
17:34 30-12-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag was een IJsvogel roepend aanwezig rondom de Gelderse sluis in Noordeinde (vogel liet zich niet zien). In de polder Oosterwolde 

verder niets te beleven. Alle ganzen zijn ook naar elders getrokken, behalve een groep Grauwe ganzen langs het Mheenwegje bij Elburg.  

14:11 30-12-2009 

Rob Compaijen  

Weer even een kleine opsomming van de afgelopen tijd. Zondagmiddag 20/12 een fouragerende Witgat langs de Burgemeester Frieswijkweg, te 

Doornspijk. Woensdag 23/12 een fouragerende Houtsnip in de tuin op 't Mulligen. Vanmiddag even buiten de tuin twee mannetjes Goudvink, en 

in de tuin tenminste twee Vuurgoudhaantjes.  

12:48 29-12-2009 

G J van Dijk  

Gisteren een dagje ganzen wezen kijken rond het ketel meer. Naast de gewonw winter gasten. 

tussen zo'n 5000 kollen een Ross gans in het Achterstebroek langs de Nieuwe wetering bij Heerde. 

Langs de Ijssel tegenover de vreugderijkerwaard een blauwe fase sneeuwgans. 

Ik de hank bij zalk een op eenAmerikaanse smient lijkend exemplaar (uitdaging?) 

Aan het eind van de Nesweg op het Kampereiland een roodhalsgans tussen de Kollen en brandganzen.  

22:45 28-12-2009 

Benno van den Hoek  

Vandaag weer eens een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Daar waar het erg druk was met vogelaars en dagjesmensen, was het qua 

vogels vrij tam. Mooi was in ieder geval wel een juveniele Slechtvalk ter plaatse, recht voor de Kleine praambult. Hier ook de gebruikelijke 

beesten en tenminste 4-5 vossen. Groepen ganzen bestonden voornamelijk uit kollen en brandjes. Op de plassen was verder weinig te beleven 

want die lagen nog grotendeels dicht. Bij de Praamweg nog wel een mooie familie Kleine zwaan (paar met 3 jongen) op het ijs. Er waren vandaag 

meerdere Zeearenden gezien, maar ik heb ze zelf niet in de kijker gehad. Ben ook niet aan de kant van het Jan v/d Boschpad geweest. Toch 

een heerlijk buitendagje.  

18:25 27-12-2009 

Pascal Wink  

Gisterenmiddag (26-12) een nogal verdacht roepende kruisbek (Grote..?) overvliegend nabij de Sonnevancklaan, Harderwijk. Helaas net niet 

goed genoeg gehoord voor een zekere determinatie. In de omgeving zijn ook meerdere Kruisbekken aanwezig (ook zingend). Wellicht de moeite 

waard om nog eens naar te zoeken...  

18:12 27-12-2009 

Pascal Wink  

Twee IJsvogels waren vandaag aanwezig langs de Weibeek, Stadsweiden, Harderwijk. Nog een exemplaar bevond zich bij de 

rioolwaterzuivering van Harderwijk.  

 

Grote Zilverreigers: 1 ex. Harderbroek, 2 levende en 1 dood ex.  nabij de Lorentzhaven, Harderwijk en tenminste 6 exemplaren foeragerend in 

de weilanden bij de Randmeerweg (nabij Hoophuizen).  

 

Verder nog een adulte Pontische meeuw bij Harderhaven en (vele) tientallen Nonnetjes en Brilduikers op het Veluwemeer.  

21:17 26-12-2009 

Wolbert Hermus  

Bij Polsmaten vanmiddag een groep van een 30tal Putters gezien en een jagend mannetje Blauwe Kiekendief. Bij het afgesloten duingebiedje 

voorbij camping Hooge Bijssel een aantal Baardmannen gezien in de rietkraag en een grote groep Sijzen.  

18:21 26-12-2009 

Martin Jansen  

Veluwemeer bij eiland Pierland vanmiddag 1 Zeearend op het ijs. 

In wakken nog circa 75 Wilde zwaan en 40 Kleine zwaan. Veluwemeer ligt nog vrijwel geheel dicht met ijs. Aan oudelandzijde opvallend veel 

ganzen (5000 Kolgans Hoophuizen, Polsmaten) en ook Kleine zwanen op grasland, 160 Oude Zeeweg, 30 Lage Bijssel, 10 Hoophuizen. Op 2 

plaatsen werden de zwanen verjaagd door boeren, bij de Oude Zeeweg reed een boer als een dolle met zijn tractor door het land, een 

Knobbelzwaan die niet zo gauw weg kon komen werd er bewust onderdoor gehaald. 

14:13 26-12-2009 

J. van Os  

Ik kom net terug van een forse wandeling langs het Wolderwijd en heb veel knobbelzwanen. meerkoeten en wilde eenden gezien. In een struik 

langs het water trof ik 12 ringmussen. 

Verderop kwam ik nogal wat tafeleenden, kuifeenden en in mindere maten krakeenden tegen. 

Aan het Zeepad op het gazon van Weidemeen, zitten enkele zilvermeeuwen en nog 2 jonge zwanen. 

In de Friesegracht zwemmen momenteel 3 krakeenden, waarvan 1 en letsel aan z,n poot heeft, doch is vitaal genoeg om de winter door te 

komen.  

11:52 25-12-2009 

Jan van Os  

Gisteren toch weer de grote gele kwikstaart  gezien en 2 rietgorsen, daarnaast weer vele knobbelzwanen, meerkoeten, wilde eenden en een 

krakeend in de Friesegracht. Op mijn terras zitten veel mussen en een enkele merel, terwijl de stadsduiven ook op de voederplaats komen en 

dan gaat het snel, wel 3 x per dag strooien wat een eters zijn dat, snel en veel.  

16:04 23-12-2009 

Wim Janszen  

23 Dec 2009 in de tuin Olmenlaan 19 gezien een Zwartkop vrouwje met een duidelijke bruin petje  en een Koperwiek  

12:03 21-12-2009 

Jan van Os  

Zojuist over het Zeepad gelopen en in de elzen een 50 suisjes, die druk aan het fourangeren waren en langs de oever van het Wolderwijd weer 

de grote gele kwikstaart en in het riet een rietgors man. 

In  de laatste wakken veel knobbelzwanen, enkele zilvermeeuwen kokmeeuwen en heel veel meerkoeten, terwijl er ook nog enkele krakeenden 

tussen de wilde eenden zaten. 

In de rozebottels 10 groenlingen en een paar roodborstjes en merels over het Zeepad verspreidt. 

Tevens een klein vogeltje met aan de buitenkant een witte staartpen, een beetje dansend over het water.  

19:46 20-12-2009 

Wolbert Hermus  
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Vanmiddag zag ik een Houtsnip overvliegen bij het kruispunt Da Costastraat - Industrieweg. Paar minuten later zag ik em opvliegen in het bosje 

wat tegen de Industrieweg aanzit. Gisteren zag ik boven de Stakenberg (tegen de Brandsweg aan) een keivit overvliegen.  

14:49 20-12-2009 

Benno van den Hoek  

Begin van de middag een Grote zilverreiger vliegend boven een mooi besneeuwd landschap langs de Stadsweg, nabij de Hoge Enk. Zojuist ook 

een ex. vliegend net buiten De Vrijheid in Elburg. De vogel vloog richting de binnenstad. Mogelijk om langs de stadsgracht wat eetbaars bij 

elkaar te scharrelen.  

14:37 19-12-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen/middag rodepaaltjes route gelopen op de Stakenberg. Daar een Sperwer in een boom en een mannetje/vrouwtje Goudvink die mooi 

opvielen in de sneeuw, verder een mannetje Grote bonte Specht en enkele Gaaien  

08:37 19-12-2009 

Jan van Os  

Hallo Jaap, het was inderdaad een grote gele kwik. Bedankt.  

18:04 18-12-2009 

Jaap Denee  

Dag Jan, de gele kwikstaart die je zag op het Zeepad zal, gezien de tijd van het jaar, een Grote gele kwikstaart geweest zijn.  

16:23 18-12-2009 

Jan van Os  

Gisteren nog ff naar Hoophuizen geweest, maar er was daar weinig te zien, maar op de terugweg via Nunspeet, Uddel, Kasteel Staverden en 

toen Putten en naar Harderwijk, toch nog diverse vogels gezien, o.a. een hele mooie witte buizerd en een grote zilverreiger op de Varenweg. In 

Nunspeet zat er langs de weg op een km paaltje een torenvalk. Bij kasteel Staverden wat manderijneenden, buizerd, ree, ekster, veel vinken en 

merels en af en toe een roodborst. Bij boshuis Drie enkele heggemussen, roodborst en weer heel veel vinken op de beukenootjes en een paar 

kepen. 

Verderop in het bos nog een grote bonte specht, houtduiven en op een openplek enkele kramsvogels. 

Vanmorgen via het Zeepad in Harderwijk een gele kwikstaart op 1.5 meter afstand, steeds voor mij uitvliegend, terwijl er beboorlijk wat 

knobbelzwanen, meerkoeten, wilde eenden en enkel kuifeenden op het water lagen. In de verte het geroep van de wilde zwanen. Op de 

rozebottels 8 groenvinken, gewone vinken en een heggemus. 

Op de Achterstewei 10 putters in de elzen en in direkte omgeving vele sijsjes. 

In de Diepegracht een krakeend op zeer korte afstand.  

12:28 18-12-2009 

Rob Compaijen  

Zojuist een ronde gelopen door het bos tussen Oldebroek en de A28. Daar veel groepjes mezen. In één van die gemengde groepen een mannetje 

Kleine Bonte Specht! Op een andere locatie vloog een groep van zeker 100 Sijzen continue rondjes boven het bos; erg grappig gezicht. 

Vanmorgen nabij het boerderijmuseum een jagende Havik die na een ongelooflijke versnelling bijna een Houtduif sloeg.  

Dan even een paar waarnemingen van de afgelopen tijd. Gisteren (17/12) een Groene Specht door de tuin vliegend, op 't Mulligen te Oldebroek. 

Woensdag (16/12) twee Goudvinken in de tuin. Zondag (13/12) een Vuurgoudhaan in de tuin. Dinsdag 8/12 een roepende Zwarte Specht op 

Landgoed Zwaluwenburg. Zondag 6/12 twee Raven over 't Mulligen vliegend.  

18:09 14-12-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer een man Eider.  

13:02 14-12-2009 

Theo  

13/12 Bij de Zandeplas in Nunspeet: 1 Kleine Bonte Specht roepend en later overvliegend  

20:57 13-12-2009 

Gerrit Jan van dijk  

adulte sneeuwgans langs de ijssel iets verder dan Marle  

16:01 13-12-2009 

Johan Hettema  

Vanmiddag rond 2 uur bij Polsmaten een zestal nonnetjes (fem.), en later een witgatje opvliegend uit sloot bij Oude Zeeweg aan 

Veluwemeerkust. 

00:45 13-12-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend (12-12) om 11:30 uur een Zeearend op de dam bij Polsmaten. Er zwerven er momenteel waarschijnlijk een stuk of 3 (of meer?) rond 

in de regio. Lubbert had er vanmiddag 2 bij Polsmaten, Harderbroek zijn er vandaag ook 2 gezien, Drontermeer 1. 

Wolderwijd vanochtend 72 Kleine zwaan (0 juv) 1 Grote Gele Kwik. 

Veluwemeer 825 Kleine zwaan (9 juv). 

Drontermeer 145 Kleine zwaan (3 juv).  

15:44 12-12-2009 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 14.45 uur Polsmaten een Zeearend opvliegend vanaf de strekdam richting ZW ,daar wat rondcirkelend boven het veluwerandmeer 

toen er een tweede zeearend bijkwam. Later terug vliegend richting flevoland.  

17:53 11-12-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 207 Wilde zwaan (21 juv). Na een dag NO-wind lopen de aantallen op. In de schemering bij Hoophuizen een prachtig 

sfeertje, roepende Wilde- en Kleine zwanen, mooie avondlucht.  

14:29 11-12-2009 

Jan Nijendijk  

14.00 beeek achter de milieutuin te Stadsweiden 2 ijsvogels  

20:59 09-12-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 932 Kleine zwaan (3 juv) en 133 Wilde zwaan (22 juv). Gisteren Drontermeer 118 Kleine zwaan (4 juv).  

19:35 09-12-2009 

Benno van den Hoek  

Nabij de museumboerderij aan de Bovenstraatweg in Oldebroek is vanmorgen een uil gevonden die met zijn vleugel aan het prikkeldraad hing te 

spartelen. De betreffende eigenaar heeft Steenuilen op het erf, dus ik was zeer verbaasd toen ik in een doosje een Bosuil aantrof. De vogel 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:l.franken7@chello.nl
mailto:jvosme@planet.nl
mailto:jhdenee@gmail.com
mailto:jvosme@planet.nl
mailto:innersilence_kingdom@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:l.franken7@chello.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


zat stil op de bodem van de doos met de ogen dicht. Dit laatste is natuurlijk niet vreemd in het volle daglicht. Op het eerste oog waren er geen 

(bloed-)verwondingen te zien, maar de rechtervleugel hing wel wat naar beneden. Bij het spartelen aan een draad zou een verrekking of breuk 

niet verwonderlijk zijn. Ik vond het in ieder geval niet vertrouwd de vogel vanavond weer los te laten. De regionale dierenambulance zal de 

vogel ophalen en de kans dat hij binnenkort weer vrij rondvliegt lijkt mij behoorlijk groot. 

Wel een fantastisch mooi beest om zo van dichtbij te bekijken!!  

19:38 07-12-2009 

Martin Jansen  

Gisterochtend Wolderwijd 218 Kleine zwaan, 86 bij Harderwijk, rest bij strand Horst. Toen surfers en kitesurfers het water op gingen, 

vertrokken er circa 100 richting ZW. Vond er later (11:00 uur) 11 terug in de Delta Schuitenbeek, 24 nabij Oldenaller (op gras) en 16 bij 

Dasselaar op gras.  De Kleine zwanen ontwijken de recreanten ook door naar het Harderbroek te vliegen of verblijven overdag op de slaapplaats 

direct achter tankstation Drielander. Op Wolderwijd ook 3 Wilde zwaan ter hoogte van de ijsbaan van Harderwijk. 

Veluwemeer in totaal nog 841 Kleine zwaan (8 juv) en 142 Wilde zwaan (18 juv). Het is mij niet duidelijk wat de kleintjes nu eten, er wordt bijna 

niet meer getrappeld naar voedsel (bulbillen kranswier), het lijkt wel of ze het zand zeven op zoek naar de laatste restjes. De Wilde zwanen 

liggen erg ver uit de oever op > 100 cm waterdiepte, daar waar het te diep is voor foeragerende Knobbelzwanen.  

18:55 06-12-2009 

Gerard van Dijk  

Waarnemingen Delta-Schuitenbeek/Nulder nauw en Putter polder zondag 29/11/2009 11.30-14 uur 

Op ondiepte Delta S. west ca 550 wulpen (overdag zouden ze moeten fourageren?) + ca 80 kemphanen+2 scholeksters 

Voorts DS west+oost (onvolledig): 14 slobeend man, 40 bergeenden,  

kleine zwaan (oost): 3x kleine zwaan zichtbaar+16 slapend=19 

pijlstaart minstens 10 

Putter polder 3 grote zilverreigers 

Horlo-Harderwijk honderden knobbelzwanen, maar geen kleine gezien.  

14:08 06-12-2009 

Gert van Veldhuizen  

Om 12.00 uur even langs Harderhaven geweest om te kijken of de IJsduiker er nog zat. En inderdaad, de IJsduiker zwom er nog steeds en liet 

zich van dichtbij fantastisch mooi zien.  

18:44 04-12-2009 

Martin Jansen  

Nog even over de Boerenzwaluw van vanmiddag: op waarneming.nl werden op 25-11 ook nog 3 Boerenzwaluwen gemeld vanaf het Wolderwijd, 

ongeveer vanaf dezelfde plaats als waar ze op 17-11 en 21-11 gezien werden.  

18:12 04-12-2009 

Martin Jansen  

Werden er bij het Wolderwijd op 17 en 21 november nog Boerenzwaluen gezien, vanmiddag tussen 15:00 uur en 15:15 uur was er 1 aanwezig bij 

Hoophuizen aan het Veluwemeer. Beest draaide continu zijn rondjes boven de rietkragen en in de luwte van achterliggende struiken. Beest had 

1 afgebroken staartpen (of rui?, zwaluwen ruien 's winters toch ook een deel?). 

