
11:33 31-12-2008 

Lubbert Franken  

Gistermiddag gewandeld rond de zandverstuiving op de Haere Doornspijk ,  enkele Boomklevers en Boomkruipers . Op de heide 

aan gekomen een paar Winterkoningkjes en 7 piepers ? die in de boomtoppen en dan weer tussen de heide op de grond zaten. 

Even later zag ik een zwart en wittigachtige vogel voorbij komen die in de top van een denneboom ging zitten (200m) . Ik had 

mijn fototoestel in de hand en heb een paar fotos kunnen maken Hoogstwaarschijnlijk de Klapekster .Teruggereden en tussen 

de weilanden enkele buizerds  en een honderd Koperwieken  

17:39 30-12-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer een Zeearend op het ijs. Op brede deel nabij Pierland. 

In een paar grote wakken nog 900 Kleine zwanen en minimaal 211 Wilde zwanen.  

16:53 30-12-2008 

Johan Hettema  

De ijsvogels hebben het moeilijk: vanmiddag rond 13 uur op de Vreeweg, Nunspeet , na het schaatsen, aan de weg op 

prikkeldraad een ijsvogel gezeten; even teruggereden met de auto, en jawel bleef rustig zitten, daarna opvliegend en een tijd 

lang kunnen vervolgen boven (onbevroren ) sloot.  

19:36 29-12-2008 

Jan van Os  

Ging vanmiddag om 4 uur even naar de ijsbaan om te kijken wanneer erop natuurijs geschaatst kon worden en tot mijn verbazing 

zat er een ijsvogel op een tak bij een wak in het randmeer. Regelmatig dook hij naar visjes met groot succes. Teruglopend kwam 

ik nog 2 kramsvogels tegen en op Veluwemeer hoorden ik de wilde zwanen, terwijl er 3 op nog geen 3 meter uit de kant aan het 

fourrangeren waren.  

00:41 29-12-2008 

Martin Jansen  

Vergeten te melden: bij eiland de Ral aan de rand van het ijs 4 Lepelaars. Beesten zaten steeds bij de monding van de 

Hierdense Beek, een week terug bij Polsmaten (daar ligt nu ijs). 

Best wel een leuke combinatie, Lepelaar-ijs.  

00:30 29-12-2008 

Martin Jansen  

De afgelopen week weer veel Kleine zwanen op de randmeren. 24 dec. Veluwemeer 1706 en een schatting van 200 Wilde zwanen. 

Vanochtend nog maximaal 1500 Kleine zwaan in diverse grote wakken. 25 dec. bij Reve/Drontermeer 1 Roerdomp. Vanochtend 

plotseling leuke aantallen Grote Zilverreigers, 19 bij het lozingspunt van de RWZI Elburg, 21 op het eiland de Ral tegenover 

Polsmaten en 4 bij de Klink/Veluwemeer.  

20:17 26-12-2008 

Lubbert Franken  

Vanmorgen om half negen een wandeling gemaakt rond het beekhuizerzand enkele bonte spechten gehoord en gezien. Terug 

langs het veluwerandmeer in een weiland een honderdtal koperwieken met een aantal kramsvogels er tussen een eindje verder 

streken een tweehonderd kolganzen in een weiland neer met op de achtergrond twee zilverreigers. 

 

Vanmiddag een wandeling gemaakt aan de aardhuisweg(uddel) daar een overvliegende en roepende zwarte specht. 

19:18 22-12-2008 

Sjoerd Radstaak  

21-12-'08: van half 1 tot 4 uur gevogeld rondom Elburg. Onderweg er naar toe langs de Puttenerse Beek een Grote Zilverreiger. 

Op Veluwe Strandbad een 6-8 Appelvinken en - tussen een groepje Staartmezen - naast een gewone Goudhaan ook een 

spetterende Vuurgoudhaan. Over de brug bij Elburg een mannetje Grote Zaagbek. Vervolgens omgefietst naar de 'landtong' 

met het jachthaventje en scouting. Hier 10 vrouwtjes en 4 mannetjes Nonnetjes. Ook een roepende IJsvogel. Even later een 

2de exemplaar in de hoek waar vorig jaar Oeverzwaluwen hebben gebroed. 1 Waterpieper vloog hier al roepend over.  

 

Toen richting Noordeinde gefietst. Langs de dijk weer 2 Waterpiepers en bij het 'Duitse' huisje in de vaart nog maar weer 

eens een IJvogeltje. Langs de Blaauwsweg een tweetal vrouwelijke Blauwe Kiekendieven (eind + begin Blaauwsweg), 8 Grote 

Zilverreigers en in een club van 1000-den Kieviten en Goudplevieren een 3-4 Bonte Strandlopers en 1 Kemphaan. Al met al best 

aardig dagje met leuke soortjes en lekker weer!    

21:53 15-12-2008 

Jan van Os  

50 cm uit de kant tov Randmeer ongeveer 100 tafeleenden slapende met daartussen een stuk of 10 kuifeenden, terwijl er ook 

nog 1 rietgors rond vloog  

17:41 14-12-2008 

Adrie Hottinga  

7-12-2008 twee Raven in Vorchten en ook op 14-12-2008. Fouragerend op maisakers. 

13-12-2008: vier Grote Zilverreiver in Vorchten  

13-12-2008: 6500 Kolgans Werven/Wapenveld 

13-12-2008: één Goudvink Kerkweg 10 Vorchten  

19:29 13-12-2008 

Johan Hettema  

Tussen 13 en 16 Veluwerandmeer-weilanden  bij Doornspijk: 

2 grote zilverreigers, div. buizerds en torenvalken actief, 1 man blauwe kiekendief, laag boven de weilanden en sloot/rietkragen 

glijdend; groepen nijlganzen/grauwe ganzen en kolganzen; enkele watersnippen, groepen kievitten en goudplevieren.  

17:25 13-12-2008 

Wim Smit  

Vanmiddag in de Putter Polder en Polder Arkemheen opvallend veel Kemphanen. Resp. 110 en 25 ex.  Kievieten en Goudplevieren 

te over. PP. 3 Bonte Strandlopers ,1 Gr. Zilverreiger. In de PA nog 2 Gr. Zilverreigers . Totaal 43 Kl. Zwanen waarvan 1 juv.  

17:52 09-12-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag monding Hierdense Beek 5 Lepelaars. 

Veluwemeer 185 Wilde zwaan, 1155 Kleine zwaan. 

Hoophuizen in een hele grote groep Sijzen (200?) ongeveer 50 Grote Barmsijzen.  

22:11 08-12-2008 
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Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer een Kleine zwaan met wel erg veel zwart op de snavel. Percentage geel valt ruim binnen de grens voor 

Fluitzwaan, echter het geel zit op de verkeerde plaats (niet voor het oog). Dezelfde vogel ook op 28-11 gezien op het 

Veluwemeer. Zie http://waarneming.nl/waarneming/view/41186197  

14:22 06-12-2008 

Jaap Denee  

Klopt, Dimitri: check deze link/foto: 

 

http://www.dutchbirding.nl/pics/temp/blstaart20081206.jpg  

00:46 06-12-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 1136 Kleine zwanen met slechts 7 jongen. Ook de Wilde zwaan was weer goed vertegenwoordigd, 147 

stuks waarvan 22 juveniel. Het wier begint op te raken, want alle zwanen verplaatsen zich steeds meer naar de diepere delen 

van het meer. 

Verder Ecolint 1 Pontische Meeuw. Polsmaten 1 Witgat, 1 Grote Gele Kwikstaart en bij Hoophuizen 1 Witgat, 1 vrouw Blauwe 

Kiekendief. Op de camping daar 1 Vuurgoudhaantje.  

15:29 05-12-2008 

Dimitri  

Is mij ontgaan maar er schijnt een BLAUWSTAART (!!) zich tegen een raam te pletter te hebben gevlogen in Putten!!! zie: 

 

SOVON-nieuws  

18:52 04-12-2008 

Douwe v/d Zee  

Vanmiddag o.a. in de Ketelhaven a/d kant v/d stuw: Roodhalsfuut 1ex. t.p. / slapend. 

20:07 29-11-2008 

Dimitri  

Vannochtend in Zeewolde langs de gezelweg 8 prachtige Pestvogels waargenomen. Wat een mooi geluid maken die beestjes toch!  

16:35 29-11-2008 

Martin Jansen  

Gisteren vergeten te vermelden, maar best wel bijzonder voor eind november, 5 Lepelaars bij de monding van de Hierdense 

beek, op hun karakteristieke wijze foeragerend (maaiende beweging).  

23:58 28-11-2008 

Martin Jansen  

Hoophuizen vanmiddag grote gemengde groepen Sijzen / Grote Barmsijzen op Elzenproppen. 4 Appelvinken daar. Stobbenweg 

O-Flevo 1 Grote Gele Kwikstaart in een slootkant. 

20:45 27-11-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Wolderwijd Gelderse zijde 2 grote groepen Barmsijzen, samen minimaal 100 exemplaren (overvliegend, 

groot/klein?).  

22:01 26-11-2008 

Martin Jansen  

Ha Wim, 

Toevallig (?) was ik vanmiddag ook bij het Veluwemeer. 

Totaal 94 Wilde zwaan waarvan 17 jongen. Totaal 638 Kleine zwaan waarvan de meesten op het brede deel van het meer rond 

Hoophuizen.  

21:18 26-11-2008 

Wim Smit  

Gisteren 25nov. vonden we met hulp van Martin Jansen 600 Kl. Zwanen langs de Oudebosweg bij Elburg. Bij Polsmaten 200 Kl. 

Zwanen met daartussen 10tallen Wilde Zw. Ook tientallen Nonnetjes, Brilduikers. Bij Bremerberg zeer veel, 10duizend? 

Tafeleenden en Kuifeenden. Bij de Ludgeruskerk een Bl. Kiek (man) 

Vandaag 26nov. de zoektocht voortgezet bij Hoophuizen. Hetzelfde patroon wat aanallen betreft. Klapper van de dag waren 2 

Rode Wouwen die richting Harderwijk vlogen. 

Een Appelvink op de camping. Mooi dagje!!  

20:38 24-11-2008 

Martin Jansen  

Vrijdagmiddag 21-11 twee Kleine zwanen aan de Stobbenweg, O-Flevo, met ringen TUZ en TVH. Zondagochtend 23-11 werden ze 

gezien in Slimbridge, west Engeland, hemelsbreed 625 km vanaf Elburg. Kijk, dat is nog eens leuke info!  

20:19 23-11-2008 

Martin Jansen  

Door de steeds hogere waterstand in de randmeren zijn de Kleine zwanen vandaag massaal weggetrokken. Vanochtend bij het 

Wolderwijd in 1,5 uur tijd 227 vogels naar het zuidwesten. Het Veluwemeer is er sinds donderdag meer dan 1000 kwijtgeraakt. 

Een geringde vogel die ik gistermiddag om 15.00 uur nog zag nabij de Oude Zeeweg (halsband 948A), werd vanmiddag gespot in 

de Wieringermeerpolder op een akker met oogstresten van suikerbieten. 

Vanochtend Wolderwijd/Strand Horst 1 Grote Gele Kwikstaart. Wolderwijd 5 Wilde zwaan. Veluwemeer 72 Wilde zwanen 

waaronder 1 vogel met een ring van een Fins ringproject. Verder zijn dit weekend eindelijk de Grote Zaagbekken en Nonnetjes 

massaal gearriveerd.  

13:56 23-11-2008 

Theo  

Bij het infiltratiebekken van de GPS in Nunspeet een Grote gele kwikstaart  

17:04 22-11-2008 

Theo  

leuke waarneming in de tuin vandaag (kleine) Barmsijs  

20:56 21-11-2008 

Martin Jansen  

Vandaag aan de Stobbenweg bij het Greppelveld een bekend Kleine zwanen paartje. Het betrof de geringde vogels TUZ en TVH 

die in Engeland de namen Bianco en Rosso gekregen hebben. Al sinds het jaar 2000 overwinteren deze vogels in het WWT-

centre Slimbridge aan de westkust. De aankomst van de verschillende Kleine zwanen daar is te volgen via de volgende weblog: 
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http://www.wwt.org.uk/blog/821/bewicksswandiary.html 

Verder bij de Stobbenweg 2 Raven en 1 man Blauwe Kiekendief. Door de harde NW wind en de vele neerslag is het water in de 

randmeren snel gestegen. Waarschijnlijk zullen de nu aanwezige Kleine zwanen snel vertrekken omdat het voedsel onbereikbaar 

wordt.  

21:46 20-11-2008 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer 339 Kleine zwaan. 

Vandaag Veluwemeer 1879 Kleine zwaan. 

Ze zijn dit jaar erg laat en tot dusver in lage aantallen. Tot heden zit ongeveer de helft van de Kleine zwanen binnen Nederland 

op de Veluwerandmeren. 

Verder vandaag 1 man Blauwe Kiekendief bij het Ludgeruskerkje en 2 maal een groep Barmsijzen, bij de Lage Bijssel en bij 

Hoophuizen.  

19:06 17-11-2008 

Christien Mouw  

Dank voor alle mailtjes ivm de waargenomen Sneeuwgors! 

Leuk te weten dat we dit bijzondere vogeltje dus wel vaker kunnen aantreffen boven de Stakenberger heide! 

21:20 16-11-2008 

Christien Mouw  

Vanmorgen een Sneeuwgors waargenomen op de Elspeter heide. Hij zat boven in de top van een opslag dennetje over de hei uit 

te kijken. Mijn vraag is of er vaker Sneeuwgorzen worden waargenomen hier, of dat we hier wellicht met een dwaalgast te 

maken hebben.  

 

Overigens bijzonder veel grote groepen Wilde Ganzen zien overtrekken vandaag, het merendeel trok richting Groot Britt. Een 

enkele, vaak veel kleine groep, trok in Zuidelijke richting.  

22:23 15-11-2008 

Christien Mouw  

Vanmorgen twee Houtsnippen waargenomen op de Stakenbergerheide. 

Een Slechtvalk gezien boven het voormalig PTT-terrein op Elspeter heide .  

17:01 13-11-2008 

Martin Jansen  

Ik had op deze pagina al eens gemeld dat Strand Horst een mooie trektellocatie is. Vanochtend daar een naar ZW 

overvliegende IJsgors. 

Wolderwijd vanochtend om 07:30 uur 534 Kleine zwaan. 160 daarvan wegtrekkend naar Flevopolder en richting ZW. De rest lag 

er om 11:00 uur nog, foeragerend op kranswierbulbillen. Verder bij Harderwijk 1 Grote Gele Kwik. 

Gisteren Veluwemeer 1352 Kleine zwaan en 39 Wilde zwaan.  

19:06 10-11-2008 

Rob Compaijen  

Gistermorgen (09-11) een Grote Gele Kwikstaart op het schuurdak in de tuin (Feithstr., Elburg). 's Middags twee Appelvinken. 

Vanmorgen op station 't Harde een rondvliegende Grote Gele Kwikstaart.  

17:24 10-11-2008 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een grote gele kwikstaart in het centrum van Nijkerk langs de beek die daar stroomt.  Gisteren en vandaag kleine 

zwanen die overvliegen boven ons huis. Gisteren gekeken of ik ze zag in de grote groep zwanen op het Wolderwijd. Maar dit 

waren alleen knobbelzwanen. Wel zat er een brilduiker vrouwtje tussen een grote groep meerkoeten.  

22:14 09-11-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 143 Kleine zwaan vakkundig verwijderd door speedsurfers. Alles naar ZW uit het gebied. De 

trektelposten ZW van de randmeren hadden mooie scores. 

Polsmaten 1 man Blauwe Kiekendief, 1 Waterpieper en 1 ad. en 1 1kj Pontische Meeuw (wat zijn die eerstejaars Ponten toch 

fantastisch mooi). Verder Veluwemeer vanochtend 950 Kleine zwaan, vanmiddag waren dat er zeker 200 meer.  Wilde zwaan nu 

een 35 stuks.  

10:13 09-11-2008 

Rob Compaijen  

Op 'De Haere' was gistermiddag een Klapekster aanwezig. Liet zich fraai bekijken. Daar ook twee langsvliegende Raven.  

17:33 05-11-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer/Ecolint 1 Roerdomp. 

Wolderwijd 44 Kleine zwaan en 1 Grote Gele Kwik. Veluwemeer 519 Kleine zwaan en 16 Wilde zwaan. Vandaag voor het eerst 

weer een aantal (4) geringde vogels uit kunnen lezen. Twee daarvan had ik vorig jaar ook op de randmeren.  

20:03 02-11-2008 

Rob Compaijen  

Gisteravond een roepende Steenuil nabij 'De Voord' in Elburg. 

Vanmiddag langs de Laanzichtsweg ('t Harde), ter hoogte van Zwaluwenburg, een Zwarte Specht. De Bovenheigraag leverde een 

langsvliegende Smelleken op, evenals op twee plaatsen een roepende Goudvink. Daar ook: een groepje Sijzen, veel lijsters 

(voornamelijk Koperwieken, maar ook Kramsvogels) en een aantal Veldleeuwerikken op trek.  

14:10 02-11-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend 1 vrouw Middelste Zaagbek op het Veluwemeer.  

11:03 01-11-2008 

Benno van den Hoek  

Goede waarneming Martin, die Grote pieper! 

Volgens de DBA-site worden er de laatste dagen op diverse plaatsen in Nederland Notenkrakers en Pestvogel gezien. Oproep 

aan alle waarnemers op de Noord-Veluwe: kijk naar ze uit!  

19:40 31-10-2008 

Martin Jansen  
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Vanmiddag de eerste jonge Kleine zwanen op zowel Drontermeer als Veluwemeer. Van 1 familie waren de jongen opvallend klein. 

Totaal nu 8 Kleine zwaan op het Drontermeer en 107 op het Veluwemeer. De vogels zijn dit jaar extreem laat en tot dusver in 

erg lage aantallen. Bij de Oude Zeeweg 1 man Blauwe Kiekendief, 2 cy.  

17:28 30-10-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag 14:05 uur 3 Kraanvogels richting ZW in de lengterichting van het Veluwemeer, waarneming nabij Kerkdijk. Paar keer 

mooi roepend.  

15:04 29-10-2008 

Martin Jansen  

vanochtend Polsmaten 1 2cy man Blauwe Kiekendief. Hoophuizen 1 man Goudvink.  

13:42 28-10-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Gelderse zijde Wolderwijd 1 Roerdomp en 1 Grote Gele Kwik naar ZW. Gisteren daar 3 Grote Gele Kwikken. 

Veluwemeer eindelijk wat meer Kleine zwanen, vanochtend 79. 

Heel verrassend en mooi was een Grote Pieper bij Polsmaten. Vogel zat in een schapenwei naast het nieuwe fietspad. Ging luid 

roepend naar ZW.  

21:50 26-10-2008 

Christien Mouw  

Twee Klapeksters op paaltje bij de schapenweide bij de 'Grasplak', thv de Nunspeterweg. 

Een jagende Blauwe Kiekendief boven de Stakenbergerheide te Elspeet.  

16:52 25-10-2008 

Johan Hettema  

Vandaag Belvederebos te Nunspeet: groep 15-20 koperwieken, wsch trekkers?  

12:21 25-10-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Gelderse zijde Wolderwijd een naar ZW overvliegende Zilverplevier. Al van verre opgepikt op geluid, de zwarte 

okselplekken mooi zichtbaar. Zie je niet zo vaak in de regio. Daar ook 1 Pontische Meeuw (ad.).  

22:03 23-10-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd Strand Horst nog een Boerenzwaluw, erg laat. Afgelopen maandag had ik er ook nog 1. Verder daar 2 

Grote Gele Kwikstaarten richting ZW. Jammer dat er daar zoveel lawaai van de snelweg is, anders zou het een mooie locatie 

voor een trektelpost zijn. Vanochtend schatting 500 Koperwieken, paar duizend Spreeuwen en Vinken, ook vele 

Veldleeuwerikken, Zanglijsters, wat Kramsvogels en Grote Lijsters. Helaas kun je de trekroepjes er bijna niet horen en wordt 

determineren er dan niet makkelijker op. 

Plasje Broekbos 90 Krooneenden, 58m/32v.  

19:37 21-10-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Strand Horst 1 Roerdomp en 2 Grote Gele Kwikken. 

Wolderwijd Gelderse kant 1 Pontische Meeuw, 1 Kleine zwaan, schatting 200 Pijlstaarten. 

Veluwemeer 36 Kleine zwanen, 2 Pontische Meeuw, 33 Brilduiker, schatting 600 Pijlstaarten. 

Drontermeer 3 Kleine zwaan, schatting 500 Pijlstaart.  

19:38 19-10-2008 

Christien Mouw  

Groep van ongeveer 40 Kramsvogels en Koperwieken fouragerend in schapenweiden op de Elspeter heide thv de 'Grasplak' bij 

Nunspeterweg.  

19:27 19-10-2008 

Theo den Hertog  

Vanmiddag in de tuin 2 Witkopstaartmezen  

18:49 19-10-2008 

Martin Jansen  

Veluwemeer Kerkdijk 4 Kleine zwaan. 

Drontermeer de Oase 9 Kleine zwaan. 

Vossemeer tussen de poffertjes 10 Kleine zwaan en 1 Wilde zwaan.  

19:58 18-10-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag de eerste Kleine zwaan op het Veluwemeer. Alleen tussen 4500 Knobbels. Ze zijn erg laat dit jaar en met een week 

ZW wind voor de boeg zal het aantal waarschijnlijk laag blijven. De eerste berichten uit de broedgebieden zijn slecht, opnieuw 

erg weinig jongen. 

Gisteren voor het ecolint/Veluwemeer 23 grote meeuwen: 

6 ad. Pontische meeuw, 1 1cy Pont., 1 3cy Pont. 1 ad. Geelpootmeeuw, 10 ad Zilvermeeuw, 2 1cy Zilver, 2 Grote Mantel. 

Vanmiddag daar 3 ad. Pontische meeuw. Veluwemeer Kerkdijk en Hoophuizen in totaal een 600 Pijlstaarten.  

23:59 16-10-2008 

Martin Jansen  

Gisteren bij Hoophuizen een Roerdomp. Beest wilde via de camping naar het ZW vliegen, maar durfde dat niet aan. Deed 4 maal 

een poging en ging uiteindelijk de 4e keer hoog over naar ZW. Dat zie je niet zo vaak. 

Vanochtend Gelderse zijde Wolderwijd 1 Grote Gele Kwik, 1 ad. Geelpootmeeuw en 1 subad. Pontische meeuw (3 kj ?) bij de 

dammetjes van Horst.  

17:06 12-10-2008 

Martin Jansen  

Veluwemeer ecolint 2 Pontische Meeuwen. 

Kerkdijk 122 Pijlstaarten 

Drontermeer Rietland 1 Pontische Meeuw, De Oase 1 Geoorde Fuut, 2 Brilduikers. 

Gelderse Sluis 1 Pontische Meeuw en naar schatting 500 Pijlstaarten.  

14:17 12-10-2008 

Christien Mouw  
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Op vrijdag 10 okt. verschillende groepen Ganzen zien overtrekken, allen richting Groot Brit. 

Torenvalk in boomtop van vliegden op Stakenbergerheide. 

Groep van 14 Tapuiten zingend en zonnend op en tussen de heidepollen.  

22:13 11-10-2008 

Theo  

Vanmiddag even naar Elburg. Bij het Rietland op het Drontermeer 1 witoogeend. voor de hut een IJsvogel en Baardmannetjes. 

Daarnaast veel geschreeuw van Waterral  

19:36 11-10-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend aan de Gelderse zijde van het Wolderwijd tussen 8 en 10 uur fantastische trek van vooral Zanglijster, Koperwiek, 

Vink en ook opvallende groepen Pimpelmezen. 

Uitschieters 3 Grote Gele Kwikstaart en een groepje van 5 Kruisbekken. Bij de dammetjes van strand Horst 67 Pijlstaarten. 

