug/Veluwemeer 110 Dwergmeeuwtjes met 1 Zwarte Stern ertussen. 

Gisteravond mijn eerste Sprinkhaanzanger van dit jaar bij de Korte Waarden/Veluwemeer.  

 Benno van den Hoek  

22:34 17-04-2007   

Volgens Bennie v.d. Brink is er zondagmiddag een Hop waargenomen in de tuin van de woning naast de Gelderse Sluis 

(Noordeinde). We gaan er van uit dat de determinatie juist is (waar kun je zo'n beest mee verwarren...?), maar de vogel is kort 

daarna in ieder geval verdwenen. De dag ervoor was ik nota bene nog ter plekke....  

 Martin Jansen  
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22:37 16-04-2007   

Vanavond Goorbeek Veluwemeer 8 Gele Kwikken op een vandaag bewerkte akker.  

 Mark Hoksberg  

16:45 16-04-2007   

Afgelopen zaterdag nog 3 krooneenden op het Wolderwijd bij de dam langs de Knardijk. Ook kwamen er 7 regenwulpen 

over.  Boven de Harderwijkse binnenstad op een gegeven moment al zo'n 20 huiszwaluwen en boven het randmeer een tiental 

boerenzwaluwen. 

 

In natuurpark Lelystad veel buizerds, zwartkoppen, een groenpootruiter, witgatje en een oeverloper.  

 Sjoerd Radstaak  

23:10 15-04-2007   

Haast vergeten en toch wel leuk: een zingende Blauwborst in de uiterste zuidwesthoek van de camping 'Veluwe Strandbad'.  

 Sjoerd Radstaak  

23:06 15-04-2007   

Vandaag, vanwege het warme weer, van 18.00 tot 21.00 vogels gekeken. Als fervent voorstander van de 'nieuwe plekken-theorie' 

(ipv 'oude plekken-theorie') wat ongebruikelijke plekken rondom Elburg bezocht. Dit leverde, naast een getuigenverklaring v/e 

ongeval auto-fietser aan de politie, het volgende 'leuks' op: bij het v.b.o een roep. Braamsluiper, op camping 'Veluwe Strandbad' 

een zing. Braamsluiper en een vrouw Zwarte Roodstaart op trek. Deze camping is zeker interessant voor trekvogels. Nu was het 

er vrij leeg vanwege het goede trekweer (vliegt allemaal door), maar onder andere omstandigheden (bijv. eind van de nacht 

regen='fall') kan het zo maar bijv. een Draaihals ofzo opleveren! M.n de bosjes en de gazons in de noordwesthoek (dichts bij de 

brug) moeten wel wat gaan opleveren, dus een tip voor eenieder (m.n Martin)! De gazons ook interessant nu vanwege de influx 

van Hoppen (5 gisteren, 1 vandaag)! Op het industrieterrein een zing. Zwarte Roodstaart. In het gebied vanaf dit terrein naar 

het einde van de lange strekdam het volgende: op de strekdam v/d jachthaven de Pont met de lamme vleugel, boven het meer 

m'n 1ste 2 Visdiefjes en een Oeverzwaluw en op het meer 2 kekkerende Dodaarzen, 3 Krooneenden (2m/v) en 4 Rosse 

Stekelstaarten (exoot; 3m/v). Leukste was de hier de gevonden slaapplaats van Gele Kwikstaarten (zo lijkt het): min. 5 vogels 

bevonden zich, al muggen vangend, in de bomen rondom het jachthaventje. Zongen (en riepen) ook regelmatig. Ik vermoed dat 

ze in het riet hier slapen. Hopelijk later in het seizoen meer exemplaren. Erg leuk in elk geval! Na de getuigenverklaring v/h 

ongeval doorgefietst naar het rietveld ten noorden van Elburg wat een roep. Roerdomp, als ook een zing. Snor en enkele roep. 

Baardmannetjes opleverde. Al met al een erg leuk avondje!  

 Benno van den Hoek  

21:16 15-04-2007   

In de Oostvaardersplassen vanmiddag en vanavond op diverse plaatsen zingende Zwartkoppen. Hier nog geen Braamsluipers, 

Grasmussen of Tuinfluiters kunnen ontdekken. Vanaf de Kleine Praambult een drietal Tapuiten en verder veel Slobeenden en 

Pijlstaarten op de plas. Ook nog steeds enorme aantallen Brandganzen, vele duizenden. Bij het Jan v/d Boschpad een 

luidzingende Rietzanger voor de bult en ook hier enorm veel eenden. Verder een Lepelaar, enkele Kemphanen, nog veel 

groeperende Grutto's, een Vos, roepende Roerdomp en een zingende Blauwborst. Geen spectaculaire dingen, maar toch erg 

genoten van deze fraaie voorjaarsdag.  

 Benno van den Hoek  

21:10 15-04-2007   

Zaterdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur even een kort rondje Polder Oosterwolde gemaakt. Bij het Rietland een zingende 

Snor en 2 baltsende IJsvogels te horen. Bij Abberteiland nog een zingende Blauwborst. Boerenzwaluwen bleven beperkt tot 

Kerkdorp (1 ex.) en Oldebroek centrum (1ex.).  

 Martin Jansen  

20:58 15-04-2007   

Greppelveld 2 Tapuiten (1 man op het westelijke dijkje en 1 vrouw op het oude havenhoofd). 

Zomertaling: Greppelveld 4 (3 man), Rietveld 2 (paartje) en Korte Waarden 1 man, deze 3 gebiedjes liggen in een denkbeeldige 

cirkel van 2 km. 

Vanochtend vroeg kwam uit het Rietveld over de volle breedte het geluid van Snorren (lopend door het weiland langs het riet). 

Moeilijk te peilen hoeveel het er waren. Zeker meer dan 5!!!.  

 theo  

14:44 15-04-2007   

Zojuist boven de tuin (nunspeet) mijn eerste Huiszwaluw 

Johan Hettema  

14:41 15-04-2007   

Gisteravond rond 20 uur een paar raven bij de Waskolk, Nunspeet  

 wouter van heusden  

22:22 14-04-2007   

Vanavond rond 8 uur vloog er één eenzame gierzwaluw rond boven ons huis. Zowel vandaag als gisteren een braamsluiper in de 

beplanting langs het spoor gehoord.  

 Martin Jansen  

18:39 14-04-2007   

Vanochtend Korte Waarden 1 paartje Zomertaling. 

Vanmiddag even naar het Greppelveld gefietst bij de Elburgerbrug: 

2 mannen Zomertaling, 1 paartje Pijlstaart, 1 Tapuit op het oude havenhoofd. 

Bij de laatste uitgegraven greppels een Groenpootruiter (tussen de Tureluurs en Grutto's) en tussen ong. 20 Kokmeeuwen die 

daar zaten op een dammetje tussen twee poelen ook 2 Zwartkopmeeuwen.  

 Rob Compaijen  

17:17 14-04-2007   

Vanmorgen een Braamsluiper bij de waterzuivering van Elburg. Bij het rietveld een IJsvogel, twee zingende Snorren, twee 

overvliegende Gele Kwikstaarten en vier vliegende Kleine Plevieren - die overigens ook gewoon ter plaatse waren. Op de weg 

naar de picknickplaats tot twee maal toe een Witgat, opvliegend vanuit de sloot. Ter hoogte van eiland 'de Eekt' een 
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overvliegende Groenpootruiter.  

Tussen de middag ontdekte mijn vriendin een overtrekkende roofvogel, vanuit onze tuin. Natuurlijk geen verrekijker bij de 

hand, dus naar binnen gesprint, maar ik was net te laat. Zo op het eerste gezicht kan ik alle valken, Buizerd, Sperwer en Havik al 

uitsluiten. Maar goed, ik zal het nooit te weten komen... 

Vanmiddag nog een zonnig fietstochtje gemaakt langs de Rivièracamping. De bosjes langs het fietspad bevatten nog weinig 

anders dan Zwartkoppen, Tjiftjaffen en Fitissen. Wel waren ook hier al twee Braamsluipers te horen. Het was echter nog een 

beetje te vroeg voor de Grasmussen, Tuinfluiters en Nachtegalen waar ik stiekem op hoopte. M'n vriendin ontdekte - ja, 

alweer... - twee roofvogels, een mannetje Sperwer die een grote Havikvrouw lastig viel. Voor de vlinderliefhebbers: de 

Oranjetipjes beginnen nu goed te vliegen!  

 Michiel de Vries  

17:15 14-04-2007   

Vanmiddag zag ik mijn eerste huiszwaluw over ons huis vliegen.  

 Dimitri Mulder  

16:43 14-04-2007   

Vannochtend de eerste braamsluiper weer gehoord! 

Nu nog gierzwaluw en het is weer helemaal zomer!  

 theo  

21:01 13-04-2007   

12-04-2007 zingende Zwartkop in de tuin  

 Martin Jansen  

17:15 13-04-2007   

Vanmiddag 15:30 uur een Visarend vliegend van Veluwemeer naar Drontermeer (ri. NO). Kwam vanaf de Korte Waarden en vloog 

recht over de camping, waar ik op dat moment de bedden stond op te maken in onze caravan. 

Boven de haven 1 Visdiefje, bij de brug 4. Alle Dwergmeeuwtjes zijn verdwenen. 

Bij het Rietland een vrouwtje Smelleken die zich tot 3 x in het riet liet vallen op jacht naar (volgens mij) Rietgorzen. Dat 

gedrag nooit eerder gezien.  

 Michiel de Vries  

15:39 13-04-2007   

Vandaag mijn eerste zwartkop gehoord en gezien langs het zeepad in Stadsweiden. Op 9 april een raaf gezien en gehoord in het 

gemeentebos van Ermelo aan de Staringlaan dit grenst aan de Haspel.  

Naar aanleiding van het bericht van Roel Pannekoek op 6-4 heb ik 1 tureluur gezien bij de plasjes op de hoek van de Varelseweg 

en de Randmeerweg ter hoogte van camping Bad Hoophuizen. Ik weet niet of dit een blijvertje is.  

 Dimitri Mulder  

09:55 13-04-2007   

gisteren met drie man naar de ringsnaveleend gezocht in de OVP's gedurende de ochtend. Helaas niet gevonden wel de eerste 

rietzanger gehoord en mijn eerste zomertaling weer gezien. 