Bij Hierden/Oostermeen 1 Roodhalsgans. 

Polsmaten op de dam 1 Zeearend. In totaal 5 Witgatjes. Bad Hoophuizen grote groep Appelvinken (ca. 25) en ook veel Sijzen. 

Veluwemeer nu 933 Kleine zwaan (8 juv) en 140 Wilde zwaan (17 juv).  

13:09 04-12-2009 

Gerwin  

Bij het veluwemeer thv elburg/ doornspijk meer dan 100 kramsvogels. verder goudvink, 4 zilverreigers, 6 buizerds en een torenvalk.  

13:27 02-12-2009 

Rob Compaijen  

Gistermiddag, toen het al behoorlijk donker was, zag mijn vriendin een Ransuil overvliegen, ter hoogte van de Kersenkampstraat te Elburg. Er 

zal wel een roestplaats in de buurt zijn. 

Vanmorgen, overigens zonder verrekijker, even een klein rondje over 't Mulligen in Oldebroek gelopen. Dit leverde een Appelvink op, alsmede 

een roepende Keep in een groepje Vinken. Nabij het boerderijmuseum een overtrekkende Veldleeuwerik, een roepende Goudvink, en op de nabij 

gelegen maïsakker tenminste 4 Geelgorzen.  

22:11 01-12-2009 

Jan Nijendijk  

Wolderwijd, Stadsweiden. 

pijlstaarten, slobeenden, bergeenden, kuif- en tafeleenden, aalscholvers, kleine zwanen, grauwe ganzen, ijsvogel, staartmezen, roerdomp, 

sperwer, kluifplaats van een sperwer o.i.d. erlagen in ierder geval houtduifveren, de rest was opgegeten. 

een vlucht kolganzen, watersnip, buizerd, appelvinken, vinken, sijzen, waterhoen en geen boerenzwaluwen meer!  

22:08 01-12-2009 

Henk Eijsenga  

Vanmiddag bij delta Schuitenbeek  behalve enkele honderden wulpen drie paar grote zaagbekken en een nonnetje (vr). Tussen de vele smienten 

een brilduikerpaartje. 

18:40 01-12-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 123 Wilde zwaan (12 juv) en 1.115 Kleine zwaan (13 juv). Was afgelopen zaterdag 35 om 675. Nu de wind eindelijk is 

gaan liggen moet er trek geweest zijn gezien de plotselinge toename. Op het brede deel van het Veluwemeer zaten de Kleine zwanen erg diep, 

vrijwel allemaal grondelend heel ver uit de oever in het gebied wat over enkele jaren uitgegraven zal gaan worden (IIVR maatregel WS.1). 

Bij Hierdense Beek 1 man Blauwe Kiekendief.  

14:42 30-11-2009 

Rob Compaijen  

Niet zo spectaculair, maar wel erg mooi: afgelopen vrijdagmiddag een jagend vrouwtje Havik bij de Bovendwarsweg, en zojuist een groepje van 

8 Appelvinken opvliegend vanuit een houtwal op 't Mulligen (Oldebroek).  

17:51 29-11-2009 

Michiel de Vries  

Zondagmiddag 29 nov op het Beekhuizerzand 1 klapekster en 2 raven.  

Vorige week zondagmiddag 22 nov bij Boshuis Drie grote groep van 16 raven gezien.  

17:13 29-11-2009 

Wolbert Hermus  
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Vanmiddag een korte wandeling gemaakt in het Renteloos Voorschotbos en daar, naast een aantal Kuifmezen en Goudhaantjes, 7 of 8 Wilde 

Zwijnen en een Zwarte Specht kunnen zien. 

 

Helaas nog geen Klapekster gezien bij de Waskolk.  

14:26 29-11-2009 

Pascal Wink  

Er is blijkbaar iets misgegaan met de link. De liefhebbers moeten maar even knippen en plakken: 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/45467442  

14:22 29-11-2009 

Pascal Wink  

Al weer oud nieuws maar toch leuk om even te melden. De kans is namelijk aanwezig dat de vogel zich nog altijd in de omgeving bevindt: 

 

Op waarneming.nl staan twee  foto's van Karel Mauer van een Grote Aalscholver (Phalacrocorax carbo carbo) bij Harderhaven op de 21e.  

 

Ik heb hier op de 22e ook een exemplaar waargenomen (mogelijk dezelfde vogel).  

17:15 28-11-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij Polsmaten (ca. 13:00 uur) 2 Zeearenden. Op de dam een volgens mij 2 kj vogel. Liet zich iets later tussen de rustende Kleine en 

Wilde zwanen vallen. Even wat dreigen door een stuk of 10 zwanen en toen droop hij af. De andere vogel was een adult, mooi ridcircelend bij de 

eilanden nabij Bremerbergse hoek. 

Wolderwijd 255 Kleine zwaan (1 juv), toen de surfers het water op gingen vertrokken er wat richting het Harderbroek. 

Veluwemeer 675 Kleine zwaan (4 juv) en nog 35 Wilde zwaan (5 juv). 

Drontermeer nog 9 Kleine zwanen. Door de slechte voedselsituatie is het dit seizoen vroeg afgelopen lijkt het. Waterpeil is voldoende laag, 

daar kan het niet aan liggen. 

Bij de Hierdense Beek 3 Witgatjes.  

16:10 28-11-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag even naar de ijsduiker geweest en leuk gezien. voor de rest heel veel kuifeenden, meerkoeten, tafeleenden en een enkele krooneend.  

09:39 23-11-2009 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag ook even langs de IJsduiker geweest en we hebben em goed kunnen bekijken. Hij was een poosje kwijt, maar zat inmiddels 

dichter bij de parkeerplaats en daar konden we em ook erg goed zien. Daarna naar de kapteinshut geweest en daar hebben we tussen de vele 

Kroon, Tafel, Kuif en Slobeenden een Witoogeend kunnen vinden.  

18:27 22-11-2009 

Martin Jansen  

Het aantal Krooneenden vanmiddag in het plasje voor de Kapteinshut was 291 (205m/86v), zie de voorgaande melding van Benno. In deze tijd 

van het jaar zijn de 1e jaars mannen nog vaag herkenbaar aan de nog niet volledig uitgekleurde snavels, kon er een stuk of 5 vinden. Komt goed 

overeen met de weinige succesvolle broedpaartjes de afgelopen zomer, 9 koppeltjes met jongen. Er zijn ook wel eens jaren geweest met circa 

15% juvenielen in de najaarsgroepen (2006). 

Aan de Alikruikweg O-Flevo een vrouw of 1 kj Smelleken. Bij het Ludgeruskerkje/Veluwemeer een jagende 1 kj Bruine Kiekendief, zeldzaam 

daar eind november.  

17:38 22-11-2009 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de Oldebroekerweg (net over de Elburgerbrug de polder in) vloog vanmiddag een man Blauwe kiek. 

De IJsduiker liet zich ook nu weer prachtig bekijken in de Harderhaven. In het begin dook de vogel vaak onder, maar na verloop van tijd bleef 

hij langer boven en was heel goed te bekijken. 

Vanuit de kapteinshut in het Broekbos een mooie mengeling van eenden, met meer dan 250 Krooneenden ertussen! De exacte aantallen laat ik 

graag aan Martin over. Vlak voor vertrek zag ik voorin de groep ineens een adult man Witoogeend, die we eerder niet konden vinden. Op de plas 

ook o.a. 2 Kleine zwanen en een Nonnetje.  

15:01 22-11-2009 

Lubbert Franken  

Gistermiddag 12.15 Polsmaten een Zeearend waargenomen( met nog twee andere vogelaars) die opgejaagd werd door Kievitten, Goudplevieren 

en enkele Kraaien. Hij kwam twee keer achter de eilandjes omhoog gevlogen en ging heel even op strekdam zitten en werd direct daarna weer 

weggejaagd.Verder daar 2 Zilverreigers een Zaagbek en veel Kleine Zwanen.  

15:44 21-11-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend ook even gekeken bij de IJsduiker, de zee-eend gemist. 

Wolderwijd 329 Kleine zwanen, 13 juv. Strand Horst een Waterpieper mooi bij de waterlijn rondscharrelend. 

Oostermeen Veluwemeer 1 man Blauwe Kiekendief. 

Smalle deel Veluwemeer 1 Middelste Zaagbek, vrouw. 

Veluwemeer 1245 Kleine zwaan, slechts 2 juvenielen. Komt het ooit nog goed met deze soort? Sinds midden jaren 90 een afname van 40-50%. 

Ook 60 Wilde zwaan, 6 juv. 

Drontermeer 61 Kleine zwaan (geen jongen) en 1 Wilde zwaan.  

14:45 21-11-2009 

Jaap Denee  

Net als de anderen vandaag ook even wezen kijken bij de Harderhaven. Zowel de 1e winter IJsduiker als de 1e winter vrouw (de vogel heeft een 

lichte buik) Zwarte Zeeëend mooi kunnen bekijken: 

13:45 21-11-2009 

Chris Herzog  

Vanochtend sprak ik Jan Nijendijk. Hij vertelde o.a. over de Boerenzwaluwen die hij de 17e gezien had. Nog geen 5 minuten nadat hij vertrok 

vlogen 3 ex. boven de Natuurtuin Harderwijk/Monding Weibeek. 

13:16 21-11-2009 

Wim Smit  

IJsduiker en Zw. Zeeëend mooi gezien.  

11:43 21-11-2009 
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dimitri mulder  

Bij de Harderhaven vannochtend prachtig de IJsduiker gezien en als bonus een mooi vrouwtje zwarte zeeeend! 

10:55 20-11-2009 

Jaap Denee  

Er wordt zojuist een Ijsduiker gemeld op www.waarneming.nl. De vogel is gevonden door André van Reenen, zit in de Harderhaven (klassieke 

plek) bij Harderwijk en het zou een 1e kalenderjaar vogel betreffen.  

22:09 19-11-2009 

Wim Smit  

Vandaag rondje  "oude land"gemaakt. Bij Hoophuizen mooie man Bl. Kiekendief. Polsmaten 

een juv. Zeearend op de strekdam. Hij belaagde de Kleine Zwanen die daar zaten. Een tiental Bonte Strandlopers , veel Kieviten, Goudplevieren 

op het slik.  

16:55 17-11-2009 

Evert Meijer  

Vanmiddag op de hei een schitterende groene specht die zich rustig liet bekijken 

ook klapekster die druk aan het jagen was en iets ving en toen opat.  

14:32 17-11-2009 

Jan Nijendijk  

17-11-09 om 13.30u. 

2 boerenzwaluwen boven het vogeleiland, Stadsweiden te Harderwijk 

even later een sperwer met prooi in de poten boven de rietkraag.(n.b. prooi was geen boerenzwaluw, zo te zien een pimpelmees)  

06:59 16-11-2009 

Helma  

Gisteren een Dagpauwoog in mijn tuin aan de Randweg in Nunspeet. Niet heel bijzonder, maar ik kreeg hem niet geplaatst op waarneming.nl .  

23:13 15-11-2009 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer 66 Kleine zwaan, 1 Wilde zwaan. 

Vanochtend Wolderwijd 141 Kleine zwaan (5 juv). 

Vanochtend Veluwemeer 1182 Kleine zwaan (9 juv) en 61 Wilde zwaan (5 juv).  

22:41 11-11-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Strand Horst een pieper overvliegend naar ZW met een geluidje wat veel weg had van een Boompieper (die zijn al een tijdje weg). 

Wat korter en een meer zuivere ie klank, niet zo rauw. Keer of 4-5 gehoord terwijl hij overkwam, ook gezien (van onderen, geen koppatroon), 

beestje kwam recht over. Ik denk voorzichtig aan een Siberische Boompieper, maar ja.... hooguit 15 seconden, geen medewaarnemers en een 

paar keer roepen is een beetje weinig voor een zekere.  

20:52 10-11-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag plotseling een toename van het aantal Kleine zwanen op het smalle deel van het Veluwemeer. Nu totaal Veluwemeer 1.378, smalle 

deel ruim 950 (was zaterdag totaal 920). De afgelopen dagen een NO wind in het Oostzeegebied (met name Estland waar nog veel Kleine 

zwanen zaten) en dat geeft dan goede omstandigheden om verder te trekken. Gisteren Wolderwijd 258 Kleine zwaan en Drontermeer 235. Ook 

de Wilde zwanen komen wat op gang, vanmiddag 56 op het Veluwemeer, gisteren 5 Drontermeer. Er is extreem weinig voedsel beschikbaar op 

het Veluwemeer en Wolderwijd, ik verwacht niet dat de vogels lang blijven.  

21:58 08-11-2009 

Adrie Hottinga  

Zaterdag 7 november rond 10.00 - 84 Canadese ganzen op geoogst maisveld Plakkenweg Heerde. Sinds deze herfst regelmatig enkele tientallen 

Canadeze ganzen omgeving Vorchten. 

Zaterdagavond 7 november twee roepende Steenuilen Vorchten. 

Zondag 8 november 1 raaf in Vorchten. Raaf was vrijwel gehele dag aanwezig.  

Zondag 1 november 1 Waterpieper Vorchten. 

Adrie Hottinga 

20:07 08-11-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag rond 12.00 uur werd een Sperwer heftig achterna gezeten door kraaien nabij Bovenstraatweg 58 in Oldebroek. Daar vloog ook een 

Groene specht rond. 

Vanmiddag ondanks het beroerde zicht toch met Dimitri een poging gewaagd bij de Oostvaardersplassen. In de hoop dat het verder open zou 

trekken, gebeurde het tegenovergestelde. Bij de praambulten viel het nog enigzins mee en zagen we nog een vrouw Blauwe kiek voorbij komen. 

Bij het Jan v/d Boschpad zat het echt potdicht en zat de Grote grijze snip er vanmiddag helaas niet in. Af en toe werd het zicht wat beter en 

zagen we wat silhouetten waar de vogel ergens tussen moest zitten. 

Door het windstille weer zijn vanuit de achtertuin soms de Kleine zwanen rond het Drontermeer te horen. Prachtig wintergeluidje weer.  

23:33 07-11-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 368 Kleine zwaan. (11 juv.) Verder 1 Grote Gele Kwik, 1 IJsvogel, 2 Pontische Meeuw (ad. en 1 kj). 

Veluwemeer 920 Kleine zwaan (5 juv.). Verder 31 Wilde zwaan, stuk of 15 Nonnetjes, 5 Grote Zaagbek, 2 ad. Pontische Meeuw, nabij Hierdense 

Beek 2 Waterpiepers.  

23:00 03-11-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Elburgerweg O-Flevo een mooi mannetje Blauwe Kiekendief. 

Vanochtend Veluwemeer 1112 Kleine zwaan met slechts 11 juvenielen. Ook 38 Wilde zwaan met 6 juv. Nabij Hoophuizen een ad. Pontische 

Meeuw. Daar ook circa 10 Appelvinken.  

07:42 02-11-2009 

Hanneke  

Vanochtend bijna een uil op mijn voorruit toen ik naar mijn werk reed (rond half zeven). Dit ter hoogte van de bovenweg op de elburgerweg 

(richting elburg) hij vloog richting het veluwenmeer. Kon niet zo snel zien wat voor een soort het was. Hij had de grote van een kerkuiltje. 

14:05 01-11-2009 

dimitri  

Vanmiddag in de Lorentzhaven een Smelleken die druk op jacht was. Verder hier veel kleine zwanen en wilde zwanen met veel jonge vogels 

ertussen. 
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Bij Polsmaten veel kievitten en goudplevieren met daarbij een paar bonte strandlopers en Kemphanen. Verder hier nog een 3cy Pontische 

meeuw.  

13:00 01-11-2009 

Jaap Denee  

... nadat ik Martin tegenkwam op Strand Horst ben ik nog even doorgelopen richting de strekdammetjes. Hier vloog een Grote Gele Kwikstaart 

voorbij en op de derde strekdam zaten een adulte en een 1e winter Pontische meeuw. Hieronder een record-shotje: 

12:40 01-11-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend toen de mist optrok zo rond 10:20 uur massaal vertrekkende Kleine zwanen vanaf het Wolderwijd/Strand Horst. Tussen 10:19 uur 

en 11:27 uur ruim 350 vogels zien vertrekken/passeren.  