Op het Veluwemeer de afgelopen week de eerste Brilduikers, groepjes van 3 en 13.  

20:53 08-10-2008 

Martin Jansen  

Vanavond Veluwemeer/Ecolint maar liefst 4 ad. Pontische Meeuwen, prachtige witte koppen met zwart oog. Drontermeer in de 

namiddag 660 Pijlstaarten, meest bij de Gelderse Sluis. Tussen Eekt en de Strekdam nog steeds indrukwekkende groepen 

duikeenden. Door het ontbreken van wind liggen ze nu veel meer versrpeid. Had niet echt de tijd om alles te checken, maar 

haalde er wel 2 hybride mannen Tafeleend x Witoogeend uit. Een andere waarnemer had daar nog 2 man Witoogeend.  

19:10 07-10-2008 

Dimitri  

De eerste Koperwieken voor mij van dit najaar vlogen in vrij grote groepen over (3 groepen van maar liefst 20-30 vogels) luid 

pieuh-pend, over mijn huis in het centrum van Harderwijk.  

16:27 07-10-2008 

Christien Mouw  

Waargenomen boven de Stakenbergerheide: 

1 Blauwe kiekendief scherend boven de heide. Groepje Kramsvogels fouragerend in schapenweide achter de 'Grasplak'.  

10:00 06-10-2008 

Benno van den Hoek  

Zaterdag voor de World Birdwatch van 7.20 tot 15.30 uur geteld bij Polsmaten. Al met al hebben we veel geluk gehad met het 

weer (zeker gezien het weer van zondag), hoewel de zuidwesten wind een goede trek belemmerde. Met totaal 15 tellers over de 

gehele dag (piek van 9 pers. tussen 12.00 en 13.00 uur) werden er totaal ruim 5100 vogels geteld. Zoals elk jaar waren er weer 

heel veel Knobbelzwanen (zeker 2500-3000), maar de Meerkoet bleef dit jaar met ca. 500 ex. ver achter op vorig jaar (toen 

circa 11.000, ruim 95% van het landelijk totaal). Verder waren er weinig plaatselijke vogels zoals eenden en de Krooneend was 

een opvallende afwezige op deze plek. Trek was er wel van Graspiepers (totaal ca. 300 ex.) en een enkele Veldleeuwerik en een 

paar Boerenzwaluwen. Naast de vaste IJsvogel en Grote zilvers, was een (op enige afstand) vliegende Slechtvalk het 

hoogtepunt van de dag. Zodra ook alle (inter-) nationale gegevens bekend zijn, volgt er nog een uitgebreider verslag in Anser. 

Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie enthousiaste medewerking.  

13:50 05-10-2008 

Martin Jansen  

Wordt een beetje eentonig, maar vanochtend oude deel Harderbroek 1 vrouw Witoogeend. 

Plasje voor de Kapteinshut 93 Krooneenden, waarvan 70 man, 23 vrouw. Van de mannen slechts 4 jongen ruiend naar adult kleed, 

te herkennen aan de nog niet uitgekleurde snavels en tekening van de wangen.  

16:49 04-10-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag tussen 14:30 en 15:45 uur 5 mannen Witoogeend rond het Rietland/Drontermeer. 4 in de Baai en 1 in het hoekje in 

de luwte van het Rietland. ook 1 hybride Tafeleend x Witoogeend aanwezig. Totaal naar schatting 8000 duikeenden aanwezig, 

2/3 deel Tafeleend. Kamperdijkje 3 Tapuiten.  

23:03 03-10-2008 

Hans raaijmakers  

Steenuil 

 

hessenweg Hierden     roepend in het donker    tijd 22 uur op vr 3-0ktober 2008 

23:00 03-10-2008 

Hans Raaijmakers  

visarend     26 september  2008   plan roerdomp 

 

verder bosruiters lepelaars grote zilver reigers.   Voor meer info daarover raadpleeg op www.waarneming.nl even bij gebieden in 

Flevoland Harderbroek  daar staan meer soorten vermeld en tevens ook waarnemingen van andere. 

 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om waarnemingen van de regio samen te koppelen met waarneming.nl   Dit is een idee.    

 

MVG    

22:56 03-10-2008 

Hans Raaijmakers  

Beflijster    

 

Bloemkampen   27 september  

15:46 02-10-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag oude deel Harderbroek tussen ongeveer 2000 duikeenden (80% Kuifeend) 2 vrouw Witoogeend. Ook 2 geringde 

Kuifeenden met neuszadels af kunnen lezen, Frans ringproject. In het plasje in het Broekbos tussen 2500 

Kuifeend/200Tafeleend 1 man Witoogeend. Daar ook 98 Krooneenden, het plasje zat tjokvol. In de Baai achter de 

Strekdam/Drontermeer 2 mannen en 1 juv. Witoogeend tussen naar schatting 4000 duikeenden, 2/3 deel Tafeleend. In het 

hoekje achter het Rietland ook een grote groep duikeenden, schatting 3000, voornemelijk Kuifeenden, daar niets bijzonders 

kunnen vinden. Rietland 1 overvliegende Roerdomp.  

12:15 30-09-2008 
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Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer Abberteiland 1 man Witoogeend. 

Bij de Gelderse Sluis en Eekt in totaal 290 Pijlstaarten.  

17:52 26-09-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend eiland Zegge in het Wolderwijd 1 Pontische Meeuw. 

Plasje Broekbos 120 Krooneenden. 

Vanmiddag Drontermeer bij Rietland 2 Geoorde Futen en maar liefst 38 Dodaarsjes.  

12:28 25-09-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend met practige weer mooie soorten tijdens een rondje Drontermeer. 

Baai achter Strekdam 1 Roerdomp vliegend en invallend bij het lozingspunt van de waterzuivering. 

Opvallend dat er veel meer eenden lagen dan het afgelopen weekend. Opnieuw WITOOGEENDEN ertussen. 1 juv. Witoogeend 

op hoekje van het Rietland (bruin oog, buikvlek niet geheel, egaal, wit, zwarte vlekjes erin). 1 man Witoogeend rustend in de 

luwte van het eiland Eekt. Totaal aantal duikeenden geschat op 5000.  

De mooiste verrassing kwam toen ik op het Kamperdijkje stond om de eenden af te scopen. 1 juv. ROODKEELPIEPER. Beest 

vloog op ooghoogte voorbij, liet daarbij 4x de kenmerkende erg langgerekte en ijle psiiii roep horen. Duidelijk gezien met kijker 

op 50 meter afstand, onderdelen maakte een veel wittere indruk dan graspieper, vlucht wat minder rukkerig. 

Totaal Drontermeer ca. 270 Pijlstaarten.  

22:49 24-09-2008 

Christien Mouw  

Vanmorgen boven de Elspeter heide een jagende Boomvalk waargenomen. Tevens een groepje van 10 Tapuiten. Hier en daar een 

zingende Veldeeuwerik. De Boerenzwaluwen waren hier nu allen verdwenen.  

16:30 24-09-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Hierden Oostermeen maar liefst 27 Tapuiten op paaltjes en prikkeldraad, ook 1 Paapje. Monding Hierdense Beek 38 

Dodaars. Ecolint Veluwemeer 1 Pontische Meeuw.  

19:05 21-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag tussen de Strekdam en Eekt/Drontermeer veel Dodaarsjes tussen de eenden en Meerkoeten, schatting 40. 1 

Pontische Meeuw en 1 winterkleed Geoorde Fuut. 

Tegenover de Oase/Gelderse Sluis 152 Pijlstaarten, ook weer circa 10 Dodaars, 1 Pontische Meeuw en 1 Visarend. 

Bij de Reve Sluis 1 Visarend. Vossemeer eiland de Zwaan 1 Visarend. Er liggen nog steeds mooie groepen eenden, maar geen 

Witoogeenden meer kunnen vinden.  

17:19 21-09-2008 

Jan van Os  

Vrijdag het zelfdce rondje gereden als woensdag bij de Lepelaarsplassen was het rustig. De havik, wel een man, zat er weer en 

vandaar dat er geen ijsvogels waren te zien. Onderweg wel de baardmannetjes gehoord, maar niet gezien. Vandaar naar het Jan 

van de Boschp[ad en daar was mer te zien, nl. 2 zeearenden tegelijk, diverse buizerden, watersnippen, bonte standlopers, 

wintertalingn, kol en grauwe ganzen. Vandaar naar het bezoekerscentrum in Lelystad en daar konden we genieten van 3 

lepelaars, 2 volwassenen met nog een bedelend jong. Tevens wat wintertalingen, zilverreiger, slobeenden, kuifeenden en zwarte 

ratten. 

Op de Praambult waren de edelherten bezig met begin van de brons, diverse vechtpartijtjes. Verder een paar keer een buizerd, 

zilverreigers, blauwe reigers, veel grauwe ganzen en 6 putters. De visarend was er ook geweest, maar die heb ik niet gezien. 

Via Nijkerk naar huis en nog een 250 brandganzen in de wei, vele grauwe ganzen en een enkele buizerds en nijlganzen. 

22:41 19-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag op het Drontermeer geen Witoogeenden meer kunnen vinden, 2 uur zoeken zonder resultaat. Nog steeds erg veel 

eenden en Meerkoeten tussen de Strekdam en Eekt. Nu wel meer Kuifeenden in de groepen dan eerder deze week.  

22:30 19-09-2008 

Wim Smit  

Vanmiddag op plaat  in het Vossemeer 3ad. en 2 juv. Reuzensterns. Bij de Oase  

1 ad. en 1 juv. Reuzenstern. 15 Gr. Ziverreigers in de polder Oosterwolde. Veel Buizerden in de polder.  

19:42 18-09-2008 

Martin Jansen  

Vanuit het werk even langs het Drontermeer gereden. Totaal 5 Witoogeenden gezien. 1 man tegenover de Oase, 1 man en 1 

vrouw in de luwte van Eekt, 1 man in de Baai en 1 man ten NO van het Rietland. 1 jagende Visarend bij de Oase.  

16:57 18-09-2008 

Jan van Os  

Gisteren met een clubje onder leiding van Nico de Haan een rondje Oostvaardersplassen gedaan. We zijn gestart vanuit Almere 

en verder over de dijk en binnendoor terug. 

Bij de eerste vogelhut hadden we veel geluk, want 3 ijsvogels, die om de beurt op 8 meter afstand van de hut op een tak die in 

het water lag een fraai schouwspel gezien van visjes vangen. Na een halfuurtje show werd het tafereel verstoord door een 

havik. Daar hebben we ook 10 minuten van mogen genieten. Verder een grote koppel baardmannetjes, die niet verder dan op 5 

meter afstand aan het fourangeren waren. Over de dijk rijdend was het een fraai gezicht om zoveel duikeenden, de meeste 

waren kuifeenden en tafeleenden te zien.Het aantal liep snel op naar 4000 stuks. 

 

Bij de hoofdingang van de OVP was er een mooi tafereel van de lepalaars, wintertalingen, smienten en enkele andere soorten, 

zoals tafeleend en slobeend. 

 

Lopend naar de zeearendhut, hadden we het geluk dat de zeearend door 3 buizerds werd verjaagd, c.q. aangevallen. Tijdens de 

lunch kwam er een mevrouw naar Nico met een dood vogeltje, maar dat was niet te zien of het een kleine karekiet was of een 

rietzanger. 

 

Al met al een mooie dag met als resultaat 53 verschillende vogels. 

 

Morgen ga ik het zelfstandig proberen, want het tafereel van ijsvogels was fantastisch. 
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22:43 17-09-2008 

Benno van den Hoek  

De Boerenzwaluwen zijn inmiddels ook volop bezig aan hun trektocht naar Afrika. Na een flinke afname in de afgelopen week is 

de slaapplaats bij Elburg nu zo goed als verlaten. Vanavond was de laatste sessie met zo'n 25 gevangen vogels en hooguit 100-

150 zwaluwen in de lucht (zie ter vergelijking mijn bericht van 10-9). De laatste 2 avonden zorgde een Boomvalk ook nog eens 

voor flinke onrust. Vanavond was tevens een Visarend boven het Veluwemeer te zien. Totaal hebben we vanaf eind juli ca. 5000 

Boerenzwaluwen geringd. 

Med. Bennie v.d. Brink: vanmorgen een roepende Buidelmees op de Korte Waarden (Elburg).  

18:27 17-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag een grote groep Tafel- en Kuifeenden tussen de Strekdam en het eiland Eekt/Drontermeer afgezocht op 

bijzonderheden. Maar liefst 7 Witoogeenden gevonden, 4 man, 1 vrouw en 2 juv. Naar schatting in het gebied nu 10.000 

duikeenden aanwezig waarvan 60% Tafeleend, rest Kuifeend.  

18:00 16-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag prachtige groepen duikeendjes tussen Elburg en Eekt/Drontermeer, schatting 2000 Kuif-/Tafeleend. Het is weer 

september dus: 1 man WITOOGEEND. Ook een man Topper er tussen. In de Baai 1 ad. Pontische Meeuw. Bij Eekt 1 ad. 

winterkleed Geoorde Fuut. 

Vanochtend Veluwemeer Ecolint 1 ad. Visarend.  

17:16 15-09-2008 

Martin Jansen  

Gisterochtend Drontermeer/Oase 1 Visarend (1 kj) en 2 Reuzensterns. 

Vossemeer plaat 2 Reusenstern, 1 juv. 

Vandaag gezeild op het Veluwemeer, 4 Visarenden, mogelijk een 5e maar een dubbeltelling niet uit kunnen sluiten. 3 op het 

smalle deel en 1 bij de monding van de Hierdense Beek. Verder 2 Pontische Meeuwen, (Pierland/Ecolint) en 1 Geelpootmeeuw bij 

de Rivieracamping. Al deze meeuwen adult.  

13:51 14-09-2008 

Gert van Veldhuizen  

Vanmorgen was ik tussen Nulde en Horst om ganzen en zwanen te tellen voor SOVON. Dat was niet zo'n succes: slechts 1 adulte 

Knobbelzwaan en 2 juvenielen. Toch werd het een leuke ochtend. Ik bevond me ineens temidden van een groep van 6 Paapjes. Ze 

waren totaal niet schuw en lieten zich prachtig bekijken. Toen er zich ook nog een Tapuit bijvoegde leek het wel een foto uit de 

kalender van Vogelbescherming. Een beeld op mijn netvlies dat ik nog lang zal koesteren.  

12:21 13-09-2008 

Martin Jansen  

Zojuist tussen 11 en 12 uur trektellen vanuit de tuin. Na passage van het regenfront ging het even compleet los!! 

Eerst een paar buizerds, een groepje van 6 reigers naar ZW (mogelijk Purpers) en toen vormde zich een bel van maar liefst 23 

Wespendieven!! Toen dat voorbij dreef flapte er een Visarend op 100 meter hoogte over ons huis. In dat uurtje ook nog 6 

Sperwers, 5 Bruine Kieken, 1 Slechtvalk, in totaal 10 Buizerds, 2 groepen Goudplevieren, totaal ongeveer 150 stuks en ook nog 

een groepje van 3 Gierzwaluwen!! (13 sept!!).  

12:24 12-09-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland/Drontermeer 1 Buidelmees voor het kijkscherm. 

Op het Kamperdijkje 2 Tapuiten.  

13:52 11-09-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Hierden Oostermeen (randmeerkust) 15 Paapjes, 1 Roodborsttapuit, 9 Tapuit, 1 Visarend (adult), 1 Pontische Meeuw 

en 1 Reuzenstern.  

Nabij Hoophuizen aan de Killenbeekweg 7 Paapjes, 2 Roodborsttapuit en 1 Tapuit. Varelseweg 1 Paapje. NO van Hoophuizen 21 

Dodaars en 1 Grote Zilverreiger. Bij Pierland 13 Krooneenden (7 man) en ZW van Hoophuizen 5 Krooneend (4 man). 

Oude Zeeweg 2 Tapuit. Kerkdijk 6 Chileense Flamingo.  

16:27 10-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Vossemeer plaat 14 Reuzensterns (5 juv), bij de Hanzelijntunnel/Drontermeer 2 Reuzenst., bij de Oase 3 en bij Eekt 

1. Ze doen het dit jaar erg goed. 

Bij de Gelderse sluis 1 Pontische Meeuw en 94 Pijlstaarten. 

Eekt 4 Pijlstaart, 4 Krooneend. Baai Strekdam al weer mooie groepen duikeenden, 500 Kuif en 400 Tafel. Daar 1 man Rosse 

Stekelstaart en 4 Krooneend, ook de eerste Smienten.  

13:50 10-09-2008 

Benno van den Hoek  

Dinsdagavond (na een onderbreking van 5 dagen) weer geringd op de Boerenzwaluwslaapplaats aan de Korte Waarden bij Elburg. 

Eerst (vanaf 19.30 uur) nog weinig zwaluwen boven het rietland, maar in een half uurtje groeide de groep razendsnel uit tot een 

slaapplaats van zeker 10-20.000 vogels. Uiteindelijk werden er zo'n 215 gevangen en geringd. Leuke bijvangst aan het begin van 

de avond was een 1e jaars IJsvogel (geringd ex., paar wkn. geleden door ons gevangen op deze plaats).  

21:02 09-09-2008 

Helma Schoonhoven  

Al dagenlang iedere avond een Bosuil te horen in de bomen achter mijn huis, Randweg, Nunspeet. Niks bijzonders, maar wel leuk 

om te horen.  

18:32 08-09-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer Elburgerbrug 1 Pontische Meeuw en 1 Reuzenstern. 

Drontermeer iets voorbij de brug nabij de Strekdam 2 Pontische Meeuwen. 

Baai Strekdam 14 Krooneenden, 1 paartje Rosse Stekelstaart en opnieuw een Pontische Meeuw. Al deze ponten adult met nog 

geheel witte kop, zwart oog, potlood dunne snavel met vaak een iets groen/gelige basis, zover de poten te zien zijn dan 

wit/roze. 

Drontermeer Oase/Gelderse Sluis 64 Pijlstaarten, 1 ad. Visarend, 4 Reuzensterns en 14 Dodaarsjes. Vossemeer plaat 9 

Reuzensterns (3 juv.) en ten noorden van de Zwaan opnieuw een adulte Visarend op paaltje met vis.  
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Vanochtend op het Hulshorsterzand erg rustig met 2 Tapuiten, 1 Paapje en 4 Roodborsttapuiten. Wel veel Grote Lijsters (ca. 

75) en ca. 35 Boomleeuwerikken.  

14:08 07-09-2008 

Christien Mouw  

Hier in Elspeet boven de Stakenbergerheide nog slechts een kleine groep Boerenzwaluwen, de grote groep is vorige week al 

vertrokken.  

00:57 07-09-2008 

Dimitri  

Nog vergeten te melden: Vannochtend bij Harderbroek vloog er een 1 cy Grauwe kiekendief over richting zuid. De vogel was nog 

redelijk oranje van kleur. Verder nog grote groepen Zwaluwen (boertjes, Oever en enkele Huis)  

21:03 06-09-2008 

lubbert Franken  

Vanavond Polsmaten  een Roodborsttapuit een IJsvogel en een overvliegende Visarend richting Z.W. met een flinke vis in zijn 

klauwen. 

11:30 05-09-2008 

Jan Nijendijk  

2 boomvalken, waarvan 1 juveniel bedelend om voer, met veel "gekekker", boven het vogeleiland in de wijk Stadsweiden te 

Harderwijk, 04-09-08  

22:47 04-09-2008 

Martin Jansen  

Vanavond Gelderse sluis/Drontermeer 4 Reuzenstern, 1 vr. Rosse Stekelstaart, 13 Dodaars, 4 Zwarte Stern, en 74 Pijlstaart 

(het is pas 4 sept!!). Bij de Elburgerbrug een rasechte Geelpootmeeuw, adulte vogel met knalgele pote, rode oogring, 

kopstreping geconcentreerd rond het oog. Nu dus een echte en geen vaalgeelpotige Zilver. Die 74 Pijlstaarten is wel grappig, 

het seizoens gemiddelde voor het Natura 2000 gebied Veluwerandmeren (Dronter-, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw) is 

op 140 gesteld. Voor een aantal soorten zijn deze richtwaarden veel te laag vastgesteld (ja ik weet dat 140 met 12 

vermenigvuldigd moet worden gedeeld door aantal maanden aanwezig).  

22:21 03-09-2008 

Mark Hoksberg  

zondag 31-8 vanuit de zeilboot: Vossemeer een Visarend en vijf Reuzensterns (plaat). Drontermeer in de hoek bij Elburg nog 

een Visarend. Langs het hele traject van Vossemeer tot Harderwijk een tiental Grote zilvers, drie vr. Bruine kieken en een 

Havik vr. En een Ijsvogel. Ook 10+ Grote mantelmeeuwen, alle adult.  

22:08 02-09-2008 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer Gelderse Sluis 3 Reuzensterns en de eerste groepen Pijlstaarten, telde er ca. 30 tussen de Krakeenden. 

Sinds vorige week een toename van 400 Knobbels, die zullen wel van het Veluwemeer komen.  

17:36 02-09-2008 

Michiel de Vries  

Zondagmiddag een grote gele kwikstaart bij de waterval aan de Poolseweg in het Leuvenumse bos.  

15:36 02-09-2008 

Martin Jansen  

Zondagmiddag 31-08 een Visarend, Veluwemeer nabij Polsmaten. Tot op heden veel minder aanwezig dan in voorgaande jaren. 

Vanochtend een mooi rondje langs het Veluwemeer: 

Hierden Oostermeen 9 Tapuit, 5 Paapje, 3 Roodborsttapuit, 3 Dodaars, 2 Torenvalk, 1 vr Bruine Kiek. 

Grasland ten ZW van Hoophuizen 6 Tapuit, 2 Roodborsttapuit. 

Hoophuizen 14 Dodaars aan de ZW kant en 2 aan de NO kant, 2 Kleine Zilverreigers overvliegend naar ZW. 

De strandwallen NO van Hoophuizen 1 Tapuit, 3 Paapje, 2 Roodborsttapuit. 

Polsmaten 53 Krooneend wv 26 eclipskleed man en de rest vrouw/juv., 1 hybride WitoogeendxKrooneend, 2 Grote Zilverreigers, 

3 Kemphanen op grasland tussen Kievitten/Goudplevieren, 2 Bruine Kiek, 3 Torenvalk en 1 Sperwer. 

Oude Zeeweg 5 Tapuit, 3 Torenvalk. 

Kijkscherm Ludgeruskerk 1 Paapje en 6 Chileense Flamingo's. 

Verrassend is dat er de afgelopen week een 5 tot 600 Knobbelzwanen weggetrokken zijn, nu nog krap 3200 aanwezig en dat was 

in juli/augustus steeds 3700 tot 3800.  

21:49 30-08-2008 

wouter van heusden  

Vanmiddag 6 Ooievaars cirkelend over onze tuin (Beneluxlaan, Harderwijk) richting zuidwest en ook een Boomvalk  

19:02 30-08-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit de zeilboot op het Veluwemeer nabij Elburg 2 Reuzensterns.  

13:54 30-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend op de trektelpost Ketelbrug gaf 1 Zwarte Ooievaar, 4 Reuzensterns (2 juv.), 2 1kj Geelpootmeeuw en 2 

Slechtvalken. 

Vossemeer plaat 8 Reuzenstern (4 juv.).  

20:05 29-08-2008 

Martin Jansen  

Vanavond om 19:30 uur toch nog weer een Gierzwaluw boven Elburg tussen een groepje Huiszwaluwen. Was toch al een leuke 

tuindag, vanmiddag 5 Ooievaars naar ZW, een Visarend naar ZW en een jagende Boomvalk. Vooral naar boven blijven kijken!!  

18:56 29-08-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Rietland Drontermeer 1 paar Rosse Stekelstaart met 3 jongen. Verder nog een los mannetje.  