Wel een beetje zuur dat hij daarna wel weer is gevonden...  

 Sjoerd Radstaak  

22:58 12-04-2007   

Martin e.a: Het valt mee qua extreme bijzonderheid denk ik, de gem. aankomstdatum in Wageningen lag van 1965-1988 op 21 

april. In Zeeuws Vlaanderen lag deze op 11 april. Het is vergelijkbaar met de Snor van Rob op 1 april (gem. aankomstdatum 

Wageningen = 12 april), ook zo'n 10 daagjes 'te vroeg'. Leuk voor de statistieken...Langs Breskens vandaag overigens de 1ste 6 

Giertjes (naast 2 Ralreigers, Koereiger, Rode & Zwarte Wouw etc)....(bron: www.trektellen.nl) 

 Webmaster  

22:20 12-04-2007   

Wellicht leuk voor mensen die statistieken bijhouden: de VBW-website is sinds de lancering (maart 2004) al ruim 15.000x 

bezocht. Het aantal rechtstreekse bezoeken naar deze waarnemingenpagina ligt naar verwachting veel hoger (hier zit geen 

teller op).  

 Martin Jansen  

11:38 12-04-2007   

Weet dat het eigenlijk wel heel erg vroeg is, maar vanochtend mijn eerste Kleine Karekiet bij de Korte Waarden. Was 4 maal 

vrij kort zingend te horen. Beestje ook heel even in de kijker gehad, ben dus 100% zeker. Toch blijft het een heel vroege.  

 Martin Jansen  

20:31 11-04-2007   

En een laatste, dan stop ik er maar eens een tijdje mee (niet met rondstruinen). 

Vanavond Ludgeruskerkje een voluit zingende Rietzanger, alsof ie nooit weggeweest is.  

 Martin Jansen  

12:02 11-04-2007   

Op vrije ochtend even een rondje gelopen/gefietst: 

Kop van de Strekdam Drontermeer 1 Zwarte Stern tussen ong. 20 Dwergmeeuwtjes. 

Baai achter Strekdam 6 Zomertalingen net buiten het riet en 10 Krooneenden overvliegend. 

Rietland en Drontermeerkust door het weiland gelopen langs de rietkraag: 

5 Blauwborsten, 1 man Zomertaling te horen, paartje Zomertaling vliegend, 2 Snorren te horen, Dodaars, 2 Kleine Plevier en 

voor mij de eerste Rietzanger van dit jaar. Nog heel schuchter zingend, na wat zoeken met de kijker ook te zien. Verder heel 

veel Rietgorzen en Baardmannen (23 gezien, meer te horen). Ook de Tafeleenden super actief. 

Bij de Elburgerbrug Veluwemeer 3 Visdiefjes jagend tussen de Dwergmeeuwtjes. 

Martin Jansen  

17:43 10-04-2007   

Na gisteren een (extreem) vroege Zwarte Stern nu 2 Visdiefjes boven het havenkanaal van de Elburger haven. Nog heel 

stilletjes naast elkaar vliegend, dat is over een paar weken wel anders! 1 dag vroeger dan vorig jaar.  

Bij de Goorbeek mijn eerste 2 Gele Kwikstaarten van dit jaar.  
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 Martin Jansen  

11:46 10-04-2007   

Vanochtend kijkscherm Rietland een snorrende Snor, 1 Witgatje en meerdere Blauwborsten.  

 Martin Jansen  

18:44 09-04-2007   

Vanmiddag een heel vroege Zwarte Stern ter hoogte van rest. De Fazant, strand Veluwemeer. Vroeger dus dan de Visdiefjes 

dit jaar. Foeragerend tussen de Dwergmeeuwtjes, daarvan tussen brug en Riviera ong. 75 stuks. Erg leuk al die dwarrelende 

meeuwtjes.  

 Rob Compaijen  

19:05 08-04-2007   

Vanmorgen ontdekte mijn vriendin (insiders weten dat ze scherp is...) boven ons huis een Huiszwaluw. Bij het rietveld van Elburg 

zagen we IJsvogel, waren er ten minste 3 Witgatjes te horen, vloog er een Gele Kwikstaart over en sloeg een Torenvalk een 

muis bij het kijkscherm. Daarnaast was er vanmiddag een vrouwtje Zwarte Roodstaart te zien langs de Burgemeester 

Frieswijkweg in Doornspijk. Tenslotte nog een roepende Ransuil boven ons huis, Feithstraat Elburg  

 Webmaster  

16:52 08-04-2007   

De website is vandaag flink ge-update met o.a. het nieuwe excursieprogramma en diverse inventarisatiegegevens van 2006. 

Daarnaast is er een pagina ingericht over het project 'Gierzwaluw onder de pannen'. Deze is te bereiken via de pagina 

'Beschermingswerk'. 

In de komende week zal ook de pagina met reisverslagen een update krijgen.  

 Johan Hettema  

18:07 07-04-2007   

De meeste vogelactiviteit lijkt momenteel in de weilanden te zitten, desondanks vanmiddag toch leuke waarneming van een 

kleine bonte specht,op een dode top van aan acacia roffelend. 

Plaats: huis van Licht, Pakistaanse moslimgemeenschap, aan Belvedere-laantje Nunspeet.  

 Martin Jansen  

14:45 07-04-2007   

Roel, 

Wat betreft Grutto's: 04-04 zag ik er ong. 30 bij elkaar in het Greppelveld net naast het Drontermeer in de polder. Zaten 

baltsende en ook parende vogels tussen. Misschien dat er nog veel moeten verkassen vanuit dit soort natte gebieden naar het 

broedgebied. Daar zaten ook een stuk of 5 Tureluurs tussen. 

Gisterochtend ben ik met mijn dochters langs het Veluwemeer gelopen vanaf Korte Waarden naar het Ludgeruskerkje, op dat 

stuk van een paar km 1 paar Grutto en 1 paar Tureluur.        (+ groepje van 7 Baardmannen, 1 Blauwborst, 3 Krooneenden, 17 

Flamingo's en continu voorbij trekkende Graspiepers ri. NO).  

 Rob Compaijen  

23:12 06-04-2007   

Vanmiddag nog even bij het rietveld van Elburg wezen kijken en luisteren. Langs de dijk een Boerenzwaluw. Bij het benaderen 

van het kijkscherm was er al een Blauwborst te horen, evenals enkele roepende Baardmannetjes. Al vrij snel een luid roepende 

IJsvogel, die een tijdje rusteloos rond bleef vliegen. Toen een Bruine Kiekendief over het riet vloog, vlogen er twee Witgatjes 

op. Toen ik wilde vertrekken kwam er een Gele Kwikstaart over, en een paar tellen later vloog er een mannetje Havik over het 

riet het Veluwemeer over richting Flevoland. In Polder Oosterwolde ook twee zingende Veldleeuweriken. Later bij de 

Driemerkenweg nog een Boerenzwaluw op insectenjacht. Zojuist (omstreeks 22 uur) een Kerkuil bij de Bovenstraatweg te 

Oldebroek. 

Wat betreft de Grutto\'s: vanmiddag heb ik er 4 gezien (het leken me paartjes) toen ik vanaf de Zomerdijk naar Oosterwolde 

fietste, dwars door Polder Oosterwolde. De aantallen die ik vorige week zag langs de Veldweg tussen Elburg en Doornspijk 

vielen me niet tegen, zo\'n 8 exemplaren. Daarzo ook relatief veel Tureluurs; die laatste soort ben ik overigens vanmiddag niet 

tegengekomen in de polder. 

Op 02-04-2007 zag ik nog een Raaf langs de Grote Woldweg, vliegend richting het Abbertbos.  

 roel pannekoek  

21:59 06-04-2007   

Zijn de Grutto's al terug? In ieder geval niet in de weilanden langs de kust bij Hierden. Aan het begin vd avond een fietsrondje 

Oostermheenweg/Waterweg: 4 Kieviten boven een akker maisstoppels, enkele Graspiepers en 7 Zwarte kraaien. Werkelijk niet 

één Grutto en niet één Tureluur. Het loopt nog sneller terug dan voorspeld! Een erg negatief bericht dus, maar als andere 

vogelaars aldaar de komende dagen wel genoemde weidevogels waarnemen, dan lees ik dat graag in deze rubriek.  

 Martin Jansen  

18:15 06-04-2007   

Volop ratelend 6 baltsende Zomertalingen (4 man, 2 vrouw) Drontermeer achter de Strekdam. 2 maal een groepje van ong. 15 

Brilduikers ri. noord voorbij vliegend. Verder aanwezig 6 Krooneenden (allemaal mannen) en 2 zingende Blauwborsten.  

 Adrie Hottinga  

23:45 05-04-2007   

27-03- 2 Grote zilvereiger- Zijnbroek Vorchten;29-03-1 Boomklever-Vorchten;31-03-Gemaal Veluwe-Wapenveld-1 Grote gele 

kwikstaart;31-03-Vorchtebroek-1 vr Blauwe kiekendief;1-04-Grote wetering-Vorchten-1 Ijsvogel;1-04-Kerkweg 10 Vorchten-1 

latrine van Steenmarter;2-04-Kolkje Houtweg-Oene-1vr Brilduiker; 5-04 om 23.30-2 Kerkweg 10 Vorchten- 2 alarmerende 

Steenuilen, 1 roepende Kerkuil en een rondvliegende Ransuil met de karakteristieke meerkoet geluiden.  

 Martin Jansen  

12:23 05-04-2007   

Vanochtend voor werktijd Baai Drontermeer 3 Krooneenden en paartje Zomertaling, mannetje liet een paar maal zijn ratel 

horen. Rietland weer een paartje Kleine Plevier. Vorig jaar hebben ze daar gebroed, ben benieuwd of het er nu met veel meer 

begroeiing nog geschikt voor ze is.  

 Martin Jansen  

12:36 04-04-2007   
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Vanochtend Greppelveld gezien vanaf Kop v't Ende en Drontermeerdijk 1 man Zomertaling, tussen alle andere eendensoorten 

die je daar kunt verwachten. Leuk te zien een man Bruine Kiek. die op een watersnip dook, mis. Ook 4 Dodaarsjes.  

 via Lucas Wijnands  

22:46 03-04-2007   

Vandaag was de eerste overvliegende Boerenzwaluw te zien aan de Hulweg in Oosterwolde.  