11:52 01-11-2009 

Jan Janssen  

Vanochtend vijf kleine zwanen in het Wolderweid ter hoogte van de Stille Wei.  

17:44 31-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer een mooie infux van Kleine zwanen, gisteren 663, nu al 1359! 

Op het smalle deel 604, rest tussen Polsmaten en de Hierdense Beek. Totaal 31 juvenielen en dat is opnieuw een laag percentage, veel te laag 

om de populatie op peil te houden. 

Ook 33 Wilde zwaan waarvan 6 jongen (fam van 5 en 1).  

15:58 31-10-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen bij Polsmaten een groep van 50 Watersnippen. Verder 1 Witgatje en een prachtige Havik op de plaat voor de hut. Vanaf de camping 

Hoophuizen veel Kleine Zwanen. 

Een voorzichtige telling kwam uit op 400 ex. Een 10-tal Grote Zaagbekken en een groep van ruim 100 Brilduikers maakte het tot een mooie dag.  

13:11 31-10-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Strand Horst/Wolderwijd in een groepje Veldleeuwerikken overvliend een Strandleeuwerik. Minimaal 1, op roep eruit gehaald.  

11:12 31-10-2009 

Rob Compaijen  

De afgelopen week eigenlijk elke dag een Vuurgoudhaan op 't Mulligen. Afgelopen donderdagmiddag een roepende Kleine Bonte Specht nabij 

station 't Harde.  

Zojuist naar Doornspijk en weer terug gefietst. Langs de Veenweg een mooi opvliegend groepje van ongeveer 10 Geelgorzen. De afgelopen twee 

jaar heb ik eigenlijk geen overwinterende groepjes Geelgorzen meer waargenomen tussen Oldebroek en 't Harde, terwijl de jaren daarvoor 

regelmatig groepen van meer dan 30 exemplaren op maïsakkers te vinden waren. Leuk om te zien dat ze er nu dus weer te vinden zijn. Op 

landgoed Zwaluwenburg op twee plekken een roepende Goudvink. Langs de Stadsweg een overvliegende Appelvink (NO), en zojuist ook een 

Appelvink in de tuin op 't Mulligen.    

22:01 30-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag plotseling veel trekkende Kleine zwanen. Mooie groepen van 10 tot 20 vogels die vlak voor de schemering in kwamen vallen op het 

Veluwemeer. In totaal 633 aanwezig.  

19:11 30-10-2009 

Fiet van Beek  

Prachtige herfstdag genoten, wandelend door gevallen en tussen vallende bladeren. Sijsjes en kruisbekken in het Speulderbos nabij Garderen. 

Groene specht op de Groevenbeekse heide.  

18:24 29-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Wolderwijd bij Horst 1 Grote Gele Kwikstaart, 1 IJsvogel, 3 Pontische meeuw (ad., 4 kj en 1 kj). Kleine zwaan 13 strand Horst, 5 bij 

Harderwijk (Rietgorsstrandje). 

Gisteren Vossemeer en Drontermeer samen circa 125 Kleine zwaan.  

19:04 28-10-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag op de heide schapendrift een smelleken, was aan het ruzien met zwarte kraai verdween richting Stakenberg. Voor de rest uit de 

schapenwei 254 kramsvogels opvliegend en een jagende blauwe kiekendief bij Liesberg  

17:05 28-10-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag langs het Wolderwijd gefietst en veel kleine zwanen op het meer en aan de kant een tweehonderd tafeleenden, 5 dodaars, een grote 

mantelmeeuw, enkele kuifeenden en veel waterhoentjes en een groot aantal knobbelzwanen. 

Voor de boulevard was ook nog een fuut aanwezig.  

20:28 27-10-2009 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een paar uurtjes rondgelopen over de Stakenbergse heide. Daar heb ik eerst bij de heide grenzend aan het Willemsbos 2 Raven, 

klein groepje Koperwieken en een groep Kramsvogels gezien. Vanaf deze plek hoorde ik een Zwarte Specht. Daarna ben naar het gebied gegaan 

waar ook het speelveld aan zit. Hier zag ik wederom twee Raven die een Blauwe Kiekendief wegjoegen. Verder vlogen er tientallen Kramsvogels 

over. Daarna ben ik richting het ven aan de Schapendrift gegaan. Hier zag ik in een flock van verschillende mezen een Witkopstaartmees. Deze 

heb ik een paar x kunnen bekijken. Toen moest ik helaas weer terug en zag ik nog een Klapekster wegvliegen in een Den.  

19:25 27-10-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag zat een Ransuil in alle rust te roesten onder het dak van een loods op de gemeentewerf in Wezep (Rondweg). Zijn/haar aanwezigheid 

werd verraden door de uitwerpselen en braakballen op de grond. 

19:23 27-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 213 Kleine zwaan en 8 Wilde zwaan. Verder 2 Witgatjes, 1 Krooneend, 4 Nonnetjes en 1 Grote Gele Kwikstaart.  

16:23 27-10-2009 

Cornee Heij  

1 maal  kraanvogel in de weilanden bij de wijk drielanden in Harderwijk.  

12:02 26-10-2009 
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Pascal Wink  

Gisteren voor het eerst in tijden weer eens in de buurt naar vogels gekeken (lag op de route naar de Taigastrandloper...). Over de 

Sonnevancklaan in Harderwijk vlogen een Rode wouw en drie Grote gele kwikken. 

 

Vervolgens door de Flevo terug naar Woerden.  

 

Bij de Kleine Praambult een adulte Pontische meeuw (hoe kan het toch dat nog steeds driekwart van de vogelaars deze soort niet herkent...?!) 

en een Smelleken. Bij de Grote Praambult een Ruigpootbuizerd en een Bonte Kraai. Tot slot langs het Jan v/d Boschpad: de bekende Grote 

grijze snip, drie Zilverplevieren, een Slechtvalk en twee Zeearenden (ad. en juv.).  

11:48 26-10-2009 

Rob Compaijen & Anne  

Gistermiddag op 't Mulligen in Oldebroek twee Vuurgoudhaantjes op zo'n 2 meter afstand. In een groep Staartmezen ook een Staartmees met, 

wat leek een spierwitte kop. Hopelijk blijft hij nog een tijdje rondhangen, dan zal ik er eens mee bezig gaan. Het onderscheid tussen 

Witkopstaartmees en witkoppige Staartmees (hybride Staartmees X Witkopstaartmees) is behoorlijk lastig.    

15:19 25-10-2009 

dimitri  

Vandaag prachtig de Taigastrandloper kunnen aanschouwen in de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. Wat een apart beestje. Ook hier een 

prachtige Gestreepte Strandloper die vlakbij de taiga liep. Voor footo's van de Taiga: 

Taigastrandloper  

17:57 24-10-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 40 Kleine zwaan. Strand Horst 3 Grote Gele Kwikstaart.  

Dammetjes bij Horst 1 ad. en een 2 kj. Pontische Meeuw. 

Drontermeer 40 Kleine zwaan, 1 Wilde zwaan. 

Vossemeer op de plaat 1 ad. Pontische Meeuw, 1 Zwarte Ruiter, wat Kemphanen en Bonte Strandlopers (Krombek zat er volgens anderen ook 

nog, maar kon hem niet zo snel vinden, vogels vlogen steeds op). 

Iets voorbij eiland de Zwaan een Zeearend op het slik met een geslagen Wintertaling (in no time op), staartveren wit, snavel geel. 

Nabij Ketelhaven 2 ad. Pontische Meeuw. 

Vanmiddag even de IJssel overgewipt voor Taigastrandloper en Gestreepte Strandloper, vaak in 1 beeld.  

17:34 24-10-2009 

Rob van Swieten  

3 rustende wilde zwanen Delta Schuitenbeek. 

Waar is de hut gebleven?  

08:19 24-10-2009 

Jaap Denee  

En zojuist is de vogel teruggevonden! De Taigastrandloper zit er ook vandaag nog!  

07:57 24-10-2009 

Jaap Denee  

Net buiten ons gebied, maar voldoende dichtbij en zeker belangrijk genoeg om toch te noemen: in de Vreugderijkerwaard zit een 

TAIGASTRANDLOPER!!! Deze nieuwe soort voor Nederland werd eergisteren ontdekt door Martijn Bot en gisteren in samenwerking met een 

aantal bekende vogelaars uit Zwolle definitief gedetermineerd als Taigastrandloper. De vogel was tot het donker gisteravond aanwezig en is 

een aanrader! ;)  

22:01 23-10-2009 

Gerard van Dijk  

Vrijdagavond 23-10-2009, 17.30-19 uur  Nijkerk--> Nulde: Arkemheen/Putterpolder, Nuldernauw, Delta Schuitenbeek 

Tussen Arkervaart en N301 o.a, 1 jagende grote zilverreiger 

Nuldernauw-west ca 700 (of meer) kuifeenden, minstens 100 tafeleenden, ca 130 smienten en honderden niet meer te onderscheiden eenden 

voorbij het einde van de strekdam langs de Delta. S. Vermoedelijk hier smienten, maar oostelijker ook kuifeenden weer, 

Delta Schuitenbeek West 

Het winterpeil is weer ingesteld en de ondieptes worden weer gebruikt door steltlopers. Voor het eerst weer ca 300 wulpen; 60 aalscholvers 

(stenen; paaltjes) rest (smienten, meeuwen), niet geteld 

Putter Polder west (tussen N301 en Middelbeekweg): 

ca 200 kolganzen; 30- 40 brandganzen; ca 130 grauwe ganzen 

Putter Polder tussen gemaal en Nulde ('SBB-strook') 

ca 140 kolganzen; 40 brandganzen 

Delta Schuitenbeek-oost (brede deel) 

130 brandganzen (mogelijk bevond zich een deel van eerder geziene ex. daaronder maar m.i. niet) 

; grauwe gans > 100, waarschijnlijk meer maar te donker om te zien; 10 vermoedelijk kleine zwanen (bijna donker, 1 met gele snavel, rest kop in 

veren); honderden smienten; brede strandjes rond de eilandjes (laag peil)  

21:22 23-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Oude Zeeweg nabij Veluwemeer 1 Smelleken. 

Veluwemeer 184 Kleine zwaan, 12 Wilde zwaan. 

Monding Hierdense Beek 7 Krooneend. 

Strand Horst 1 Grote Gele Kwik. Wolderwijd 37 Kleine zwaan.  

21:26 21-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag op de plaat in het Vossemeer tussen circa 190 Bonte Strandlopers en wat Kemphanen (35) nog een late 1e winter 

Krombekstrandloper. Gisteren Veluwemeer 115 Kleine zwaan, Drontermeer 85. Al opvallend veel Brilduikers op het Veluwemeer, minimaal 200 

vogels. Zondagmiddag bij een stuwtje in de Klarenbeek een Grote Gele Kwikstaart.  

22:19 19-10-2009 

cor  

zeearend onderzoek 

 

kom helpen en blijf melden 
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groet 

cor fikkert  

08:40 19-10-2009 

Rob Compaijen & Anne  

Gistermiddag (18/10) wat later op de middag tenminste drie Goudvinken en in ieder geval één, maar mogelijk twee Vuurgoudhaantjes langs De 

Hoogte, te Oldebroek.  

14:39 18-10-2009 

Rob Compaijen & Anne  

Vrijdagavond (16/10) een roepende Bosuil vanuit Zwaluwenburg, 't Harde. Gistermiddag (17/10) in de strook bos langs de A28 tussen 't Harde 

en Oldebroek: een doortrekkend groepje Koperwieken, en drie Raven die het aan de stok hadden met een vrouwtje Havik. Vanmiddag op 

Zwaluwenburg tenminste twee roepende Goudvinken, op veel plekken kleine groepjes Koperwieken. Bij de voetbalvelden van Elburg twee 

overvliegende Grote Gele Kwikstaarten. 

16:59 17-10-2009 

Evert Meijer  

Vanmorgen op de schapedrift een v. Blauwe kiekendief jagend en klapekster tp. Iets van 150 kramsvogel vlogen de hei over die invielen. Op 

schapenweidje stuk of 20 kramsvogels tp.  

Bij kasteel staverden minstens 3 grote gele kwikstaarten tp.  

15:32 17-10-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend brede deel Veluwemeer een Kuifduiker. 

Verder de eerste 4 Wilde zwanen.  

14:27 17-10-2009 

Dimitri  

Soms heb je van die dagen; zonder opnamespullen, verrekijker of bril hoorde ik daarnet een KBVtje in  een groepje phylo's (in het park in 

Harderwijk) die exact het roepje maakte van een Iberische tjif (van hoog naar laag ipv van laag naar hoog). Toen ik terugkwam met de eerder 

genoemde spullen natuurlijk niets meer. Weet iemand waarmee je het roepje kunt verwarren? 

Verder hier wel goudhaantjes met tenminste 1 Vuurtje ertussen...  

19:07 16-10-2009 

Evert Meijer  

Vanmiddag op de Stakenbergerheide een grote groep wilde eenden overvliegend, een jagende blauwe kiekendief en m'n eerste klapekster voor 

het najaar. Verder een late boerenzwaluw  

10:42 16-10-2009 

Martin Jansen  

Gisterochtend waterplanten bemonsterd op het smalle deel van het Veluwemeer. Lijkt wel een maanlandschap. Waar vorig jaar het 

kranswierveld 210 m breed was, nu slechts 75 m. Verder is de kwaliteit van plant en ondergrondse knolletjes veel lager dan gebruikelijk. In 

ruim een uur tijd kwamen er 59 Kleine zwanen aan, die binnen korte tijd weer opvlogen en verder trokken. Positief was dat er een familie met 4 

jongen tussen zat. Misschien eindelijk weer een gemiddeld tot goed broedseizoen? Drontermeer nabij Oase 45 Kleine zwaan.  

09:29 15-10-2009 

Martin Jansen  

Gisteren Wolderwijd nabij jachthaven Aqua Horst een man Middelste Zaagbek.  

17:45 14-10-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend de eerste Grote Zaagbekken (5) op het Veluwemeer. 

Verder op Wolderwijd en Veluwemeer nu ook Kleine zwanen, resp 3 en 26 stuks.  

20:40 13-10-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag een ad. Zeearend in het Harderbroek. Vanaf de Knardijk mooi te zien. De vogel vloog naar Plan Roerdomp. De vogel joeg achter wat 

Gr. Ganzen aan. Of hij succes had was niet te zien.  

17:27 13-10-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag de eerste Kleine zwanen van het seizoen op de randmeren. 19 op het Vossemeer en 5 op het Drontermeer. Het smalle deel van het 

Veluwemeer nog niets.  

Verder Drontermeer erg veel duikeenden (de laatste dagen geen tijd gehad om uit te vlooien) en een Pontische Meeuw, adult. 

Gisteren Oostvaardersplassen, Jan v/d Boschpad even gekeken bij de Grote Grijze Snip.  

21:58 11-10-2009 

Adrie Hottinga  

Zondag 11/10/2009 Marlerwaarden: 225 Kolgans/12 Nijlgans/8 Canadagans/325 Grauwe gans met één halsring geel A 30.  

16:07 11-10-2009 

Gerard van Dijk  

Zondag 11/10/2009 Diermen: tussen Diermense weg en A28.  

Op een gemaaide mäïsakker een troep ganzen deels fouragerend tussen de stoppels (korrels of planteresten?) 

ruwweg 100 grauwe ganzen, ca 30 nijlganzen, 6 Canades ganzen en enkele (2-4) kolganzen. Deze akker ligt wat hoger dan en meteen 

aangrenzend aan de laaggelegen weilanden aan de zuidkant van de A28 waar 's winters af en toe kleine zwanen fourageren.  

16:02 11-10-2009 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 10/10 boven Arkervaart  in polder Arkemheen 

2 grote zilverreigers oost--> west in de avondschemering 

eerste Kolganzen gehoord elders in de omgeving.  

19:55 09-10-2009 

Christien Mouw  

Gisterenmorgen een Blauwe Kiekendief zien scheren boven de Stakenbergerheide in Elspeet. 

Tevens aardig wat Ganzen zien overvliegen, richting het Zuiden.  

19:49 08-10-2009 

Evert meijer  
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Vanmiddag op het Vliese pad een watersnip uit de weilanden opvliegend recht op mij af, week, gelukkig!!, op het laatste moment uit en viel neer 

in de vegetatie. Verder nog steeds geen klapekster op de schapendrift, weet iemand of ze overal zo laat zijn?? of is het nog helemaal niet zo 

laat? vorig jaar zaten ze er al eind september  

08:52 08-10-2009 

Wolbert Hermus  

Gisteren, vlak voor m'n vertrek naar Noorwegen heb ik nog 3 Boerenzwaluwen over m'n huis zien vliegen. 