14:59 29-08-2008 

Dimitri  

Vanmiddag vanuit een klant even langs de oostvaardersplassen geweest waar een mooie eerste winter Witwangstern rondvliegt 

bij het bovenwater. 

btw er wordt op Waarneming.nl een Mibo gemeld bij Nunspeet?! wel onzeker, met een vaag verhaal dat juv. Grobo niet uitsluit; 

maar het zou toch leuk zijn!!  

20:52 28-08-2008 
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Lubbert Franken  

Vanavond om 19.45 uur bij de brug in Elburg 11 Ooievaars rondvliegend en zittend op de lantaarnpalen van het kruispunt, meest 

geringde jonge exemplaren. Bij het kijkscherm in Doornspijk 5 Flamingo's.  

19:37 26-08-2008 

Jaap Denee  

Vanavond op de plaat in het Vossemeer 12 Reuzensterns waarvan 3 juv. Door een voorbij zeilende Botter vloog de hele groep op 

en verspreidde zich over het meer. Verder hier 5 Krooneenden en 1 Grote Zilverreiger. De geringde 'vaal geelpotige' 

Zilvermeeuw was nog ter plaatse ten N van de Roggebotsluis; hier ook een ri. het Drontermeer vliegende adulte Reuzenstern, 

vermoedelijk afkomstig uit de groep van de zandplaat.  

12:51 26-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer: 

Baai Strekdam 1 Pontische Meeuw(4 kj), 1 v Krooneend met 3 jongen, 15 volwassen Krooneenden (10 m/5 v), 4 Rosse 

Stekelstaart (3 m/1 v), 1 Grote Zilverreiger. 

Eiland Eekt 8 volgroeide jonge Krooneenden. 

Gelderse sluis 1 Pontische meeuw en 1 Grote Zilverreiger. 

Vossemeer op de plaat 6 Reuzensterns waarvan 1 juv. 

Terrein naast boomkwekerij Tonsel 2 eclips man Zomertaling en nog 1 Gierzwaluw. 

11:49 26-08-2008 

Benno van den Hoek  

Maandagavond zat een Visarend lekker van een vis te snoepen op een paal voor de poffertjes bij eiland De Zwaan (Vossemeer). 

Bij de zandplaat veel Wulpen (>200) en hier ook 2 langsvliegende Reuzensterns.  

18:21 22-08-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer de Oase 1 Roodhalsfuut, 1 man Rosse Stekelstaart en 2 Reuzensterns. 

Vossemeer plaat 4 Reuzensterns, 1 v Krooneend met 4 jongen. IJsselmonding 1 Visarend.  

11:00 22-08-2008 

Jaap Denee  

Hmm, ik kan me voorstellen dat bijv. Ruud Altenburg dit ook wel interessante informatie zou vinden. Is het een idee om hem dit 

geval aan hem voor te leggen?  

09:17 22-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend een berichtje terug van de ringer van die geelpotige grote meeuw. Die vogel is geringd als pul op het eiland Rugen in 

de Oostzee. Volgens de ringer moet het een geelpotige Zilvermeeuw zijn en is een Geelpootmeeuw uitgesloten. Al met al een 

bijzonder beest.  

22:25 21-08-2008 

Christien Mouw  

Vanmorgen vroeg een Smelleken boven de Elspeter heidevelden zien vliegen. Deze vogel scheert net zo snel en behendig met 

zijn vleugels als de Zwaluwen dat doen.  

16:00 21-08-2008 

Jaap Denee  

edit: 

Geelpotige Zilvermeeuwen (b)lijken tijdens de zomer inderdaad helemaal niet in Nederland voor te komen.  

(je schreef het al) 

15:40 21-08-2008 

Jaap Denee  

Hoi Martin, 

 

Leuke materie die meeuwen... ;-) Heb je toevallig foto's gemaakt van die Geelpootmeeuw? 

 

Zie ook dit topic op waarneming.nl: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=55232&hl=geelpotige+zilvermeeuw. 

 

Geelpotige Zilvermeeuwen (b)lijken tijdens de zomer helemaal niet in Nederland voor te komen. 

 

groeten, Jaap  

22:59 20-08-2008 

Martin Jansen  

Grote meeuwen, af en toe lastig. 

Vanavond bij Roggebotsluis een voor mij geringde adulte Geelpootmeeuw (gele poten, grote rode snavelvlek tot in het bovendeel, 

kleine tot geen witte toppen op buitenste handpennen). Het zelfde beest eerder gezien op 24 en 27 juli dit jaar. Na het 

opzoeken van de code blijkt de vogel geringd te zijn als Zilvermeeuw aan de Oostzee!!! En dit terwijl geelpotige Zilvermeeuwen 

hier eigenlijk alleen in de winter gezien worden??? Voor mij blijft het een Geelpoot! Bij de Oase 1 Reuzenstern.  

22:31 19-08-2008 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer de Oase 5 Reuzensterns. De plaat bij de Zwaan/Vossemeer gaf 6 Reuzensterns waarvan 2 juv. 

Erg veel watervogels op het Drontermeer, de eenden en zwanen beginnen na de rui het gebied binnen te stromen. Schatting van 

minimaal 3500 Meerkoeten/1500 Krakeend-Wilde Eend in gemengde groepen en ook nog eens bijna 1700 Knobbelzwanen. De 

aantallen duikeenden zijn nog laag. Voor de Oase zat een opvallende "Kleine" Mantelmeeuw. Roetzwart van boven, verder kleiner 

en slanker dan een doorsnee Kleine Mantel. Viel meteen op als zijnde afwijkend. In de Baai achter de Strekdam 1 vrouw 

Krooneend met 3 jongen.  

08:36 19-08-2008 

Rob Compaijen  

Zaterdagmiddag (16-08) op de Tongerense Heide: 1 jagende juveniele vrouw Havik, 1 adulte man Havik, 1 overvliegende Gele 

Kwikstaart, 2 Geelgorzen en tussen een groepje overtrekkende Boerenzwaluwen tenminste 3 Oeverzwaluwen. Langs het 

Wisselse Veen 3 Goudvinken. Niet-vogels: langs het Van Manenspad 1 Ruig Klokje, en op de Tongerense Heide zelf 1 

Heideblauwtje, en zeker 100 Klokjesgentiaan. 

Zondagmiddag (17-08) 1 jagende Boomvalk langs de Grote Woldweg, 2 Grote Zilverreigers bij 'De Abbert' en in een sloot nabij 
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het Noordeinde 1 Witgat.  

Gisteravond (18-08) een roepende ('piepende') jonge Ransuil in de Feithstraat, te Elburg.  

23:15 18-08-2008 

Ada en Chris Herzog  

Om 18.00 uur een groep van 18 Gierzwaluwen ri. ZW. boven de wijk Stadsweiden, Harderwijk. Leuk om na het vertrek van "onze" 

Gierzwaluwen toch nog af en toe wat doortrekkers te zien, maar ook dat zal nu wel snel afgelopen zijn.  

20:40 17-08-2008 

roel pannekoek  

Om 16.30 een biddende Visarend aan de oever bij strand Horst. Het expl. van Dik Bos? 

Vrijdag 15/8 drie Gierzwalwen boven de H'wijkse binnenstad.  

19:31 17-08-2008 

Martin Jansen  

Zojuist tussen 19.00 uur en 19.15 uur 4 groepen Gierzwaluwen voor een bui uit vliegend ri. ZZO. Totaal maar liefst 52 

exemplaren, al weken niet meer zo veel gezien.  

14:38 17-08-2008 

Dik Bos  

Vanmorgen een visarend gezien. Kwam vanuit flevoland over het Arkemenerstrand over het water richting putterpolder.  

18:57 16-08-2008 

Lubbert Franken  

Vanmorgen 9 uur op het Beekhuizerzand 4 Raven ,wilde even later een Roodborsttapuit fotograferen die op 15 meter afstand 

op een boomstronk zat, toen die opeens weg dook voor een Sperwer die pijlsnel naar beneden kwam en lande op de boomstronk. 

Door de snelheid van het gebeuren  geen foto kunnen maken, want hij was net zo snel weer weg als die gekomen was. 

10:58 16-08-2008 

Wim Smit  

Gistermiddag 1 Visarend op een hoogspanningsmast in de polder Oosterwolde. Boven het Drontermeer vlogen 2 Reuzensterns.  

20:34 14-08-2008 

lubbert Franken  

Vanavond polsmaten 3 putters 1 Zilverreiger en 11 overtrekkende Regenwulpen ri. ZW  

19:35 14-08-2008 

Christien Mouw  

Vanmorgen op weg naar de kudde schapen, de Groene Specht weer gehoord en gezien.  

18:45 12-08-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag genoten van de mooie (randmeer)nazomersoorten. 

Drontermeer de Oase 2 jagende Reuzensterns. 

Bij de Hanzelijntunnel een jagende Visarend. 

Iets ten noorden van het eiland de Zwaan in het Vossemeer 3 jagende Reuzensterns en een jagende Visarend, af en toe in 1 

scoopbeeld, prachtig!!! 

De Visarend ging er uiteindelijk vandoor met een vis van naar schatting 30 tot 40 cm groot, hij kreeg hem bijna de lucht niet in. 

In de plasjes in het gebied naast de boomkwekerij Tonsel maar liefst 11 Zomertalingen, vrouw, man eclips en jongen.  

17:47 11-08-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer bij de Oase een Pontische meeuw. De eerste weer na de zomer, vreemd genoeg zie ik hier altijd adulte 

exemplaren. Bij Abbert 5 Dodaarsjes. Bij het Rietland opnieuw de ad. zomerkleed Roodhalsfuut, 2 vrouw Krooneend, 2 Dodaars 

en opnieuw 1 vliegende Roerdomp.  

09:50 11-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Elburgerbrug 1 Reuzenstern en nog een groepje van 13 Gierzwaluwen.  

21:42 10-08-2008 

Gerrit Jan van Dijk  

Martin vanaf het scherm ook nog een geoorde fuut met jong. De roodhals vanaf daar niet ontdekt  

17:18 10-08-2008 

Martin Jansen  

Gisteravond nog 3 Gierzwaluwen boven Elburg. 

Vanmiddag na de regen even naar het Drontermeer gefietst. 

De Baai achter de Strekdam gaf nog weer een vrouw Krooneend met 5 pullen van ongeveer een week oud. Ook daar verscholen in 

het riet een vrouw en man. Verder daar 1 eclips man Smient, een gekleurringde Aalscholver (rechts wit EK) en een juv. en ad. 

vrouw Bruine Kiek jagend. 

Bij het Rietland vanaf het Kamperdijkje gezien 1 Roodhalsfuut (zomerkleed), 4 Dodaars ( 2juv/2 ad.) en ook nog een Roerdomp 

vliegend boven het Rietland.  

13:33 07-08-2008 

Martin Jansen  

Zojuist 4 Reuzensterns bij de Elburgerbrug. Vielen mij pas op na het horen van de kenmerkende rauwe roep. Uiteindelijk door 

naar ZW.  

Verder daar overtrekkende Regenwulpen ri. ZW, minimaal 1, alleen de roep gehoord. Eergisteren daar een groepje van 10 van 

dezelfde soort ri. ZW.  

15:08 06-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend aan de zuidkant van het schietkamp (verlengde van de Klaterweg) zeker 3 Wespendieven, waarvan 1 herhaaldelijk 

vlinderend. Ook een jagende Boomvalk en diverse Roodborsttapuiten.  

13:01 06-08-2008 

Michiel de Vries  

Gisterenavond vlogen er twee grote gele kwikstaarten over bij ons thuis. Ze waren goed te zien en te horen.  

13:23 04-08-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Harderbroek 1 Visarend.  

17:07 31-07-2008 
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G. den Hollander  

Op 30 juli 2008 omstreeks 19:00 uur heb ik een ijsvogel gezien aan de recreatie plas te Busloo/Apeldoorn. 

Het vogeltje zat op overhangende takjes aan de waterkant ter hoogte van de picknictafel voorbij de invalidevissteiger, wat 

later vloog deze weg richting de rietkraag.  

22:34 30-07-2008 

Martin Jansen  

Vanavond een Visarend bij de Elburgerbrug, Veluwemeer. Ben benieuwd wat de komende 2 maand op gaat leveren aan 

doortrekkers. Het water in het Veluwemeer is ongekend helder, dat moet toch gunstige voorwaarden scheppen. 

De afgelopen nachten herhaaldelijk wakker geworden van overtrekkende Regenwulpen. Dat is het nadeel van slapen met een 

open raam en gespitst zijn op vogelgeluidjes.  

22:07 28-07-2008 

Theo  

Vrijdag op zaterdag nacht. Twee roepende/ratelende en klappende NAchtzwaluwen op de Tongerense Heide, die ons tot op een 

meter of 6 naderden. Op de terugweg in het bos veel Glimwormen (Lampyris noctiluca ). 

 

Zaterdag en zondag een luidruchtige Groene Specht om het huis 

21:57 28-07-2008 

Michiel de Vries  

Gisterenavond vlogen er boven ons huis vier zwarte ooievaars over. Ze waren goed te zien zonder kijker. Ze verdwenen in zuid 

tot zuid-oostelijke richting. 

Vanavond vlogen er vier regenwulpen over. De roep was duidelijk te horen. Deze vlogen richting zuid-west. 

Zoals Gert al schreef het is raadzaam om regelmatig je blik om hoog te werpen ook al zit je in de tuin met dit lekkere weer.  

14:37 26-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend in een weiland bij rest. de Fazant 3 Zwartkopmeeuwen, 1 adult en 2 nog bedelende jongen. 

Bij de Harderdijk nog steeds de geringde Koereiger (ring niet gezien, maar zal dezelfde vogel zijn). 

Harderbroek plan Roerdomp de gebruikelijke steltjes (niet zo veel) en 2 Kleine Zilverreigers. 

Er liepen veel jonge kwikken op het slik, zowel Witte als Gele. Daartussen ook een jong exemplaar (kraagje onder de keel) dat al 

geheel geel was aan de onderzijde met gele vleugelstreepjes en ook al een knalgele wekbrauwstreep. Ik hou het maar op een 

Engelse Kwik mede gezien de opvallend gele wekbrauwstreep. 

23:15 25-07-2008 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag boven onze tuin een overvliegende boomvalk. Ook tijdens het tuinieren is het raadzaam regelmatig de blik omhoog te 

richten.  

20:22 24-07-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag een stukje gefietst: 

Bagijnendijkje Elburg een Boomvalk. 

Abbertbos 3 Raven en een Appelvink. 

Vossemeer 1 Geelpootmeeuw en 2 Zwartkopmeeuwen op de plaat (met oostenwind is het water daar laag). Terug bij Eekt 

opnieuw een Raaf.  

16:38 24-07-2008 

roel pannekoek  

Vanmiddag (24/7) boven industrieterrein Lorentz H'wijk een Boomvalk en een Wespendief die langdurig aan het 'stoeien' 

waren.  

08:15 22-07-2008 

Raymond en Helma  

Gisteravond(21-07) allerlei spul langs het water, gek genoeg waren ze allemaal in hun eendje: 1 Lepelaar, 1 Kemphaan vrouw, 1 

Bruine kiekendief, een Kuifeend en dat was het wel zo'n beetje. Wat Bergeenden, en verder het gebruikelijke.  

19:57 20-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Polsmaten 1 Geelpootmeeuw en een Lepelaar. 

Bij het Lugeruskerkje een gekleurringde Knobbelzwaan, 88CT, is de 5e deze zomer van een Duits ringproject (er zitten nu ca. 

3.700 Knobbels op het Veluwemeer en hun voedselkeus is best wel verrassend...).  

19:36 20-07-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag samen met Dimitri (Mulder) nog een paar uurtjes gevogeld. Bij het Harderbroek (plan Roerdomp) o.a. 2 Kleine 

zilverreigers, 1 Boomvalk, 1 Dodaars, Lepelaars, Zwarte zwaan, diverse Bosruiters en enkele Witgatten. Ook liep er een Vos 

door het gebied. 

Vanaf de beide praambulten bij de OVP waren ook enkele vossen te zien. Nog een vos stak vlak voor ons de Praamweg over en 

liet zich zo'n 10 minten vlak naast de auto op een paar meter afstand bekijken. Hier was mooi te zien hoe het jonge dier 

ongestoord en allerminst schuw op alles joeg wat bewoog. Prachtig gezicht! 

Verder bij de Grote praambult nog een Boomvalk en enkele Grote zilverreigers.  

19:31 20-07-2008 

Benno van den Hoek  

Afgelopen week waren nabij ons huis steeds jonge Boomvalken te horen en soms te zien. Vanmorgen nog vloog er een jong naar 

één van de hoge beuken naast het huis om te vluchten voor de stortbuien.  

15:51 19-07-2008 

Martin Jansen  

Jaap, 

Ik heb de foto's gezien op waarnemingen.nl. Jammer van die groene ring, dat was gisteren niet te zien in het hoge gras. 

Gisteren vergeten te vermelden, 1 Kleine Zilverreiger op een tak net boven het water aan de NO zijde van het eiland de Kwak in 

het Veluwemeer, is ook leuk, klein en wit!!  

13:30 19-07-2008 

Jaap Denee  
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De Koereiger vande Kievitslanden heeft met een groene ring om de linker poot. het betreft dus een van de bekende escapes die 

al enige tijd door NL zwerven. 

 

De Zwarte Ooievaar kon ik vanmorgen niet terugvinden in Plan Roerdomp.  

12:46 18-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer eiland de Ral 3 vrouw Krooneend met 2, 2 en 3 jongen. 

Kievitslanden vanaf de dijk gezien 7 Lepelaars en heel leuk een Koereiger heel toepasselijk tussen de koeien. Beest zit in het 

eerste weiland naast het plasje van de Kapteinshut. 

Harderbroek plan Roerdomp naast vele steltjes en een Blauwborst op de rand van het kijkscherm, de al eerder gemelde Zwarte 

Ooievaar. Beest liep rechts van de ingang.  

19:52 17-07-2008 

Theo den hertog  

Gisteren op de Tongerense Heide een roepende (juv?) Boomvalk die even later gezelschap kreeg van een volwassen exemplaar.  

19:40 17-07-2008 

Jaap Denee  

Op dit moment zit er een juveniele Zwarte Ooievaar in Plan Roerdomp van het Harderbroek bij Harderwijk. De vogel zat eerst 

rechts van de ingang, maar zat vanavond rond 19:00 uur in het achterste deel ten westen van de boerderij te slapen tegen een 

rietkraagje midden in de plas. De vogel is te zijn vanaf de weg: het riet is hoog, neem een keukentrapje mee... ;-)  

20:11 16-07-2008 

Martin Jansen  

Vorige week vrijdag Harderbroek plan Roerdomp veel steltlopers (30 Kemphanen/25 Bosruiters/Witgatten/Zwarte 

Ruiter/Groenpootruiters) en 2 Geoorde Futen. 

Zaterdag een Geelpootmeeuw bij het eiland Eekt/Drontermeer en een vrouw Krooneend met 4 jongen bij de Zwaan/Vossemeer. 

Vanmiddag in de Baai achter de Stekdam/Drontermeer eindelijk weer eens een lichtpuntje, 1 vrouw Krooneend met 8 pullen van 

hooguit enkele dagen (27e zekere broedgeval op de randmeren). Het water is daar erg troebel door zandwinactiviteiten (IIVR 

en verdieping vaargeul) en zo'n 20 jonge Krooneenden zijn sinds eind juni "verdwenen" alsmede vele jonge Kuif- en Tafeleenden. 

Daar nu ook alleen maar slapende Tafeleenden en niet de normale zomerconcentraties foeragerende grondeleenden door gebrek 

aan waterplanten. 

15:55 16-07-2008 

Michiel de Vries  

Gisterenmorgen zag mijn vrouw boven ons huis een kraanvogel vliegen boven ons huis. Ze heeft hem goed kunnen zien want hij 

bleef een tijdje rond cirkelen en ook maakte hij het kenmerkende kraanvogel geluid. Is dit niet vroeg in het jaar want meestal 

zie je ze toch in het voorjaar en najaar.  

11:27 15-07-2008 

Rob Compaijen  

Afgelopen zaterdag (12 juli) op de Tongerense Heide 2 zingende Geelgorzen. Op een bepaald stuk waren ook 2 Witgatjes 

aanwezig. Interessante niet-vogel waarnemingen uit het gebied: 8 Beekoeverlibellen (3 man, 5 vrouw) - een zeldzame soort voor 

Nederland. Tussen de Zonnedauw en Moeraswolfsklauw ook 4 Vetblad (!).  

Zondag (13 juli) op het Speulderveld bij Ermelo een Boomvalk, twee zingende Veldleeuwerikken, en tenminste 3 zingende 

Geelgorzen. Ergens daar in de buurt ook een vrouwtje Gentiaanblauwtje.  

09:11 15-07-2008 

Dirk Verheij  

Afgelopen zondagmiddag 13 juli, bij ons thuis in het land aan de Oude Molenweg 2a te Doornspijk een groepje van 7 stuks 

kemphanen. De hele middag aan het peuteren in het grasland.  Aan het eind van de middag was de groep weer vertrokken. 

Kennelijk toch een stukje trek in een gebied (de randmeren) dat van oudher al als trekgebied werd gebruikt. (p.s. heb ze met 

veel moeite kunnen fotograferen).  

08:03 14-07-2008 

jht hettema  

Gisteren boomvalken gehoord in hoge kruinen bij bijen natuurtuin in Belvederebos te Nunspeet. Niet te zien gekregen.  

22:14 10-07-2008 

Martin Jansen  

Gisteren voor het eerst dit jaar een jonge Bruine Kiek boven het rietveld/Drontermeer. Was duidelijk een vliegoefening, een 

kort, wat onzeker rondje. 

In de baai achter de Strekdam momenteel steeds minder vogels, het water is er al enkele weken erg troebel door het vele 

baggerwerk in de vaargeul en de baai. Door dit toebele water minder waterplanten dan gebruikelijk en dus ook minder vogels.  

19:25 08-07-2008 

roel pannekoek  

Zondagmorgen 6 juli vroeg op het Beekhuizerzand: 2 alarm. mannetje Tapuit, div. Roodborsttapuiten, div. Boomleeuweriken, 2 

Boomvalken, 1 Slechtvalk zittend op het zand, plm. 20 ratelende Grote lijsters en een slapend adult wijfje.  

11:39 08-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Baai achter de Strekdam/Drontermeer 29 man Krooneend, 1 vrouw met 2 pullen, 1 Geelpootmeeuw en erg leuk maar 

liefst 7 Brilduikers.  

11:04 07-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer nog steeds een Roodhalsfuut.  

19:03 06-07-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag (rond 12.15 uur) een Boomvalk over onze tuin, Bovenstraatweg 54 Oldebroek.  

13:29 03-07-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend een stukje langs het drontermeer gefietst. Uitschieters 3 Geoorde Futen en 1 Visarend. Verder nog een paar 

zingende Grote Karekieten, ca. 50 Krooneenden en 4 vrouw Krooneend met resp. 3, 5, 4 en 3 jongen. Boven de nieuwe plas van 

het Greppelveld ca. 200 Oeverzwaluwen, aan het eind van het gebied in een zandhoop (Stobbenweg) al een maand 17 nestgaten 

van deze soort. Verder daar 1 Zwartkopmeeuw.  

20:29 02-07-2008 
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Lubbert Franken  

Er vliegt al een week een Zwarte Roodstaart bij ons op het bedrijventerrein  in Hattem ('t Veen) rond en gisteren samen met 

een jong gezien  

19:55 01-07-2008 

roel pannekoek  

Maandagavond 30/6 om 22.30 op de Ermelose heide 2 mannetjes Nachtzwaluw die 'tjukkend' en vleugelklappend met elkaar aan 

het bakkeleien waren. Richting Ermelo nog een expl. met de "koewiek'roep. Verder nog een roepende Regenwulp hoog over.  