 Benno van den Hoek  

18:32 03-04-2007   

Aan het einde van de middag, op de terugweg vanuit Harderwijk, even langs het Harderbroek gereden. Vooral in het nieuwe 

gedeelte veel vogelactiviteit van enkele tientallen Grutto's en Slobeenden, aangevuld met enkele Kemphanen, veel 

Watersnippen, Pijlstaarten en Wintertalingen  (inderdaad prachtige vogels in deze periode!). Verder nog 2 foeragerende 

Lepelaars. In dit gedeelte had ik nu zeker Zomertaling verwacht, maar niet gezien ondanks langdurig zoeken. 

Martin Jansen  

18:01 03-04-2007   

Vanmiddag tijdens een uurtje frisse lucht mijn eerste Boerenzwaluwen van dit jaar. 

Eerst bij de Elburgerbrug 4 laag over het water ri. noord vliegend. Later boven de Strekdam in de luwte van de bomen boven 

het haventje van AVK zelfs een stuk of 15 foeragerend. 

Boven Veluwemeer een stuk of 15 Dwergmeeuwtjes, achter Strekdam een man Rosse Stekelstaart.  

 Erik Beek  

21:11 02-04-2007   

zaterdagmiddag 31 maart. Oude zeeweg bij veluwemeer 15  goudplezvieren in zomerkleed, ook een jagende havik aldar gezien. 

Einde verderop bij Bunzingbeek paartje Tureluurs, 2 paar Grutto's  

 Martin Jansen  

18:46 02-04-2007   

Vanmiddag na werk even een rondje Roggebod gefietst 

Bij kijkpunt Noordermerk een Blauwborst steeds in zijn baltsvlucht boven het riet fladderend. Ook verderop bij de sluis 1 en 

bij Rietland meerdere (2 mogelijk 3) Blauwborsten te horen. 

Op laatste plaats ook 6 Baardmannetjes en heel mooi vlak voor het scherm 3 paartjes Wintertaling foeragerend, mannetjes zijn 

juweeltjes. 

In de Baai 5 Krooneenden, 1 vrouw.  

 Mark Hoksberg  

18:22 02-04-2007   

Zaterdag voor het eerst met de Zeeverkenners door het nieuwe gat in de strekdam bij het Dolfinarium gezeild. Een uitkomst is 

het. Aan Wolderwijdzijde van de dam een dertigtal krooneenden, keurig twee aan twee. Later nog een man havik laag over het 

water.  

 Rob Compaijen  

21:22 01-04-2007   

Gisteren een klein rondje door de omgeving gemaakt. Bij de St. Ludgeruskerk zo'n 15 Dwergmeeuwen. Op de Haere 3 zingende 

Boomleeuwerikken en een Roodborsttapuit. Gisteravond nabij de voetbalvelden van Oldebroek een Raaf. Vandaag een Raaf bij 

de begraafplaats van Oldebroek. Bij het rietveld nabij het Noordeinde een aantal roepende Baardmannetjes, en tot mijn 

verbazing een zingende Snor! Leuke waarneming zo vroeg, en ik heb ze de afgelopen 2 jaar al niet meer weten te scoren in de 

omgeving. Bij de Bolsmerksluis een zingende Blauwborst. Bij het kijkscherm bij het rietveld van Elburg 1 Martin Jansen, enkele 

roepende Smienten, een Dodaars, een zingende Blauwborst en een prachtig baltsende (? in ieder geval uitbundige) Roerdomp. 

Hij sprong op, klapperde met zijn vleugels met opgezwollen hals, etc. Erg gave waarneming!  

 Benno van den Hoek  

18:33 01-04-2007   

Vanmiddag langs het Drontermeer de volgende waarnemingen: 

Een zingende Blauwborst voor het kijkscherm bij het Rietland Elburg. Hier ook een Bruine kiekendief en een Havik. Boven het 

Drontermeer vlogen diverse Dwergmeeuwtjes. 

Tenslotte bij Abberteiland opnieuw een Bruine kiekendief. Dit is de laatste paar jaar de plek voor mijn 1e Boerenzwaluw, maar 

nu nog niets te zien. Bij een adres in Oldebroek waar jaarlijks meerdere zwaluwen broeden, zag de eigenaar vanmorgen de 

eerste zingende zwaluw op de deel.  

 Benno van den Hoek  

13:25 01-04-2007   

Zaterdagmorgen zong een Boompieper kortstondig op het grote heideveld van De Haere.  

 Martin Jansen  

11:54 01-04-2007   

Vanochtend Drontermeer, Baai bij Strekdam en Rietland: 

4 Krooneenden, 3 man 1 vrouw. 

5 Zomertalingen, 3 in de Baai (2 man en 1 vrouw) en een paartje in het Rietland. Die in de Baai gaven een adembenemende 

vliegshow weg voordat ze vlak voor mij neerstreken. 

In Rietland 2 zingende Blauwborsten, 1 vlakbij. 

3 Bruine Kiekendieven, 2 vrouw 1 man bij Rietland en Strekdam. 

1 IJsvogel 

Veel tingelende Baardmannen 

1 roepende Waterral 

In de Baai nog 5 Brilduikers, 2 man 3 vrouw. 

Kortom, het was weer leuk op een paar minuten fietsafstand!!  

 Martin Jansen  

22:30 31-03-2007   
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Vanmiddag Korte Waarden Veluwemeer een Kluut. Op zich niet zo bijzonder, maar voor die locatie wel. Als reactie op de vorige 

waarneming, donderdagochtend  6.30 uur net buiten onze regio bij de IJsselcentrale (Harculo) ook een zingende Zwarte 

roodstaart.  

 Michiel de Vries  

20:59 31-03-2007   

Gisteren in Nijkerk een zingende zwarte roodstaart. Vanmiddag nog een rondje gemaakt over het Beekhuizerzand en terug door 

het bos en het Cyriasische veld. Bij de oude vuilnisbelt zong een fitis en op het Beekhuizerzand zat een boomleeuwerik te 

zingen. In het Leuvenumse bos liet een roepende zwarte specht zich heel mooi bekijken. Op het Cyriasische veld waren de 

graspiepers al druk aan het zingen. Echt voorjaar dus.  

 Jan Nijendijk  

21:44 30-03-2007   

29-03 Lokatie Strand Horst, 3 ooievaarswegtrekkend richting Ermelo.  

 Martin Jansen  

18:14 30-03-2007   

In de namiddag even een uurtje met de scoop op het strand gezeten bij het Veluwemeer (rest. de Fazant). 

Naast de algemene soorten: 4 Krooneenden (2 paartjes), tussen 15 en 20 stuks Dwergmeeuw en een 3e kj Pontische Meeuw, 

lange snavel, heel donker oog, spitse kop.  Beest zat al zwemmende een vis te verorberen.  

 Wim Smit  

19:11 29-03-2007   

Vanmorgen de eerste Fitis in het Harderbos. Bij de ingang aan de Harderbosweg meteen links. In dezelfde omgeving minstens 

10 Appelvinken. Plan Roerdomp is nu wat beter toegankelijk gemaakt. 

In het Harderbroek vloog een Roerdomp. 

 Benno van den Hoek  

13:14 28-03-2007   

Vanmiddag (rond 12.20 uur) belde mijn schoonzuster met de mededeling dat er zojuist een groep van zo´n 50 Kraanvogels over 

hun huis (Stadsweg, ´t Harde) getrokken was en nu in oostelijke richting koers zette richting Oldebroek. Toen ik buiten ging 

kijken kwam de groep na enkele minuten inderdaad over de hoge bomen bij de achterbuurman aanvliegen. Hier bleven ze een 

paar minuten rondcirkelen zodat ik even tijd had om mijn camera te halen. Bij terugkomst vlogen ze helaas precies voor de zon 

langs naar het oosten weg. Toch enkele leuke overzichtsplaatjes kunnen maken (vlogen niet heel laag). 

Op de foto´s telde ik 49 vogels. In tegenstelling tot mijn schoonzus heb ik de vogels niet horen roepen. Zij vertelde achteraf 

ook nog dat de vogels bij hun aanstalte leken te maken om te gaan landen. Ze draaiden namelijk steeds rondjes, gingen lager 

vliegen, hadden druk overleg samen en sommigen hadden het ´landingsgestel´ al uit. Al met al een erg leuke waarneming voor 

een doordeweekse lunchpauze.  

 Helma Schoonhoven  

23:21 27-03-2007   

Vanmiddag pas mijn eerste Tjiftjaf, aan de Randweg te Nunspeet. 

Martin Jansen  

16:53 27-03-2007   

Vanmiddag vanuit zeilboot op Veluwemeer bij de brug 1 paartje Krooneenden en tussen een grote groep Kokmeeuwen minimaal 3 

Dwergmeeuwtjes.  

 Jan Nijendijk  

16:38 27-03-2007   

27-03- 07  16.30u boerenzwaluw boven mijn tuin in Stadsweiden.  

 Catharina Mulder  

19:48 26-03-2007   

om 17.05 in Ermelo op 26 maart 2007 ijsvogel  

 Theo den Hertog  

16:49 25-03-2007   

Vanmiddag bij de st. Ludgeruskerk (Doornspijk) ca. 40 Flamingo's  

 wouter van heusden  

08:35 22-03-2007   

Gistermiddag (21 maart)  nog een groepje van een stuk of 15 Pestvogels bij ons in de buurt (Beneluxlaan, Harderwijk) . De dag 

ervoor dacht ik ze ook al te horen en zien vliegen over het Station van Harderwijk  

 Martin Jansen  

18:28 21-03-2007   

Vanmiddag Drontermeer op de dammetjes bij het haventje van de watersportvereniging aan de Strekdam een oude bekende. De 

Pontische Meeuw met lamme rechtervleugel, zie 08-03,  17 + 18-02. 

Verder daar een vrouw Topper tussen de Kuifeeenden. In de Elburgerhaven nog steeds wisselende  groepen Grote Zaagbekken.  