21:26 04-10-2009 

Gert de Vos  

Vanochtend een groep van ca. 6 raven boven het dorp Heerde die luid keuvelend naar de bossen ten zuidwesten van het dorp trokken. Na enige 

minuten kwam er één, nog druk napratend, terug richting Zwolse bos. 

Op de Kamperklippen een klapekster.  

18:07 04-10-2009 

Martin Jansen  

Wordt een beetje eentonig, ik blijf ze maar gewoon melden: vanmiddag 2 mannen Witoogeend in het uiterste hoekje van de baai bij 

Elburg/Drontermeer. Erg veel duikeenden heel dicht op elkaar in de luwte, echt goed uitkammen was niet mogelijk.  

20:02 03-10-2009 

Benno van den Hoek  

Ook dit jaar kon de Birdwatch-telpost weer rekenen op een behoorlijke belangstelling van enthousiaste leden. In totaal waren er 16 personen 

aanwezig, waarvan 13 tegelijk aan het einde van de ochtend. Al met al was het een gezellig samenzijn op de dijk, waar van 7.30 tot 15.00 uur 

geteld is. 

We stonden dit jaar dus op de Zomerdijk, langs het Drontermeer, nabij het Abberteiland. De weersverwachtingen zagen er zeker niet goed uit 

en voor wat betreft de wind klopte dat wel, want die waaide straf over de dijk. De regen bleef gelukkig de gehele telling uit en een paar keer 

brak zelfs het zonnetje even door. Van goede trek was niet echt sprake door de strakke westenwind. Wel kwamen er regelmatig trekkende 

Graspiepers, Boerenzwaluwen en Houtduiven langs en zelfs de eerste club van 7 Koperwieken. Andere leuke waarnemingen waren een paar 

Pontische meeuwen, enkele Grote zilverreigers en een Raaf. Verder waren er veel vliegbewegingen van Pijlstaart, Krakeend en Kuifeend, die de 

laatste tijd ruim aanwezig zijn op het Drontermeer. Ook Nonnetje en enkele Brilduikers kwamen langs. In totaal werden er ruim 2100 vogels 

van 52 soorten geteld. 

Ook de andere ruim 100 telposten in Nederland hadden te lijden onder de mindere omstandigheden, zie website Vogelbescherming.nl.  

13:47 03-10-2009 

Martin Jansen  

Na de Birdwatch even in het Roggebotbos gekeken. Vanaf het Ketelmeer kwam een jonge Visarend overvliegen richting zuid. Verder daar 1 

Vuurgoudhaan, 4 Appelvinken en wat Sijzen. 

Bij Elburg in de baai een mooie groep duikeenden, 3 Witoogeend (1m/1v/1juv). Werden rond 12:30 uur opgepest door een rubberbootje. In het 

luwe hoekje achter het Rietland 1 vrouw Witoogeend.  

22:13 02-10-2009 

Lubbert Franken  

Vanmiddag een Zwarte Roodstaart op het industrieterrein 't Veen in Hattem  

12:46 02-10-2009 

dimitri  

Er wordt net een Grote Grijze Snip gemeld in de oostvaardersplassen en wel vanaf het Jan van de Boschpad! de determinatie was vrij zeker 

dus als je niets hebt te doen: gaan!  

15:57 01-10-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend maar liefst 5 Witoogeenden in de baai bij Elburg op het Drontermeer. 

2 mannen, 1 vrouw en 2 jonge vogels. Tussen circa 3.000 duikeenden, waarvan circa 80% Tafeleend.  
 

20:01 28-09-2009 

Martin Jansen  

Afgelopen zaterdag 2 Raven bij het Abberteiland/Drontermeer. 

Vanavond een juveniele Witoogeend nabij het Rietland op het Drontermeer. Ander exemplaar dan op 23-09, deze wat minder wit onder de 

staart. Kopvorm, snavel en gedrongen lichaam uitgesproken voor Witoogeend. Verder daar 3 Brilduikers.  

21:26 27-09-2009 

Theo  

Gistermiddag bij de monding van de Hierdense beek 26 ooievaars in de lucht. In het Leuvenumse bos een groepje kruisbekken overvliegend  

19:06 26-09-2009 

christien Mouw  

De Bosuiltjes zijn regelmatig vooraan op de Schapendrift te horen. 

Slechtvalk en Zwarte specht waargenomen thv de Stakenbergerheide, waar inderdaad rondom de schapenweide ook het burlen van de 

edelherten is te horen. 

 

Let wel; 

veel controle aldaar, ook vanuit de hoogzit op de voederakker! 

 

12:20 26-09-2009 

Evert Meijer  

Gisteravond burlende herten op de schotkamp. Helaas geen bosuilen. 

vanmorgen druk geroep op de schapedrift van Raaf, kraai, zwarte en groene specht. 

nog geen klapekster of Blauwe kiekendief gezien.  

17:03 25-09-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 2 mannen Witoogeend. Circa 20 Krooneend en 23 Dodaars.  

14:42 25-09-2009 

Wolbert Hermus  

Gistermorgen van 7.00uur op de Stakenberg geweest op zoek naar de burlende herten. Al gauw hoorde ik ze en toen begon het echt zoekwerk 

nog. Uiteindelijk heb ik twee burlende mannetjes gezien temidden van ongeveer 15 hindes. Dit schouwspel was omringt door mist, dus een erg 
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mooi gezicht om te zien. Rond 8.00 was het stil en toen ben ik richting het grote ven aan de Schapendrift gegaan, daar heb ik een poosje in de 

zon gezeten en heb ik nog verscheidene vogels gezien en gehoord. Namelijk: 1 raaf en 2 zwarte spechten gehoord, een 8tal Gele Kwikstaarten 

vloog over en verder 5 Veldleeuwerikken gezien en verderop een groep van zo'n 25 kneuen heen en weer zien vliegen. Terwijl ik dit zat te 

bekijken werd ik geobserveerd door een Reegeitje.  

20:34 23-09-2009 

Martin Jansen  

Vanavond een gedeelte van de grote groepen duikeenden op het Drontermeer uitgevlooid. Maar liefst 4 Witoogeenden, 3 mannen en 1 juveniel. 

Helaas kon ik een deel niet goed zien (de helft?). Waarschijnlijk dus nog meer exemplaren aanwezig. 

16:58 21-09-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer de eerste Brilduikers (7) en ook een erg vroeg Nonnetje.  

12:00 21-09-2009 

Theo  

Gisteren op Polsmaten o.a. een vissende IJsvogel en 16 Krooneenden  

20:58 20-09-2009 

Christien Mouw  

Hoorde bij dichte mist vanmorgen boven de Stakenbergerheide in Elspeet een groepje Wilde Ganzen luid gakkend richting Gr. Br. trekken. 

 

Iedere avond laat is er aan het eind van de Schapendrift zowel het burlen van de Edelherten als het krijsen van de Bosuilen te horen.  

17:13 20-09-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer nabij het rietland 3 mannen Witoogeend. Zaten verspreid in groepen duikeenden. De afgelopen week met N en NO 

wind kon ik ze niet vinden, toen wel erg veel duikeenden. Ook een Roerdomp in het hoekje achter het Rietland.  

14:52 20-09-2009 

Benno van den Hoek  

Vrijdagmiddag nog een Tapuit in de Polder Oosterwolde, langs het fietspad tussen de Winterdijk en de Tempelweg. 

Zaterdagmiddag nog even gekeken bij het uitkijkpunt bij de vml. Ludgeruskerk (Doornspijk). Hier 14 Flamingo's op flinke afstand en 

voornamelijk rustend met de kop in de veren. Voor zover ik kon zien waren het voornamelijk Chilenen. Verder een Grote zilverreiger en ook hier 

veel Pijlstaarten.  

13:08 20-09-2009 

Martin Jansen  

Vrijdagmiddag Drontermeer in totaal 4 Pontische Meeuwen. 2 adult, een 4 kj en een 1kj. Ze zijn dit jaar wat later dan voorgaande jaren. Op het 

Drontermeer zijn ze talrijker dan Zilvermeeuwen. Bij de Oase erg veel grondeleenden, o.a. 525 Pijlstaarten.  

20:45 19-09-2009 

Michiel de Vries  

Vanmiddag zag ik samen met mijn vrouw op de Nijkerkerweg in Zeewolde een roofvogel opvliegen uit de berm. We hebben hem even kunnen zien 

omdat we in de auto zaten maar de ingesneden staart en de lange vleugels waren zeer duidelijk te zien. Allebei waren we erover eens dat het 

niet anders dan een rode wouw kon zijn.  

18:09 16-09-2009 

Martin Jansen  

Momenteel 10-duizenden duikeenden op het Drontermeer. Daar tussen nabij het Rietland een winterkleed Kuifduiker. Erg leuke 

randmeersoort. Twee jaar geleden zat er in september ook een vogel op het Drontermeer.  

20:01 14-09-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag een slechtvalk tp in schapenweide schapendrift. in dezelfde wei opvliegend groene specht.  

16:36 13-09-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderbroek plan Roerdomp een Porseleinhoen. Beestje liet zich een paar maal zien aan de rand van de rietkraag recht tegenover 

het wilgenscherm.  

21:33 12-09-2009 

Christien Mouw  

Gisterenmiddag een Groene Specht waargenomen, aan de rand van een rij sparren thv de Nunspeterweg in Elspeet.  

20:41 12-09-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend een rondje Veluwemeer: 

Hierden Oostermeen 14 Tapuit, 1 Grote Zilverreiger, leuke groep van ca. 50 Kneuen. 

Bad Hoophuizen 1 IJsvogel, 19 Dodaars, 1 Grote Zilverreiger. 

Eiland De Snip 1 Visarend op een fuikenstaak. 

Polsmaten 3 Grote Zilverreiger, 1 Lepelaar, 58 Krooneend (39m, 19v of juv.) en een groep van 31 Baardmannetjes. 

Ecolint 2 Tapuit, 1 ad. Pontische Meeuw, 1 Grote Zilverreiger. 

Kerkdijk 1 Europese Flamingo, 12 Chileense Flamingo en de eerste 12 Pijlstaarten op het Veluwemeer voor dit seizoen. 

Vanmiddag Drontermeer 1 Visarend in dode boom Abbertbos ter hoogte van Eekt. 

De Oase 1 Grote Zilverreiger, 2 ad. Pontische Meeuw, 44 Pijlstaart, 4 Dodaars. 

Eiland Reve 1 IJsvogel. 

Eiland Abbert 1 man Witoogeend, 5 Grote Zilverreiger, 25 Pijlstaart. 

Eiland Eekt 6 Grote Zilverreiger, 1 vrouw Witoogeend, 18 Pijlstaart, 5 Dodaars. 

Rietland 1 IJsvogel en 1 Grote Zilverreiger. 

Boven de Mheen bij Elburg een Ooievaar vliegend, alleen van achteren gezien en het leek mij een Zwarte Ooievaar, niet 100% zeker helaas. 

Verder zijn de afgelopen week de Smienten aardig binnengelopen op de beide meren. Op het Drontermeer nu circa 5.000 duikeenden 

(Tafel/Kuif) die elke avond in de schemering naar het brede deel van het Veluwemeer en het Wolderwijd vliegen om gedurende de nacht te 

foerageren. Opvallend was vandaag dat nagenoeg alle Boerenzwaluwen naar het noordoosten vlogen, de verkeerde kant op dus.  

16:07 11-09-2009 

Wolbert Hermus  

Vamiddag even bij de Waskolk geweest (tussen 14.00uur - 15.00uur). En daar heb ik 5 Kruisbekken gezien, 1 Zwarte specht en nog een 

hazelworm.  

21:30 09-09-2009 
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Lubbert Franken  

Vanavond 19.30 uur vanaf het Zeepad Polsmaten 6 Reuzensterns goed te zien met spottingsscoop verder een Bruine Kiekendief.  

11:49 09-09-2009 

Jaap Denee  

Vanmorgen ook weer even naar Polsmaten geweest in de hoop wat foto's te kunnen schieten. Dat is helaas niets geworden: de zon verdween al 

snel achter de wolken en de 9 nog aanwezige Reuzensterns vlogen verder weg dan afgelopen weekend. De Kleine Zilverreiger was nog aanwezig 

en tussen de eilanden vloog een jagende Visarend. 

20:55 08-09-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend voor werktijd op de telpost bij de Ketelbrug: 4 Reuzenstern een Boomvalkje en vrij veel Boerenzwaluwen.  

Terug uit het werk langs het Vossemeer, op de plaat 5 Reuzenstern. Drontermeer de Oase 1 Visarend. 

Vanavond nog even naar Polsmaten/Veluwemeer. Toch nog 9 Reuzensterns op het slik achter de dam gezien vanaf het fietspad. Tegen de 

schemering doen ze vaak nog even een gezamenlijk rondje met veel herrie, het blijven waanzinnig mooie beesten. Leuk was ook een Kleine 

Zilverreiger die daar liep op z'n gouden voetjes. 

De afgelopen week zijn daar een aantal vogelaars geweest, ook van buiten de regio. Leuke bijvangsten (gemeld via waarneming.nl) waren een juv. 

Witwangstern op zaterdag en zondagochtend een overvliegende Ortolaan.  

19:17 08-09-2009 

Benno van den Hoek  

Jaap: het is inderdaad al meermalen duidelijk geworden dat vogels uit de wijde regio gebruik maken van de slaapplaats Elburg. Zo hadden we 

ook al eens terugmeldingen uit de achterhoek en verder, die na het broedseizoen dus een eind noordwaarts waren getrokken om met 

soortgenoten te verzamelen voor de trek. 

En voor de duidelijkheid: het uploaden van foto's op deze pagina vind ik zeker een mooie toevoeging aan de waarnemingen. Ik zou dus zeggen, 

vooral blijven doen. Prachtige opname trouwens!  

15:50 08-09-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag 13 Reuzensterns op de slikplaat. Ze werden door de vele Aalscholvers verdreven van hun plek en vlogen naar de strekdam. Verder 

een mengeling van Kieviten, Guodplevieren, Kemphanen. Gr. Zilverreiger 1 ex.  

12:40 08-09-2009 

Jaap Denee  

Twee maanden geleden waren de effecten van?jullie ringproject duidelijk zichtbaar in de wijde omgeving, Benno. Veel van de Boerenzwaluwen 

die zich begin julie rondom de Hierdense Beek?ophielden, waren voorzien van, hoogst waarschijnlijk, jullie ringetjes. Hier twee uit drie: 

 

ik had eerder niet door dat je hier ook foto's kon uploaden; nu nog maar even 'misbruik' van maken dus... ;-)  
22:33 07-09-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer nabij Elburg 1 juv. Witoogeend.  

21:47 07-09-2009 

Benno van den Hoek  

Gezien alle eerdere berichten kon ik het niet laten om vanavond ook een uurtje bij Polsmaten te gaan kijken. Samen met Erik Beek hier erg 

genoten van maar liefst 19 Reuzensterns, waarvan de meeste vogels in een ondiepte zaten en enkele vogels op de dam in de verte. Na verloop 

van tijd vlogen een tiental vogels één voor één op en gingen krassend richting Harderwijk. Verder waren ter plaatse: een Lepelaar, Grote 

zilverreiger, 5-10 Krooneenden en 2 IJsvogels. 1 Vogel liet zich mooi zien op een paal, terwijl de andere vogel roepend was te horen. 

Ook een vlucht van zo'n 25 Watersnippen en opvallend veel Boerenzwaluwen op zoek naar een slaapplaats. Bij Elburg is de slaapplaats zover 

geslonken dat het ringproject voor dit jaar is afgesloten.  

15:07 07-09-2009 

Martin Jansen  

In middagpauze een half uurtje langs de IJsselmeerdijk gelopen nabij Flevocentrale. 2 Ortolanen naar ZW langs de dijk. Al van redelijk ver 

opgepikt op roep, mooi zien (en horen) passeren op een 10-tal meters afstand.  

10:02 07-09-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen 18 Reuzensterns bij Polsmaten. Alleen vanaf het fietspad waren ze goed te zien.  

21:36 06-09-2009 

roel pannekoek  

Do avond 3/9 een luid roepende Boomvalk over onze woning (rand binnenstad H'wijk). 