18:53 01-07-2008 

Benno van den Hoek  

Maandagavond overigens ook nog een jagende Boomvalk boven de Veenweg bij Oldebroek  

20:56 30-06-2008 

Benno van den Hoek  

Vanavond bij het Rietland een IJsvogel, 2 roepende Waterrallen, een Ooievaar (weiland naast rietland), 2 Witgatten en een 

Krooneend (buitendijks). Bij Abbert een roepende Dodaars en de gebruikelijke soorten. Verder erg genoten van de zwoele 

avond en de vele zingende vogels.  

15:38 29-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Rietland/Drontermeer een vrouw Wespendief mooi laag rondcircelend, ging langzaam richting Noordeinde, 

geen allerdaagse verschijning daar. 

Bij Eekt een dikke groep Krooneenden voorbijvliegend. Later in de Baai achter de Strekdam weer opgepikt, 104 mannen, geen 

enkele vrouw er tussen. Daar een baltsend paar Rosse Stekelstaart. De gehele week al jonge Zwarte Sterns te zien op het 

Drontermeer. 

23:41 28-06-2008 

Martin Jansen  

Vanavond nabij het Rietland Drontermeer 4 vrouw Krooneend met jongen + 1 paar. Bij Eekt voor het eerst dit seizoen een hele 

grote groep op het Drontermeer, 155 stuks, voor het merendeel mannen. Kon het aantal vrouwtjes niet exact vaststellen door 

de afstand en doordat de eerste mannen reeds in eclips zijn (te ver om de rode snavels er uit te pikken). 

Verder Rietland 3 Snorren en 2 Sprinkhaanzangers.  

17:41 25-06-2008 

Theo  

Vandaag tijdens een werkoverleg wat gewandeld. Dat leverde tenminste 5 Bosparelmoervlinders en een Wespendief (boven 

Welna) op. later bij vierhouten een Vliegend hert dat voor ons op het fietspad landde. Boven de A50 bij afslag Nunspeet oost 5 

Raven  

15:47 25-06-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Greppelveld 3 Zwartkopmeeuw. 

Drontermeer 1 Roodhalsfuut. De status van deze vogel is onduidelijk, vertoonde vorige week tijdens twee observaties 

territoriaal gedrag t.o.v. Meerkoet en Fuut. Vandaag lag het beest echter rustig te slapen terwijl er van alles omheen zwom. 

Bij Eekt 3 vrouw Krooneend met jongen (totaal 13), in de baai achter de Strekdam 4 vrouw Krooneend met in totaal 21 pullen, 

zat vorige week nog een 5e met 1 jong. Verder daar 25m/1v Krooneend waaronder 1 hybride KrooneendxWitoogeend.  

12:13 24-06-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Polsmaten 1 roepende Kwartel, schapenwei bij nieuwe fietspad. Lage Bijssel 2 Zwartkopmeeuwen. Rond het 

eiland Pierland/Veluwemeer 6 vrouw Krooneend met jongen, bij het eiland de Kwak 4 vrouw Krooneend met jongen.  

17:51 22-06-2008 

Martin Jansen  

Greppelveld 1 Zwartkopmeeuw. 

Drontermeer 1 Roodhalsfuut en 1 Visarend.  

19:43 21-06-2008 

Rob Compaijen  

Vanmiddag langs de Vaarbekerweg 4 Zwartkopmeeuwen. Bij de spoorwegovergang aan de Klaterweg 5 langsvliegende Raven.  

Op een locatie die ik niet nader zal omschrijven tenminste 7 verse Bosparelmoervlinders. Prachtige waarneming voor de regio!  

14:21 21-06-2008 

Benno van den Hoek  

Ze blijven maar opduiken op de meest onverwachte plaatsen: langs de Vaarbekerweg tussen Doornspijk en de bossen van De 

Haere zaten vanmorgen 3 Zwartkopmeeuwen in een groep Kokmeeuwen, op een pas gemaaid weiland.  

17:07 20-06-2008 

Michiel de Vries  

Van de week twee leuke waarnemingen; Woensdagochtend langs de Horloseweg in Ermelo een alarmerende sperwer die een 

buizerd weg verjaagde. Misschien te dicht bij het nest of jongen? Gisteren op landgoed Groevenbeek bij de beek te hoogte van 

het Putter zwembad een ijsvogel.  

15:24 20-06-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend is er op waarnemingen.nl een mogelijke Slangenarend gemeld vanuit polder Oosterwolde. 

Zelf een rondje Veluwemeer gedaan. Maar liefst 206 Krooneenden, waaronder 11 paartjes/vrouw met jongen. Totale score 

138m/31v/37juv.  

18:50 17-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag aan het randmeer mooie soorten voor 17 juni. 

1 Roodhalsfuut, af en toe roepend en af en toe het nekkie vooruit als er een Meerkoet langs kwam, erg uniek. 

Verder 1 Visarend. Er zitten er steeds 2, worden onafhankelijk van elkaar gezien. 1 van de vogels mist een pen in de staart, 

vandaar de zekerheid van 2 exemplaren.  

21:20 16-06-2008 

Henk/Diny/Gert d Vos  

Gisteravond rond de Dellen:  2 (kort) roepende nachtzwaluwen om ca. 23:00 uur, waarvan 1 fraai gezien. Verder richting de 

schietkamp een roepende kwartel.  

17:34 16-06-2008 
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Benno van den Hoek  

Vanmiddag nog slechts 1 Zwartkopmeeuw aanwezig langs de Stobbenweg, in een weiland tegenover het zanddepot. Naast de 

nieuwe dam bij Kop van het Einde zat nog een rustend ex. Vanaf de Kamperdijk bij Elburg nog 4 ex., foeragerend in een groepje 

Kokmeeuwen achter een injecteur.  

20:04 15-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Greppelveld 24 Zwartkopmeeuwen op gemaaid grasland tussen een paar honderd Kokmeeuwen. In dat gemaaide land 

zaten trouwens 2 Kwartelkoningen, zelf niet gehoord. Helaas uitgemaaid dus. Vraag me trouwens af waar al die 

Zwartkopmeeuwen van de laatste 2 weken vandaan komen. 

Op het Drontermeer 3 Grote Zilverreigers in prachtkleed, 1 paartje Smient en 73 adulte + 29 juv. Krooneenden. Betrof 6 

paartjes/vrouwtjes met jongen. Verder bij de Oase en gekleurringde Knobbelzwaan, de 55CP, van een Duits ringproject. Totaal 

trouwens 750 van die soort, foeragerend op fonteinkruiden. Op het Veluwemeer de laatste weken ca. 2500 Knobbelzwanen, ook 

hier grazen ze systematisch de fonteinkruidvelden af en laten ze het kranswier voorlopig nog links liggen. Ook daar steeds een 

Duitse vogel, de 86CT, gisteren voor de monding van de Goorbeek, eerder gezien bij Polsmaten en de Klink.  

14:18 15-06-2008 

Martin Jansen  

Gistermiddag bij het eiland de Kwak in het Veluwemeer 4 maal een vrouw Krooneend met jongen. Totaal aantal jongen was 15. 

Achter de Polsmatendam 2 Casarca's. Ca. 1 km NO van Polsmaten nog weer een nieuw territorium Grote Karekiet.  

19:24 14-06-2008 

Lubbert Franken  

Woensdagavond 11-06 in een dat geinjecteerd was weiland aan oude zeeweg (nunspeet) enkele tientallen Kokmeeuwen met 6 

Zwartkopmeeuwen er tussen . 

14:57 13-06-2008 

Martin Jansen  

Zojuist 4 Zwartkopmeeuwen in Oldebroek, nabij kruising Zuiderzeestraatweg/Laanzichtsweg in een maisakker. Nieuwe 

Olderboeksoort Benno?  

18:33 10-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag rond het industrieterrein Lorenz, Harderwijk/Veluwemeer, 4 vrouw Krooneend met resp. 1, 2, 4 en 7 jongen. 

Veluwemeer Korte Waarden 1 Grote Karekiet (6e ter. Veluwemeer, Drontermeer 26 territoria).  

15:47 09-06-2008 

Benno van den Hoek  

Zaterdagmiddag was er een Zwartkopmeeuw mooi te zien langs de Leidijk nabij Kamperveen. Bij Abberteiland een zingende 

Grote karekiet, net als ter hoogte van de Bolsmerksluis. Bij Elburg een mooi vrouwtje Buidelmees, hangend aan haar nest. Boven 

het Rietland stond een IJsvogel te bidden.  

15:26 06-06-2008 

Theo  

Vanmiddag nog drie Zwartkopmeeuwen aanwezig o pde plek die Martin aangaf. Eén van de meeuwen droeg een ring  

12:21 06-06-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend aan de Spijkweg, bij restaurant de Fazant in het weiland minimaal 7 Zwartkopmeeuwen.  

18:19 05-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag aan de Stobbenweg, nabij het Greppelveld, maar liefst 14 Zwartkopmeeuwen (en slechts 2 Kokmeeuw daar bij). 

Bij het eiland de Kwak in het Veluwemeer 1 vrouw Krooneend met 15 donsjongen, 1 tot hooguit enkele dagen oud. Gezien het 

aantal waarschijnlijk afkomstig van meerdere vrouwtjes.  

18:52 04-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag op de fiets lang het Drontermeer. Mooi rondje met veel Grote Karekieten (ook nog weer een territorium dat ik nog 

niet eerder had, m'n 29e in de regio). Verder 1 Visarend, 1 volop zingende/roepende man Buidelmees en 3 vrouwtjes Krooneend 

met jongen, resp. 2, 7 en 8 donsjongen van hooguit enkele dagen.  

20:36 01-06-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer iets ten noorden van de Strekdam opnieuw een Visarend.  

16:50 01-06-2008 

Theo  

Vanmiddag met het gezin langs de Hierdense Beek gewandeld (Poolweg). Hier twee zingende Fluiters, de één pal naats de 

parkeerplaats. 

Benno van den Hoek  

18:08 31-05-2008 

Vanmiddag op De Haere o.a. een Zwarte Specht, enkele roepende Goudvinken en een roepende Zomertortel. Het mooiste was 

een zingende Fluiter nabij de snelweg! De vogel zong aan een stuk door in een gemengd berkenbos en was (op bijna ooghoogte) 

tot op ca. 5 m. te benaderen. Prachtig te bekijken en bij het zingen was heel mooi het trillen van de vleugels te zien. In de 15 

jaar dat ik hier de nestkasten controleer heb ik ze nog nooit gehoord hier! 

Het broedsucces van de nestkastbewoners is dit jaar erg mager. Zo'n 30% van de nesten heeft te lijden gehad aan predatie van 

Boommarter (uitwerpselen gevonden). Daarnaast zitten veel Bonte vliegenvangers nog in de eifase, ondanks dat het eerste ei in 

het gebied al voor Koninginnedag werd gelegd. Wat hier nog van terecht zal komen is afwachten. Bijzonder was verder een 

Zwarte mees die op 5 eigen eieren en 2 vliegenvangereieren zit te broeden. Dit is in voorgaande jaren enkele malen eerder 

voorgekomen (vaak komen alleen de eigen eieren uit).  

23:46 29-05-2008 

Martin Jansen  

Vergeten te vermelden in onderstaande bericht: Greppelveld 1 roepende Kwartel, bij het Abbertstrand 1 overvliegende 

Houtsnip (baltsvlucht in schemering).  

23:30 29-05-2008 

Martin Jansen  

Vanavond met de kano wat rondgekeken op het Drontermeer. Bij het eiland Eekt de eerste jonge Krooneenden van dit seizoen, 

zag er 4 maar waarschijnlijk meer. Verder daar 35 Krooneenden, 28m/7v. In de rietkragen van het eiland maar liefst 7 
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zingende grote Karekieten. Verder daar 1 Visarend, mijn 3e op de randmeren in 3 dagen tijd! 

Bij Abbert 3 man Krooneend, 5 Grote Karekiet, rond Bolsmerksluis 3 Grote Karekiet. 

Bij Reve 1 paar Krooneend, 2 Grote Karekiet. Totaal aantal territoria Grote Karekiet op het Drontermeer zal rond de 25 liggen.  

11:57 29-05-2008 

Benno van den Hoek  

Via via hoorde ik gisteren dat er vorige week een Hop zou zijn gezien op het Beekhuizerzand. De waarneming is gedaan door de 

boswachter en lijkt dus betrouwbaar. Hoe kan een mens zich ook vergissen als er zo´n beest voor je opvliegt...?  

15:11 28-05-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer rond de grote eilanden op het brede deel opnieuw een Visarend. 

Een kort rondje leverde 120 Krooneenden, een aantal gekleurringde Flamingo's en een gekleurringde Knobbelzwaan op. 

Drontermeer bij Eekt en de Noordermerkt in totaal 25 Krooneend en 3 roepende Kwartels.  

23:33 27-05-2008 

Martin Jansen  

Vanavond Veluwemeer tussen de eilanden De Kwak en De Ral een Visarend met vangst, daar ca. 35 Krooneenden. 

Harderbroek tegen de schemering een Houtsnip rondvliegend, in plan Roerdomp nog een 15 tot 20 Zomertalingen, de mannen 

alweer ruiend naar eclips. Daar ook een paartje Krooneend. Verder 4 Snorren en 2 Sprinkhaanzangers. Achterin stonden alweer 

ca. 125 Grutto's. Ga ervan uit dat dit uitgemaaide vogels zijn.  

17:01 27-05-2008 

Theo  

Vanmiddag tussen de Klaterweg en de Eperweg (nunspeet) een zingende Fluiter. Gisteren in de file op de A12 voor Oosterbeek 

een overvliegende Wespendief, maar dat is buiten ons gebied dus zal ik dat hier niet melden.  

21:07 26-05-2008 

Lubbert Franken  

Een wat late reactie op het gorzen verhaal .( was een weekendje uit) Het was zeker geen rietgors want die zitten er genoeg. 

Kom elke week een paar keer op polsmaten en zal dan op nieuw bekijken wat het geweest kan zijn .  

20:24 25-05-2008 

Dimitri  

Gisteravond op het greppelveld geluisterd of er Kwartelkoningen te horen waren. De kwako's niet gehoord maar wel twee 

kwartels, 3 Grote karekieten en kortstondig een Buidelmees!  

16:55 25-05-2008 

Benno van den Hoek  

Afgelopen week werd ik gebeld door Wim Janzen. Hij had van een meneer Van Panhuis vernomen dat deze een zekere 

Klapekster zou hebben gezien op 19 mei op het Houtdorper-/Speulderveld. Het zou een erg late wintergast kunnen zijn (worden 

soms tot ver in april nog gezien), maar een broedgeval kan in dit gebied zeker niet uitgesloten worden. In de laatste 

broedvogelatlas staat dat in deze buurt één van de weinige broedgevallen van Klapeksters zijn vastgesteld in Nederland. 

Bijzonder genoeg dus om alert op te zijn.  

10:39 25-05-2008 

roel pannekoek  

Bij de inventarisatieronde zaterdagmorgen op het Beekhuizerzand enkele opvallende zaken: 4 zingende Tapuiten, waarbij 1 expl. 

de alarmroep van een Grote bonte specht imiteerde; 9 terr. Roodborsttapuit, een bruine Koekoek, een zonnende 1e jaars Havik, 

nota bene een Rietzanger aan de rand van het open zand en de trieste vondst van een stervend reekalf.  

08:40 25-05-2008 

Jaap Denee  

Gistermorgen is door een aantal vogelaars een Roodkeelpieper waargenomen op het eerste eiland bij het hek in Plan Roerdomp. 

Een link naar een van de meldingen met foto's is de volgende: http://waarneming.nl/wn_details.php?id=4364148 

Martin Jansen  

13:28 24-05-2008 

Vanochtend bij de poffertjes nabij Abbert 2 roepende Kwartels (uit grasland polder Oosterwolde). Zaten ongeveer 500 meter 

uit elkaar zaten dicht op de weg. 

Drontermeer Krooneend 37 stuks, 27m/10v. 

Nog steeds een paartje Smient bij het eiland Eekt. 2 Grote Zilverreigers (Rietland en Reve).  

17:51 23-05-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag een telronde gemaakt voor Krooneenden op het Veluwemeer (dit weekend is er een landelijke telling). Totaal 184 

stuks, 145m/39v. Afgeleid aan het man/vrouw percentage moeten er ongeveer 30 tot 35 zitten te broeden. Nog geen jongen 

gezien. Helaas wel weer een 15 tal kitesurfers, speedboten met bananen erachter, enz. Het lijkt af en toe wel kermis in dit 

Vogelrichtlijngebied.  

11:02 23-05-2008 

Jaap Denee  

Sjoerd, los van het feit dat we de afgelopen jaren (een) overwinterende Dwergor(s)(zen) in Nederland hadden, kan een 

Dwerggors voor Lubbert natuurlijk de eerste zijn. Neemt inderdaad niet weg dat Dwergorzen buiten het najaar/winter uiterst 

zeldzaam blijven, dus enige onderbouwing waarom het een Dwerggors was lijkt me wel op zijn plaats. Waarom was het geen 

Rietgors, Lubbert?  

23:48 22-05-2008 

Sjoerd Radstaak  

<knip> mijn eerste dwerggors <plak> 

 

Pardon? Ik neem aan Rietgors? Overigens overwintert die soort in Nederland, dus van 'eerste' is dan eigenlijk niet te spraken. 

Nou goed, verwacht dat je iig Rietgors bedoelt...  

21:38 22-05-2008 

Lubbert Franken  

Vanavond polsmaten een aantal kleine karrekieten en rietgorzen en ook mijn eerste dwerggors en 2 flamingo's . Later langs het 

fietspad spijkwegje een velduil op een paaltje en enkele kneu's 

19:44 22-05-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag een mooi mannetje Buidelmees ergens aan het randmeer aan een nest bouwend.  
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14:24 22-05-2008 

Martin Jansen  

Uhh... foutje. 

23 mei moet zijn 21 mei in het onderstaande bericht. De Flamingo's zaten dus de dag na het aflezen al weer in Duitsland.  

13:00 22-05-2008 

Martin Jansen  

20-05 weer een paar Flamingo ringen kunnen aflezen bij Polsmaten (7 stuks). Deze vogels blijken veelvuldig op en neer te vliegen 

tussen hun broedgebied in het Zwillbrocker Venn, net over de grens in Duitsland, en het Veluwemeer. 2 Vogels die ik op 20-05 

zag, zaten op 23-05 al weer in het genoemde Venn. Tot op heden dit jaar er 13 verschillende kunnen onderscheiden. Eerder op 

deze site werden er ook al eens geringde Flamingo's gemeld door L. Franken. Verder zit er de laatste maand steeds een Kleine 

Flamingo tussen, duidelijk herkenbaar aan de geheel paarse snavel.  

21:17 21-05-2008 

wouter van heusden  

Vanochtend in de rietkraag van Harderwijk ter hoogte van Volendampad zingende Grote karekiet. Op één van de strandjes 

1m+2v Krooneend en Oeverloper  

22:58 18-05-2008 

Martin Jansen  

Sjoerd en Rob, een mooi rondje en dat op de fiets! 

Een soort die jullie misschien niet hadden: vanavond rond 21:30 uur in het Greppelveld een roepende Kwartel. Bij de Korte 

Waarden ook een tijdje staan luisteren, dat leverde alleen een aantal (3?) ratelende mannen Zomertaling op.  

20:08 18-05-2008 

Sjoerd Radstaak  

Vandaag samen met Rob Compaijen een 'fietsbigday' hier in de buurt gedaan. We hebben getracht zoveel mogelijk soorten te 

zien binnen 12 uur (04.30 - 16.30) en dat, in ons geval, binnen de grenzen van Gelderland. Dat resulteerde in maar liefst 116 

soorten (door beiden gezien, Rob miste een man Wintertaling), waarvan hier een overzicht van de 'krenten'. Artikeltje in de 

Anser leek ons gepast, Benno?  De soorten: 3 Steenuilen (1 Bovenstraatweg, 1 boerderijmuseum en 1 Groote Woldweg), 2 ad. zk. 

Zwartkopmeeuwen overvliegend vlak voor Noordeinde bij de Groote Woldweg, man tapuit bij de Gelderse Sluis, de 1ste 

zingende Grote Karekiet bij de Gelderse Sluis gevolgd door maar liefst nog eens 8 exx elders (4 bij 'de Abbert', wv 3 op stuk 

tussen picknick en bolsmerksluis; 1 bij 'de Eekt' en weer 3 in de baai op het insdustrieterrein), 4 Grote Zilverreigers (vorige 

bigday: 0), man Smient langsvliegend met 3 Krakeeenden bij 'de Abbert', roepende Wielewaal op 'de Eekt' en eentje 'in' de 

Flevo, luid zingende Bosrietzanger bij rietveldje Elburg, een roepende Buidelmees bij de jachthaven van Elburg (daar bij de 

scouting), 1 man Wespendief donkere vorm bij de Haelbergheide, 4 Goudvinken (1 man 'de Knobbel', 1 man Haelberghei en 2 'de 

Dellen'), zing. Fluiter en fraai te zien langs de Zuidweg en Lepelaar over Polsmaten. Hier ook een ontsnapte man Rosse 

Stekelstaart. Verder de nodige Raven (7 x langs op de Haelbergheide), 7 Europese Flamingo's bij Polsmaten en de nodige 

Krooneenden her en der op het Dronter- en Veluwemeer. Ook leuk was de groep van zo'n 80 'gele kwikken' bij Polsmaten 

waarvan meer dan de helft Noordse en de andere helft Gele. Hier wilde ik het bij laten, er moet wel wat te lezen overblijven in 

de Anser straks(?)....      

12:38 17-05-2008 

Sjoerd Radstaak  

Hoi iedereen, 

 

Geen soorten, maar twee mededelingen: de regionale bigday die Rob Compaijen en ik voornemens zijn te houden is verplaatst van 

vandaag naar morgen ivm het weer. En: Rob Compaijen heeft het plan omgevat om ons te laten sponsoren en zodoende geld op te 

halen voor de slachtoffers van de ramp in Birma, waarvan het dodental in rap tempo richting de 100.000 loopt en mogelijk zelfs 

de 200.000 zal gaan overschrijden. Ik ben enthousiast over dit plan en mochten er mensen zijn die er net zo over denken en ons 

willen sponsoren, dan horen we dat natuurlijk maar al te graag (bijv. via mail: sjoerdradstaak@gmail.com). Rob heeft er al voor 

gezorgd dat we nu worden gesponsord voor zo'n €2,50 per soort, maar dat natuurlijk altijd meer! We horen het wel (of niet).... 

 

Groeten, 

Sjoerd  

14:15 16-05-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Polsmaten nog een stuk of 10 Noordse Kwikken. 

Bij de Polsmatendam en de 4 grote eilanden daar in totaal 103 Krooneenden, 84m/19v. 

Gisteravond (omdat ik er toevallig langs kwam) bij de heideveldjes nabij de Zuidweg, de Dellen 2 Nachtzwaluwen en bedelroep 

van jonge Bosuilen.  

13:40 14-05-2008 

Martin Jansen  

Rob dat is toevallig: Vanochtend een stukje het Leuvenumse Bosch ingefietst. Na ca. 2 km richting Leuvenum waar het loofbos 

begint en het beekje weer bij het fietspad komt een zingende Fluiter, ook leuk te zien onderin de beuken. 

Oeverzwaluwen zitten op het industrieterrein van Elburg, bij de bouwactiviteiten aan het Drontermeer, naast parkeerplaats 

Kayimgroep, kolonie van ca. 20 nesten. Ook op industrieterrein Lorenz recht onder de hoogspanningsmasten aan het water een 

wat grotere kolonie. Kleine Bonte specht 3 territoria in de Dellen, mail je wel een kaartje.  