 Adrie Hottinga  

22:10 19-03-2007   

14-03-07; 4 Appelvinken Kerkweg 10 Vorchten; 13-03-07; 1 pr Brilduiker kolkje Houtweg Oene; 19-03-07; 1 vr. Brilduiker vijver 

De Nijensteen te Veessen; 19-03-2007; 1 Grote gele kwikstaart - Zijbroek Vorchten; 19-03-07; 1 man Havik 

Fortmonderbos/Duurserwaarden. 

15 en 16-03-2007; roepende Ransuil met het bekende kek kek geluid van roepende Meerkoeten - Vorchterenk te Vorchten.  

 maarten Snijders  

20:03 18-03-2007   

Zie mijn bericht van 11-03-2007: na lang zoeken op internet ben ik tot de conclusie gekomen, dat de waarneming in mijn tuin op 

die dag een 'White-eared Bulbul'moet zijn geweest. 

Pycnonotus Leucotis. 

 

Naar mijn idee een ontsnapte exoot uit Azie.  
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 Benno van den Hoek  

19:29 18-03-2007   

Vrijdagmiddag ten minste 2 zingende Boomleeuwerikken bij het grote heideveld op De Haere. Verder veel schade ten gevolge 

van de januari-storm, helaas ten koste van een tiental nestkasten.  

 Sjoerd Radstaak  

17:07 16-03-2007   

Beste Dimitri, 

 

Een motto welk ik zelf ook vaak aanhaal, maar dan meestal (zoals je zelf al aangeeft) met betrekking tot dwaalgasten. Voor de 

echte zomergasten geldt gewoon: die komen pas vanaf een bepaald tijdstip. Een wielewaal half februari of een wespendief half 

maart is simpelweg onmogelijk, dus die stelling geldt echt niet voor alle soorten altijd (ook al zou je dat wel vermoeden 

misschien). Het is meer in de zin van "Indigogors in dec. in Amsterdam" als je begrijpt wat ik bedoel. Verder wil ik de 

'discussie' graag privé met je voeren, maar niet hier meer daar ik weet dat de admins dit liever niet hier gevoerd zien.   

 

Mvg, 

Sjoerd  

 Dimitri  

09:18 16-03-2007   

Beste Sjoerd, 

 

Ik geef toe dat een aantal waarnemingen best onwaarschijnlijk overkomen maar jij als echte twitcher moet als geen ander 

weten: 

 

'anything can turn up everywhere'  

 Benno van den Hoek  

23:49 15-03-2007   

In navolging van het bericht van Chris over de eerste Boerenzwaluw even het volgende: 

 

Sinds hedenavond is de geheel vernieuwde website WWW.BOERENZWALUW.NL officieel de lucht in gegaan. Deze site bestaat 

welliswaar al sinds 2001, maar was tot eind 2006 in beheer bij het NIOO/Vogeltrekstation te Heteren. Dit beheer heb ik sinds 

enkele maanden overgenomen. 

De website heeft een grondige metamorfose ondergaan (voor degene die de oude site kennen een wereld van verschil!). 

Daarnaast is er nieuwe informatie en vele foto\'s toegevoegd. 

De site is nog in ontwikkeling en een aantal onderdelen (w.o. enkele fotopagina\'s) zijn nog niet geheel gereed. Het loont daarom 

absoluut de moeite deze site in de gaten te blijven houden op nieuwe updates. Zegt het voort!  

 Sjoerd Radstaak  

18:31 15-03-2007   

"Gisteren hoorde ik mijn eerste rietzanger langs het zeepad in Stadsweiden." & "en verscheidene boompiepers.". Ik zou er op 

willen wijzen dat m.n de eerste waarneming, maar ook de tweede, erg vroeg is. De rietzanger wordt gewoonlijk vanaf medio april 

pas vastgesteld (gem. aankomstdatum Wageningen is 10 april in periode 1954-88). Het feit dat de vogel hier 'zo maar' even 

wordt genoemd, doet vermoeden dat de waarnemer zich hier niet van bewust is. Waarnemingen in maart (en oktober) komen 

overigens voor (20-30 atlasblokken), maar uiterst spaarzaam dus. Voor de Boompiepers is de gem. aankomstdatum 22 maart, 

het feit dat er nu dus meerdere worden gemeld is uitzonderlijk. Ik wil hiermee niet de competentie v.d waarnemers in twijfel 

trekken, maar men dient zich er alleen bewust van te worden. Het schijnt nogal eens 'vergeten' te worden, gezien ook het feit 

dat op waarneming.nl al weken geleden Ortolanen, Wielewalen, Paapjes en Wespendieven worden gemeld...wat toch echt niet 

mogelijk is (ook niet ineens zo'n grote sprong vanwege 'global warming'). Nogmaals: geen aanval, alleen een advies(?).  

 Chris Herzog  

16:53 15-03-2007   

Eén zwaluw maakt nog geen zomer zeggen ze. Toch geeft het aan dat we op de goede weg zijn. Vanmiddag had ik mijn eerste 

Boerenzwaluw boven onze wijk Stadsweiden in Harderwijk. Ik heb nog even op de eerste aankomstdata gekeken van de laatste 

jaren, maar dan is deze toch belachelijk vroeg; 2004 31-3, 2005 28-3 en 2006 (zie komende Anser) 25-3. Afgelopen paar jaren 

dus 3 dagen per jaar vroeger en nu ineens 10.  

 Benno van den Hoek  

13:18 15-03-2007   

Vanmiddag rond 12.00 uur hoorde ik mijn eerste Tjiftjaf zingen aan de rand van het Oldebroeker Bos, langs het Hullerpad 

achter sportzaal De Talter (in Oldebroek dus). 

Martin Jansen  

19:03 13-03-2007   

Vanmiddag rond 17:00 uur een bekend geluid bij de Korte Waarden Veluwemeer. 

Nog 6 Kleine zwanen verscholen achter het riet. Na een tijdje gingen ze de lucht in richting NO. Ze hebben nog een mooi ritje 

voor de boeg, ong. 3500 km, het noordelijkste stukje Siberie aan de Barentszee. Dat doen ze via een aantal vaste 

pleisterplaatsen. Verwachte aankomsttijd ligt rond 25 mei. 

Verder nog een Waterpieper en ong. 30 Watersnippen in het gemaaide riet.  

 Mark Hoksberg  

09:42 12-03-2007   

Zondag 11-03 op het Beekhuizerzand een paartje roodborsttapuiten, twee boomleeuweriken en verscheidene boompiepers. Op 

thermiek een tiental buizerds. In mezengroep een drietal kuifmezen.  

 Henk Eijsenga  

22:49 11-03-2007   

Een mooie dag langs de Delta Schuitenbeek. behalve eenden (smienten, pijlstaarten, berg- en slobeenden, een paartje nonnetje 

en grote zaagbek) en ganzen (grauwe, brand, canadese en nijl) al volop voorjaar met veel gruttos's, kievieten, scholeksters, wat 
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tureluurs en een enkele kemphaan. Daarnaast een enkele bonte strandloper en een zwarte zwaan. Terug naar huis een fraaie 

pose van een ijsvogel bij de beek aan de rand van Stadsweiden.  

 Michiel de Vries  

19:44 11-03-2007   

De grote gele kwikstaart zit nog steeds bij ons in de buurt. Afgelopen vrijdag zag mijn vrouw hem en vandaag zag ik hem bij de 

plas achter ons huis. Gisteren hoorde ik mijn eerste rietzanger langs het zeepad in Stadsweiden. Vandaag hoorde ik mijn eerste 

Tjif-Tjaf 's ochtends bij het Hoge Pad in Harderwijk en later bij de strekdam bij Horst. Ook zaten hier Grutto's en een 

Tureluur voor mij de eerste. Bij het zeepad zag ik ook weer de ijsvogel net als vorige week zondag.  

 Theo  

18:06 11-03-2007   

Vandaag op de Tongerense Heide: 

- mijn eerste Roodborsttapuit van het jaar 

- Zwarte Specht 

- Volop zingende Boomleeuwerikken 

- Klompen dril van Heikikkers in een ven 

- een vlinder (Vos: volgens mijn dochter die hem eerder zag een Dagpauwoog) 

- drie Levendbarende Hagedissen  

 Maarten Snijders  

17:46 11-03-2007   

Vandaag een vogel in mijn tuin, die ik niet thuis kan brengen. 

Door de stand van de zon kon ik niet alle kleuren juist bepalen. 

Ter grootte van een goudvink, maar iets slanker. 

Zwarte kop met fel witte wangen. Het leek alsof de vogel een smalle zwarte ring om zijn nek had, die van achteren naar voren 

verbonden was door een brede zwarte band. Leek op de kop van een koolmees, maar wittere wangen. Geen 'stropdas'. 

De ogen waren niet te onderscheiden door het zwart van de kop. 

Forse donkere snavel, als van een merel. De ondersnavel was recht; de bovensnavel was gebogen naar beneden.   

Donkere beige-achtige vleugels; lichtere (grijze) onderkant. 

Donkere staart. Tussen de poten en de staart was het lichtgeel. 

De staart had een smalle witte(lichte) eindband. 

De vogel bleef rustig zitten op acht meter afstand, toen ik opstond om binnenshuis de verrekijker te halen. 

Hij ging een aantal malen in het voederhuisje kort iets eten. 

Hij vloog wel als een mees (golvend), maar was wel rustiger en niet druk bewegelijk. 

Verder bleef hij regelmatig langere tijd rustig op drie meter hoogte zitten. 

Af en toe een voor mij onherkenbaar welluidend kort geluid van drie of vier tonen. 

 

Wie kan hier iets zinnigs over zeggen??  

 Johan Hettema  

18:53 10-03-2007   

Vannmiddag Spijkerwegje/Polsmaten: grote groepen goudplevieren200-300 exempl,  

9 flamingo's bij einde van de strekdam; een groep van ongeveer 40 grutto's temidden van  

bergeenden en scholeksters voor de vogelhut.  

 theo  

15:19 10-03-2007   

Vandaag mijn eerste Tjiftjaf in de tuin  

 Martin Jansen  

22:05 08-03-2007   

De Pontische meeuw met lamme rechtervleugel zwom vanmiddag in de Elburgerhaven, zie ook waarnemingen 17-02 en 18-02.  

 Martin Jansen  

18:54 07-03-2007   

Vanmiddag even naar Polsmaten gefietst. 