Za avond 5/9 vier krassende Reuzensterns vertrekkend van Polsmaten. Wellicht door 3 kitesurfers t.p.  

20:27 06-09-2009 

Gerard van Dijk  

Landgoed Hell (gem. Putten), zondag 6/9/09 

Op het heideterrein 1 boomvalk in dode boom. De afgelopen jaren enkele malen eerder in deze omgeving (Kruishaarse heide c.a.).  

19:19 06-09-2009 

Jaap Denee  

Dat mislukte. Zo dan:  

19:17 06-09-2009 

Jaap Denee  

Vanmiddag eventjes bij de Reuzensterns bij Polsmaten wezen kijken. Een aantal vogels waren continu aan het jagen. Zelf heb ik er max. 12 

tegelijkertijd gezien, maar een andere waarnemer meldde er al 17 geteld te hebben. 

 

Hier is een fotootje te vinden van <a href="http://waarneming.nl/fotonew/0/889790.jpg"> een van de Reuzensterns</a>  

18:02 06-09-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag 3 Witoogeenden Drontermeer nabij Elburg. 1 man en 2 vrouw. Tussen circa 2.000 Tafel- en Kuifeenden. Ze zijn bijna 2 weken 

vroeger dan de afgelopen 2 jaar. Erg mooi en redelijk dichtbij te zien. Ook nog 1 Geoorde Fuut ter plaatse.  

11:33 06-09-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer maar liefst 20 Reuzensterns. 18 bij Polsmaten en 2 nabij Elburg. Bij Hoophuizen 21 Dodaars, Polsmaten 41 Kemphaan, 

7 Lepelaar en 1 Boomvalk strak door richting ZW.  
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19:10 05-09-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag rondje Drontermeer: 

Totaal 6 Grote Zilverreigers. In de Baai bij Elburg een man Witoogeend. 

Bij het Rietland 1 Bruine kiek (1 kj), 6 Dodaars, 1 Reuzenstern richting ZW, 1 man/2vrouw Krooneend. 

Bij Abbert 23 Pijlstaart, 1 man Bruine kiek. Bij Eekt 1 Dodaars. 

Bij de Oase 1 jagende Reuzenstern en 1 Visarend (adult) op een paaltje, later jagend. 

Bij Reve 2 IJsvogel. 

12:17 05-09-2009 

Evert Meijer  

Vanmorgen steenuil tp. aan de stakenbergweg. op de heide schapendrift 2 bruine kiekendieven, die invielen door de regen. toen het droog werd 

vlogen ze door, en joegen twee watersnippen de lucht in.  

01:08 05-09-2009 

Martin Jansen  

Vanavond (04-09) de laatste landelijke slaapplaatstelling van Reuzensterns voor Sovon. Bij Polsmaten/Veluwemeer had ik er omstreeks 20:10 

uur minimaal 19, mogelijk zelfs 21, een aantal jagend op vrij grote afstand. Voor de Randmeren is dat uniek, ik heb het nooit eerder gezien.  

18:30 04-09-2009 

Benno van den Hoek  

Donderdagavond met Dimitri nog enige tijd gevogeld langs het erg winderige Drontermeer. Vanuit de jachthaven van de strekdam mooi zicht op 

de vele watervogels. In een grote groep Tafeleenden zag Dimitri een Witoogeend, vlak voor de hele meute op de vlucht ging. Hier kwam ook nog 

een Reuzenstern over en in de rietkraag zat een vrouw Krooneend. De groep eenden ging zitten in de hoek net buiten het Rietland. Hier konden 

we de Witoog (met schuin tegenlicht) niet meer terugvinden. Bij de telpost voor de komende Birdwatch (3 okt.), de picknickplaats nabij 

Abberteiland, hebben we slechts kort gestaan door de zeer dreigende onweersbuien die in aantocht waren.  

09:29 04-09-2009 

Martin Jansen  

Gisteren nog een Gierzwaluw, IJsselmeerdijk Flevocentrale. 

Vanochtend 07:00 uur 18 Reuzensterns slaapplaats bij Polsmaten/Veluwemeer. 

07:45 uur een Slechtvalk op het 2e eilandje rond voet hoogspanningsmast nabij industrieterrein Lorenz/Veluwemeer.  

21:21 02-09-2009 

Martin Jansen  

Vanavond het waanzinnig mooie aantal van 16 Reuzensterns bij de Polsmatendam/Veluwemeer. Super, zo veel heb ik er nog nooit op het 

Veluwemeer gezien. Zeker 4 juvenielen in de groep.  Ongetwijfeld heeft dit te maken met de strikte handhaving van het kitesurfverbod daar. 

Heel af en toe zie ik nog een enkele kiter, terwijl dit er voorheen tientallen waren.  

Op het brede deel van het meer vanavond waterplanten bemonsterd, dieper dan 70 cm is het bedroevend, een bruine massa. Ondieper dan 70 

cm is het beter, maar dat is al vrijwel leeggevreten door Knobbels. 

Tussen camping Bad Hoophuizen en camping de Oude Pol ter hoogte van Hulshorst een grote slaapplaats vabn Boerenzwaluwen, schatting tussen 

5.000 en 10.000 vogels daar. Ook een jagende Boomvalk.  

21:43 01-09-2009 

Gerard van Dijk  

Noordelijke Vallei rond gemeentegrens Nijkerk-Putten, zondagavond 30/8/2009 

Spochthoornse weg, 2e boerderij vanaf de spoorlijn (gem. Nijkerk) : 1 steenuil op boerenerf 

Deuverdense weg, waar deze de voortzetting vormt van de Sp. weg (gem. Putten): 1 steenuil op schuur van woonboerderij. Dit is de boerderij 

waarvan eerder  1 steenuil+2 grote jongen werden gemeld.  

Er zit ca 600 m tussen deze twee plekken, dus ongetwijfeld 2 territoria.  

De laatste jaren zie of hoor ik de soort niet meer aan de Bloemendaalse weg, terwijl het fraaie kampenlandschap er toch heel geschikt voor 

lijkt.  

Enkele (?) jaren geleden zat er ook een steenuil op een schuur van de boerderij aan de Zeedijk nabij het Putter gemaal; op mijn wekelijkse 

tochten aldaar ontbreekt hij nu steeds. 

Voor de verstedelijking van rond 1990 was het Hooglandse ook een goed steenuilengebied. 

Noordelijke Vallei: ook veel reeën, meestal 3-4 meteen al op de grote weide meteen over het spoor bij de Bloemendaalse weg ('Wullenhoven' op 

de stafkaart), maar ook op tal van andere plaatsen. 

18:47 01-09-2009 

Evert Meijer  

gisteravond paartje steenuilen ontdekt, mede dank aan Hans Bossenbroek, die aan de stakenbergweg dit jaar gebroed hebben en 2 jongen 

hebben groot gebracht!! 

verder 1 late gierzwaluw overvliegend, en zo'n 300 boerenzwaluwen overvliegend naar noord, dus waarschijnlijk slaapplaats. 

15:33 01-09-2009 

Aad B/Bernhard S  

Vrijdagochtend 28/08 10x Reuzensterns op een zandbank in het Vossemeer 1 nog in zomerkleed de rest al met bonte kop (winterkleed) Verder 

honderden Aalscholvers die met elkaar ain een groep massaal aan het vissen waren. 

Vreugderijkerwaard 20x Casarcas, 10x lepelaars, paartje boomvalken (doortrekkers?) 1xWespendief(donker ex) 1 xKrombekstrandloper  

11:02 01-09-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend van 07:00 uur tot 10:00 uur bij de Ketelbrug gestaan. 

1e uurtje was mooi, wind toen nog ZZO, later ruimend naar ZZW en toenemend.  

Om 07:45 uur een Duinpieper. Mooi laag voorbij en roepend. Verder 3 Reuzensterns naar zuid, 6 Dwergmeeuw, 5 Zwarte Stern en ik schat zo'n 

225 Gele Kwikken. Ook nog 2 Gierzwaluw.  

16:52 30-08-2009 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek (DS) c.a. , zaterdagavond 29/8/2009 20.15-21 uur 

Arkervaart: 1 visdief (verder niet meer; broedvogels DS-O vertrokken) 

DS-west:    2 lepelaars. Op stenen en paaltjes ca 90 aalscholvers 

DS-oost:     4 lepelaars  

Putter polder: 40 brandganzen  

14:34 30-08-2009 

Jan Nijendijk  
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29-08-09 rond 15.00u. Harderbroek:  50 lepelaars en 12 grote zilverreigers in het oude gedeelte van het Harderbroek.  

12:05 30-08-2009 

Benno van den Hoek  

Terugkomend van de excursie naar zuidwest Friesland (totaal 83 dagsoorten) hebben we nog even gekeken langs het Vossemeer. Hier vloog een 

Visarend boven de IJsselmonding, die later afboog richting eiland De Zwaan en voor de poffertjes op één van zijn vaste palen ging zitten. Hier 

vloog ook een (onvolwassen) Reuzenstern mooi langs. Ook kwamen er nog 4 Casarca's langsvliegen ri. Ketelmeer.  

11:48 30-08-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend vroeg een rondje Veluwemeer: 

Hierden Oostermeen 5 Tapuit en 1 Paapje. 

Killenbeekweg 2 Roodborsttapuit. 

Bad Hoophuizen 1 Appelvink, 17 Dodaars en 1 ad. Geoorde Fuut. 

Polsmaten 9 Reuzenstern, 8 op de dam, later kwam er nog 1 bij vanuit NO. Verder daar 2 jagende ad. Visarenden, af en toe mooi dichtbij.  

Het kranswier is erg overgroeid geraakt met een bruine alg en lijkt niet tot volle ontwikkeling te komen. De verspreiding van de Knobbelzwanen 

is daardoor totaal anders dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. De diepere delen worden gemeden. Vorige week tijdens een bemonstering 

was er in het wintergebied van de Kleine zwanen al erg veel kranswier weggevreten. Ook het doorzicht boven de kranswiervelden is veel minder 

dan gebruikelijk, nu naar schatting 65 cm, kan de bodem op veel plaatsen niet zien.  

21:18 29-08-2009 

Martin Jansen  

Vanavond 20:00 uur nabij de Elburgerbrug/Veluwemeer 1 Reuzenstern.  

20:16 29-08-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag naar witoogeend geweest helaas niet gezien, maar wel 2 visarenden op het veluwermeer ten zuid-westen van Elburg. echt prachtig 

gezien en 1 exemplaar 3x duikend! 

toen ik wegging waren ze nog aanwezig. 

15:56 29-08-2009 

Martin Jansen  

Vroeg in de middag een rondje Drontermeer. 

Totaal 11 Grote Zilverreigers. Nabij de Gelderse Sluis/Rode lichtopstand een Visarend op een paaltje. Bij de Oase 1 man Krooneend. Nabij het 

Rietland een leuke groep duikeenden met 2 Krooneenden en 1 Dodaars. Baai Elburg 3 Dodaars en 2 man Rosse Stekelstaart. Tussen de 

poffertjes bij Abberteiland 2 Reuzensterns op een slikplaatje, ad. + juv., 2 man Krooneend en 1 Lepelaar. Achter Abberteiland al weer een 

groep van 59 Pijlstaarten. Kan me niet heugen al zo vroeg dergelijke grote groepen gezien te hebben. Nabij de haven van Elburg een jagende 

Boomvalk.  

14:41 29-08-2009 

Wim en Neli Janszen  

donderdag27 aug  gezien bij Polsmaten 2 Reuzensterns 1 IJsvogel 1 grote Zilverreiger 1Lepelaar groepje Kemphanen 

19:11 28-08-2009 

Gerard van Dijk  

Donderdag 27-8-2009 omgeving Elburg 

In het overigens tegenwoordig troosteloze landschap 1) van de polder Oldebroek tussen Mehneweg-noord en Oosterweg : een TORENVALK aan 

de ruilverkavelingsweg (volgens de fietskaart 'Koemkolkweg' ) Tevens een KOEKOEK op ca 2 m afstand op paaltje. 

Bij beklimming van de toren van Elburg werden dit jaar geen torenvalken op de kerk gezien, i.t.t. zomer 2008. 

Ook tussen Nijkerk en Putten lijkt de torenvalk de laatste jaren op 3-4 plaatsen te zijn verdwenen en lijkt op een enkele plek na nu nagenoeg 

afwezig. 

In de bijlagen van de in 2008 in het kader van de Bonn-conventie ( www.cms.int ) tot stand gekomen roofvogelovereenkomst ('Raptor MoU') 

wordt de torenvalk zelfs als meer bedreigd beschouwd dan de grauwe kiekendief al is dat wellicht aanvechtbaar. 

Tenslotte: 2 PUTTERS aan de oostelijke rondweg van Elburg, waar deze door de polder Oosterwolde loopt. 

1) 30 jaar geleden was dit een mooi gradiëntgebied, helemaal in grasland liggend, zonder ontsluitingsweg, met soortenrijke slootkanten met als 

meest opvallend element de talloze in augustus bloeiende grote pimpernellen (een zeldzaamheid buiten de kop van Overijssel, Biesbosch en 

delen van Brabant en Limburg). De rvk-weg is gebruikt om op flinke schaal intensieve veehouderij te vestigen, ook is er zeer veel maïsteelt met 

zeer ruige slootkanten. Wellicht is een paar %  van de pimpernellen daar nog over op de restanten grasland (slootkanten). Wel staan er nog veel 

langs de Oosterweg (westelijke berm, onderrand) en op nog een  plek westelijker , alsmede oostelijk van de Oosterweg in bermen.  

10:14 28-08-2009 

Benno van den Hoek  

In de afgelopen dagen is de slaapplaats van Boerenzwaluwen ten zuidwesten van Elburg (Korte Waarden) helaas verlaten. Dit door de 

aanwezigheid van zeker 15.000 Spreeuwen. Zwaluwen hebben een grote hekel aan die herrieschoppers (en geef ze eens ongelijk...). Op 

woensdagavond kwam nog slechts een handjevol zwaluwen hier slapen en werden er max. 15-20 geringd. Ook een Boomvalk zorgde nog voor 

paniek onder de vogels (incl. de Spreeuwen). 

Donderdagavond op de fiets aan de noordkant van Elburg gezocht waar de zwaluwen nu zitten. Bij het Rietland naast de waterzuivering vlogen 

tot mijn verbazing nog veel meer Spreeuwen. Eerst vielen er een paar duizend in, maar al snel groeide de groep aan en was het al snel een 

dansende massa van zeker 20.000 vogels. Een geweldig mooi gezicht, net een zwerm bijen, maar dus ook hier geen zwaluwen. Op weg richting 

eiland 't Eekt kwam ik nog minstens 10.000 Spreeuwen tegen die op weg waren naar dezelfde slaapplaats! 

Toen hun gegil verstomde, hoorde ik plotseling weer flinke aantallen zwaluwen. Boven een boerderij was een groep van een paar duizend vogels 

zich aan het groeperen. Ik ben ze gevolgd en uiteindelijk kwam ik op een aantal van 5-10.000 vogels, wat ons oorspronkelijk slaapplaatsaantal 

bleek te zijn. Ze vielen in aan de landzijde van eiland 't Eekt, op de locatie waar we in voorgaande jaren ook vaak geringd hebben. Staand naast 

de rietkraag was het een luidkeels gekwetter van vogels, prachtig! 

Ook hier vloog nog een Boomvalk over, op weg naar de Spreeuwenslaapplaats. Ook zag ik 2 Lepelaars in de verte passeren en op het eiland was 

een slaapplaats van tenminste 13 Grote zilverreigers. Een mooie avond.  

21:28 27-08-2009 

Martin Jansen  

Vanavond rond 20:00 uur een Reuzenstern Veluwemeer Ecolint. Overvliegend naar noordoost.  

19:45 27-08-2009 

Evert Meijer  

Vanmiddag in de bos bij Elspeter Struiken zo'n 20- 30 kruisbekken! 

vielen op door luid geroep met z'n allen, en het leek weg te vliegen (wist eerst niet wat het was) even gewacht en na een poosje zag ik een 
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groepje "vinken" aanvliegen met een vork in de staart die naast mij in hoge sparrebomen landden. mooi kunnen bekijken, alleen toen vlogen ze 

ineens weer met dat zelfde geluid toen er een boswachter aankwam rijden. 