11:33 14-05-2008 

Rob Compaijen  

Afgelopen maandag samen met Sjoerd Radstaak een voorbereidingsrondje gefietst voor de regio Big Day, die gepland staat 

voor aanstaande zaterdag. Dit leverde op 'de Knobbel' een Goudvink en een zingende Boomleeuwerik op. Bij de Haelbergheide 

een roepende Boomleeuwerik, een Raaf, een Havik en een langstrekkende Visarend. (Interessant gezicht, zo'n Visarend boven 

de heide!). In Tongeren riep een Grauwe Vliegenvanger. Tussen Gortel, Elspeet en Vierhouten hebben we gezocht naar zingende 

Fluiters, maar om de één of andere reden geen enkel exemplaar gehoord. 

Graag zouden we, met het oog op komende zaterdag, locaties binnen de regio van interessante soorten ontvangen. De soorten 

plus locatie kunnen naar mijn mailadres gestuurd worden, en natuurlijk garanderen we dat meer 'geheime' locaties niet 

openbaar gemaakt worden. Soorten waar we in ieder geval nog geen locatie van hebben: 

Boomvalk (opvallend...), Kwartel, Grauwe Klauwier, Fluiter, Oeverzwaluw, Kleine Bonte Specht. Ongetwijfeld ben ik nog het een 

en ander vergeten. Mochten jullie andere soorten van dit kaliber in onze regio weten te zitten, mogen deze natuurlijk ook 

doorgegeven worden. Alvast bedankt! 

Jaap Denee  
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09:34 14-05-2008 

Voor een verslag van onze Big Day 2008 van afgelopen zaterdag 10 mei, zie de volgende link: 

 

https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.cgi?A2=ind0805&L=ebnnl&F=&S=&P=1772  

23:18 13-05-2008 

Martin Jansen  

Vanavond even een uurtje op de fiets: 

Rietland Drontermeer 1 Grote Karekiet, 1 Snor en 1 Sprinkhaanzanger. 

Eiland Eekt 1 Wielwaal, 1 Grote Karekiet, 38 Krooneend (25m/13v, ook parende vogels), 1 paartje Smient (15 mei is de 

datumgrens voor een territorium) en 1 overvliegende Kraanvogel ri. oost. Vorig jaar rond deze tijd ook 1 pleisterende Kraanvogel 

in het Greppelveld, deze leek mij ook uit het Greppelveld te komen en viel in in het gebied achter de Bolsmerksluis.  

10:52 13-05-2008 

Jaap Denee  

<<Op de terugweg rond Leuvenum geluisterd naar de eerste Fluiters. Verrassend genoeg waren deze langs de Poolse weg en 

Oude Zwolseweg (nog) niet te horen.>> 

De eerste Fluiters zijn al een week binnen.  

09:58 13-05-2008 

Benno van den Hoek  

Maandagmorgen tussen 6.00 en 7.30 uur een ronde om het Abbert- en Revebos gemaakt, speciaal om Wielewalen te luisteren. In 

Abbert zong 1 ex. t.h.v. eiland ´t Eekt. Daarna bleef het lang stil en kwam ik de eerste pas weer aan de achterkant van het 

Revebos tegen, met even verder een 3e ex. Aan de achterzijde van Abbert zong een 4e vogel. Verder in beide bossen diverse 

Zomertortels en op zowel Abbert- als Reve-eiland een zingende Grote karekiet. 

Vanaf 8.00 uur op de Haspelberg bij Harderwijk vertoefd voor het ringen van o.a. jonge Boomklevers (5 nesten in kasten 

Meindert Koopsen). Daar was ook een ´klagende´ Zwarte specht te horen. Op de terugweg rond Leuvenum geluisterd naar de 

eerste Fluiters. Verrassend genoeg waren deze langs de Poolse weg en Oude Zwolseweg (nog) niet te horen.  

16:58 11-05-2008 

Martin jansen  

Vanmiddag 3 kwartier bij Kamperhoek/Ketelbrug gestaan. Oogst 1 adult mannetje Roodpootvalk. Kwam mooi laag en dichtbij 

over richting oost. Verder ter plaatse 4 Boomvalken en mogelijk nog een Roodpoot. Lastig te determineren op afstand met 

tegenlicht.  

16:33 11-05-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag, tijdens een kort fietstochtje langs het Drontermeer, 2 zingende Grote karren: 1 nabij de Bolsmerksluis en 1 net 

voor de picknickplaats. Verder langs de Wijkerwoldweg een grote groep Gele kwikken die opvlogen. Ik kon door het tegenlicht 

geen (onder-) soorten onderscheiden. Dacht er in ieder geval een afwijkend roepje tussen te horen.  

12:07 10-05-2008 

Rob Compaijen  

Vanmorgen nog een stukje gefietst langs het Drontermeer. Langs de Kamperdijk een viertal Noordse Gele Kwikstaarten tussen 

de 'gewone' Gele Kwikstaarten. Bij twee boerderijen was een Spotvogel te horen. Vanaf eiland 'de Eekt' zong een Wielewaal en 

in een bosje nabij de Bolsmerksluis was een Bosrietzanger actief. Bij 'de Abbert' twee Grote Karekieten, twee Krooneenden en 

een hoempende Roerdomp. De Drontermeerdijk leverde een tweede zingende Wielewaal op, alsmede een tweetal Raven. Ook 

vloog hier een Appelvink luid roepend rond.  

Voor de insectenliefhebbers: bij een kleine poel in een grasveld langs de Drontermeerdijk de drie soorten witjes (Grote, Kleine 

en Klein Geaderd), veel Bont Zandoogjes en een Landkaartje. De libellen beginnen ook echt te vliegen: 1 vrouw Platbuik, 1 man 

Noordse Witsnuitlibel, 1 man Glassnijder, veel (20+) Viervlekken, evenzoveel Lantaarntjes, en enkele Azuurwaterjuffers. Mooi 

was dat er nog een aantal Viervlekken bezig was uit te sluipen; een prachtig fenomeen!        

16:22 09-05-2008 

Martin Jansen  

Gisteren Hulshorsterzand 2 Paapjes, 9 Tapuiten en een zingende Geelgors. Op de zandvlaktes weinig insecten en dus ook vogels.  

14:27 09-05-2008 

Sjoerd Radstaak  

Hoi, 

 

Een ongewone vraag maar heeft iemand contactgegevens (mail, mobiel) van Wim Smit? Of kan Wim Smit misschien mij bellen 

(06-40369040) danwel mailen op sjoerdradstaak@gmail.com. Dit nav het volgende: morgen gaan vrienden en ik weer proberen 

het Nederlands bigdayrecord (187, Jan van der laan et al. 2003) proberen te verbreken. Om deze dag te laten slagen zijn op 

zoek naar interessante waarnemingen 'en route'. Soorten als Bosrietzanger, Kwartel en Beflijster horen hier zeker bij en 

daarom zouden we graag precieze plekinfo hebben (de Strandgaperweg is een lange weg) mbt deze waarnemingen. Dus mocht 

ons iemand of Wim zelf ons verder kunnen helpen: alvast bedanbkt. Overigens: mochten mensen morgen in de regio gaan vogelen 

en een interessante waarneming doen (Spotvogel, Grote Zilverreiger etc) dan zouden we het bijzonder op prijs stellen als deze 

persoon deze zou willen doorgeven op m'n mobiel. Alvast bedankt - sowieso voor het doorgeven van waarnemingen op deze site. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Radstaak (en teamleden)  

15:21 08-05-2008 

Wim Smit  

Vanmorgen Strangaperweg gefietst.Veel zangertjes o.a. Bosrietzanger. Kwartel en een late Beflijster (m), Roodborsttapuit 

waren de krenten in de pap. Het gebied verruigt .Kwartelkoning moet mogelijk zijn.  

20:01 07-05-2008 

Lubbert Franken  

Gisteravond Polsmaten op het grasveldje genoten van zo'n tachtig Gele Kwikstaarten ( meest Noorse) die steeds opvlogen als er 

onraad was. Er was genoeg te eten i.v.m de Tienduizenden muggen daar terplekke waren. verder 6 Witte Kwikstaarten en 2 

Flamingo's  

10:09 07-05-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend vroeg Harderbroek, plan Roerdomp, 

1 Kleine Strandloper, 1 Temmincks Strandloper (mooi kunnen vergelijken), 2 Zwarte Ruiters, 8 Groenpoten en veel (ca. 25) 
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Bosruiters. 

Verder 1 paartje Krooneend en 9 Zomertalingen. In 1 van de wilgen vlak voor het kijkscherm zat een mannetje Engelse 

Kwikstaart te zingen.  

22:17 06-05-2008 

Helma Schoonhoven  

...aan de Randweg in Nunspeet dus.  

22:16 06-05-2008 

Helma Schoonhoven  

Voor de tweede achtereenvolgende avond vloog er een uil over mijn tuin, zo'n 20 meter boven de grond, met in de vlucht telkens 

een luide, hese schreeuw, vermoedelijk een Kerkuil. Het was op beide avonden rond 22.00 uur.  

16:23 06-05-2008 

Martin Jansen  

Veluwemeer verspreid over diverse plekken 148 Krooneenden, 110m/38v. Gezien de vaste verhouding die er het hele vroege 

voorjaar was moeten er nu tussen de 10 en 15 vrouwtjes zitten te broeden. 

Op het Drontermeer afgelopen zaterdag 33 van deze soort, 24m/9v. 

Veluwemeer oude land zijde 1 zingende Grote Karekiet. 

Op het grasveldje bij Polsmaten veel gele kwikken, meest Noordse Kwikstaart(26 noordse geteld). 

Dimitri Mulder  

14:00 06-05-2008 

Eindelijk weer eens kunnen vogelen. Bij plan Roerdomp naast al het gebruikelijke; bij de ingang een mooi Paapje, in het bos 

zingende Nachtegalen, in het veldje met laag riet op de route naar het uitkijkpunt 2 prachtige Engelse kwikken en bij het 

uitkijkpunt 2 overvliegende Boomvalken.  

20:50 05-05-2008 

Wim Smit  

Vanmorgen in het Harderbos 3Wielewalen. Sind jaar en dag op dezelfde lokatie. 

Zaterdag 03-05 zong een Fluiter  in de Poolse Allee. Niet veel voor een zeer geschikte omgeving.  

19:26 05-05-2008 

Benno van den Hoek  

Zondagmiddag een ronde gefietst door de POW en langs het Drontermeer. Rond Abberteiland een zingende Grote karekiet en 

verder de gebruikelijk rietpieten. Op het achtererf van een boerderij langs de Zomerdijk (t.h.v. eiland 't Eekt) een zingende 

Spotvogel. Langs het fietspad tussen de Wijkerwoldweg en Driemerkenweg een Gele kwik en 3 Tapuiten. 

In Noordeinde broeden nu 2 paar Ooievaars. Naast het bekende paalnest broedt er ook een paar op een zelf gemaakt nest op 

een erf nabij de Gelderse sluis. Beide oudervogels zijn geringd en 1 is afkomstig uit Duitsland. De andere ring willen we deze 

week met de telscoop ontcijferen.  

19:21 05-05-2008 

Benno van den Hoek  

Zaterdag j.l. was het met prachtig voorjaarsweer in de Oostvaardersplassen goed toeven. Te beginnen bij de Kievitslanden 

zaten daar in een klein plasje maar liefst 3 Kleine en nog een Grote zilverreiger. In plan Roerdomp (Harderbroek) de 

gebruikelijke steltjes, met vooral veel Bosruiter en Groenpoten. Ook vlogen er een zestal Lepelaars rond. Vanaf de Klein 

Praambult (samen met Roel Kreeft) vooral veel Zwarte ruiter en de nodige Kluten. Qua soortenaantal geen spectaculaire dag, 

maar bij het Jan v/d Boschpad werd het nog erg leuk. Vanuit NO kwam hier een Zwarte wouw hoog over trekken richting ZW. 

De vogel was al zo'n 15-20 minuten uit het zicht verdwenen toen een 2e ex. uit oostelijke richting kwam aanvliegen. Deze vloog 

een stuk lager en rustiger en nam de tijd om even boven het gebied te blijven zweven, om vervolgens richting W weg te vliegen. 

Later liet een adulte Zeearend zich op grote afstand nog vliegend zien. Verder hier een roepende Roerdomp. Langs de 

Oostvaardersdijk tenslotte nog mijn eerste Sprinkhaanzanger.  

15:26 05-05-2008 

Helma Schoonhoven  

Zo'n zeven Huiswaluwen op landgoed Oldenaller, Putten. Misschien zaten ze er al eerder, maar ik was een weekje vrij, en 

aangezien het mijn werkplek is, weet ik het niet wanneer ze aangekomen zijn.  

19:26 04-05-2008 

Theo  

Vanmiddag langs de Oude zeeweg (Nunspeet), minimaal 8 Tapuiten op een stukje omgeploegde akker  

18:48 04-05-2008 

Martin Jansen  

Vandaag gericht langs de wat grotere populieren percelen in het Abbertbos gefietst, 3 roepende Wielewalen (tot aan de 

Hanzespoorlijn). Aan de Flevo kant van Abberteiland 1 Grote Karekiet, op Eekt 2 Grote Karekieten. 

Vorige week vrijdag in het Greppelveld 2 Paapjes, voor de rest is het daar een stuk rustiger dan vorig jaar.  

11:07 03-05-2008 

Rob Compaijen  

Vanmorgen maar weer eens langs het Drontermeer gefietst. Echt prachtig zo rond 8 uur 's morgens. Qua vogels was het ook de 

moeite waard.  

Op de vuilstort langs de Kamperdijk een mannetje Tapuit. Vanuit het rietveld, naast de zangers die er vorige week ook al zaten 

(Kleine Karekiet, Rietzanger, Snor, Blauwborst), nu twee Grote Karekieten. Bij eiland 'de Eekt' een zingende Nachtegaal en een 

paartje Krooneend. Op de dijk bij de Bolsmerksluis een tijdje staan luisteren en dat leverde een zingende Wielewaal op. De 

vogel bevindt zich in het tegenover gelegen Reve-Abbertbos. Vanaf de picknickplaats was een Raaf te zien. Ook zong er een 

Blauwborst, en 'hoempte' een Roerdomp. Boven een nabij gelegen veld zong voor het eerst in tijden weer eens een 

Veldleeuwerik. De terugweg (zelfde route) leverde een Reuzenstern op, die al jagend richting  NO ging. Bij de Elburgerbrug een 

Oeverloper en, tussen de Visdiefjes, nog tenminste 10 Zwarte Sterns. In een paardenwei langs het Bagijnendijkje bevond zich 

ten slotte een vrouwtje Tapuit.    

20:55 29-04-2008 

Martin Jansen  

Er wordt nu zowel een Poelruiter als Gestreepte Strandloper gemeld vanuit Plan Roerdomp, Harderbroek. Zat er aan te komen, 

wat volgt??  

21:15 28-04-2008 

Peter Lindeboom  

Gisteren een nostalgisch fietstripje gemaakt tussen de vogelkijkhut bij Doornspijk en de hut bij Polsmaten. Naast brandganzen, 

grauwe ganzen met heel veel jong grut, tureluurs, grutto's en graspiepers, vielen vooral de grote aantallen knobbelzwanen op.  
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Bij de oude zeeweg was langdurig, maar te onrustig om foto's te kunnen maken, een man blauwe kiekendief aanwezig tot hij 

langs de rietkant uit het zicht verdween.  

 

Langs het spijkerweggetje zaten drie bonte vliegenvangers in het struikgewas in een slootje vloog een man zomertaling op. 

 

Bij Polsmaten rustende kuifeenden, 2 vrouw zomertalingen, futen, een enkele krooneend en natuurlijk veel knobbelzwanen. In 

het struikgewas bij de hut zaten fitissen, een man rietgors en op het grasveld foerageerde een zanglijster.  

12:45 28-04-2008 

Rob Compaijen  

Gisteren een ronde langs de bos- en heidegebieden van de regio gemaakt. Op de Woldberg riep een Zwarte Specht, en zong een 

mannetje Gekraagde Roodstaart. Op landgoed Tongeren een zingende Bonte Vliegenvanger. De Tongerense Heide leverde een 

tweetal Roodborsttapuiten op, evenals 3  Raven. Langs de Gortelse weg verscheidene Bonte Vliegenvangers. Helaas daar nog 

geen Fluiters. 

(Voor de insectenliefhebbers: op de Tongerense Heide 5 zeer territoriale Groentjes en een eerste Noordse Witsnuitlibel. 

Langs de Gortelse weg een echte klapper: GROTE VOS. Dit is een zeer zeldzame trekvlinder waarvan - aldus de Vlinderstichting 

- jaarlijks gemiddeld 5 exemplaren ontdekt worden!)  

20:35 27-04-2008 

Wim Smit  

Op het Wolderwijd nog steeds veel ( 200 ?) Dwergmeeuwen. Later zaten 50ex op de slikjes langs de oprit naar het viaduct.  

17:23 27-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend van 8 tot 10 uur bij de Ketelbrug gestaan, was vrij rustig. 

1 Zwarte Wouw, 1 Boomvalk, 1 Smelleken, 1 Zwartkopmeeuw en 1 Zomertortel. 

Aan de Vossemeerdijk bij de boomkwekerij 1 man Beflijster.  

13:32 27-04-2008 

Helma Schoonhoven  

Een handvol Gierzwaluwen boven de Randweg, Nunspeet, op 26 april.  

17:15 26-04-2008 

Martin Jansen  

Net als Rob ook een stukje langs het Drontermeer gefietst. 

Mooiste was een prachtig mannetje Buidelmees wel 10 minuten lang zichtbaar op ongeveer 20 meter afstand, bovenin oude 

lisdodde (baai achter Strekdam). 

Daar ook 1 Geoorde Fuut. 

Bij eiland Eekt een door elkaar zingende Nachtegaal en Grote Karekiet. Daar ook 20 Krooneenden, 15m/5v. 

Vanochtend tijdens de BMP cursus 3 Koekoeken, 1 roepende Bosuil (05.30 uur), 3 zingende Geelgorzen, Gekraagde 

Roodstaarten, Bonte Vliegenvangers ed. Op de hei 6 Roodborsttapuiten en 1 man Tapuit. 

Rob Compaijen  

15:22 26-04-2008 

Vanmorgen een ronde om het Drontermeer gefietst. In het rietland nu veel geluid: Baardmannen, Rietzangers, Snorren en 

Kleine Karekieten. Vanaf eiland de Eekt zongen een Nachtegaal en een Koekoek. Bij de picknickplaats een Sprinkhaanzanger. 

Langs de Drontermeerdijk 10 zingende Nachtegalen. Bij de Oase tenminste 25 Zwarte Sterns tussen de Visdiefjes, alsmede 

een stuk of 10 Dwergmeeuwen. Op een van de open veldjes een vrouwtje Tapuit en twee langsvliegende Raven. Vanuit het 

Abbertbos riep een Kleine Bonte Specht.  

Boven het Veluwemeer ter hoogte van de Rivieracamping vloog vanmiddag een Visarend.  

18:34 25-04-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag in het Harderbroek plan Roerdomp heel veel steltjes. Zeker 100 Kemphanen, 5 Bosruiters, ca. 15 Groenpootruiters, 

ca. 15 Zwarte Ruiters waarvan een deel bijna geheel in zomerkleed. Leuk was ook 1 Temmincks Strandloper, liet zich 

herhaaldelijk wegpesten door de iets grotere Bonbekplevieren. Van deze laatste soort en ook Kleine Plevier hoge dichtheden. 

Verder 15 tot 20 Zomertalingen.  

17:20 24-04-2008 

Martin Jansen  

Nabij het Rietland Drontermeer 3 paartjes Geoorde Fuut. 

Rietland 1 wakend mannetje Krooneend, bij Eekt 13 Krooneenden (9m/4v).  

08:27 24-04-2008 

Jaap Denee  

Ik moet mijn bericht van gistermiddag corrigeren: de tussenstand aan Wouwen op Kamperhoek was precies andersom: 8 Rode- 

en 3 Zwarte. Totalen staan op: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=47&land=1&site=0&taal=1  

19:14 23-04-2008 

Michiel de Vries  

Vanochtend in weiland nabij Horloseweg in Ermelo 8 kramsvogels. Vanmiddag even op het Beekhuizerzand geweest naast 

tapuiten,roodborsttapuit, gekraagde roodstaart bij nest, boompieper en boomleeuwerik niet veel bijzonders. ook druk en veel 

lawaai door militaire oefening. Op de Watertorenweg liet een nachtegaal zich mooi horen en zien. 

Maandag mijn eerste bonte vliegenvanger bij het station in Harderwijk.    

15:17 23-04-2008 

Jaap Denee  

Deze morgen hebben een paar vrienden van me op Kamperhoek gestaan. Via SMS werd ik op de hoogte gehouden. Een kleine 

greep: 1 Grauwe kiekendief, 1 Visarend, 3 Rode wouwen, 8 Zwarte wouwen, een paar handen vol Beflijsters... met andere 

woorden: niet slecht.  

08:20 23-04-2008 

Inge  

Ik sta in het weekend op een camping bij Emst (kroondomein). Wij hebben een nest van een ransuil in de boom. Het is amper te 

zien en zit erg hoog. Vrouw zit denk ik al op de eieren. Man zit overdag in een boom zo'n 6 meter verderop. Ik ben zelf lid van 

de werkgroep roofvogels en uilen in de regio waar ik woon. Wij ringen in principe alle roofvogels en proberen dat zeker bij de 

uilen te doen. Mochten jullie dat ook willen doen kunnen jullie contact met mij opnemen en wijs ik jullie het nest aan. Moet er 

wel een ringer zijn die erg goed kan klimmen :-)  
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16:08 22-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend een tijdje op de trektelpost bij de Ketelbrug gestaan. Het is er niet zo spectucalair als afgelopen zondag en 

sommige andere posten momenteel nog steeds. 

Mooiste was 1 Zwarte Wouw. Verder 1 Boomvalk, 2 Smelleken, 9 Sperwer, 2 Gierzwaluw, 7 Regenwulp, 10 Bruine kieken (wv. 4 

ter plaatse). Op  de terugweg een Noordse Kwik bij de Vossemeerdijk tussen ca. 100 Gele Kwikken.  

15:22 22-04-2008 

Jaap Denee  

Vandaag tijdens lunch gedurende half uur Plan Roerdomp nog even gecheckt: Poelruiter leek niet meer aanwezig.  

13:33 22-04-2008 

Wim Smit  

Vanmorgen op het Beekhuizer zand een groepje van 9 Tapuiten (6m+3v).  Een zingend mannetje zat op een andere plek. 

Gekraagde Roodstaart (3ex) en diverse Boomleeuweriken waren volop zingend aanwezig. 

In de polder( Camping Flevostrand) de eerste Nachtegalen 3ex. In het Harderbroek zong ook 1ex. Op het Wolderwijd, vanaf 

het viaduct, honderden Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen.  

19:22 21-04-2008 

Wim Smit  

Vanmorgen om 8u. liet de Poelruiter zich mooi bekijken.  

14:45 21-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend maar liefst (minimaal !!) 12 Beflijsters bij de boomkwekerij nabij het Vossemeer. Ze zitten op de stroken gras 

tussen de boompjes, dus rij voor rij even afscopen door gaten in de houtwal. 

Verder gereden naar de Ketelbrug. Op de Ketelmeerdijk wolken Graspiepers en Gele Kwikken. Op de telpost viel het door de 

snoeiharde wind erg tegen. O.a. 3 Boomvalken en 1 Smelleken. Terug wat schapenveldjes bekeken, tussen de gele kwikken 1 

Noordse Kwikstaart.  

12:44 21-04-2008 

Jaap Denee  

Via www.waarneming.nl: de Poelruiter is ook vandaag nog aanwezig in Plan Roerdomp.  

08:54 21-04-2008 

Benno van den Hoek  

Zaterdagmiddag op De Haere (Doornspijk) mijn eerste zingende Bonte vliegenvangers (1 man mooi gezien) en 1 zingende 

Gekraagde roodstaart. Verder zongen de Boompiepers nu al veel uitbundiger dan een week geleden.  