Voor de hut 28 Flamingo's, een dikke 30 Grutto's en 5 Kemphanen.  

 Wim Smit  

15:52 07-03-2007   

Eerste zingende Tjiftjaf in Stadsweiden, Harderwijk.  

 Rob Compaijen  

09:31 07-03-2007   

Nagekomen: afgelopen zondagmorgen vlogen er twee Grote Gele Kwikstaarten langs de Zuiderzeestraatweg, ter hoogte van de 

Laanzichtsweg. Langs de Laanzichtsweg een overvliegende, roepende, Veldleeuwerik, alsmede enkele Koperwieken en een 

Kramsvogel. Bij de voetbalvelden van Oldebroek ten minste 8 roepende en zingende Appelvinken. 's Avonds rond 22.00 uur aan 

de Bovenstraatweg een roepende Steenuil.  

 Michiel de Vries  

21:18 03-03-2007   

Gisterenmiddag zag mijn vrouw boven de nieuwbouwwijk Drielanden in Harderwijk 2 ooievaars vliegen.  

 theo  

13:30 03-03-2007   

Gisteravond een eerste rondje Steenuilinventarisatie gedaan.  

In het gedeelte waar twee jaar geleden nog drie paartjes zaten waren nu twee territoria bezet. 1 aan de Bovenweg en 1 aan de 

Rode Landsweg.  

 Jaap Denee  

15:48 28-02-2007   

mailto:michieldevries@kabelfoon.net
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:m.snijders@solcon.nl
mailto:martin.janse1@versatel.nl
mailto:innersilence_kingdom@hotmail.com
mailto:michieldevries@kabelfoon.net
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:jhdenee@hotmail.com


Meer nieuws over de mogelijke IJslandse brilduiker van vorige week zaterdag van www.waarneming.nl door Jan v/d Laan: 

 

Foto's van de vorige week gemelde mogelijke IJslandse brilduiker op het Ketelmeer zijn door een auteur van een artikel over 

de herkenning van Brilduikers en IJslandse brilduikers ("Another Look at Goldeneyes: Variation in Females and Immatures" 

door Dominic F Sherony (p 44-51)) bekeken. Hij denkt dat het zeer waarschijnlijk om een IJslandse brilduiker gaat. Dat zou 

betekenen dat, mits de vogel ongeringd is, het hier zou gaan om een vrij zekere nieuwe soort voor Nederland!!! 

 

zie voor info: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=19806&st=20 

Michiel de Vries  

22:48 27-02-2007   

Even een berichtje naar aanleiding van wat Martin schreef. Ik had zaterdagochtend een groep van 10 tot 15 kleine zwanen die al 

roepend vrij laag over ons huis vlogen. Ik weet niet percies welke kant ze op zijn gevlogen.  

 Wim Janszen  

17:24 27-02-2007   

Elke dag bij ons voor de Olmestate nr 19 en paartje holenduiven 

ook op mijn voerplank een paartje Appelvinken hier heb ik mooie foto's van die je wil wil toesturen maar hoe?  

 Benno van den Hoek  

16:33 27-02-2007   

Een collega vertelde dat hij vanmorgen, op weg naar het werk, ter hoogte van het Tango tankstation in Oostendorp 

(Zuiderzeestraatweg) een man Carolinaeend had zien zitten. De vogel zat vrij dicht bij de weg, langs de ecologische 

verbindingszone aldaar.  

 Martin Jansen  

11:41 27-02-2007   

Vanochtend massale trek (ri. NO) van KLEINE ZWANEN over het Veluwemeer. Totaal 179 vogels. Eerst om 8:15 uur al 35 toen 

ik onze jongste dochter naar school bracht. Later thuis ook groepen van 13 en 40 vogels laag over ons huis vliegend (luid 

roepend, ik kreeg er kippenvel van !!). 

Daarna als een speer richting Veluwemeer gefietst en ja hoor op het water nog een groep van 40 zwemmend/rustend met 10 

jongen ertussen. Ook verder ri. Polsmaten zat een groep die later voorbij kwam vliegen. De jongen waren al opvallend ver 

doorontwikkeld, meer witte veren dan ik de laatste tijd bij Hollandse Kleine zwanen gezien heb. Ga er dan ook vanuit dat ze uit 

Engeland komen, want daar worden ze de hele winter bijgevoerd. 

Vorig jaar was de ochtend van 10 maart het moment dat de Engelse armada hier langs trok, dit jaar iets vroeger. 

Zou het bijna vergeten, maar ook nog 19 Flamingo's, 4 Nonnetjes en het gehinnik van een Dodaars. Bij het Goor al heel even het 

Grutto, Grutto te horen.    

 Jaap Denee  

12:18 26-02-2007   

Voor de geïnteresseerden: afgelopen zaterdag werd op het Ketelmeer bij de Ketelbrug een brilduiker sp. gefotografeerd met 

kenmerken van een IJslandse brilduiker. Het steile voorhoofd en de grote hoeveelheid geel/oranje op de snavel van de vogel 

zouden kunnen wijzen op een vrouwtje IJslandse brilduiker. Gisteren is de hele dag egzocht, maar de vogel werd (nog) niet 

teruggevonden. Voor een discussie over de determinatie, zie: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=19806 

Voor foto's zie: http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=88660 

en: http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=88523  

 Michiel de Vries  

22:17 25-02-2007   

Gisteren al een bericht getypt op de waarnemingenlijst maar deze is om onduidelijke reden niet over gekomen. Gisteren bij 

Nulde en in de Putterpolder gekeken. Hier heel veel smienten op het water vooral bij de Nijkerkersluis. Hier zaten ook op een 

zandplaat een groep wulpen met grutto's. In de polder zat nog een grote groep goudplevieren  tussen de kievitten.Verder zaten 

er pijlstaarten, wintertalingen, bergeenden, nonnetjes en grote zaagbekken. Vandaag rondje Harderbroek. Niet veel te zien. 

Wel zaten aan het begin van de dijk een groepje krooneenden.  

 Johan Hettema  

19:29 24-02-2007   

Vanmiddag achter rietlanden aan einde van Spijkerwegje een groep van 9 flamingo's. 

Een grijs (jong) , de rest fel roze. Poten niet  te zien. 

Indische gans niet gevonden; wel een aantal Canadese ganzen. 

Overigens als bijzonderheid : op 20/2 in polder bij Ketelbrug (Flevolandse kant)  een groep! 

van +/- 500 (!!) nijlganzen, fouragerend in akkerland. Ik dacht dat ze wat solitair waren?  

 tjebbe spannenburg  

18:42 24-02-2007   

gisteren  (23-02)een mannetje witoogeend bij een groepje tafeleenden vlak voor kijkhut de kluut in de oostvaardersplassen.   

Op de achtergrond c.a 500 slobeenden.  

 Benno van den Hoek  

13:19 23-02-2007   

Vanmorgen in de polder Arkemheen vele honderden Goudplevieren (>500 ex.) die één keer massaal de lucht in gingen. Hier ook 

de eerste Grutto's van dit jaar voor mij (ca. 15 ex.). Ook zat er nog een groepje van zo'n 10 Veldleeuwerikken.  

 Martin Jansen  

18:30 22-02-2007   

Vanmiddag Pangelerbeek (graslanden nabij Veluwemeer) 1 Ooievaar, iets verderop bij de Oude Zeeweg ook 1 Ooievaar, maar die 

op het nest wat daar staat. 

Zo her en der al wat buitelende Kievitten.  

 Martin Jansen  

17:57 18-02-2007   
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Vandaag laat in de middag een overvliegende man Blauwe Kiekendief bij de camping onderaan de Elburgerbrug. Heb daar deze 

winter vaker op ongeveer hetzelfde tijdstip een man ri. NO zien vliegen. Had er afgelopen week op maandag ook 1 buiten onze 

regio in de Mastenbroeker polder. Heel sierlijk jagend vlak boven de weilanden, maar toen hij in het gras dook werd ie verjaagd 

door een Haas, die je nu heel veel ziet in de weilanden. 

De Pontische Meeuw van Sjoerd (die Pont. met de lamme vleugel) zat nu op het strandje bij de eerder genoemde camping, daar 

zat hij vorige week zondag ook, alleen hing zijn vleugel toen nog niet zo. De lange poten vallen meteen op. 

Vanochtend toen de zon door de nevel prikte al voorzichtig buitelende Kievitten, een Ooievaar bij Zalk in een weiland en Blauwe 

Reigers en Roeken vliegend met takken.  

 Johan Hettema  

13:41 18-02-2007   

Gisteren bij Spijkwergje Nunspeet , in een groep kol- en grauwe ganzen een Indische gans, in het Duits: Streifengans, vanwege 

de zwarte oogstreep. 

Daarnaast een grote groep kievitten en goudplevieren.  

 Sjoerd Radstaak  

20:02 17-02-2007   

...DEEL II 

 

Vervolgens doorgereden naar Jan vd Boschpad voor de om 13.45 ontdekte Amerikaanse Wintertaling. Deze op de plek gevonden 

door enkele 100-den meters rechts van 'de bult' schuin naar links het gebied achter het riet te bekijken. De vogel bevindt zich 

in het gebied met een paar 100 Wintertalingen. Verder aanwezig: roep. Zwarte Ruiter, veel Kemphanen (10-tallen; verspreid), 2 

vrouwtjes Blauwe Kiekendieven, 5 Wilde Zwanen (2ad./3 1ste wk), Slechtvalk, Grote Zilverreiger en 3 Zeearenden. In de er 

achter liggende vaart nog een IJsvogel. Over de gehele linie veel Nonnetjes, Grote Zaagbekken en op de zandplaten veel Bonte 

Strandlopers. Kortom: wederom een leuke dag in 'de regio', helaas wel met wat tegenvallende aantallen interessante meeuwen 

(zoals gehoopt)! Ten slotte: strand Horst niet bezocht vanwege betaald parkeren ic.m onvoldoende contant geld (kosten: €4,-

...erg duur dus ook voor snelle check, maar waarschijnlijk wel de moeite waard).  