18:23 27-08-2009 

Gert van Veldhuizen  

Als je al vervend op een ladder staat ter hoogte van de nok van je huis, heb je een ruim uitzicht. Vanmiddag bevond ik me in die positie en 

hoorde ik het geluid van een Wespendief. In de lucht zweefden een Wespendief samen met een Buizerd. Zo kon je beide soorten mooi 

vergelijken. Dat zou een fraai plaatje zijn voor de vogelcursus van Theo en Dimitri. Even later kwam er ook een Boomvalk voorbij. Op deze 

manier is zelfs het verven van je huis een leuke bezigheid.  

09:39 27-08-2009 

Wim Janszen  

2 Boomvalken in hoogspanningsmastbij de waterleidingshuisje bij de beltweg iets verderop een paartje goudvinken en op het pad een 

Hazelworm  

17:22 26-08-2009 

roel pannekoek  

Die Boomvalk van Wim trof ik jl zondagavond ook. Ik ging bewust voor de Boomvalken omdat die voorgaande jaren soms tot 6 expl 's avonds aan 

het jagen waren en deze nazomer had ik nog niet 1 waarn. Het ligt dus niet voor de hand dat er dit jaar in de omgeving van het Beekhuizerzand 

een broedsel is geweest/uitgevlogen. 

Verder een Raaf en enkele tientallen Boomleeuweriken in groepjes.  

16:24 25-08-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag 1 Boomvalk op het Beekhuizer Zand. Voor mij de eerste daar, dit jaar.  

22:20 24-08-2009 

Martin Jansen  

Vanavond nog 2 Gierzwaluwen boven Elburg.  

20:07 24-08-2009 

Hans Bossenbroek  

Vandaag een vrouwtje Witoogeend bij Rieteiland bij Elburg. Hier ook twee vrouw Krooneenden. Verder bij aan de Stakenbergweg (Elspeet) 5 

Raven. Ik had zaterdag rond 17.00 uur inderdaad 1 Reuzenstern t.p.  

17:15 23-08-2009 

Gerard van Dijk  

Delta-Schuitenbeek-oost, vrijdag  21/8/2009, 21.15 uur (schemering) 

12-13 lepelaars bij de meest westelijke twee eilandjes (deels fouragerend). 

09:11 23-08-2009 

Wolbert Hermus  

Hier zijn nog een aantal waarnemingen van de afgelopen dagen. 

Don 20-08: 's middags bij de Hierdense Beek in het Leuvenumse bos liep een Grote gele kwikstaart te foerageren langs het water. 's Avonds 

rond 21.00 vlogen nog 3 Gierzwaluwen over bij de Jan Topweg. 

Zat 22-08: In de buurt van de Vuurkuilweg hoorde ik rond 09.45 een Groene specht en even later een Kleine Bonte, 's avonds hoorde ik bij de 

Waskolk wederom een Kleine Bonte specht  

20:59 22-08-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend voor 6 uur al bij Polsmaten voor de 2e landelijke slaapplaatstelling van de Reuzensterns. Net als Jaap vanmiddag, had ik niets (op 

waarneming.nl wordt er wel 1 gemeld). Verder daar 69 Kemphaan en 11 Grutto die rond 06:30 uur verkasten naar de achterliggende weilanden. 

Voor wie het nog niet wist: vanaf het fietspad net na het bruggetje kun je met telescoop prachtig achter de dam kijken. Ook nog een 

Bahamapijlstaart (escape). Laatst op het Drontermeer (12-08) had ik er ook al 1, toen de gekweekte zilvergrijze variant. 

Daarna een paar uurtjes rondgelopen op het Hulshorsterzand. Weinig bijzonderheden, een Zwarte Specht, wat Roodborsttapuiten en 

Boomleeuwerikken (hoopte op Duinpieper gezien de trek van de afgelopen dagen). 

Vanmiddag 16:00 uur Drontermeer bij zowel de Oase als ten noorden van Reve een jagende Reuzenstern. De aantallen Knobbelzwanen zijn de 

afgelopen weken explosief gestegen op het Drontermeer, kwam op ruim 1.700 vogels. Toename van 500 in ruim een week. Is een jaarlijks 

fenomeen net na de slagpenrui. In totaal 5 Grote Zilverreigers en 7 Dodaars. 

20:35 22-08-2009 

Jaap Denee  

Vanmiddag was de Casarca bij de Polsmatendam nog steeds aanwezig. Hier zaten geen Reuzensterns. Op het Vossemeer zat een Visarend met 

lunch op een van de palen ten zuiden van eiland De Zwaan (een fotootje is te vinden op: http://waarneming.nl/fotonew/9/871069.jpg). Na enige 

tijd vloog de vogel op en ging meer aan de achterkant van het eiland zitten. Precies op dat moment vloog er een luid roepende, adulte 

Reuzenstern voorbij die verdween in de richting van Roggebotsluis.  

17:07 17-08-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 8 Reuzensterns. 7 op en rond de nieuwe verlenging van de Polsmatendam, 1 voor het Ecolint foeragerend. Daar ook nog 

steeds de vaste Casarca die er al een tijdje zit.  

19:21 16-08-2009 

Martin Jansen  

Afgelopen vrijdagavond tijdens een landelijke Reuzenstern telling 2x 0 op het Veluwemeer, Elburgerbrug en Polsmaten. Bij Polsmaten wel 89 

Visdief op een slaapplaats. 

Vanmiddag een rondje door het Abbertbos gefietst. 6x Grauwe Vliegenvanger, 2 Boomvalk aan de Stobbenweg. In het Abbertbos hoorde ik een 

voor mij onbekende roep, pjuup, pjuup. Even later een overvliegende Visarend met prooi en luid roepend. Iets verderop werd die roep 

beantwoord, dus 2 exemplaren aanwezig (literatuur geeft pjuup als contactroep). 

Bij de Elburgerbrug (camping) nog een late Gierzwaluw en een overvliegende Reuzenstern naar ZW.  

19:13 15-08-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen, op het beekhuizerzand allerlei soorten mezen ,waaronder 8 Kuifmezen die zich goed lieten zien. Verder 7 Roodborsttapuiten 

waaronder enkele jongen die gevoerd werden. 3 Grote Bonte Spechten, 1 Grasmus + jong, 2 Raven en verder de gebruikelijke Leeuwerikken.  

13:34 15-08-2009 

Benno van den Hoek  
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Vanmorgen, op de terugweg vanuit het Zwarte meer (buiten de regio), nog even langs het Vossemeer gereden. De Visarend ontbrak op de 

bekende paaltjes, maar op de (ondergelopen) zandplaat wel 3 fraaie Reuzensterns, 2 ad. + 1e jaars. Ook een Grote zillie hier weer. 

Langs het Drontermeer was het verder erg tam.  

22:06 13-08-2009 

Jan Janssen  

Vanavond (ca. 20 uur) 4 lepelaars in DS Oost bij middelste eilandje. Leuk om ze van zo dichtbij te zien.  

12:19 13-08-2009 

Benno van den Hoek  

Woensdag 2 nieuwe en erg verrassende ringsoorten op de ringplaatsen bij de Korte Waarden, Elburg. ´s Morgens trof Bennie v.d. Brink een 

Roerdomp in een mistnet aan, die vermoedelijk een zangvogel zag hangen en deze probeerde te grijpen en zelf in het net belande.  

Gisteravond op de Boerenzwaluwslaapplaats (iets noordelijker) vingen we plotseling een Ransuil in de late schemering. Deze broeden de laatste 

paar jaar vaak in het bosje van het Veluws Strandbad. Erg leuk om die ook eens van dichtbij te bekijken (het was een mooie adulte vogel). 

De slaapplaats is de laatste week gegroeid tot een kleine 10.000 vogels die hier overnachten. De laatste 2 avonden vingen we in 1,5 uur tijd met 

3 ringers en 21 meter net resp. 400 en 375 vogels. Prachtig gezicht: een lucht vol met zwaluwen en overal om je heen kwetterende vogels op 

rietstengels.  

00:08 12-08-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer nabij Elburg een jonge Witoogeend!! Beest was zover ik kon beoordelen nog niet vliegvlug, maar wel redelijk goed 

herkenbaar in de veren. Een halfwas beest van hetzelfde slag als veel jonge Kuifeenden en Tafeleenden nu zijn. Kontje al mooi wit, buikvlek nog 

wat groezelig bruin/wit. Alle kenmerken goed gezien, lange snavel met boogje en kenmerkende kopvorm. Er moet dus sprake zijn van een 

geslaagd broedgeval, het eerste geregistreerde sinds 20 jaar in Nederland. Ook een adulte man Witoogeend gevonden in een grote groep 

Duikeenden/Meerkoeten. Het uitvlooien van de groepen duikeenden is nu erg lastig met vogels in verschillende ruistadia en veel jongen er 

tussen. Verder een paartje Rosse Stekelstaart met 5 jongen, het 2e geslaagde broedgeval op het Drontermeer dit jaar. 

Nabij Eekt een slaapplaats met 9 Grote Zillies. Ook bij de waterzuivering slapen er regelmatig enkelen. 

Greppelveld vanavond (en ook afgelopen zondag) 19 Ooievaars. 

Harderbroek gisteren de gebruikelijke steltjes, Kemphanen, Bosruiters etc.  

18:15 10-08-2009 

Rob Compaijen  

Vanmiddag heb ik me een tijdje op de insecten gericht. Zoals je wellicht is opgevallen doen de Distelvinders dit jaar met (honderd)duizenden 

ons land aan. Ze zijn werkelijk overal te zien! Ze hebben waar het voedsel betreft trouwens een sterke voorkeur voor de in veel tuinen 

aanwezige vlinderstruiken. Vanmiddag op de vlinderstruik in de tuin (Feithstraat, Elburg) dan ook zeker 10 Distelvlinders. Ook 9 Kleine Vossen.  

Langs de Veldweg, ter hoogte van de Ludgeruskerk aan het Veluwemeer, vloog vanmiddag een Oranje Luzernevlinder. Deze trekvlinder uit 

Zuid-Europa vliegt dit jaar, zoals alle trekvlinders trouwens, goed. De gevarieerde, bloemrijke berm langs deze weg leverde ook enkele 

Distelvlinders op, alsmede Klein Koolwitje en Klein Geaderd Witje. 

Ik ben doorgefietst naar Nunspeet om de Bijen-natuurtuin te bezoeken. Aldaar 6 Distelvlinders, 3 Kleine Vossen, 1 Dagpauwoog, 3 Klein 

Geaderd Witje, 2 Klein Koolwitje, 2 Groot Koolwitje, 2 Citroenvlinder, 1 Boomblauwtje en 1 Eikenpage. Deze laatste soort, waarvan de 

vliegtijd nu ten einde loopt, dronk nectar van een plant. Dat is leuk om te zien, omdat de Eikenpage normaal gesproken hoog in (Zomer)eiken 

verblijft en zich daar voedt met honingdauw - het zoete stofje dat bladluizen uitscheiden. In de Bijen-natuurtuin waren ook libellen aanwezig: 

een prachtig mannetje Blauwe Glazenmaker en enkele Bruinrode Heidelibellen. Qua sprinkhanen waren: Bruine Sprinkhaan, Krasser en 

Wekkertje. 

Vervolgens doorgefietst naar een andere locatie in Nunspeet en daar, na even te hebben gezocht, wat mij betreft één van de mooiste 

vlindersoorten van Nederland: Sleedoornpage! Deze in Nederland zeldzame soort komt vooral nog voor in dorpen en steden rondom de Veluwe. 

Het is een soort met een teruggetrokken leefwijze, wat het moeilijk maakt de vlinder te zien. Het vrouwtje dat ik vanmiddag zag, liet zich 

echter een tijdje goed bekijken en was bezig met de ei-afzet. Ze doet dit heel precies: ze kiest alleen jonge Sleedoorns en loopt vanaf het 

uiteinde van het takje naar binnen. Bij elke 'oksel' voelt ze voorzichtig met haar achterlijf en als de plek als geschikt wordt bevonden legt ze 

er een (soms twee) eitje(s).  

Geslaagde middag dus!  

21:33 09-08-2009 

Peter Compaijen  

Rond half zeven vanavond vloog er een visarend bij de forellenkwekerij te Doornspijk (Haerderweg). Leek een vis te hebben gevangen en werd 

weggejaagd door een groep meeuwen. 

Ook 2 Ooievaars ter plaatse.  

20:00 09-08-2009 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek, za. 8/8/2009 

Lepelaar 

Ca 21.15 uur:  8 lepelaars in DS-oost. Na de eerdere top van 30 ex. op 29/7 lijkt de afname nu ingezet. 

Of de gesignaleerde verstoring (31/7?) door kano's hieraan heeft bijgedragen, is niet zeker maar lijkt niet uitgesloten. O. van Dijk telde op 

31/7 nog 18 ex. 

kuifeend 

DS-west: vr. met 3 kleine donsjongen 

nabij Putter sluis: vr. met 3 vermoedelijk grote jongen. 

19:51 09-08-2009 

Gerard van dijk  

Maandag 3/8/2009, ca 22 uur. 

Steenuil met 2 uitgevlogen jongen op boerenschuur waar Spochthoornse weg (Nijkerk) overgaat in Deuverdense weg.  

20:47 05-08-2009 

Martin Jansen  

Vanuit de tuin (op hooguit 1 km van het randmeer) zijn altijd wel leuke vogels te spotten. Zojuist een overtrekkende Zilverplevier (roep en 

gezien) richting ZW. Nog enkele Gierzwaluwen aanwezig, vanavond 4.  

12:35 02-08-2009 

Benno van den Hoek  

Zaterdagmorgen van 5.00 tot 12.00 uur geringd op de Korte Waarden bij Elburg. Met prima weer hadden we 95 nieuwe vogels en 15 

hervangsten. Geen echte bijzonderheden, maar erg leuk was wel een Baardman met een Hiddensee-ring. Deze ringen worden in vml. Oost-

Duitsland gebruikt.  

11:00 02-08-2009 
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Jaap Denee  

Correctie op vorige bericht: de Reuzenstern zat op het Vossemeer. 

10:57 02-08-2009 

Jaap Denee  

Gisternamiddag om 18:00 uur zat een adulte Reuzenstern ter plaatse tussen de Kokmeeuwen op de (nog onder water staande) zandplaat in het 

Drontermeer.  

21:55 01-08-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Elburgerbrug Veluwemeer 1 Reuzenstern.  

17:11 01-08-2009 

Rob Compaijen  

Vanmorgen boven de A28 ter hoogte van 't Harde een Rode Wouw en twee Zwarte Ooievaars!  

16:43 01-08-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag 1 jagende Visarend Veluwemeer ter hoogte van Doornspijk (15:45 uur). De afgelopen week vrijwel dagelijks overtrekkende 

Regenwulpen te horen.  

19:24 30-07-2009 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek,  

woensdag 29 juli 2009, 21.30-22 uur 

Lepelaar 

DS-oost: 30 ex, waarvan 4 ex. ca 21.30 uur uit westelijke richting kwamen aanvliegen. 

Daarna telde ik 5 achter het kleine middelste eilandje en 25 voor het grote oostelijke eiland. Dat is dus een andere plaats dan de vorige keer, 

toen de meeste langs de kade zaten. 

Kokmeeuw: 

het westelijke (atol-)eiland in DS-oost was verlaten 

Visdief:  

nog verscheidene (zeg 7 als momentopname) ex. heen en weer vliegend boven het oostelijke eiland in DS-oost rond 21.50 uur. 

Kuifeend: 

DS-midden 1 met 6 zeer kleine donsjongen (zeer waarschijnlijk andere dan op 21/7-8 dagen later nu) 

Brandgans: 

ca 25 ex in DS-oost , kennelijk slaapplaats 

Grauwe gans: versch. ex. op Nuldernauw. 

Rest: meer soorten; niet compleet genoteerd. 

22:19 26-07-2009 

Martin Jansen  

Door een enkelblessure al een kleine week gebonden aan huis en tuin. 

Steeds minder Gierzwaluwen, vanavond nog een stuk of 10 tp. 

Vanuit de tuin naar west kijkend kan ik net trekkende vogels langs het randmeer volgen. 

Zoals elke avond (en vroege ochtend) slaaptrek van Spreeuwen, Witte Kwikken, Kokmeeuwen, Roeken, Kauwtjes en kleine groepjes 

Boerenzwaluw. 

Rond 20 uur een groepje Regenwulpen naar ZW, 8 stuks. 