22:23 20-04-2008 

roel pannekoek  

Tijdens de inventarisatie Beekhuizerzand van za morgen 19/4 (9 deelnemers!) 2 Tapuiten, 1 Havik, 1 Sperwer, 1 man Beflijster 

en verder leuke aantallen Boompiepers, Gekraagde roodstaarten, Robotaps. 

Jaap Denee 

15:54 20-04-2008 

Een leuke soort op je 'local patch' moet je natuurlijk ook even bekijken: de Poelruiter liet zich rond 14.00 uur goed zien op de 

door Martin aangegeven plek. Plan Roerdomp is op dit moment fantastisch voor allerlei steltlopers en ik kan me voorstellen dat 

het de komende tijd meer leuke dingen gaat opleveren. In de gaten houden dus! 

 

Vanmiddag kort gestaan, maar naast de Poelruiter de volgende aantallen steltjes: 1 Zwarte ruiter, 7 Groenpootruiters, 2 

Bosruiters, ca 15 Tureluurs, ca 40 Kemphanen, ca 50 Watersnippen, ca 20 Kluten, 2 Grutto's, 20 Kleine Plevieren, 3 

Bontbekplevieren. Daarnaast 5 Zomertalingen, 2 Krooneenden en 1 Tapuit (naast al het andere 'normale' spul).  

11:23 20-04-2008 

Dimitri & Olga  

Vannochtend met mijn vriendin ook maar gaan kijken naar de Poelruiter. Erg mooi gezien. Daarnaast ook nog een Bosruiter (lijkt 

me best vroeg), een Nonnetje (lijkt me best laat), een gele kwik en 2 krooneenden.  

08:59 20-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend tussen 06:45 en 07:20 uur naar een prachtige POELRUITER staan kijken in plan Roerdomp, Harderbroek. Beest zat 

op en rond het tweede eiland recht voor de ingang van het gebied. Vogel foeragerend en af en toe een stukje vliegend (rugwig) 

gezien. (beest stond gisteravond gemeld op de DBA site). 

Verder daar 1 Geoorde Fuut en 2 Zwarte Ruiters. Verder het gebied niet ingegaan. 

Terug hing er boven de Drontermeerdijk een Visarend op slechts een paar meter boven de weg. Prachtig om te zien vanuit de 

auto.  

11:40 19-04-2008 

Dimitri Mulder  

Vannochtend even kort langs plan Roerdomp geweest. 

Naast de soorten die Martin er op 17 april had gezein ook nog mijn eerste zingende Rietzanger en een skulkende Braamsluiper.  

11:10 19-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend even op de trektelpost bij de Ketelbrug gestaan. Een continue stroom Graspiepers en in het eerste uurtje ook veel 

Gele Kwikken. Verder 1 Gierzwaluw, 1 man Smelleken, 5 Regenwulpen en een man Blauwe Kiek. 

De Ringsnaveleend zat nog in zijn plasje. 

Bij de IJsselmonding wederom een Gierzwaluw en een Smelleken. 

Bij de Vossemeerdijk (terrein naast de boomkwekerij) 4 Beflijsters, 3m/1v.  

18:26 18-04-2008 

Ada en Chris Herzog  

Zojuist, om 18.10 uur had Ada onze eerste Gierzwaluw boven ons huis, Stadsweiden, Harderwijk.  

18:34 17-04-2008 

Martin Jansen  

Het Harderbroek, plan Roerdomp begint droog te vallen en dat trekt een hoop vogels aan, niet zozeer bijzondere soorten (daar 

is het ook een beetje vroeg voor), maar wel hoge aantallen. 

Kleine Plevier 14, Bontbekplevier 24, Kemphaan 50, Kluut 67, Zwarte Ruiter 12, Groenpootruiter 7, Watersnip 125, Tureluur 35, 

nog wat Grutto's met 2 IJslanders, Zomertaling 24 (14m/10v), Wintertaling ong. 100, Slobeend ong. 75, Bonte Strandloper 4, 
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Witgat 2, Lepelaar 2, Grote Zilverreiger 1, Dodaars 5. 

Genoeg te zien dus.  

22:43 16-04-2008 

Michiel de Vries  

Vanochtend hoorde ik mijn eerste een tuinfluiter zingen op de Horloseweg in Ermelo.  

17:51 16-04-2008 

Martin Jansen  

Gisteren een man Smelleken, Oude Zeeweg nabij het Veluwemeer. 

Vanmiddag Harderbroek Plan Roerdomp even bij het hek gekeken: 14 Kemphanen, 8 Zomertaling (6m/2v) en 7 Groenpootruiters. 

Rondje Veluwemeer gaf in totaal 187 Krooneenden (129m/58v) met nu aardig wat vogels op de verwachte broedplaatsen (16 paar 

en 17 waakzame mannen). Onze jongste dochter van 6 vond daarbij een nest van een Krakeend!  

14:47 16-04-2008 

Peter Compaijen  

Zojuist even bij de Ludgeruskerk geweest, daar aangekomen zag ik direct al een roofvogel boven het water bidden, bleek een 

Visarend te zijn. Verder zaten er een 20-tal Flamingo's te foerargeren. Toen ik net wou weggaan vloog er nog een Gele 

Kwikstaart over.  

15:30 14-04-2008 

Rob Compaijen  

Zojuist ook even naar de Ringsnaveleend gezocht. Nog steeds aanwezig. Bij aankomst de kop in de veren, maar na een paar 

minuten wachten mooi zwemmend en duikend gezien. Leuk!  

13:07 14-04-2008 

Martin Jansen  

Nog een ochtend vrij in mijn ploegenrooster, daarop even naar het vrouwtje Ringsnaveleend bij de Kamperhoek gereden. 

Continu duikend totdat er om 09:30 uur twee mannen kwamen werken aan het stuwtje achterin de plas. De Ringsnaveleend zwom 

daarbij naar een hoek van het plasje en ging zich uitgebreid poetsen. Beide poten langdurig gezien en 100% zeker geen ringen 

aanwezig. 

Terug via het Vossemeer, 230 Kluten op de plaat. Daarna per fiets het Drontermeer afgestruind (heb ik vaak achterin de auto, 

maakt mij mobieler). Bij de Hanzelijntunnel een 1e zingende Braamsluiper. Recht tegenover de Oase een prachtige 

Roodhalsfuut, volledig op kleur (pal tegen de rietkraag). Boven het Abberteiland kwam een kiekendiefachtig vogel aanvliegen, de 

kijker erop, een prachtige Rode Wouw! Stukje verderop bij het eiland Eekt mijn 1e Rietzanger en 7 Krooneenden. In het totale 

stuk 4 zingende Zwartkoppen. 

Verder zo her en der Dwergmeeuwtjes, Visdiefjes en 3 Zomertalingen, 2m/1v. 

Elburgerbrug 7 Zwarte Sterns en een stuk of 20 Visdiefjes.  

12:01 14-04-2008 

Benno van den Hoek  

Zondagmiddag, na het mooie uitstapje met Dimitri, nog even langs het Drontermeer teruggereden. Aan de rand van het 

Abbertbos hoorden we samen nog Zwartkop zingen. Bij het Rietland Elburg waren (mijn eerste) zingende Blauwborst en Snor te 

horen. Met Frank van Triest bij de Bolsmerksluis de eerste Huiszwaluwen bij de kolonie bekeken. De groep was zo´n 10-15 

vogels groot. Daarna uit de polder vertrokken door de zware regen- en hagelbuien.  

22:45 13-04-2008 

Michiel de Vries  

Vanmiddag even bij het Harderbroek wezen kijken. Er zaten 5 krooneenden in de hoek tegenover Harderhaven.  

Verder hoorden ik mijn eerste rietzanger en zag ik een wintertaling man,grote zilverreiger en heel veel grauwe ganzen 

foeragerend langs de dijk met pullen.  

19:06 13-04-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag na de regen 2 Zwartkopmeeuwen (mooi naast elkaar zwemmend), een paartje Geoorde Fuut, man Krooneend en een 

groep van 23 Wulpen ri. oost bij de Elburgerbrug. Rietland/Drontermeer een zingende Snor, 4 Gele Kwikken en een paartje 

Krooneend. 

dimitri & benno 

15:23 13-04-2008 

Vandaag met Benno even naar de Ringsnaveleend geweest bij Kamperhoek. Erg mooi adult vrouwtje op een vijver bij de 

oeverzwaluwwand. Op de terugweg ook nog 2 Reuzensterns bij het zandplaatje in het vossemeer. Een van de reuzensterns vloog 

op in de richting van Elburg terwijl de andere in een stevige groep met Kluten en Grutto's bleef staan.  

19:27 12-04-2008 

Jaap Denee  

Edit: de locatie van de Ringsnaveleend bevindt zich langs de Visvijverweg.  

19:25 12-04-2008 

Jaap Denee  

Een vrouwtje Ringsnaveleend werd vandaag ontdekt op het eersteplasje bij de Oeverzwaluw wand in de Kamperhoek.  

17:03 12-04-2008 

Martin Jansen  

Zojuist bij de Elburgerbrug een 1e Zwarte Stern. 

Bij het kijkscherm bij de Kerkdijk mijn 1e Visarend dit jaar. Beest ging op een paaltje in het Goor zitten. 

Helaas toch ook weer een hele reeks kitesurfers, 7 stuks.  

09:55 12-04-2008 

Rob Compaijen  

Vanmorgen in de polder gevogeld met de verwachting dat er nu toch wel veel voorjaarsspul binnen is. Dat viel dus even tegen. Bij 

de vuilstort aan het begin van de Kamperdijk een Rouwkwikstaart. Bij het kijkscherm bij het rietveld 2 Gele Kwikstaarten, 1 

Blauwborst, 3 Bruine Kiekendieven en een zingende Snor. Bij de picknickplaats een zingende Blauwborst. Op de terugweg tussen 

de Bolsmerksluis en het rietveld 3 Lepelaars naar NO.  

21:21 11-04-2008 

Michiel de Vries  

Dindsdag 8 april zag ik een een oeverzwaluw boven ons huis overvliegen. Door een internetstoring nu pas kunnen melden.  

15:43 11-04-2008 

Martin Jansen  
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Vanochtend bij de Klink nog steeds de Roodkeelduiker (helaas niets van zomerkleed te bespeuren). 

Verder opnieuw opvallende aantallen Geoorde Futen. Op het brede deel van het Veluwemeer 5 stuks, 2 paartjes en een losse. 

Vandaag voor het eerst Krooneenden die aanstalten maken om te gaan nestelen en ook parende vogels. In totaal 178 

Krooneenden gezien waarvan 125m/53v, met daarbij 6 vastgestelde territoria.  

09:25 11-04-2008 

Benno van den Hoek  

Tijdens een inventarisatieronde van de nestkasten op De Haere (donderdagmiddag) vond ik het, gezien het voorjaarsweer, 

opvallende rustig in het bos en op de hei. Boomleeuwerikken zongen helemaal niet en op het kleine heideveld begon één 

aarzelende Boompieper op mijn imitatie te reageren. Van Bonte vliegenvangers nog geen enkel spoor (bezetten hier bijna de 

helft van de kasten), terwijl ik ze in voorgaande jaren al wel eens op 1 of 2 april hoorde zingen. Slechts een beperkt aantal 

mezen was begonnen met een nest.  

21:17 10-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend een stuk of 10 Huiszwaluwen nabij de picknickplaats bij het Drontermeer, bij oude nesten aan het huis daar iets 

ten ZW. Verder daar 1 Blauwborst en 1 man Zomertaling. Bij de EB brug 5 Visdiefjes. Verder in het riet erg rustig, nog geen 

Rietzangers en Snorren te horen, hoewel die er al een tijdje kunnen zijn.  

09:45 10-04-2008 

roel pannekoek  

Na de verregende inventarisatieronde van j.l. zaterdag vanmorgen (do) nog maar een extra ronde gelopen over het 

Beekhuizerzand. Mijn 1e Gekraagde roodstaart, 10 zingende Boomleeuwen, 4 Roodborsttapuiten en... de verwachte zingende 

Tapuit.  

09:12 10-04-2008 

Webmaster  

In verband met technische problemen bij mijn eigen ADSL-provider is het helaas al ruim 3 weken niet mogelijk om de website 

te updaten met het nieuwe voorjaarsprogramma. De nieuwe activitei-ten zullen bij gereedkoming van de storing z.s.m. geplaatst 

worden.  

21:42 09-04-2008 

Martin Jansen  

2 baltsende Geoorde Futen bij het Rietland (rechts er van op het Drontermeer).  

17:11 09-04-2008 

Theo  

Vanochtend bij Polsmaten 

- Krooneenden (1 paartje) 

- Rosse Styekelstaart  

- Ijslandse Grutto's (minimaal 15 in een groep van 50 grutto's) 

- Havik met prooi 

 

21:37 08-04-2008 

Martin Jansen  

Rietland Drontermeer vanavond 3 Geoorde Fuut.  

17:44 08-04-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij de Flevocentrale aan de IJsselmeerdijk mijn 1e Gekraagde Roodstaart dit jaar. Een paar uur later daar 3 

Kraanvogels overvliegend naar het oosten. 

Terug naar huis even bij de Elburgerbrug gekeken.  

Daar mijn 1e 2 Visdiefjes dit jaar, 2 dagen vroeger dan verleden jaar.  

Verder daar 2 Geoorde Futen, momenteel redelijk veel te zien op de Randmeren.  

Ada en Chris Herzog 

19:33 07-04-2008 

Vanmorgen vlogen rond het gemaal van Arkemheen 2 Huiszwaluwen. Boven het eiland in de Arkervaart vloog een ♂ Bruine 

Kiekendief. In de Putterpolder langs de weg onderlangs de dijk liep een eenzame Kemphen. Boerenzwaluwen vliegen nu overal, 

maar precies op de plaats waar we op 17-3 onze eerste 2 exx. (Putterpolder langs de A28) zagen, vlogen er nu nog 2. Zouden ze 

de koude paasdagen dan toch overleefd hebben??? Waarschijnlijk zijn dit vogels die daar ieder jaar onder de bruggetjes 

broeden.  

17:53 07-04-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag kwam er onverwacht een gaatje in mijn agenda, en wat doe je dan... 

Harderwijk/Veluwemeer bij de Kokmeeuwenkolonie 2 Zwartkopmeeuwen en 1 Geoorde Fuut. 

Kijkscherm Ludgeruskerk 21 Flamingo's met 15 Chilenen, 5 Europese en 1 Kleine Flamingo. De laatste is voor mij nieuw op de 

Randmeren. Verder daar 1 Blauwborst. Verspreid over het Veluwemeer 125 Krooneenden, 83m/42v.  

15:11 07-04-2008 

Benno van den Hoek  

Afgelopen vrijdag boven het Veluwemeer groepjes foeragerende Dwergmeeuwen, ter hoogte van de Korte Waarden (Elburg). 

Met name rond de strekdam heel veel zingende Fitissen. In de baai achter Biohorma tevens een langsvliegende Ijsvogel. Bij het 

Rietland ook een Ijsvogel en in de verte (boven de vaargeul) diverse Dwergmeeuwen. Bij Abberteiland een groepje 

Oeverzwaluwen met daartussen enkele Boerenzwaluwen. Boven de Groote Woldweg 1 Grote zilver. 

Zaterdagmiddag een groepje van ca. 10 Dwergmeeuwen t.h.v. De Oase (tegenover Noordeinde). In het Vossemeer minstens 50 

Kluten op de plaat met daartussen diverse Grutto´s. Naast de boomgaarden bij Roggebotstaete nog gezocht naar Beflijsters, 

maar helaas niet gevonden. Ten-slotte boven het rietland nog een Ijsvogel en 1 waarschijnlijke Blauwborst gehoord (te kort 

voor 100% zekerheid).  

10:39 07-04-2008 

Jelle Postma  

Het gemaal in de Arkeheemse polder wordt bedoeld  

10:36 07-04-2008 

Jelle Postma  
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3 Roodbekpijlstaarten binnendijks in een plas ong. 100 m voorbij het gemaal  

22:23 06-04-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij het Rietveld/Drontermeer 1 man Rouwkwikstaart.  

16:43 06-04-2008 

Raymond en Helma  

Grutto's, Bergeenden, Krooneenden en natuurlijk een handjevol Flamingo's bij Polsmaten. Er waren geen kitesurfers ondanks de 

wind. Mooie dag vandaag.  

18:50 05-04-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Rietland Drontermeer 1 Tapuit (man) en 1 Blauwborst. 

Greppelveld, samen met Rob en Benno, 1 Gele Kwikstaart (ontdekt door Rob).  

17:19 05-04-2008 

Wim Smit  

Na de verregende morgenexcursie, vanmiddag naar de Putterpolder.Veel paartjes Grutto, Tureluur en Kievit. In het natte 

weiland liet een paarjte Zomertaling zich bewonderen. 

De mooiste waarneming waren 3 Hermelijntjes die op verschillende plekken door het weiland renden. Een had het jong van een 

Kievit in de bek, rende over de weg, zwom over een sloot en verdween tegen de dijk in het gras. Paniek bij vooral de Kieviten en 

Tureluurs. Nooit eerder gezien!!  

10:39 05-04-2008 

Martin Jansen  

De Roodkeelduiker bij de Klink/Veluwemeer zat er gistermiddag nog. Is zeker een ander exemplaar dan die een tijdje terug in 

de Elburger haven zat (deze juv.kleed, de vorige adult). 

Verder daar 9 Dwergmeeuw, 2 Appelvink en weer de nodige Krooneenden, 18 (13m/5v). Verder volop zingende Fitissen, zeker 15 

tot 20 op 4 km fietsen. 

Vanochtend tijdens het BMP rondje in de Dellen, met veel regen, 3 tot 4 territoria Kleine Bonte Specht, Geelgorzen (2), 

Roodborsttapuiten (4), Raaf, 3 Goudvinken, meerdere zingende Boompiepers. 

19:58 04-04-2008 

Rob Compaijen  

Allereerst @ Jaap en Dimitri: bedankt voor jullie reacties! 

 

Zojuist een kort rondje gefietst langs het Veluwemeer. In het Goor tussen de Ludgeruskerk en Elburg twee langsvliegende 

Raven. Bij de Ludgeruskerk negen flamingo's waarvan in ieder geval twee Europese. Later kwamen er nog zeven flamingo's 

aangevlogen maar door het slechte licht heb ik niet kunnen zien of hier nog Europese tussen zaten. Verder vloog er bij de 

kijkhut aldaar een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Langs het begin van de Oude Zeeweg (vanuit het riet) een zingende Blauwborst. 

Even verderop een zingende Snor.    

18:08 03-04-2008 

Martin Jansen  

Aanvulling op voorgaande: Oude Zeeweg 1 man Blauwe Kiekendief, 2 kj. 

(wel ingetypt maar tekst was ineens weg na versturen)  

18:06 03-04-2008 

Martin Jansen  

Het bijna dagelijkse rondje op de fiets na/voor werktijd levert bijna altijd wat fraais op: 

Oude Zeeweg: 3 Beflijster tussen maisstoppel. 

Veluwemeer Ecolint: 18 Krooneend (12m/6v) 

Veluwemeer Riviera Camping: 5 Dwergmeew en veel zwaluwen. 

Veluwemeer de Klink: 1 Roodkeelduiker ! 

En dat allemaal in 1,5 uur op een paar km vanaf huis !  

13:42 03-04-2008 

Dimitri  

@ jaap 

 

Determinatiedrift doet rare dingen met je: Barmsijs spec. it is!  

16:31 02-04-2008 

Jaap Denee  

Correctie van mijn laatste zin: locatie en trekgedrag zijn beide geen kenmerken en zijn nooit indicatief. 

 

Natuurlijk verwacht je sommige soorten op bepaalde plekken eerder, maar de vondst van een dode Jan-van-Gent in een weiland 

in noord Brabant afgelopen week, bewijst maar weer eens dat een soort in principe overal kan opduiken en dat locatie dus geen 

geldig kenmerk kan zijn om een soort op te determineren. 

Jaap Denee 

16:14 02-04-2008 

@ Rob en Dimitri (over Barmsijzen): 

 

Check deze discussie eens: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=39080&hl=barmsijs. 

 

M.a.w.: niet aan wagen en gewoon Barmsijs spec van maken. Een soort determineren op basis van locatie en trekgedrag is 

natuurlijk onzin. Dit zijn beide geen kenmerken, ze zijn hooguit indicatief.  

12:50 02-04-2008 

Martin Jansen  

Gisteren rond Polsmaten/Hoophuizen 79 Krooneend, (53m/26v). 

Polsmaten 7 Kluten, 1 vrouw Bruine Kiek. 

Vanochtend bij de Elburgerbrug: 

1 prachtige man Beflijster (nabij rest. de Fazant). 

Groepje van 2 en van 4 Appelvinken en 15 Koperwieken. 

Ongeveer 40 Oeverzwaluwen en 10 Boerenzwaluwen. 

4 Krooneend (3m/1v),een gekleurringde Aalscholver en zingende Zwartkoppen. 
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Haven Elburg 3 Boerenzwaluw. 

Drontermeer Baai achter Strekdam 3 Geoorde Fuutjes, 1 gekleurringde Ali en ook hier 3 Boerenzwaluw. 

Drontermeer Rietland, 1 Kleine Plevier, 2 mannen Bruine Kiek.  

10:12 02-04-2008 

Dimitri  

@ Rob: 

Er zijn mensen die beweren het te kunnen maar eerlijk gezegd geloof ik dat allemaal niet zo. Tenzij je het geluid hebt 

opgenomen (en hebt omgezet naar sonagrammen) denk ik niet dat het mogelijk is om Barmsijs met zekerheid te determineren... 

(Weet iemand wanneer de meeste Grote Barmsijsen noordwaarts trekken? Op basis van die gegevens zou je misschien nog tot 

soort kunnen komen; anders blijft het Barmsijs spec.)  

09:45 02-04-2008 

Rob Compaijen  

Gistermiddag bij station 't Harde drie luid roepende Barmsijzen richting NW. Weet iemand van jullie of het mogelijk is tot 

Kleine dan wel Grote Barmsijs te concluderen op grond van roep en locatie?  

22:27 01-04-2008 

Adrie Hottinga  

1 april 2008 - Kootwijkerveld nabij Houtbeekslenk: 1 Klapekster, 1 Beflijster, meerdere Roodborsttapuiten, Boomleeuwerikken 

en Veldleeuwerikken. 

1-04-2008 - 18.30: 1 pr Brilduikers - kolkje Houtweg Oene/Ijsseldijk. 

 

31-03-2008 - 3 roepende Steenuilen Vorchten.  

09:30 01-04-2008 

Rob Compaijen  

Om dan ook maar even mee te doen: zojuist een zingende Zwartkop in de tuin. (Feithstraat 4, Elburg)  

17:46 31-03-2008 

Dimitri Mulder  

Net mijn eerste Fitis van het jaar gezien! Op het parkje achter mijn huis op de  

Pijlkruidmeen 50. De lente begint!  

13:20 31-03-2008 

dimitri  

Daarnet tijdens mijn pauze vlogen er 2 Kraanvogels over. 

Dit was bij de Johanniterlaan. Ze vlogen richting Noord.  

20:52 30-03-2008 

Michiel de Vries  

Vanmiddag vlogen er twee boerenzwaluwen over de rietkraag langs het Wolderwijd. Dit was ter hoogte van de Rietgorsmeen in 

de wijk Stadsweiden.  

11:04 30-03-2008 

Jelle Postma  

Vanmorgen,zondagmorgen, 10.00 op Veldwijk 5 appelvinken fouragerend onder een taxus.  

18:32 28-03-2008 

Wim Smit  

Vanmiddag leuke waarneming in het Harderbos: Houtsnip. Ook hoog in de bomen 10 Appelvinken. Ze vlogen paarsgewijs door de 

toppen. Tegenover de Flevocamping is een ingang naar het Harderbos. Bijna altijd vliegen daar Appelvinken.  