 Sjoerd Radstaak  

19:59 17-02-2007   

Vandaag samen met Jaap-Hendrik Denee havens, strakdammen etc. gecheckt (voor interessante meeuwen) vanaf zandplaat 

Roggebot tot aan Delta Schuitenbeek bij Nijkerk. Daarna nog een uitstapje gemaakt naar het Jan vd Bosch-pad. Dit leverde de 

volgende soorten op: Langs de Stadsweg bij 't Harde een zing. Appelvink. Nabij de brug van Elburg 2 ad. Pontische Meeuwen, 

waarvan 1 met lamme vleugel op het strand bij café-restaurant 'de Fazant'. In weilanden aan overkant nog 26 Kleine Zwanen 

tussen Knobbels. In POW fikse aantallen Brandganzen met hiertussen een hybride Brandgans x ? (enigszins herinnerend aan 

blauwe fase Sneeuwgans). In gehele POW 11 Grote Zilverreigers. Bij Roggebotssluis een roep. Appelvink. Op de plaat vervolgens 

tussen Bontjes een Kleine Strandloper. Ook hier een Grote Zilverreiger langsvliegend. In het nieuwe gebied bij Harderbroek 

nog een Grote Zilverreiger. Op het Veluwemeer voor industrieterrein Lorenz in Harderwijk een man Topper tussen de 

Kuifeenden. Even later in de Knarhaven een roep. IJsvogel. Hier vloog ook een roep. Grote Gele Kwikstaart over. Op 's 

Heerenloo te Horst geen Pestvogels meer, maar wel 5 roep. Goudvinken (3m/2v). Tijdje later tussen Nulder- en Nijkerkernauw 

(bij de sluisbrug van Nijkerk) hoge aantallen Smienten met daartussen 9 Krooneenden (6m/3v) en een Dodaars.  In Delta 

Schuitenbeek enkele 10-tallen Grutto's w.o. enkele IJslanders.  

 

WORDT VERVOLGD...  

 Adrie Hottinga  

18:14 17-02-2007   

Tijdens ganzentelling 17-02-2007: omgeving Vorchten/Veessen; 12 Grote zilverreigers foeragerend in kwelslootjes; 63 ad. en 2 

juv. Wilde zwaan en 40 ad. en 4 juv. Kleine zwaan. 

Afgelopen week rush van aankomende Ooievaars en diverse nesten alweer bezet. In Buitenwaarden Wijhe 60 grutto's. 

Adrie Hottinga  

00:09 17-02-2007   

Vrijdagmorgen 7.30 - 12 Grote zilverreigers in de Veesserwaarden en 2 Grote zilverreigers in de Olsterwaarden tijdens 

inunderende uiterwaarden. Steenuilen zijn vanavond zeer actief; dit wordt een vroeg voorjaar voor de inventarisaties.  
 Michiel de Vries  

22:39 15-02-2007   

Van mij nog wat nagekomen waarnemingen. Volgens mijn vrouw zitten op 's Heerenloo nog steeds pestvogels. Ze zitten er al een aantal 

weken al is de groep wel uitgebreid naar ongeveer 26 stuks afgelopen maandag. De grote gele kwikstaart komt nog regelmatig langs 

gisteren zag ik hem weer in de plas achter ons huis. Afgelopen zondag nog een rondje gelopen op de Ermelose heide bij de schaapskooi. 

Hier zagen we 4 graspiepers.  

 Wim Smit  

19:13 15-02-2007   

Succesvol rondje Oostvaardersplassen. Grote Praambult: Smelleken. Vanaf de kleine Praambult zagen we het paar Zeearend met juveniel 

cirkelend boven de plassen. Slechtvalk en Havik lieten zich goed bekijken Heel veel Brandganzen in dit gebied. Op het Bovenwater zaten 

6 Rosse Stekelstaarten. Vanaf het Jan v/d Bospad zagen we de 3 Zeearenden weer.  Duizenden Kieviten,Goudplevieren. zorgden voor 

een prachtige ,zonnige vogeldag.  

 Jan Nijendijk  

16:51 15-02-2007   

15 februari 14.30u., voorjaarsweer even een ommetje vanuit Stadsweiden naar Horst gemaakt. Bij de strekdammetjes: kieviten, 

aalscholvers, knobbelzwanen, blauwe reiger, grote zilverreiger, krakeenden, meerkoeten, grote zaagbek, wilde eenden, en in eens ontdekt 

ik op de kop van het laatste strekdammetje een slechtvalk. Op de terugweg veel staartmezen, een groep van wel appelvinken, sijzen, 

puters, 2 ijsvogels, waterral, waterhoen, vinken, heggemus, kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoninkje, sperwer, merel en zanglijster.  

 Dimitri Mulder  

13:23 15-02-2007   

vannochtend toen ik naar buiten stapte om naar mijn werk te gaan op de Pijlkruidmeen in Harderwijk werd ik aangenaam verrast door het 

heerlijke geluid van 10 pestvogels die in de top van een boom zaten. 

Op de erebegraafplaats in Harderwijk de gebruikelijke goudvinken en appelvinken.  

mailto:dmhettema@hetnet.nl
mailto:sjoerd.radstaak@wur.nl
mailto:sjoerd.radstaak@wur.nl
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:michieldevries@kabelfoon.net
mailto:sahasrala@hotmail.com


 Martin Jansen  

21:30 14-02-2007   

De laatste 2 dagen in onze regio groepjes doortrekkende Kleine zwanen vanuit Engeland. Gisteren bij Kamperveen (de Heuvels) een 

gekleurringde die eind januari nog aan de overkant zat. Vanmiddag 1 bij Zalk, kleurring wit 12J. Deze vogel is in 2003 geringd in Rusland 

en is toen via een satelietzender gedurende de najaarstrek gevolgd. In Engeland noemen ze hem Kostya en werden zijn vorderingen dat 

najaar wekelijks in een BBC radioprogramma besproken. Toen hij uiteindelijk in januari 2004 in Engeland arriveerde haalde hij het 

juornaal en de landelijke dagbladen. Hij doet het goed, want het paartje heeft drie jongen bij zich.  

 Sjoerd Radstaak  

13:06 14-02-2007   

De 1ste winterkleed Geelpootmeeuw van zowel 10-12-'06 en 27-01-'07 betreft toch een 1ste wk. Pontische Meeuw. Blijft leuk he, die 

meeuwen...Voor het volledige verhaal: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=19420  

 Wim Smit  

18:57 13-02-2007   

In de Putterpolder zaten 2 groepen Grutto's, samen 150ex. Verder 400 Wulpen op de slikken in het Nuldernauw bij de brug.Ook 

duizenden Smienten. De Slechtvalk was er weer in de Polder Arkemheen, omgeving gemaal. 

Gerrit jan van Dijk  

16:42 13-02-2007   

zondag middag 

rondje langs de ijssel van Oene naar Hattem, slechtvalk, 6 grote zilvers, wilde  zwanen van adri zaten er nog. verder het normale spul dat 

je hier verwacht  

 alexander m. bruyns  

22:26 12-02-2007   

Afgelopen week regelmatig zingende kruisbekken rond mijn huis (in 't bos) te horen. Zal nog wel trek zijn. Alhoewel er best al een 

broedterrirorium bij zal zitten, in de gaten houden derhalve. Ook de bosuil en kleine bonte specht zijn al territoriaal bezig bij 't Ronde 

Huis (Zandenbos). Op 4 februari hoorde ik het prachtige territoriaal roffelen van de zwarte specht. Even later kreeg ik 'm in beeld, op 

oude dode eik, vlsk bij enkele nestbomen, met veel holtes. Locatie is de Vlasakkers, aan de Plaggeweg, te Vierhouten.  

 wouter van heusden  

19:32 12-02-2007   

ik woon in harderwijk  

 Bert Schuldink  

09:20 12-02-2007   

wouter welke plaats woon je  

 wouter van heusden  

21:36 11-02-2007   

Vanmiddag rond 4 uur zaten er weer even pestvogels (circa 25) bij ons thuis  aan de Beneluxlaan. Alsof ze nog wisten dat ze hier vorig 

jaar aten in het appelboompje. Overigens zijn met dit jaar de appeltjes er met de zware storm van enkele weken terug allemaal uit 

gewaaid  

 Martin Jansen  

19:26 11-02-2007   

Vanmiddag na de regen even een rondje Roggebod gefietst. 

Oudeland kant Drontermeer 8 Grote Zilverreigers. Bij Roggebod 5 Nonnetjes. 

Tussen Eekt en de kop van de Strekdam minimaal 25 Nonnetjes, voor de verandering eens veel mannen. Drontermeerdijk op een drassig 

stukje net achter de basaltblokken een Waterpieper. Haven Elburg 22 Grote Zaagbekken.  

 Wim Smit  

19:13 10-02-2007   

Vanmorgen zaten ongeveer30 Pestvogels in de omgeving van de basisschool De Bron (Frankrijk - Walstein)  Oude Kerkhof. Ze vliegen rond 

in deze omgeving.  

 Adrie Hottinga  

12:50 10-02-2007   

Zaterdag 10 februari in Zijbroek Vorchten: 56 ad en 3 juv Wilde zwaan; 43 ad en 6 juv Kleine zwaan; 2 ad en 3 juv Knobbelzwaan; 1 grote 

gele kwiksstaart  

 Wim Smit  

15:29 07-02-2007   

Om half 4 zaten 19 Pestvogels achter de nieuwe begraafplaats Elzenhof in een boompje. Ze vlogen naar de bessenstruiken die iets verder 

staan. Dezelfde vogels?? Bij de oude begraafplaats was niets te ontdekken.  

 Dimitri Mulder  

13:01 07-02-2007   

Daarnet in mijn pauze voor de oude begraafplaats in Harderwijk (Oosteinde) 23 Pestvogels in de boom voor de begraafplaats. Ook waren 

hier een vrouwtje goudvink en een appelvink hier ter plaatse.  

 Rob Compaijen  

09:36 06-02-2007   

Nagekomen melding: afgelopen zaterdag naar de OVP geweest. Het leverde veel soorten op. Onder andere: 1 juveniele Zeearend vanaf de 

Kleine Praambult. Bij het pad naar hut 'de Zeearend' een Klapekster; vanuit de hut enkele duizenden Goudplevieren en een Vos. Bij het 

Jan van den Boschpad 3 Zeearenden (2 juv. + 1 adult), een vrouwtje Smelleken en een vrouw Blauwe Kiekendief.  