Om 20.45 uur 1 Lepelaar naar NO, vloog recht over de binnenstad van Elburg. 

Om 21.20 uur 2 Purperreigers naar zuid!! Al van afstand herkenbaar, rukkerige vlucht, geknikte vleugels, lange snavel, meer gespreide tenen en 

sterk gehoekte hals. Vogels afkomstig uit de kolonies van de Wieden of het Zwarte Meer??  

14:46 26-07-2009 

Wolbert Hermus  

Woensdagmiddag 22-07 bij Polsmaten:  

2 Casarca's, 3 Lepelaars fouragerend, 1 Grote Zilverreiger ter plaatse en een groepje van 12 Kemphanen.  

21:32 21-07-2009 

Gerard van Dijk  

Maandag 20 juli 2009, ca 22 uur, Delta Schuitenbeek (DS) 

Lepelaar: 

DS-midden (smalle deel) : 1;  

DS-oost (breed):            24.  

Totaal                            25.  

Zowel rustend als fouragerend. De meeste zitten in ondiep water tegen de kade (waarlangs hier moerasvegetatie ligt). 

De aantallen zijn niet gedaald na het omleiden van de Schuitenbeek naar de Delta Schuitenbeek (..)  

21:23 21-07-2009 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek (DS) en Putter polder (PP) zondag 28/6/2009 ca 21-22 uur 

Lepelaar:  

16 in DS-oost (brede deel), 2-3 in PP-oost ('SBB-strook') en 3-4 in PP tussen Arkervaart en N301. Totaal 21-23 ex. (zie ook 21/7: 25 ex. DS-

oost-apart ingevoerd) 

Kokmeeuw: 

omgeving 'atol' DS-oost (incl. PP-oost) ca 350 adulten + niet getelde juv. Vermoedelijk geeft dit een indruk van de omvang van de kennelijk net 

verlaten kolonie op de drie eilandjes. 

Visdief: 

Ca 20 op/bij het grote oostelijke eiland (werkelijk aantal waarsch. hoger) DS-oost 

Voor het eerst sinds jaren is hier de afgelopen winter het struikgewas geveld. Ondanks de vele ruigte heeft dit het eilandje zo te zien tijdelijk 

aantrekkelijker gemaakt als broedgebied. 

Grutto:  

alarmerend paar met twee halfwas jongen in PP-oost (lang gras). Laat ! 

Kuifeend 

Vr. met 7 donsjongen DS-midden (smalle deel in midden, tussen DS-west (breed) en DS oost (breed) 

PP (SBB-strook): bezaaid met ganzen (zeg honderden; zie eerdere tellingen van adulten en jongen). 
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11:46 18-07-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond Vossemeer (als invaller voor watervogeltelling) groepje van 20 Regenwulpen naar ZW. 2 Lepelaars. 

Opvallend veel Tafeleenden en Kuifeenden met jongen. Kwam op 10 vrouw Tafeleend met jongen (1 fam met 16 pullen!) en 7 vrouw Kuifeend. Erg 

veel Wilde Eend (circa 900) en Krakeend (circa 450).  

19:04 17-07-2009 

Adrie Hottinga  

16-07-2009: Welsumerwaarden 1 Boomvalk jagend op Boerenzwaluwen 

16-07-2009: 1 Groene specht Landgoed Dijkhof Twello 

17-07-2009: 1 Slechtvalk Wapenvelderbroek 

17-07-2009: 1 Wespendief Bandijk Terwolde richting landgoed Dijkhof  

16:38 17-07-2009 

Benno van den Hoek  

Gisteravond van Elburg over de Zomerdijk naar Noordeinde gefietst. In de polder en langs het Drontermeer was het erg rustig met vogels. 

Langs de Wijkerwoldweg een Grote zilverreiger en net voor de Bolsmerksluis 2 Ooievaars in een weiland; waarschijnlijk de 2 jongen uit 

Noordeinde die overdag in de POW zitten en 's nachts nog vaak op het nest. 

Bij de Gelderse sluis met Bennie v.d. Brink Huiszwaluwen geringd rond het sluisgebouwtje. Hier zitten ruim 80 nesten en op het naastgelegen 

(witte) huisje zelfs nog een paar meer. De lucht was dan ook vol met zwaluwen. We vingen en ringden 42 vogels, waarvan enkele jongen. De 

vogels beginnen nu weer voor de 2e keer te broeden en een groot deel van de jongen van het 1e legsel hebben de kolonie al verlaten. In de 

nazomer doen we nog een 2e poging. 

In een struik in het Drontermeer vielen enkele Grote zilverreigers in om te slapen. Duizenden Spreeuwen trokken voor de ondergaande zon 

richting Roggebot. In het slootje nabij de sluis hoorden we nog een IJsvogel.  

20:32 16-07-2009 

Wim Smit  

Plan Roerdomp begint weer aantrekkelijk te worden voor steltlopers. Vanmorgen o.a. Kemphaan 25 ex, Bosruiter 4ex, 1 Witgatje, 2 

Oeverlopers, 1 Grutto, 2 Groenpootruiters.Lepelaar 50ex. Veel eenden en Gr. Ganzen.  

18:15 14-07-2009 

Adrie Hottinga  

12-07-2009. 1 Appelvink Vorchten overvliegend in oostelijke richting. 

13-07-2009. 1 kekkerende Havik bij nest in Welsumerwaarden bij Oene. 

14-07-2009. 8 Regenwulpen richting zuid in Vorchten. 

14-07-2009. 1 Sprinkhaanzanger Welsumerwaarden bij Oene. 

 

Dit seizoen en nu nog: twee Nachtzwaluwen Renderklippen Heerde en ook twee ex. westelijke heide in de Dellen Heerde. 

13:52 11-07-2009 

Hans Bossenbroek  

Rond 13.00 uur een mogelijk roepende Draaihals op de Stakenbergheide bij Elspeet. Zie waarneming.nl voor meer (plek)info. 

09:29 10-07-2009 

Martin Jansen  

Woensdagavond eiland Eekt/Drontermeer 93 Krooneenden, 72m/16v en 5 bijna vliegvlugge jongen. 

Gisteravond een juveniele Purperreiger in het Rietland.  

15:04 08-07-2009 

Dirk Verheij  

Ik heb niet zozeer een bijdrge met een speciale soortenmelding maar meer een algemeene waarneming uit eigen ervaring. En eigenlijk weet ik 

niet hoe in dit geval een aantallen daling tot stand is gekomen. het gaat om het volgende en wellicht is er iemand die diezelfde ervaring op dit 

moment heeft? 

Bij mij thuis is het aantal boerenzwaluwnesten de laaste jaren sterk gestegen. In 2008 had ik 16 bewoonde nesten met als resultaat gemiddeld 

5 jongen en met een totaal uitgevlogen aantal van ca 80 excemplaren. verschillende broedparen hebben 2 - 3 x een nestje jongen 

voortsgebracht. Dat gaf de burger moed voor het komende jaar. 

Maar wat schets mijn verbazing? In eerste insantie kwamen er drie paar boerenzwaluwen terug in de schuur. Ze hebben een nestje jongen van 

5 exemplaren grootgebracht. Normaliter was ik gewend dat de jongen gedurende een kleine periode bleven hangen en terug kwamen op het 

oude nest om te slapen. Dit keer is dit niet gebeurd en is alles vertrokken naar elkers! waarom is voor mij een groot vraagteken. Nu een paar 

weken verder is er ée'n koppeltje boerenzwaluwen op een andere lokatie in de stal opnieuw begonnen met nestbouw en heeft inmiddels weer 5 

eitjes. verder is het stil Naar mijn beste inzicht is er niets nieuws of veranderd. Alle omstandigheden zijn bij mijn weten in die stal gelijk 

gebleven. - paarden - vliegen- rust en tochj moet er iets zijn dat de reden zou kunnen zijn dat er maar zo weinig zijn teruggekomen. Wie van u 

heeft daat een idee over. Ik tast jammer genoeg even in het duister. Er zijn geen katten of steenuilen in de stal. Dus..................  

21:37 06-07-2009 

Michiel de Vries  

Donderdagavond 2juli vloog er 's avonds een boomvalk over de wijk. De gierzwaluwen maakte een alarmerende roep en binnen de korste keren 

vlogen er een grote groep van wel dertig gierzwaluwen in een wolk achter de boomvalk aan. Deze hield het snel voor gezien en de gierzwaluwen 

verspreiden zich weer. Dit was wel heel apart om te zien.  

18:38 06-07-2009 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen een roepende Groene specht in de Dellen evenals enkele Kruisbekken, Gisteren hier ook enkele Sijzen.  

17:38 04-07-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen van 5.00 tot 11.30 uur op de Korte Waarden bij Elburg geweest voor het CES ringproject. Totaal 87 vogels geringd en een 15 vogels 

met ring gecontroleerd. Er zaten niet veel 'krenten' bij, wel veel jonge vogels van o.a. Rietzanger, Baardman, een paar Sprinkhaanzangers en 

vooral veel Rietgors. Een Koekoek zag ik nog net uit een net springen. Verder een kort zingende Blauwborst en een overvliegende Lepelaar.  

22:08 03-07-2009 

Rob Compaijen  

Vanmorgen in De Dellen: twee Appelvinken, een roepende Kruisbek en vier Zwarte Spechten.  

19:39 01-07-2009 

Wim Smit  

Op 24-06 zagen we 1 Nachtzwaluw op de Ermelose Hei. Gisteravond op de Elspeter Hei 2ex maar waarschijnlijk 4. De lokaties lagen ver uit 

elkaar.  
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21:19 30-06-2009 

Martin Jansen  

Vanavond 110 Krooneenden in de Baai achter de Strekdam/Drontermeer, 106 man en 4 vrouw.  

15:22 30-06-2009 

Wim van den Bergh  

Vandaag een Gierzwaluw als verkeersslachtoffer op de A28 tussen 'tHarde en Nunspeet.  

23:57 28-06-2009 

Benno van den Hoek  

Inderdaad nog vergeten te vermelden: tijdens mijn rondje ook 1 kort gillende Waterral en een heel kort zingende Grote karekiet in het 

Rietland.  

22:02 28-06-2009 

Martin Jansen  

Ik kwam Benno tegen en had de telescoop wel bij me. Man Witoogeend nog aanwezig. Ook 82 Krooneenden, 80m/2v. De meeste mannen alweer 

in eclipskleed. 1 vrouw Kuifeend met 4 jongen, 1 vrouw Tafeleend met 7 jongen. In totaal 6 Rosse Stekelstaarten, 2 paar en 2 grote jongen. 

Rietland 1 paar Bruine Kiek met prooiafdracht op nest. 1 Grote Zilverreiger invallend, nog 2 Grote Karekieten af en toe en heel kort te horen. 1 

gillende Waterral.  

20:56 28-06-2009 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de avond even een kort rondje haven (Elburg), strekdam en Rietland/Kamperdijk gefietst. Veel jong spul in de baai achter de 

strekdam, van allerlei soorten (veel Boerenzwaluwen op bootlijnen in het jachthaventje). Geen teken van de Witoogeenden, maar ik heb de baai 

ook niet per telescoop systematisch afgezocht (zoals Martin even later). Wel 2 paartjes Rosse stekelstaart aan de zuidkant van het haventje. 

Zang van rietvogels wordt nu heel snel minder.  

15:42 23-06-2009 

Martin Jansen  

Een vrouw Koekoek heeft een soort hinnekende roep, ongeveer als roep van een Dodaars. Zondagavond nog 1 gehoord. Bij de man hoor je wel 

eens dat het normale Koekoek overslaat en dan wordt het een soort drieslag, vooral als ze met meerderen bij elkaar zitten. Ook wel eens iets 

van een "lachend" geluid aansluitend op het Koekoek, lastig te omschrijven. Misschien zijn er wel ergens geluidsopnames te vinden?  

15:34 23-06-2009 

Evert Meijer  

Een reactie op Roel Pannekoek, wist niet hoe ik het anders moest doen. Heb die afwijkende roep ook gehoord op die plek,  een vrouw vertelde 

tegen mij dat het dan een vrouwtje was. (?) 

Heb die roep nog nooit ergens anders gehoord. misschien weet iemand anders hoe dat komt? 

zal wel geen muzikaal foutje wezen!  

18:33 22-06-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit het werk een bezoekje gebracht aan de Praamweg. Leuk was het trio man Roodborsttapuit, Paapje (zingende man) en man 

Grauwe Klauwier. 

17:25 22-06-2009 

roel pannekoek  

Gisteravond (zo) op de Uddelse heide 9 Koekoeken, waarvan er een stuk of 4 met elkaar aan het bakkeleien waren. Eén exemplaar met een 

afwijkende roep: "Koek-koek-koek", waarbij elke lettergreep met een halve toon daalt. Deze vogel hadden we een maand geleden ook al 

gehoord, maar dachten toen dat de roep toeval was. Verder de hele avond zang van minstens 8 Veldleeuweriken. Plus 3 Geelgorzen.  

12:18 22-06-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond Veluwemeer 181 Krooneenden, 134m/37v/10juv. Een paar met 6 jongen, 1 vrouw met 3 en 1 vrouw met 1. 

15 Casarca's overvliegend richting west, waarschijnlijk op weg naar het vaste ruigebied op het Eemmeer. In totaal circa 4100 Knobbelzwanen 

aanwezig, dat is een toename van bijna 50% t.o.v. vorig jaar (telling 18-06-2008). Ook op het Drontermeer zitten circa 15% meer 

Knobbelzwanen dan vorig jaar.  

22:37 20-06-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond Veluwemeer 69 Krooneend, geen enkel jong kunnen ontdekken. Kievitslanden 1 Kwartelkoning om 22:00 uur, het was nog licht. 

Vanmiddag Drontermeer 1 Roodhalsfuut op de vaste plek. Man Witoogeend ook aanwezig (eerder deze week de vrouw ook nog kort gezien, zit 

vrijwel zeker te broeden). In totaal 64 Krooneenden (42m/11v/11juv). Verder 1 Slechtvalk, een 3kj. Pontische Meeuw, 1 vrouw Zomertaling met 

3 jongen en ook nog een losse adulte vogel. In totaal 4 Grote Karekieten, het aantal territoria is circa 25% lager dan de voorgaande twee jaren. 

Bij Abberteiland 2 IJsvogels. 

Vossemeer bij het eiland De Zwaan 23 Krooneenden (22m/1v). Veel mannen al weer in eclipskleed. Het aantal succesvolle broedgevallen van de 

Krooneend lijkt dramatisch slecht te zijn dit jaar. Tot nu toe slechts 9 families met jongen gezien op de Randmeren, op het Veluwemeer veel 

uitval van jongen. Ook vanuit andere NL kerngebieden wordt een hoge jongensterfte gemeld.  

16:01 18-06-2009 

Benno van den Hoek  

Langs de middenberm van de A28 van 't Harde naar Nunspeet lag gisteravond een donkerbruin beest. Dit was ongeveer ter hoogte van camping 

De Scheepsbel. Vanmorgen lag het beest er nog steeds en ik weet nagenoeg zeker dat het een Boommarter moet zijn. Het was helaas te druk 

met verkeer om te stoppen en het dier van dichtbij te bekijken. Nabij afslag Nunspeet-Epe nog een overstekende Raaf (vliegend).  

15:57 18-06-2009 

Benno van den Hoek  

Het is al een vaste traditie geworden: de redactievergadering voor Anser-2 op de heide tussen Elspeet en Vierhouten. Gisteravond na afloop 

van de vergadering aan de vaste picknicktafel vanaf 21.30 uur een rondje Noorderheide gelopen. Midden op de heide stonden een 7-8 Moeflons 

met minimaal één jong. Vanuit de bosrand klonk het blaffen van een Ree. In de schemering rond 22.30 uur de eerste snorrende Nachtzwaluw, 

met vrij snel daarna een 2e ex. Door goede imitatie van Roel hoorden we even later een 3e ex. en mogelijk zelfs een 4e. Dit was lastig te horen 

omdat meerdere ex. tegelijk riepen en voortdurend rondvlogen. Een paartje begon om ons heen te fladderen, waarbij met name het mannetje 

opviel door de witte vleugelplekken. Een prachtig tafereel. 