17:16 27-03-2008 

Martin Jansen  

Vandaag het Veluwemeer rond geweest. Doel was de aantallen Krooneenden te noteren, wordt dit weekend landelijk gedaan in 

een aantal gebieden. 

Wolderwijd ter hoogte van de nieuwe brug 9 Krooneend (5m/4v) 

Achter het Dolfinarium 57 (41m/16v), en voor de Boulevart in totaal 73 (44m/29v). 

Veluwemeer drie groepen, in totaal 89 (61m/28v). 

Verder Harderbroek 3 Zomertaling (2m/1v). 

Plan Roerdomp 4 Zomertaling (2 paar), 160 Slobeenden, 50 Pijlstaarten, 2 Bontbekplevier en 2 Nonnetjes (1m/1v). 

Plasje Broekbos leuke groepen baltsende Wintertalingen (16) en Slobeenden (18), daarbij de paartjes Slobeend continu rondjes 

draaiend. Verder 6 Dodaars. 

Brug Elburg een gekleurringde Aalscholver (groen XP), 3 Raven die uit het Spijkbos kwamen, 3 Zwarte zwaan, 3 Dwergmeeuw, 

19 Flamingo's nabij de Korte Waarden. 

Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe Kiek en ongeveer 1.500 Goudplevieren op een maisstoppelakker (enkele vogels in zomerkleed). 

Polsmaten 12 Flamingo's. 

Hierden Oostermeen een groep van 27 Kramsvogels. 

Verder op het Brede deel van het Veluwemeer nog ± 150 Brilduikers en in de Harderhaven 4 vrouw Grote Zaagbek.  

09:01 27-03-2008 

Theo  

Gisteren boven de IJssel bj Zalk een jagende Slechtvalk. (Aan de overijsselse kant van de IJssel een Rouwkwikstaart).  

20:01 25-03-2008 

Lubbert Franken  

Gisterochtend 8.30uur polsmaten 18 flamingo's op 200m afstand van het vogelscherm daardoor de ringen kunnen aflezen 

ZV09  ZV22  ZV35  ZV42 ( ZV 38 geringd op 24-07-2006 ZV47 geringd op 24-08-2007 beide Chileense) . De Flamingo's zijn 

op het Zwillbrocker Venn(Duitsland) geringd via internet heb ik dat kunnen vinden .  

18:01 23-03-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag 2 Dwergmeeuwtjes bij de Elburgerbrug/Veluwemeer. 

Gisteren tijdens de BMP cursus in de Dellen parende Zwarte spechten, minimaal 3 Kleine Bonte Spechten gezien, Kruisbekken, 

Appelvink, 3 Roodborsttapuiten en een Raaf. 

Martin Jansen  

17:59 21-03-2008 

Vanmiddag bij de Elburgerbrug/Veluwemeer de eerste 5 Dwergmeeuwtjes. 

Verder daar 3 Krooneenden (2m/1v). 
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Strekdam 1 Pontische meeuw. 

Oude stortplaats bij waterzuivering/Rietland 1 man Grote Gele Kwikstaart, 1 Rouwkwikstaart, 1 Waterpieper, 1 Witgat en 1 

haan Fazant. 

Verder heel veel Aalscholvers, alleen al in de stadsgracht een groep van 300, haven Elburg 200 en op het randmeer grote 

groepen.  

15:51 21-03-2008 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 14.30 uur polsmaten 28 flamingo s 7 pijlstaarten 5 kraakeenden 50 grutto en enkele tureluurs ,scholeksters.  

10:23 20-03-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland Drontermeer m'n eerste Bruine Kiekendief, man. 

In Rietland 2 Waterpiepers, 2 roepende Waterrallen. 

Op braakliggend terrein bij de waterzuivering (oude stortplaats) ongeveer 15 Witte Kwikken met 1 vrouw Rouwkwikstaart er 

tussen. Daar ook veel Rietgorzen, Vinken en 3 Waterpiepers al bijna geheel in zomerkleed.  

21:07 19-03-2008 

lubbert Franken  

Vanavond 18.30 uur polsmaten 10 witte kwikstaarten in de struiken naast de vogelkijkhut , op de zandplaat een honderd grutto s 

en een tiental bonte strandlopers  en de rosse stekkelstaart was ook weer van de partij  

16:21 19-03-2008 

Jaap Denee  

Martin, 

Deze illustratie achter deze link laat heel aardig het verschil tussen een gewone Aalscholver (Sinensis) en een Grote 

Aalscholver (Carbo) zien: http://www.paxton-pits.org.uk/images/gular.jpg 

 

Maar let op: ook een Sinensis kan een hoek < 65 graden hebben! Een geringde vogel waargenomen in Amsterdam door Ruud 

Altenburg had zo'n kleine hoek, maar de herkomst was door de ringgegevens vast te stellen en het bleek te gaan om een 

'gewone'. Zoals altijd is het dus de combinatie van kenmerken die de doorslag geeft. Formaat is dus erg belangrijk (maar dat 

klinkt goed, als ik je mag geloven). Ik ga als ik tijd heb zelf ook nog even kijken. 

 

Groeten Jaap  

15:02 19-03-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Greppelveld 1 paartje Zomertaling. 

Brug Elburg een gekleurringde Aalscholver. Korte Waarden 13 Flamingo's, te ver om de soorten te onderscheiden. 

Harderhaven opnieuw een gekleurringde Aalscholver en ook 1 exemplaar in jeugdkleed die wel 20% groter leek dan zijn 

omringende soortgenoten. Hoe dat precies zit met die hoek in de keelhuid om er een Grote van te maken had ik even niet paraat 

en om dit soort dingen achteraf vast te stellen is moeilijk. Harderbroek maar liefst 9 Zomertalingen. 6 in oude deel (5m/1v) en 

3 in plan Roerdomp (2m/1v). Verder in plan Roerdomp ongeveer 200 Slobeenden en 1 Waterpieper. Bij het gat in de 

Harderwijker havenpier ongeveer 75 Krooneenden. Tot slot achter de Strekdam Drontermeer 1 afwijkende Smient. Had het 

bovenste deel van zijn kop groen, maar voor de rest gelijk aan een normale Smient (geen Amerikaanse Smient dus).  

Op diverse plaatsen zingende Tjiftjaffen, verder nog enkele Nonnetjes en Grote Zaagbekken.  

22:50 18-03-2008 

Martin Jansen  

Die Kokardezaagbek van de afgelopen middag had een gitzwarte snavel. Bij foto's van vrouwtjes zie ik iets geel aan de 

snavelbasis. 

Ga er nu vanuit dat dit hetzelfde exemplaar is wat eerder in het Broekbos en op de Reigers/Ooievaarsplas zat. Een eerste 

winter man dus.  

17:06 18-03-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Renderklippen op de heide 8 Roodborsttapuiten, verder niets bijzonders in de koude wind. 

Vanmiddag even achter de Strekdam gekeken (Drontermeer). 

1 prachtige Pontische meeuw op het dammetje bij de jachthaven. 

Daar ook 2 gekleurringde Aalscholvers (rechts wit PL en links groen WZ). 

De verrassing zat in het uiterste hoekje van het haventje. 1 vrouw Kokardezaagbek, 100% zeker ONGERINGD (voor wat het 

waard is). Ving in een uur tijd 2 zoetwaterkreeftjes en 3 visjes. Krabde met zijn rechterpoot zijn kop en vloog uiteindelijk over 

het dammetje waarbij de beide poten zichtbaar waren. Is mijn tweede al voor de randmeren.  

16:53 18-03-2008 

Ada en Chris Herzog  

In Flevoland tussen Elburg en Kampen boven de dijk ter hoogte van de Hanzelijn vlogen 2 Kraanvogels ri. NO.  

16:20 17-03-2008 

Ada e Chris Herzog  

Vanochtend in de Putterpolder 2 Boerenzwaluwen. Verder naast de Hazen, Grutto's, Kieviten, Grauwe Ganzen en een enkele 

Tureluur nog ca. 30 Brandganzen en een eenzame Kemphaan ♂.  

17:52 16-03-2008 

Martin Jansen  

Zojuist in het Greppelveld 1 paartje Zomertaling. Lekker vroeg, al worden ze al een paar weken gemeld. Vorig jaar mijn eersten 

op 1 april. Er zat ook een man Wintertaling met een opvallende groene neusclip, niet af te lezen. 

Bij de Korte Waarden 9 Flamingo's, waarvan 2 Europese en 7 Chilenen.  

16:57 16-03-2008 

Jaap Denee  

Afgelopen vrijdagnacht (van 14 op 15 maart) met de auto een rondje gereden. Langs de Elspeterweg vloog een Bosuil door het 

licht van de koplampen. Langs de Uddelermeerweg bij Uddel kwamen we een Kerkuil tegen die vanuit de bomenrij langs de weg 

op de grond dook en vervolgens met prooi weer terugkeerde in een boom. De vogel liet zich in het zijdelingse licht van de 

koplampen goed zien. Tussen Nunspeet en Ermelo verder in totaal 4 Reeën, 5 Wilde Zwijnen, 1 Vos en (als hoogtepunt) 1 Das. 

Alle in de berm of net de weg overstekend. We reden 30 km/uur, dus hebben niets geraakt.  

19:08 15-03-2008 

Helma Schoonhoven  
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Vrijdagmiddag, ook voor mij, de eerste zingende Tjiftjaf op mijn werk, Landgoed Oldenaller, Waterweg, Putten!  

18:48 15-03-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij Kamperveen 2 Zwartkopmeeuwen in een weiland.  

15:37 15-03-2008 

Benno van den Hoek  

Ook voor mij vanmiddag de eerste zingende Tjiftjaf, in het Oldebroeker Bos achter het nieuwe Kulturhus De Talter. Op precies 

dezelfde dag en plaats als in 2007 (ik reed er ook niet voor niets langs)!. Altijd weer een mooie voorbode van het voorjaar. 

Rob Compaijen  

11:59 15-03-2008 

Zojuist de eerste zingende Tjiftjaf in de tuin. Beetje karige waarneming zo, dus daarom nog maar een paar waarnemingen: 

afgelopen maandag (10 maart) een Raaf bij station 't Harde; daar ook een langsvliegende Witte Kwikstaart. Gisteravond zeer 

sterke trek van Smienten boven Elburg.  

20:15 13-03-2008 

Wim Smit  

Vanmorgen de eerste zingende Tjiftjaf bij strand Horst.  Op de Ermelose Hei zaten vanmiddag 2 Klapeksters en 1 

Roodborsttapuit.  

19:15 11-03-2008 

Wim Smit  

Vanmiddag bij opklaringen met zon prachtig zingende Boomleeuweriken op het Beekhuizer Zand  

15:50 10-03-2008 

Martin Jansen  

Even een reactie op de dode Brandganzen die Johan Hettema meldde: 

Ook op het Flevolands-vogel-net werden vorige week in de regio Dronten/Biddinghuizen diverse dode Brandganzen gemeld. Ik 

weet wel dat er de nacht van 29-02 op 01-03 rond 03:15 uur een actieve onweersbui overtrok met heel veel wind en veel 

weerlicht.  

14:48 10-03-2008 

Jaap Denee  

EDIT: te Ermelo  

14:47 10-03-2008 

Jaap Denee  

Afgelopen zaterdagavond op de nieuwe rotonde bij de kruising van de  Julianalaan met de Oude Nijkerkerweg: een Houtsnip. De 

vogel lag helaas dood op het asfalt.  

20:27 09-03-2008 

Johan Hettema  

Vanmiddag in miezerregen aan einde van oude Zeeweg e.o. 

casarca, temidden van een viertal bergeenden;groep brandganzen 50 stuks; overvliegende wulpen (30 exempl) en een drietal 

actieve grutto's. 

Via collega gehoord: vorig weekend (na de storm) een 15 stuks dode brandganzen in het  

Noorderbos gevonden (tussen Doornspijk en Eperweg), eentje was nog in leven, met gebroken poot; revalideert nu in het 

kippenhok! Enkele dagen erna gehoord dat ook op de 

Varelseweg in Hulshorst een x-tal dode brandganzen werd aangetroffen (onbeschadigd). 

Zijn ze overvallen door de storm/bliksem?  

12:50 09-03-2008 

Janoh  

Overigens vorige week zondagmiddag 2 zingende veldleeuwerikken op de Elspeetse heide. De voorstelling duurde slechts 5 

minuten, daarna vlogen ze met z'n viertjes weg.  

20:13 08-03-2008 

Michiel de Vries  

Vanmiddag wezen fietsen. Op de Ermelose heide zag ik een Roodborsttapuit en een Klapekster. Op het landgoed Leuvenum 

hoorde ik een Zwarte specht en in het Leuvenumsche bos een Goudvink roepen. Verder hoorde ik op het Beekhuizerzand 

kruisbekken en had ik een vrouwtje mooi in de kijker. Later vlogen ze met z'n drieen weg. Verderop zag ik nog een 

roodborsttapuit.  

19:18 08-03-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag in plan Roerdomp/Harderbroek erg hoog water met veel eenden. De hut aan het einde van het (lies)laarzenpad was 

amper te bereiken. Leuk waren 131 Slobeenden, 4 Waterpiepers en 2 Bontbekplevieren. Bij de Oude Zeeweg/Veluwemeer 1 

vrouw Blauwe Kiekendief.  

17:05 08-03-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag 2 Blauwe kiekendieven (V), mooi wiekelend boven de weilanden langs de Driemerkenweg (POW). Verder erg rustig in 

de polder met een paar honderd Kolganzen, max. 100 Kieviten en (slechts) 7 Grote zilverreigers. Boven het Rietland Elburg 

vlogen eveneens 2 Grote zilvers.  

21:18 07-03-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Greppelveld veel Slobeenden/Wintertaling en Krakeend in de plassen. 

Baai Strekdam maar liefst 64 Bergeenden en een overvliegende vrouw Blauwe Kiekendief. 

Rietland Drontermeer 2 Waterpiepers, een dode Waterral die in prikkeldraad hing en ik dacht kort de ratel van een man 

Zomertaling te horen. Niet gezien, maar ze worden al twee weken gemeld uit verschillende gebieden in het land.  

18:35 07-03-2008 

Benno van den Hoek  

Zojuist werd ik gebeld door iemand uit Apeldoorn. Gisteren en vanmorgen zag hij een jagende Visarend boven een plas bij de 

nieuwe wijk Zuidbroek ten NO van Apeldoorn. Een erg vroege doortrekker of juist een overwinteraar van nabij gelegen oorden?  

16:39 06-03-2008 

Peter Compaijen  

Zojuist zwom er een paartje Grote Zaagbek in de gracht van Elburg. Afgelopen jaar zwom er een tijd lang ook een paartje 

Krooneend en er komt regelmatig een Ijsvogel langsvliegen.  
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17:01 05-03-2008 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag leverde een kort bezoek aan landgoed Zwaluwenburg ('t Harde) een opvliegende Groene specht op. 

De vogel vloog op naast een houtwal en verdween in een boom. Daarna niet meer teruggezien of gehoord. In onze buurt 

(Bovenstraatweg) roepen de vogels de laatste week niet meer. 

Martin Jansen  

14:43 03-03-2008 

Afgelopen zaterdag mijn eerste Zwarte Roodstaart dit jaar (er overwinteren er ook een paar) + paartje Slechtvalk, centrale 

Harculo aan de IJssel op de regiogrens.  

09:56 03-03-2008 

Jaap Denee  

Afgelopen zaterdag om 13:25 uur vloog een adult mannetje Slechtvalk over de Harderhaven. De vogel kwam over het 

Veluwemeer aanvliegen uit de richting van het industrieterrein van Harderwijk en verdween richting golfbaan/Harderbos.  

19:21 27-02-2008 

Peter Compaijen  

Zoals wel vaker de laatste tijd vloog er net weer een Ransuil in de buurt (Feithstraat). Deze heb ik al verscheidene keren zien 

vliegen met helder weer.  

14:39 27-02-2008 

Jaap Denee  

Leuke waarneming. Hij kan natuurlijk blijven hangen, maar de kans is (erg) groot dat het een doortrekker was (het komt weer op 

gang).  

19:46 26-02-2008 

Dimitri  

Via Birdpix ben ik er achter gekomen dat afgelopen zondag een erg mooie Rode Wouw is gesignaleerd in de arkemheemse 

polder. Tevens is er een erg mooie foto van gemaakt. Wie vind hem terug?  

18:22 26-02-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Korte Waarden/Veluwemeer 2 Waterpiepers en 3 Bokjes. De Bokjes dicht bij elkaar waarbij er 1 zich prachtig liet 

zien op 2 meter afstand. Plat tegen de grond gedrukt met het snaveltje vooruit.  

22:38 25-02-2008 

Janoh  

Afgelopen maandag hoorde ik al de groene specht bij Zwaluwenburg. En vandaag nog even gezocht naar de zeearenden bij 

Polsmaten, maar helaas niet aangetroffen. Wel 2 zwarte zwanen. Ze kwamen uit het water, geen ringen.  

17:08 25-02-2008 

Benno van den Hoek  

Michiel: meerdere Slechtvalken in een polder als Arkemheen/Putterpolder is zeker mogelijk. Tijdens de excursie van afgelopen 

zaterdag naar het Lauwersmeer hebben we er zelfs 6 gezien, op relatief korte afstand van elkaar! 

Vanmorgen was weer de Groene Specht in onze buurt te horen. Hij roept hier nu frequenter dan andere jaren, maar ik verwacht 

geen broedgeval hier. Andere jaren werd het in maart ook stil. Waarschijnlijk gaan de vogels tegen die tijd naar landgoed 

Zwaluwenburg om daar te broeden.  

22:11 24-02-2008 

Michiel de Vries  

Gisteren zag ik op de Spijkweg dit is de paralelweg langs de A28 ter hoogte van de afslag Horst een slechtvalk zittend op een 

paaltje. Ik zat in de auto en mijn vrouw reed. Ik zei tegen mijn vrouw dat ik een slechtvalk op een paaltje zag zitten en bij de 

volgende rotonde zijn we weer terug gereden maar toen zat de slechtvalk er niet meer. Ondanks dat ik hem kort zag was het 

voor mij duidelijk dat het een slechtvalk betrof. 

Vandaag heb ik een rondje Putterpolder gedaan en daar heb ik weer een slechtvalk gezien. Deze was niet zo goed te zien als de 

slechtvalk van gisteren maar wel heb ik hem langer kunnen bekijken. Hij zat in het weiland in de buurt van een groep ganzen. 

Hierdoor was hij niet goed te zien maar ik heb hem wel zón tien minuten kunnen bekijken in de telescoop. In die tijd is een keer 

van plaats verwisseld en weer wat verder in het weiland gaan zitten. Na tien minuten vloog hij op verder de polder in. Wel apart 

om in twee dagen op verschillende plekken een slechtvalk te zien. Zou het dezelfde slechtvalk kunnen zijn? 

Verder zaten er in de polder grauwe,kol en brandganzen. In het Nuldernauw zaten grote aantallen smieten met wat kuif,berg en 

een slobeend. Verder zaten er op de zandbanken grutto's,wulpen en een enkele kemphaan.  

21:12 24-02-2008 

woutera, bram marks  

oh ja 2! roodborsten, een reiger in de vijver bij de buren, midden in het bos, staartmezen en onze heggemus,boomklever, het 

spechtenechtpaar, en 2 vette houtduiven  

21:07 24-02-2008 

woutera, bram marks  

misschien voor de kenners ordinair, maar voor ons heel bijzonder 

2 kepen aan de voedersilo.Temidden van ettelijke vinken, sijzen en groenlingen  

alles in de tuin aan de stobbeweg.  

19:43 24-02-2008 

lubbert Franken  

Vanmiddag bij polsmaten de zeearend gezien op de strekdam,met de spottingssscoop net tussen de begroeing door van het 

eilandje, later zat hij in het water 50m voor de strekdam 

Langs het fietspad bij camping bad hoophuizen ,staartmezen , koolmezen ,roodborstje en een boomkruiper en in het weiland aan 

de kolmansweg twee grote lijsters  

14:03 24-02-2008 

Martin Jansen  

Naar aanleiding van het onderstaande bericht over massale trek van Kleine zwanen vanochtend: 

 

Hello folks 

 

Just to advise you that every wintering swan in this part of the Fens 

left here at 22.00 GMT last night, heading East. There was a lot of 

noise coming from the roost from 20.00 onwards, then all birds took off 
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in 2 groups. The weather has suddenly turned mild with a SW wind and 

clear sky after 2 weeks of frosts and little wind. 

 

We have dataloggers on 3 of the regular Dunkirk winterers (AJI, AHV and 

AJN), and hopefully this sudden movement will show up in the data if and 

when we retrieve the devices. 

 

Gisteravond dus massaal vertrokken uit Oost Engeland, vanochtend een tussenstop op het Veluwemeer!! Prachtig om die Kleine 

rakkers zo te kunnen volgen. 

11:13 24-02-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend fantastische Kleine Zwanen trek langs het Veluwemeer. Tussen 8:00 uur en 10:15 uur kwamen er 17 groepen langs 

(luid roepend) met een totaal aantal van 523 vogels. Veel goepen wamen naar beneden om even te rusten en te drinken. Ook 

gisteren moet er goede trek geweest zijn, toen 27 over ons huis en ook honderden gemeld op trektelposten in Drente en 

Groningen. 

Verder leuke waarneming was een Kleine Zilverreiger die van de slaapplaats van Grote Zillies bij de Kerkdijk kwam, vloog 

richting Korte Waarden. Verder diverse Grutto's in het Goor en langstrekkend.  

18:55 23-02-2008 

Lubbert Franken  

Zaterdag 16-2 een wandeling gemaakt in en rond het beekhuizerzand, in de bossen allerlei soorten mezen o.a. 2 

kuifmezen  ,verder niet zoveel bijzonders gezien tot dat ik op het fietspad liep en een klapekster boven in een boom zag zitten 

.Vandaag een wandeling gemaakt in de bossen aan de aardhuisweg bij uddel. Als eerste hoorde ik een geelgors roepen die zat 

boven in een den later daar veel bonte spechten gehoort en gezien .Ook het roepen en het roffelen van een zwarte specht en 

zelfs die heb twee keer op 150m afstand gezien.Aan het einde van de wandeling in een bos met veel omgezaagde bomen een 

winterkoning waargenomen die veel geluid maakte met zijn staart recht op. 

Johan Hettema  

16:16 21-02-2008 

Woensdagmiddag 20/2 bij Polsmaten helaas geen zeearend(en) gezien, wel enige malen een ijsvogel langsscherend. Ook mooi!  

17:37 19-02-2008 

Janoh  

Bij Polsmaten op de strekdam, heel rustig, twee zeearenden. Wauw.  

16:47 19-02-2008 

Wim Smit  

De krooneenden, 110ex, mooi gezien. Gisteren 100 grutto's , 25 bonte strandlopers, 10 pijlstaarteenden in de delta 

Schuitenbeek.  

13:36 19-02-2008 

Janoh  

Afgelopen zaterdag de eerste veldleeuwerikken bij Eemdijk een groepje van drie en een groepje van vijf. In de Arkemheen een 

grote groep wulpen (plm. honderd) en twaalf grutto's en natuurlijk kievitten, goudplevieren, wilde en kleine zwanen (niet veel 

meer). 

 

Gisterochtend in de frisse ochtendzon trok een groep wilde zwanen, luid over naar het noorden. Ik zag er een stuk of tien, maar 

er waren er meer, de eersten waren al achter de nok van mjn huis verdwenen voor ik ze zag.  

20:39 18-02-2008 

Jan van Os  

Na de middag heb ik met de auto een rondje Harderwijk - Zeewolde - Nijkernauw - Ermelo gedaan. Het was een prachtige 

middag met heel veel ganzen en eenden op het water en natuurlijk ook op het land. 

 

Ik was nog maar net op de dijk en daar lagen minstens 100 krooneenden en zeker net zoveel kuifeenden. Daar tussendoor 

zwommen nog enkele knobbvelzwanen en 2 baltsende futen die omringd waren door minimaal 150 meerkoeten. 