 Benno van den Hoek  

18:53 05-02-2007   

Theo, weet je zeker dat het een 'gewone' Ruigpootbuizerd was? Zie de berichtgeving op dutchbirding.nl over een afwijkende 

Ruigpootbuizerd aldaar (mogelijke Arendbuizerd....?).  

 theo  

16:52 05-02-2007   

Vanochtend had ik een afspraak in Lelystad. Dus even over de Praamweg. 

Bij de roosters een Ruigpootbuizerd. Vanaf de GPB een Smelleken op 250 meter in een boom  

 Mark Hoksberg  

10:03 05-02-2007   

Zondag 4-2 bij de Weibeek te Harderwijk drie ijsvogels in conflict: territoriaal? Langs de Stadsweiden drie waterrallen en 5 dodaarzen 

(baltsroep), een tiental brilduikers en enkele grote zaagbekken.  

 Martin Jansen  
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19:11 03-02-2007   

Vanmiddag Veluwemeer Ludgeruskerkje 22 Grote Zilverreigers in het NO rieteilandje (slaapplaats). 

Verder daar de bekende groep Flamingo's, ook 22 ex., en 5 Nonnetjes. 

 Sjoerd Radstaak  

18:15 02-02-2007   

Nadere informatie omtrent de meeuwen. De 1ste winter Geelpootmeeuw betreft een 2de winterkleed en de waarschijnlijke 3de 

Pontische Meeuw is zeker een Pontische Meeuw en wordt door kenners als 4de winterkleed  (subadult) getypeerd. Zie ook discussie 

op het forum van waarneming.nl (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=18998).  

 Jaap Denee  

14:14 02-02-2007   

Vanmiddag tijdens de lunch even op het terrein van 's Heerenloo, Ermelo wezen kijken. Achter het paramedisch centrum De Ommekeer in 

de houtwal aan de achterzijde van het voetbalveldje zaten nog steeds de 15 Pestvogels. Er zaten o.a. ook 3 Goudvinken (vrouwtjes).  

 Helma Schoonhoven  

21:54 01-02-2007   

Tjonge Benno, bij mij was het vanochtend de Zanglijster die in het bosje achter het huis zijn opwachting maakte. Bijzonder aangename 

verrassing, want de dagen zijn nog best donker, al wordt het ietsje eerder licht...  

 Wim Smit  

20:55 01-02-2007   

Gisteren 31/01 de eerste  Lepelaar in de polder Arkemheen. Ook een Slechtvalk. 

Nuy van de Beek uit Ermelo had vandaag 15 Pestvogels achter het paramedisch centrum in Ermelo.  

 Benno van den Hoek  

14:19 01-02-2007   

Vanmorgen op weg naar het werk de eerste zingende Grote Lijster in de dorpskern van Oldebroek.  Voor mij de eerste dit ´voorjaar´. 

Voor de mensen met goed ontwikkelde zintuigen zijn er meer aanwijzingen op een vroeg voorjaar. Spring eens in die air.  

 Michiel de Vries  

21:49 30-01-2007   

Vandaag zag mijn vrouw op's Heerenloo in Ermelo een groep van tien pestvogels die zich tegoed deden aan de bessen van de gelderse 

roos. Het bleek dat andere mensen ze gisteren al hadden gezien. Ze zitten rond de sportvelden achter het paramedisch centrum.  

 Martin Jansen  

19:49 29-01-2007   

Vanmiddag bij Zalk (Zalkerbroek, Middeldijk) een leuke groep Kleine zwanen (177 st.), ± 25 Wilde Zwanen en 7 Taigarietganzen. 

Tussen de Kleine zwanen 4 gekleurringde exemplaren. 1 ervan is een vaste bezoeker van onze regio, een vrouwtje met een witte kleurring 

12F (zie ringmeldingen Anser maart 2006). 

De 12F zag ik dit seizoen eeder in december/januari in de Flevopolders op bietenakkers nabij Biddinghuizen en achter Dronten. 

Ook zit er een vogel tussen met een zender om zijn nek, kleurring (halsband) geel 928A. 

Onderzoekers van het NIOO hebben deze zender afgelopen vrijdag uitgelezen en het bleek dat de vogel dit jaar via de 

Wieringermeerpolders - Drente - Duitsland en nu Zalk getrokken is. Vorige week met een paar dagen vorst weer wat westelijker 

opgeschoven dus, of zou er nog meer kou op komst zijn ?(vele Gr. Zaagbekken in onze regio). 

Tot op heden dit seizoen 69 gekleurringde Kleine zwanen uit kunnen lezen en dat geeft een aardig inzicht in hoe ze zich verplaatsen door 

de regio, + een stuk of 10 Toendra Rietganzen een Knobbelzw. en 2 Wilde zwanen.  

 Adrie Hottinga  

21:35 28-01-2007   

Vanaf medio december een Grote gele kwikstaart in Vorchten. Tijdens de ganzentelling van 13 januari ruim 14.000 Kolganzen tussen 

Wapenveld en Terwolde. Op 21 januari 2 Ransuilen die al baltsgeluiden lieten horen in Vorchten. Op 28 januari roofvogeltelling gedaan, 

samen met Gert Jan van Dijk. Ter hoogte van de Marlerwaarden en later in de Buitenwaarden ten noorden van Wijhe een juv. Zeearend 

die een grote vis ving. De afgelopen weken wordt regelmatig een juv. Zeearend gesignaleerd ten noorden van Deventer.  

 Martin Jansen  

14:08 28-01-2007   

Vanochtend tijdens een fietsrondje Elburg-Roggebod opvallend veel grote Zaagbekken. 

Gelderse gracht en kanaaltje bij Kamperveen ± 40 en 5 Nonnetjes. Roggebod Drontermeer 10, Elburgerbrug 12 en havenkanaal Elburg 3.  

 Erik Beek  

12:50 28-01-2007   

Zaterdagmiddag 2 uurtje gevogeld en foto's gemaakt. Oude zeeweg 4 Grote Zilverrreigers, 

100den Ganzen waaronder ik 1 Indische gans heb gezien, een aantal candese, grauwe en kol ganzen. 50 Knobbel zwanen waaronder enkele 

wilde zwanen. Voor de foto's kijk op www.beekjes.nl  

 Sjoerd Radstaak  

18:28 27-01-2007   

Vandaag samen met Rob Compaijen van 10.15 tot 16.30 gevogeld. Erg leuke dag met o.a de volgende soorten: op 'de Knobbel' een Raaf en 

een Grote Lijster tp.  Langs het pad achterlangs naar de Healbergheide een zing. Kruisbek nabij 1ste heideveld, een roep. vrouwtje 

overvliegend bij de infiltratievelden, min. 2 roep. overvliegend bij het smalle pad achterlangs naar de Haelbergheide en vanaf de 

uitkijktoren nog min. 1 roepend. Bij het smalle pad achterlangs ook een roep. Zwarte Specht en roep. Matkop. In het hele stuk opvallend 

veel vogels, m.n Sijsjes, Zwarte- en Kuifmezen. Toen via Klaterweg-Glindeweg naar Doornspijk gefietst. Dit leverde op de Eperweg nog 

een roep. Zwarte Specht op (vluchtroep) als ook een roep. Groene Specht. Even verder een kekkerende vrouw Havik in een Lariks. Via 

Doornspijk naar de Ludgeruskerk gefietst waar maar liefst 21 flamingo's aanwezig waren. Hiervan waren min. 8 Europese, rest 

Chilenen. Van deze 8 Euro's waren 2 in 1ste w(?) kleed met bruingrijze bovendelen (veel zwart), grijze snavelbasis en streping in de nek. 

Verder ook hier (Sijpelbeek) roep. Baardmannetjes, een roep. Waterral en een roep. Witte Kwikstaart overvl. 'Het Goor' leverde slechts 

6 Grote Canadese Ganzen en 3 Grote Zilverreigers op. Strandbad bij Elburg leverde een zeer fraaie 1ste winter Geelpootmeeuw op en 

(waarschijnlijke) 3de wk. Pontische Meeuw. Van beide vogels foto's gemaakt, maar Pont was geen 'typische' Pont met peervormig kopje, 

lange snavel zonder gonyshoek etc. Snel eens betere literatuur (en mensen) erbij. Laat het tzt alsnog weten. De Geelpootmeeuw was 

wederom een klassieker, meestal de moeilijkere van de twee soorten qua herkenning. Hier vloog overigens ook nog een Witte Kwikstaart 

roepend over. Daarna via de haven naar 't Harde. In en rond de haven vele Grote Zaagbekken en 2 vrouwelijke Nonnetjes. Langs de 

Stadsweg even later, zonder Rob, nog 8 'onopvallende' Goudvinken (4m/4v). Leuke regiodag dus!  

 Helma Schoonhoven  

19:34 25-01-2007   

Het is geen vogel, dus het hoort hier eigenlijk niet thuis, al vond ik het wel opmerkelijk: bij een gezin in Nunspeet werd een Otter 

aangetroffen in hun vijver: alle 22 vissen waren opgegeten! De mensen hebben aan de bel getrokken en het dier is overgebracht naar 

Lelystad, waar een opvangcentrum zit.  
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 Martin Jansen  

17:25 25-01-2007   

Vanmiddag voor de Sijpelbeek Veluwemeer 19 Flamingo's. De meesten Chilenen, zeker 4 Europese ertussen. 

Ook daar een IJsvogel, een Dodaars, wat Pijlstaarten en een enkel Nonnetje op het water. 

Een eenzame overvliegende en luid roepende Kleine Zwaan. Vanaf het water kwam geen antwoord. 

De Kleine Zwaan die niet meer kon vliegen en al een tijdje bij de Korte Waarden zat is uiteindelijk gepakt door een Vos (zie melding van 

15-01).  

 Chris Herzog  

21:01 24-01-2007   

Wel wat laat, maar zaterdagochtend 20-1 waren er 6 Appelvinken aanwezig in en om de Natuurtuin in Harderwijk. De Grote Gele Kwik is 

inderdaad de laatste jaren in de wintermaanden regelmatig te zien bij de strandjes langs het Zeepad in Harderwijk. Hij laat zich ook vaak 

bekijken bij plassen op het platte dak van Dirk van de Broek op de Vuldersbrink, in de binnenstad. Hij is daar te bekijken vanaf de galerij 

van de appartementen. Ik neem aan dat het steeds hetzelfde exemplaar is.  

 Dimitri Mulder  

13:40 24-01-2007   

4 mooie appelvinken waren vanmiddag heel gezellig aan het fluiten in de bomen bij de oude begraafplaats van Harderwijk (Oosteinde). 

Helma Schoonhoven  

07:35 24-01-2007   

Sinds het wat kouder is wordt mijn dag weer verstrooid door genode gasten die mijn tafeltje-dekje-tuin vereren met een bezoek. Het 

barst van de Grote bonte spechten, Gaaien, Eksters, die onmogelijke Spreeuwen, Staartmezen, Turkse tortels, etc. Ik besef ook wel dat 

ze in de natuur zelf zat kunnen vinden, maar ik vind het zo gezellig!  

 Jan Nijendijk  

17:09 21-01-2007   

21-01-07 

Vandaag een bezoek aan de Arkemheenpolder gebracht. Prachtige polderluchten.     Gemengde groepen van Brandganzen, kolganzen en 

grauweganzen verder een bloemlezing uit: Kieviten, goudplevieren. grote zilverreiger, smienten, kuifeenden, krakeenden, bergeenden, 

graspiepers, torenvalk, buizerd en een jagende slechtvalk terhoogte van het Nekkeveld. [/b]  

 Dimitri Mulder  

16:20 20-01-2007   

Vandaag bij de monding van de hierdense beek: 

een Witgatje, veel kievitten met goudplevieren, brilduikers en een heel mooi mannetje 2kj Blauwe Kiekendief.  

 Jan Nijendijk  

12:31 20-01-2007   

Vrijdagmiddag na de stevige storm keek ik vanuit mijn kamer de tuin in naar mijn bloeiende Hamamaelis. Als kleur contrast zat op die gele 

bloemen een groen vogeltje. Ik dacht eerst dat's snel nu al!  

Het was een tjif-tjaf.  

In de Atlas van de Nederlandse Vogels zag ik dat detjif-tjaf in januari sporadisch wordt waargenomen in Nederland.  

 roel pannekoek  

19:23 18-01-2007   

Vanmiddag (do 18/1) heb ik een mirakel gezien: achteruit vliegende eenden! 

Met de zware storm en hevige rukwinden zochten alle eenden van het Wolderwijd een goed heenkomen richting het vasteland. Bij het 

terugvliegen naar het water werden ze een speelbal van de wind en vlogen dus achteruit.  

 Dimitri Mulder  

08:44 18-01-2007   

heb de grote gele kwik ook gezien michiel, 

Vrijwel iedere winter is er tenminste één aanwezig. meestal langs de strandjes van het Wolderwijd. leuk!  

 Michiel de Vries  

20:50 17-01-2007   

Vanmiddag zat er weer een Grote Gele Kwikstaart voedsel te zoeken langs de grote plas op het grasveld achter ons huis. Of het dezelfde 

is als de vorige keer weet ik niet maar het is wel op percies dezelfde plek als de vorige waarneming. 

Gisteren zat er een vrouwtje Sperwer bij ons in de tuin een mus op te eten. Zij vloog op toen ze mij zag.  

 ROEL PANNEKOEK  

20:07 15-01-2007   

Zondagmorgen 14/1 een stralende dag op de Uddelse Hei met 2 Klapeksters en op een aanpalende akker meer dan 60 Veldleeuweriken. 

Hedenmorgen 15/1 thuis rond 07.00 uur een zingende Merel.  

 Martin Jansen  

17:44 15-01-2007   

Vanmiddag Korte Waarden Veluwemeer, in het kort gemaaide riet tientallen Watersnippen en 2 Waterpiepers. In het riet wat er nog 

staat wat Rietgorzen te zien en Waterrallen en Baardmannetjes te horen. 

Verder zit daar al een tijdje een Kleine zwaan die niet meer kan vliegen. Het beest ziet er nog wel fit uit en rent en zwemt als de beste. 

In onze omgeving nog maar heel weinig Kleine zwanen, in de Flevopolders nog een kleine 500, bij Hierden een paar op gras en rond 

Kamperveen en Zalk lage aantallen. 

Veel geringde Kleine zwanen die op het Veluwemeer en in de Flevo zaten worden nu al in Duitsland gezien, een vroege voorjaarstrek dus.  

 Rob Compaijen  

12:42 13-01-2007   

Wellicht ten overvloede, maar de reacties kunnen naar mijn e-mail adres gestuurd worden: innersilence_kingdom@hotmail.com. Hopelijk 

levert het wat op!  

 Rob Compaijen  

10:41 13-01-2007   

Aankomende zomer zou ik graag de vlindersoort de Sleedoornpage zien. Daarnaast lijkt het me leuk om er een klein inventarisatie-

onderzoekje naar te doen. De Sleedoornpage is een in Nederland zeldzame soort, die in veel gebieden achteruit gaat, maar het juist in 

stedelijke gebieden langs de Veluwerand steeds beter doet. Het voorkomen in stedelijke gebieden komt door het groeien van de - je 

raadt het al! - Sleedoorn in parken en tuinen. Van de Vlinderstichting kreeg ik te horen dat ze vrij recente (afgelopen decennium) 

waarnemingen van Sleedoornpages uit de bebouwde kom van Elburg en 't Harde in hun database hebben. 

Mijn vraag aan de lezers van deze pagina is dus of ze waarnemingen van de soort zouden willen doorgeven? Voor het geval mensen niet 

weten hoe een Sleedoornpage eruit ziet: http://www.vlindernet.nl/afb/vlinderinfo/Levend/T/Thecbetu_L1_BvRIb_.jpg . Hij is iets 

kleiner dan een Klein Koolwitje. 
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Mocht je nog nooit een Sleedoornpage hebben gezien maar wel een Sleedoorn in de tuin hebben, kijk dan eens in de 'oksels' van de takken 

van de Sleedoorn; daar leggen de vlinders namelijk de eitjes. http://www.vlindernet.nl/afb/vlinderinfo/Ei/T/Thecbetu_E1_SvKA_.jpg De 

beste tijd om voor eitjes te controleren is deze tijd! 

Mocht je ook geen Sleedoorn in de tuin hebben zou je dan wellicht plekken waar (veel)Sleedoorn groeit kunnen doorgeven? Voornamelijk 

in de regio 't Harde, Elburg en Nunspeet.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie!  

 Benno van den Hoek  

18:22 12-01-2007   

Vandaag was het groepje Goudvinken uitgegroeid tot een clubje van 5 a 6.  

 Benno van den Hoek  

11:44 11-01-2007   

In de tuin van het gemeentehuis in Oldebroek bevonden zich vanmorgen 3 Goudvinken, w.v. 1 M en 2 V. Door andere medewerkers waren 

de vogels al eerder gezien.  

 Michiel de Vries  

20:36 10-01-2007   

Dimitri,Ik woon in Stadsweiden op de Staverenmeen 10 in Harderwijk. Na zondag heb ik de Grote Gele Kwikstaart niet meer gezien.  

 jelle hettema  

18:11 10-01-2007   

Hierden, brede weg, rond 8 uur vanochtend op weg fietsend naar school heb ik een kerkuil over de weg heen en weer zien vliegen 

Martin Jansen  

18:03 09-01-2007   

In het Goor (nabij Kerkdijk, Ludgeruskerkje) zag het vanmiddag af en toe zwart van de Goudplevieren en Kievitten. Schatting Goudplevier 

15.000 en Kievit 5.000. 

 Martin Jansen  

18:16 08-01-2007   

Vanmiddag 1 Waterpieper, Drontermeerdijk ter hoogte van de Strekdam  

 Dimitri Mulder  

12:28 08-01-2007   

Waar is jullie huis Michiel?  

 Michiel de Vries  

16:49 07-01-2007   

Gisteren en vandaag zat er een Grote Gele Kwikstaart in een grote plas op het grasveld achter ons huis. Hij laat zich goed bekijken van 

uit ons huis terwijl hij de blaadjes in de plas omkeerd op zoek naar voedsel.  

 Martin Jansen  

12:57 05-01-2007   

Vanochtend man Blauwe Kiekendief Ellerweg nabij Elburgerbrug + 2 Casarca's  

 Martin Jansen  

17:15 02-01-2007   

Rond 16:00 uur Oude Zeeweg een vrouw of juv. Blauwe Kiekendief.  

 Webmaster  

15:24 01-01-2007   

Bij deze wens ik alle bezoekers van deze site een heel gelukkig, gezond en vogelrijk 2007 toe!  

 Adrie Hottinga  

12:03 01-01-2007   

Op 1 januari 2007: Wapenvelderbroek: 6770 Kolgans, 153 Grauwe gans, 11 Canadese gans, 16 Kleine zwaan, 10 Knobbelzwaan, 2 Soepgans, 

1 Grote zilverreiger, 175 Kauwtjes en bij kwelsootje Zijbroek Vorchten 1 Grote gele kwikstaart.  

 Martin Jansen  

12:00 01-01-2007   

Gisteren met wind werd het vogelrichtlijngebied Veluwemeer voor de zoveelste keer dit winterseizoen van zijn verstoringsgevoelige 

vogels ontdaan. 4 Kitesurfers en 1 surfplank op het smalle deel van het meer. Slechts 28 Kleine zwanen op de rustplaats voor het 

Ludgeruskerkje. Eerder die dag werden op akkers in O-Flevo op twee plaatsen bewust honden op groepen Kleine zwanen afgestuurd. Zo 

vrij als een vogel of vogelvrij?  

 Adrie Hottinga  

11:13 01-01-2007   

Op 2512-2006 1 Bosuil - in schoorsteen woning Kloosterbos Wapeneveld. Op tweede kerstdag - 26-12-2006: Wapenveldsebroek 4907 

Kolgans (1 groene halsring X 49), 811 Grauwe gans, 15 Soepgans, Mag. gans 1, Nijlgans 2, Brandgans 10, Wilde zwaan 16, Kleine zwaan 1 en 

10 Knobbelzwaan. Vorchten: 2 Ransuil. Op 30-12-2006 1 Grote gele kwik, 1 Kerkuil en 2 Steenuil - Kerkweg 10 Vorchten.  
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