 

De dijk verder oprijdende lagen er in het Wolderwijd heel veel krooneenden, smienten en zeker 500 kuifeenden. Links van de 

dijk stonden niet zoveraf 2 zilverreigers en je kon al zien aan hun gedrag dat het voorjaar dicht bij is. Een enkele zilvermeeuw 

versierde de polder. Binnendijks geen ganzen gezien, doch wel een paar aalscholvers. 

 

Net door de bocht richting Zeewolde ongeveer 800 kuifeenden, 1000 wilde eenden en ongeveer net zoveel grauwe ganzen. 

Daarnaast zwommen 200 smienten en tafeleenden, terwijl er iets verder op wel 1000 meerkoeten aanwezig waren met 

honderden kuifeenden in de buurt. Het was een groot watervogelfeest. 

 

Iets verder op vloog er net voor de auto een havik. 

 

De nieuwe bouwplaats van Zeewolde leverde 1 buizerd, een torenvalk en 3 eksters op, terwijl er een koppeltje kleine vogeltjes 

uit het riet wegvlogen, maar kon ze niet herkennen. 

 

Bijna tegen de huizen aan lagen 800 kuifeenden heerlijk van de zon te genieten. 

Door het dorp rijdende ontdekte ik nog 4 houtduiven en 2 staartmezen en vele eksters. 

 

Langs de Speikweg lagen nog 2 krakeenden in de sloot en die waren heerlijk aan het wassen. 

 

Voor de sluis bij Nijkerk was het een enorme drukte van watervogels, zoals honderden smienten, kuifeenden, wilde eenden wat 

zaagbekken, een dodaar en een nonnetje. 

 

Het was echt een vogelfestijn van de ene tot de andere oever.  

 

De brug over rijdende was het aan beide kanten een prachtig gezicht met zoveel watervogels. 
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Bij de eerste afslag links heb ik de auto neergezet en bij het uitstappen vloog er een watersnip weg die honderd meter verder 

weer landen. Voorzichtig er naar toe, maar kon hem niet filmen, wat wel mogelijk was met de eenden en de ganzen op het 

Wolderwijd. In de weilanden aan de overkant liepen tientallen kieviten en kokmeeuwen. 

 

Terug gereden en de weg overgestoken richting Nijkerk en bij de eerste bank gestopt en daar lag een onoverzichtelijk veld met 

smienten. Ik schat tussen de 1400 en 1800 stuks. Veel grauwe ganzen, honderden meerkoeten, een tiental aalscholvers, 50 

kuifeenden en 1 verdwaalde bergeend. Daarnaast wat kokmeeuwen enzilvermeeuwen, veel kieviten. Wat verderop ongeveer 140 

brandganzen en in de polder verdeeld over vele groepen wel 1200 grauwe ganzen. De laatste stop was voor een rustende buizerd 

en daar waren 2 hazen aan het paren en links van de weg liep een stel nijlganzen en de afsluiter was een blauwe reiger midden 

op de weg. 

 

Het was een prachtrige vogelmiddag. 

18:57 18-02-2008 

Martin Jansen  

Rond 17:30 uur 3 Grote Gele Kwikstaarten bij het beekje/stadsgracht achter de tennisbanen Elburg.  

16:38 17-02-2008 

Johan Hettema  

Vanmiddag bij Spijkerwegje weinig vogelactiviteit, voor de zekerheid toch nog even naar de vogelhut Polsmaten: daar door 

diverse vogelaars een zee-arend gezien; en inderdaad via een scope prima in beeld; veraf , op het ijs gezeten , met zijn 

middagmaal.  

11:25 16-02-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een kort bezoek aan het Vossemeer gebracht, waar het een drukte van belang was. Rondom de zandplaat zaten 

honderden (hoofdzakelijk) Kolganzen en op de plaat een paar honderd Kieviten. Daartussen min. 150 Bonte strandlopers en mijn 

eerste 2 Grutto's. 

In de hoek bij de Roggebotsluis zat een Roerdomp op ca. een halve meter boven het water in een rietstengel en liet zich lange 

tijd prachtig bekijken met de telescoop. De polder Oosterwolde was nagenoeg leeg met een paar kleine groepjes ganzen en 

slechts 1 Grote zilver.  

17:46 15-02-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer/Korte Waarden 15 Flamingo's, waarvan 10 Europese, 4 Chilenen en 1 in bruin jeugdkleed, soort lastig te 

bepalen.  

00:37 14-02-2008 

Janoh de Groot  

Bij een prachtige zonsondergang met aangenaam voorjaarsgevoel, gisteravond (dinsdag) voor het eerst Europese flamingo's 

gezien, 10 stuks bij Hierden Oostermheenweg. Majestueus..!!  

17:01 13-02-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij Hoophuizen kwam ik in een grote groep Appelvinken terecht. Zeker 25, maar mogelijk wel 35 stuks. Op de grond, 

groepjes in de bomen, werkelijk overal. Ook zingend (ijle zi/zri tonen). Bij Hierden Oostermeen een jagende man Blauwe 

Kiekendief. Op het Randmeer 17 Wilde zwanen.  

17:25 12-02-2008 

Wim Smit  

In de delta Schuitenbeek de eerste Grutto's. 100 ex. Verder veel wulpen, 500, Smient, Kuifeend. Een enkele Brilduiker, 

Pijlstaart. Kolgans, Grauwe Gans en een paar Rietganzen vlogen van de polder Arkemheen naar het water.Dat alles bij prachtig 

voorjaarsweer.  Voor een liefhebber heb ik Het Vogeljaar jg.63 tot 07.  

12:06 11-02-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend op het brede deel van het Veluwemeer (met fantastisch weer) ongeveer 500 Brilduikers, volop baltsend. Verder 18 

Wilde zwanen en 5 Kleine zwanen. De Kleintjes waren doortrekkers die even kwamen drinken en rusten. In deze periode van het 

jaar met goede trekcondities kun je dat vaak zien, daarbij blijven de vogels tijdens de korte onderbreking altijd in linie 

doorzwemmen richting het noordoosten. Bij Hoophuizen 1 Witgatje.  

21:01 10-02-2008 

roel pannekoek  

Vanmorgen (zo) een rondje Noorderheide: 3 Raven, veel Sijzen, Goudvinken, 1 Veldleeuwerik, biddende Klapekster, zang van 

Vink, kleine-, grote bonte- en Zwarte specht en fraai een zingende Kruisbek kunnen bewonderen.  

19:00 10-02-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een prachtig rondje door de polder Oosterwolde gefietst. Aan het begin van de Driemerkenweg vlogen 2 baltsende 

Raven hoog over richting landgoed Morren. Verderop een jagende Blauwe kiek (V) en aan het einde van de weg nog 1 bij de 

riethaere. In de omliggende polder veel Kieviten en zeker 1000 Goudplevieren. Ook de gebruikelijke Grote Zilverreigers, tussen 

de 10 en 15 ex. Verder vond ik dat er opvallend veel Buizerds zaten, maar dat komt vast ook omdat je ze met de fiets beter 

opmerkt. Aan de andere kant van de riethaere (t.h.v. Abbert) Kol- en Grauwe ganzen, met daartussen wat Rietganzen. Door de 

afstand (geen telescoop) kon ik er niet met zekerheid Taiga's van maken. 

Voor het uitkijkscherm van Rietland Elburg scharrelde een mooie Waterpieper rond en in de baai achter de strekdam zwommen 

veel eenden (o.a. Grote zaagbek en Smient). Helaas geen Roodkeelduiker meer kunnen vinden in het havenkanaal. Terugfietsend 

over de landgoederen Old Putten, Schouwenburg en Zwaluwenburg weinig vogels meer gezien. Vanmorgen thuis wel weer een 

roepende Groene Specht.  

Sjoerd Radstaak  

14:01 10-02-2008 

Gisteren (9/2) van 10.30 tot 16.15 gevogeld. Van tevoren niks gelezen over de Roodkeelduiker en deze ook niet gezien. Langs de 

Stadsweg thv Schouwenburg een luid roepende Raaf die even top was in een zwarte Els. Bij de Riviera camping bij de brug van 

Elburg even later een Appelvink. In de POW z'n 20-25 Grote Zilverreigers. Net na de bekende knik met picknick weer een 

roepende Raaf die even tp was in de polder en in een groep van enkele 100-den Kolganzen 2 extreem duidelijke 

TAIGARIETGANZEN. Laatste tijd nogal discussie over de zeldzaamheid van deze soort (zie waarneming.nl), omdat er veel 

tussenvormen tussen beide rietganzen (Toendra- en Taigarietgans) zouden bestaan en daarom echte Taigarietganzen mogelijk 
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zeldzamer zijn dan we met z'n allen denken. Ook maar even over de pieper geslingerd. Tijdens het ganzen kijken nog 3 roepende 

Waterpiepers overvliegend.  

12:34 09-02-2008 

Peter Compaijen  

De roodkeelduiker is nog steeds aanwezig in de haven van Elburg. Een half uur geleden zat deze nog bij het Yachting Elburg.  

22:21 08-02-2008 

Michiel de Vries  

Vanmorgen zag ik in de Arkervaart bij het gemeentehuis van Nijkerk twee kuifduikers. Ik zag ze al vanuit de verte zwemmen. 

Ze waren duidelijk kleiner dan een fuut en groter dan een dodaar. Verder hadden ze een duidelijke witte hals en een zwarte pet 

en grijs van kleur.Toen ik dichter bij het water kwam doken ze steeds onder en zwommen naar de andere kant. Op het werk 

gesproken met een collega die fanatiek DBA er is en we kwamen we tot de conclusie dat het geoorde futen of kuifduikers 

moesten zijn. Thuis gekomen in de boeken gekeken en door de witte hals en het  duidelijk afgescheide zwarte petje kom ik op 

een kuifduikers. Leuke waarneming zo s'ochtends voordat je aan je werk gaat.  

17:23 08-02-2008 

Martin Jansen  

De Roodkeelduiker zat vanmiddag nog steeds bij de ingang van het havenkanaal nabij de Elburgerbrug.  

18:00 07-02-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag tijdens een zeiltochtje 1 Roodkeelduiker bij het zanddepot nabij de Elburgerbrug. Later vanmiddag toen ik terug 

kwam zat hij in het havenkanaal ter hoogte van het jachtcenter.  

16:23 06-02-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een roepende Groene Specht nabij het huis (Bovenstraatweg Oldebroek). De vogel riep slechts 1 keer en wordt de 

laatste paar jaar telkens rond deze tijd hier gehoord.  

15:59 03-02-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij de camping onderaan de Elburgerbrug een overvliegende Lepelaar. Samen met twee waarnemingen van deze soort 

bij Polsmaten de afgelopende maand is dat best wel opvallend te noemen voor jan/feb. 

Leek mij zwarte punten aan de vleugelpennen te hebben en zou dan een jong van vorig jaar moeten zijn. 

Gisteren bij Polsmaten 45 Bonte Strandlopers naast Wulpen/Goudplevieren en Kievitten (nog geen Grutto's). Voor de rest is 

het rustig op het Veluwemeer. Wel opvallend veel Brilduikers, honderden verspreid over het meer, waarbij veel baltsende 

mannetjes met hun opvallende kopbewegingen.  

12:57 26-01-2008 

Rob Compaijen  

En een half uurtje geleden twee Grote Barmsijzen in de tuin (Feithstraat, Elburg). Overigens geen eitjes van de Sleedoornpage 

gevonden.  

11:48 26-01-2008 

Rob Compaijen  

Zojuist - bij het zoeken van eitjes van de Sleedoornpage - in Oostendorp 3 Grote Barmsijzen die zich erg fraai (en van dichtbij) 

in een berkje lieten bekijken.  

17:51 23-01-2008 

Dik Bos  

Tijdens het hardlopen op het Beekhuizenzand een klapekster bewonderd. Deze bleef geruime tijd boven in een kale boom 

zitten. Kennelijk bleef ik toch te lang kijken want op een gegeven moment zocht hij een andere uitkijkpost op. Tijdstip: 16.30.  

23:05 22-01-2008 

Janoh  

Met 1 havik, 1 smelleken, 1 slechtvalk en 2 zeearenden was de uitkijkpost aan het Jan vd Boschpad weer fantastisch. Evenals de 

kemphanen en brilduikers. Het hoofddoel van de reis: de kleine alk bij Flevocentrale niet gevonden, helaas. Wel op IJsselmeer 

nog nonnetjes en een tiental dodaars, ook mooi.  

16:28 20-01-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen was rond het huis de eerste (zij het wat aarzelende) Grote Lijster te horen.  

12:47 20-01-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer: 

314 Kleine zwanen, nagenoeg alle vogels op de slaapplaatsen (harde wind en veel (duitse) surfers). 

104 Wilde zwanen. Voor 20 januari zijn dit nog steeds mooie aantallen. 

Opvallende januari gasten: 1 Ooievaar bij de Lage Bijssel en 1 Lepelaar bij Polsmaten.  

13:43 18-01-2008 

Janoh  

Gistermiddag bij Oostvaardersplassen doorgebracht. Genoten van paartje grote zaagbekken, een krijsende waterral 

(jammergenoeg niet te bekijken), een dozijn pijlstaarten en veel slobeenden. Een troepje goudhaantjes, lekker laag in het 

struweel, dus zeer goed te zien. Paartje grote bonte specht en een prachtige ruigpootbuizerd. Prachtig was ook het edelhert 

met vol gewei dat langs kwam draven en later een hele kudde hindes tussen de bomen. De zeearend is naar het schijnt alweer 

met takken in de weer op het nest. De ransuilen niet kunnen vinden, bij navraag bleken die te zijn verjaagd door opdringerige 

fotografen, droevig.  

15:51 16-01-2008 

Dimitri  

Vanmiddag even gepauzeerd bij de Ermelose heide langs de Leuvenumse weg (bij cafetaria de Houtsnip). Dit leverde een 

prachtig, zingend mannetje kruisbek op, zonnend in de top van een grove den. 

Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een kruisbek heb horen zingen. Mooi geluid!  

11:08 15-01-2008 

Martin Jansen  

De dagen beginnen weer te lengen, de eerste reacties daar op: 

Vanochtend een eerste zingende Merel in onze tuin rond 08:00 uur. 

De eerste Kleine zwanen beginnen weg te trekken naar Noord-Duitsland, de afgelopen dagen gerigistreerd op het trektelstation 

Eemshaven.  
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11:58 13-01-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 423 Kleine zwanen en 182 Wilde zwanen. 

Alle Wilde zwanen tussen de eilanden Pierland en de Snip. 

Bij Hoophuizen 2 Appelvinken en veel Sijzen, 6 Flamingo's (4 Eur., 1 Chil. en 1 Car.). 

Bij Polsmaten veel ganzen, totaal naar schatting 1.000 w.v. 300 Brandgans, 300 Grauw en de rest Kolgans, de Roodhalsgans niet 

kunnen vinden.  

12:53 12-01-2008 

Martin Jansen  

Bij oplopende temperaturen en redelijk veel wind was het te verwachten dat het weer eens mis zou gaan. 

Vanochtend 1 kitesurfer bij Polsmaten. Binnen 10 minuten 141 Kleine zwanen van de slaapplaats achter de Polsmaten verjaagd.  

19:14 08-01-2008 

Martin Jansen  

Vanmiddag even een rondje langs het Veluwemeer. 

Na het stormachtige weer van gisteren nog 424 Kleine zwanen en 113 Wilde zwanen aanwezig. 

Ze zitten bijna uitsluitend op het brede deel van het meer. De Wilde zwanen in het diepere deel tussen de eilanden Pierland en 

de Snip. 

Verder 3 Witgatjes, 1 bij Hoophuizen en 2 opvliegend uit beekjes. 

De Roodhalsgans niet gevonden, de meeste ganzen zaten op een moeilijk te bereiken plek.  

15:30 06-01-2008 

Dimitri  

Vandaag gezocht naar de Roodhalsgans en gevonden! mooi beest in een enorme groep met kolganzen, grauwe ganzen, 

brandganzen en hybride Brandgans. De vogel droeg zover ik kon zien géén ringen zat goed in de veren en vloog ook goed. 

Ik heb de ontdekker belooft discreet met de waarnemingsplek om te gaan. Hij heeft namelijk nogal nare ervaringen met 

fotografen (zoals wel meer mensen). Dus wil je de precieze plek weten stuur me dan even een mailtje!  

13:05 06-01-2008 

Benno van den Hoek  

Zaterdag met Dimitri (Mulder) de hele dag gevogeld rond de Oostvaardersplassen. We begonnen de dag bij de Nijkerkersluis, 

waar we tevergeefs gezocht hebben naar de 2 Grote Zee-eenden. Wel hier een paar duizend Smienten met daartussen o.a. 

Slobeend, Nonnetje, 1 Dodaars en tenminste 1 Pontische Meeuw. In de Delta Schuitenbeek veel Wulpen en 75-100 Kemphanen. 

Langs de Praamweg was een Klapekster aanwezig nabij de wildroosters en later een biddende Ruigpootbuizerd. Bij het Jan v.d. 

Boschpad een adulte Zeearend, niet ver van het bekende nest, een Havik en een Blauwe Kiekendief. Ook hier was een Pontische 

Meeuw aanwezig en diverse eendensoorten. Ook een familie Wilde Zwaan liet zich mooi bekijken. In Pampushaven hebben we 

nog even gezocht naar Toppers, maar deze bleken niet aanwezig tussen de vele Kuif- en Tafeleenden. Een bezoek aan de 

Trintelhaven (halverwege dijk Lelystad-Enkhuizen) leverde opnieuw een Pontische Meeuw op en een paartje Middelste Zaagbek 

(later nog 1 M ver weg gezien). Langs de dijk lag een gigantische groep eenden, wat (naar schatting) ruim 2500 Toppers bleken 

te zijn! Een prachtig gezicht! 

Tenslotte bij de IJsselmonding van het Vossemeer nog gezocht naar de eerder waargenomen Grote Zee-eend, maar ook dit ex. 

was niet meer aanwezig. De tocht werd hier in stijl afgesloten met opnieuw een Pontische Meeuw. Een leuk dagje vogelen met 

zo'n 65 soorten.  

12:04 05-01-2008 

Rob Compaijen  

Gisteren met Sjoerd Radstaak een ronde door de regio gemaakt. Langs de Stadsweg een jagend mannetje Sperwer en in de 

bebouwde kom van 't Harde twee roepende Koperwieken. Langs de Eperweg naar 'de Knobbel' enkele groepjes mezen met 

daarin veel Kuifmezen en enkele Zwarte Mezen. Aldaar ook een Grote Lijster. Op heideveld de Gortelse Berg twee Klapeksters. 

Eén exemplaar probeerde een kleine vogel (soort onbekend) uit de lucht te pakken, erg gaaf gezicht! Hier ook een roepende 

Raaf. Langs de Gortelse Weg tussen Gortel en Vierhouten een groep van 40 vinken waarvan zeker 80% Kepen was. Daar ook 

enkele Glanskoppen en een overvliegende Raaf. Bij Polsmaten veel Kleine Zwanen (niet geteld, sorry Martin!) en tenminste twee 

Wilde Zwanen (ongetwijfeld meer). Ook was er een man IJsvogel aanwezig. Vervolgens naar Bad Hoophuizen gefietst om de 

gemelde Oeverpieper(s) te checken, maar helaas was er niets aanwezig op de zandplaten. In de struikjes aldaar wel een 

roepende Matkop en een schitterende Vuurgoudhaan. Langs de Kolmansweg (bij het in deze tijd 'afgesloten' fietspad) van grote 

afstand een groep ganzen bekeken. Als de Roodhalsgans inderdaad bij Nunspeet gezeten heeft, is het waarschijnlijk op die plek 

geweest. Hier kwam een vogel overvliegen met een voor ons onbekende roep: een vrij explosief roepje dat klonk als een 

mengeling van Vink en Huismus. Iemand enig idee? Later de groep ganzen nog eens bekeken langs de Pengelerweg. Voor zover te 

zien alleen Grauwe, Kol- en Brandganzen aanwezig. Langs deze weg een opvliegende Watersnip en een jagende man Blauwe 

Kiekendief. Bij de Ludgeruskerk niet veel bijzonders. Wel een vrouwtje Sperwer die op nog geen twee meter afstand een prooi 

op wilde eten, maar ons nog net op tijd opmerkte. Werd later gestoord door een Torenvalk. Tussen Bad Hoophuizen en Elburg 

zagen we ten minste 11 Grote Zilverreigers. Al met al een leuk dagje met 68 soorten. 

18:12 04-01-2008 

Martin Jansen  

Vanochtend was ik in de buurt van Nijkerk. Even bij de Nijkerkersluis gekeken (Zeedijk Nuldernauw, 500 oost van sluis). 2 

Grote Zee-eenden daar ter plaatse, naast heel veel Smienten. Denk dat het eerste winter vogels zijn, grijzige buik.  

16:21 03-01-2008 

Martin Jansen  

Zojuist even een zwanenrondje gedaan langs het Veluwemeer. 

545 Kleine zwanen en precies 150 Wilde zwanen. 

Leukste (binnenland)waarneming was een Oeverpieper op bad Hoophuizen bij de monding van de Varelse beek. Bij die monding 

liggen wat drooggevallen zandplaten in het Veluwemeer en daar scharrelde het beestje wat rond. Goed te onderscheiden van 

een Waterpieper door explosiever roepje, manier van wegvliegen (laag) en staartpennen. Mooi van dichtbij te bekijken. Was 

mijn tweede daar deze winter. 

Verdr 1 Pontische Meeuw (adult) bij het Ecolint en een vrouw Blauwe Kiek. 

N.a.v. de melding van Dimitri: ik ben geen groepen ganzen tegengekomen, misschien bij het Spijkerwegje? De bewuste fotograaf 

ben ik daar wel eens tegengekomen.  

15:55 03-01-2008 

Dimitri  

via digiscoopix.nl: Een Roodhalsgans tussen een groep Kolganzen bij Nunspeet langs het Veluwemeer. Weet niet de precieze 

plaats maar ik heb de waarnemer al een bericht verstuurd. Zeker een bijzondere waarneming in onze regio! nu maar hopen op 
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het ontbreken van een ringetje... 

Oh voor de foto: http://www.digiscooppix.nl/album_page.php?pic_id=5243&recent=1  

18:18 02-01-2008 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag rond 15.30 uur liet de Grote Zee-eend bij de IJsselmonding (Vossemeer) zich nog steeds erg fraai bekijken. De 

vogel zat zo'n 30 m. uit de rietkaag in het zonnetje, rond een groep Kuifeenden. Het is op zichzelf niet zo'n kleurrijke vogel, 

maar het is toch een mooi beest en niet alledaags natuurlijk voor de randmeren. 

Verder nog een 15-tal Grote Zilverreigers langs de rietkragen van het Vossemeer en rond de grote zandplaat veel Kol-, Riet- en 

Brandganzen. Hier ook zeker 125-150 Bonte Strandlopers.  

11:34 02-01-2008 

Theo  

Vanochtend opo het Kroondomein bij Gortel: 

- op diverse plekken Goudvinken 

- de hele ochtend roepende Raven 

- Voor zonsopkomst een roepende Bosuil 

- Het vermoeden van een Houtsnip die (ver) voor me opvloog en tussen de bomen verdween 

- Roepende Zwarte Specht 

- Kleine Bonte Specht  

14:19 01-01-2008 

Webmaster  

Ik wens alle bezoekers van deze website een goed, gezond en natuurlijk vogelrijk 2008 toe. En blijf vooral al jullie 

vogelervaringen op deze site vermelden! 

Groeten, 

Benno van den Hoek  

12:58 01-01-2008 

Helma Schoonhoven  

Volgens Dutch Birding zouden er drie Kraanvogels gezien zijn bij Hotel de Malle Jan in Vierhouten: weet iemand van jullie hier 

iets van?  
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