In de late schemering hoorden en zagen we nabij een afrastering wat scharrelen. De eerste indruk was zwijnen, maar al snel viel de gedrongen 

vorm en de lichte vacht op. Toen een gestreepte kop boven de begroeiing stak was het overduidelijk: 2 Dassen snelden weg over een pad!! In 

tegenstelling tot eerdere jaren ontbrak dit keer het Vliegend hert. Desondanks dus een prachtige avond!  

16:07 16-06-2009 

Rob Compaijen  
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Een aantal waarnemingen van de afgelopen weken: 

14/06: Bovendwarsweg, Oldebroek: 2 Boomvalken. 

13/06: Stakenbergerheide: 2 Raven. De Mallejan, Vierhouten: 1 Fluiter. 

29/05: Een roepende Bosuil op 'De Knobbel', bij 't Harde. 

22/05: Gortelseweg, Vierhouten: 1 Fluiter. Iets verder het bos in, richting de Noorderheide: 3 Wespendieven. 

09:01 16-06-2009 

Benno van den Hoek  

Gisteravond zijn, in het bijzijn van enkele VBW-leden, de 2 Ooievaarsjongen op het paalnest in Noordeinde geringd. De vogels waren al 

behoorlijk groot en stonden bij aankomst recht op het nest. Toen we met de hoogwerker er voorzichting naar toe gingen drukten zij zich op 

het nest en verliep alles zonder enige problemen of paniek. De vogels zagen er verder gezond uit. Met dank ook aan de fa. Van Werven voor de 

belangenloze medewerking. 

Helaas zijn er de laatste tijd geen jongen meer gezien op het nest naast de Gelderse sluis. Ook langs de Mezenbergerweg (Doornspijk) schijnen 

de vogels doodgegaan te zijn.  

08:54 16-06-2009 

Benno van den Hoek  

Er was gelukkig ook nog iets te genieten zaterdag: een Groene specht vloog al roepend op vanuit de berm naast het pad naar ´t Campvelt. Toen 

ik hier later weer terug bij de auto kwam zat de vogel nog te roepen (niet de bekende lachroep, maar meer een klagend klu-klu-klu).  

23:12 15-06-2009 

Benno van den Hoek  

Op 30 mei j.l. schreef ik hier al over het dramatische broedseizoen in nestkastengebied De Haere bij Doornspijk. Inmiddels heb ik de 

eindstand kunnen opmaken.  

Afgelopen zaterdag heb ik de laatste 6 kasten bezocht waar mijn laatste sprankje hoop op uitvliegende Bonte vliegenvangers nog enigzins 

aanwezig was. De verrassing was echter niet groot toen ook deze allemaal verstoord bleken te zijn. De totaalbelans van 80 nestkasten wordt 

daarmee: 

- (met zekerheid) uitgevlogen Koolmezen: 9 (in 4 kasten) 

- uitgevlogen Pimpelmezen: 0 (1 nest met broedende vrouw en onbekend aantal eieren/jongen) 

- uitgevlogen Bonte vliegenvangers: 0 

- uitgevlogen Gekraagde roodstaarten: 0 

12 Kasten bleven geheel leeg (meer dan andere jaren) en in 3 kasten lag slechts heel iets nestmateriaal wat nog niet door mocht gaan voor 

nestbouw. Van alle nesten die vervolgens verlaten, verstoord en/of gepredeerd zijn (grotendeels dus door Boommarter) was de verdeling: 

- verstoord in nestfase: 17 

- verstoord in eifase: 42 

- verstoord in jongenfase: 2 

Met andere woorden: slechts in 6 of 7 kasten zijn jonge vogels uit het ei gekropen, waarvan slechts 9 de wijde wereld in vlogen. In een normaal 

broedseizoen gaat het hier alleen al om zo'n 150-180 Bonte vliegenvangerjongen.....!! 

Het aantal kasten waarin Bonte vliegenvangers een broedpoging hebben gedaan (incl. alleen nestbouw) is 44. Een normale bezetting ligt jaarlijks 

tussen 25 en 35 kasten. Diverse paren hebben dus meerdere pogingen gedaan tot broeden, maar het mocht niet baten. Ze zullen dit jaar 

zonder kroost terug naar Afrika moeten. Droevig...  

08:27 15-06-2009 

Martin Jansen  

Waarschijnlijk is er sprake van een broedgeval Witoogeend op het Drontermeer. De afgelopen weken was er steeds een paartje aanwezig, vaak 

baltsend. Meer recent waren de vogels soms dagen onvindbaar en kwamen ze pas tegen de avondschemering uit de begroeiing om te gaan 

foerageren. Gisteren was alleen de man aanwezig. Het laatste zekere broedgeval van deze soort in Nederland was in 1989.    

16:50 14-06-2009 

Gerard van Dijk  

Vrijdagavond 12-6-2009 Delta-Schuitenbeek -oost  o.a. 4 fouragerende lepelaars bij monding S.beek ca 21.45 uur.  Ca 22. uur nog 2 over en 1 in 

sloot Putter polder, aan de andere kant van de dijk ter hoogte van de andere. 

Eerder, ca 21 uur 1 lepelaar tussen Arkervaart en N301.  

00:47 14-06-2009 

Martin Jansen  

Zojuist Harderbroek 3 Sprinkhaanzangers, 1 Snor, 1 Houtsnip en verschrikkelijk veel lawaai vanaf Harderwijk. Kievitslanden/Harderdijk 3 

Sprinkhaanzangers, 1 Snor (plasje Broekbos) en 3 roepende Kwartelkoningen. Greppelveld gisteravond in het donker niets. 

Nabij Walibi een Houtsnip.  

11:07 08-06-2009 

Martin Jansen  

Zaterdagochtend Veluwemeer slechts 1 Grote Karekiet (2007 10 territoria, 2008 7, tot nu 2009 pas 3), 1 vrouw Tafeleend met 6 pullen, 2 

vrouw Krooneend met jongen, bekende gevallen. 

Gisteren Drontermeer Rietland 1 Grote Zilverreiger, 1 Grote Karekiet, 1 vrouw Tafeleend met 4 jongen. Drontermeer Abberteiland 1 Grote 

Karekiet, 1 Roerdomp, 2 Grote Zilverreigers, 3 jonge Roodborsttapuiten en 4 Raven van POW naar Abbertbos (ouderpaar met 2 jongen?). 

Tussen 22:00 uur en 00:30 uur een rondje in het donker. Harderbroek niets, behalve 3 Snorren en 1 Sprinkhaanzanger. 

Kievitslanden/Harderdijk 3 roepende Kwartelkoningen. Greppelveld 1 baltsende Waterral (vorige week werd daar nog een Porseleinhoen 

gemeld).  

20:23 07-06-2009 

Theo  

terwijl ik dit berichtje type kijk ik met een schuin oog naar een Appelvink die zijn jong voert in het topje van de Prunus voor de dakkapel van 

ons huis. Mooi om dat op snavelhoogte mee te maken  

16:01 07-06-2009 

Johan Hettema  

Vanmiddag wandeling achter Mennorode,Elspeet, richting Kroondomeinen: fraai een tweetal fluiters, lieten zich van paar meter af bewonderen 

en fotograferen, zwermden een hele tijd om ons heen. 

15:59 07-06-2009 

Johan Hettema  

vrijdagmidag 5 juni met Immanuelschool groep 5 naar Polsmaten geweest: rosse stekelstaart als 'bijzonderheid', veel jong grut: meerkoeten, 

kn zwanen en heel fraai jonge futen bij ouder op de rug, in hun gestreepte gevangenispakjes. Grote groep brandganzen met jongen, en enkele 

kleine Canadese ganzen. Twee flamingo's (europees). Een welgeslaagde middag.  

20:49 06-06-2009 
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Theo  

Toen ik vanmiddag thuiskwam ben ik gebeld door mensen die een jonge zwaluw hadden gevonden. Toen ik bij ze op het erf kwam bleek het om 

een jonge Gierzwaluw te gaan. Ik heb hem maar opgeraapt en terug door het gat in de dakpannen geduwd. Binnen 2 tellen zat ie weer in de 

dakgoot. Na mijn tweede poging bleef hij onder de dakpannen zitten. Volgens mij was ie bijna vliegvlug. Als ik anders had moeten handelen hoor 

ik dat graag  

20:42 06-06-2009 

theo  

Er is wat tekst weggevallen: er had moeten staan bij bart een workshop macrofotografie gevolgd.  

20:41 06-06-2009 

Theo  

Vandaag bij Bart Stornebrink. Als je wilt weten waar dat toe kan leiden moet je eens kijken op www.bartfotografie.eu. we zijn op de 

Tongerense Heide geweest. <ooie afsluiting van de dag was een Fluiter aan het begin van het Van Manenspad in Tongeren  

16:42 05-06-2009 

Dimitri  

Net buiten onze regio maar niet minder bijzonder: 

 

Er wordt een roepende Grauwe Fitis gemeld bij Kootwijk. 

Zie jullie daar!  

23:22 04-06-2009 

Martin Jansen  

25-05 op deze plaats een kort roepende Woudaap gemeld (Drontermeer). 

01-06 's avonds in de schemering dacht ik opnieuw iets te horen van ver. Te kort en te ver voor absolute zekerheid.  

02-06 is de vogel op dezelfde locatie door een andere vogelaar gehoord. Hij zit er dus wel, maar is bijzonder lastig te vinden omdat hij weinig 

roept.  

08:32 04-06-2009 

dimitri  

Daarnet vanuit mijn auto richting werk vloog er een mooie Purperreiger laag over de A28 ter hoogt van de arkemheense polder. Leuk wakker 

worden is dat!  

18:19 03-06-2009 

Benno van den Hoek  

Zojuist voorbij mijn raam (Schokkerstraat Elburg) een langsschietende Boomvalk die zich met luide kreten liet achtervolgen door een Kauwtje. 

Uiteraard was de Boomvalk een fractie sneller en vloog weg ri. Kamperdijk. Ik kon niet zien of het om een prooi o.i.d. ging.  

23:31 02-06-2009 

Martin Jansen  

Vandaag nog steeds een Roodhalsfuut en een paartje Witoogeenden op het Drontermeer.  

14:00 01-06-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer/eiland Pierland 2 paren Krooneend met jongen, resp. 2 en 5. Bij het eiland de Ral 1 vrouw met 8 pullen (die ook gezien 

op 29-05). Totaal succesvolle broedparen op het Veluwemeer nu 5 en Drontermeer 2. Bij Oostermheen/Hiedense Beek nog een late Noordse 

Kwikstaart. Om 7 uur vanochtend al de eerste speedboot met waterskie!!  

23:22 30-05-2009 

Martin Jansen  

Gisteren Veluwemeer een 2e en 3e succesvol broedgeval Krooneend. Paar met 4 en vrouw met 8 jongen. Nabij Ludgeruskerkje 4 Europese 

Flamingo's (+ 9 Chilenen). 

Vanochtend Horsterwold-Stille Kern 9 Zomertortels, 1 Raaf, 1 Wielewaal. 

Vanavond Drontermeer 1 paar Rosse Stekelstaart met 6 jongen. 

Paartje Witoogeend nog aanwezig, man waakzaam, vrouw foerageert continu. Onderaan het Kamperdijkje nabij Elburg een roepende Kwartel.  

17:47 30-05-2009 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van dit broedseizoen was ik positief over de bezetting van de nestkasten op de Haere (Doornspijk) en met name het aandeel van 

Bonte vliegenvangers. Zij hadden 28 van de 80 nestkasten bezet. De laatste jaren is dat altijd tussen de 25 en 35 broedparen, wat vergeleken 

met andere gebieden in de regio een behoorlijke dichtheid is. Ook zat er bij de 1e controle van 7 mei een Gekraagde roodstaart op 6 eieren. In 

de afgelopen paar jaar is de factor predatie een steeds dominantere rol gaan spelen. Veel zaken wijzen in de richting van Boommarters, 

bevestigd door vondsten van uitwerpselen en een zichtwaarneming door een bewoner van het naastgelegen bungalowpark. Ook op 7 mei waren er 

weer nesten verlaten, vernield of compleet door het vlieggat naar buiten getrokken, soms met eieren er nog in. Zoals aangegeven gebeurde dit 

vaker hier, maar wat zich de afgelopen 3 weken heeft voltrokken is dramatisch te noemen. Van de 80 kasten zijn er nu nog slechts 10 kasten 

met enige vorm van leven (eieren of jongen). De rest is verstoord, leeggerooft, in martermagen verdwenen of leeg gebleven. Met zekerheid is 

er 1 nest Koolmezen uitgevlogen en enkele mezen zijn opnieuw in een andere kast begonnen. Van de vliegenvangers zijn er nu nog maximaal 6 

kasten met totaal 23 eieren over. Gezien de huidige ontwikkelingen is het ook hier zeer de vraag of deze nog uit gaan komen.  Normaal 

gesproken zijn er rond 1 juni 150-200 jongen te ringen, maar nu dus nog 0! Goed beschouwd dus een verloren broedseizoen. Na dit 

broedseizoen ga ik mij beraden op maatregelen om predatie tegen te gaan.  

12:51 30-05-2009 

Theo  

Gisteravond met  Bart Stornebrink en zijn kinderen naar de Tongerense heide geweest. 

We hebben drie territoria nachtzwaluw vastgesteld. De eerste vlogen al rond 10 uur met goed licht. leuk om te zien dat ze elkaar achterna 

zaten. Ook de overige twee waren zeer actief waarvan er één tot op 2 meter afstand kwam, dit in tegenstelling tot de vorige twee jaar toen 

het ratelen meestal na een 45 minuten stopte. 

Naast de Nachtzwaluwen ook een Bosuil en een Glimworm  

11:24 29-05-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond staan luisteren naar een Woudaap bij de Lepelaarsplassen/Oostvaardersdijk. De vogel die ik op 25-05 2x hoorde roepen bij het 

Drontermeer tot heden niet terug gevonden. 

Ook in 2004 (Drontermeer) en 2006 (Veluwemeer) waren er Woudaapjes aanwezig in de directe omgeving van Elburg. Dit naast bijna jaarlijks 

vogels in het oude deel van het Harderbroek (2005, 07 en 08). Het moet dus kunnen, wordt vervolgd!  

14:48 27-05-2009 

Dimitri  
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Gisteren via Waarneming.nl werd een Zwarte Ooievaar gemeld op Landgoed Staverden. Waarschijnlijk een doortrekker maar ik rij er 

vanmiddag vanuit mijn werk nog wel even langs...  

17:57 25-05-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit het werk even het Drontermeer langs. 

56 Krooneend waarvan 2 families met jongen, resp. 8 en 4. 

1 paar Witoogeend.  

1 Roodhalsfuut. 

1 Roerdomp (voedselvlucht?) 

8 Grote Karekieten. 

Nabij Eekt een zeer waarschijnlijke Woudaap. Hoorde 2x de onmiskenbare roep.  Wordt vervolgd (hoop ik).  

11:42 25-05-2009 

willy van Dijk  

roodhalsgans in vreugderijkerwaard zaterdagmiddag 23 mei. 

 

iets bijzonders of een ontsnapte??  

08:20 25-05-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond een baltsend paar Witoogeenden op het Drontermeer (laatste NL zekere broedgeval is van 20 jaar terug!!). 

Kievitslanden/Harderdijk 1 Kwartelkoning.  

11:37 24-05-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 3 territoria Grote Karekiet (vorig jaar op 19-05 al 5).  

23:13 23-05-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Harderbroek leuke aantallen steltjes, het water is gedaald, meer slik. Meest (uitgemaaide?) Tureluurs en Grutto's, verder 14 

Lepelaars. Leuk waren een Kanoet en een Zilverplevier (beiden voor het scherm). In de schemering een rondvliegende en roepende Houtsnip.  

12:26 23-05-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Horsterwold-Stille Kern een ronde van ruim 3 uur gelopen. 

Erg mooi en onverwacht was een zingende Roodmus. Een volledig uitgekleurd mannetje, mooi te zien bovenin een struikje. Verder maar liefst 11 

Zomertortels, 2 aan de grond, de rest koerend op diverse plaatsen. In het halfopen gebied erg veel zingende Grasmussen, schatting minimaal 

100 territoria. Vanuit het achterliggende bos 2 Wielewalen, 1 Kleine Bonte Specht en 9 Appelvinken. 

Afgelopen donderdagochtend (06:00-10:00 uur) Hulshorsterzand en omringende bosranden alle daar gebruikelijke soorten, oa. 3 Zwarte 

Spechten.  

17:43 21-05-2009 

Benno van den Hoek  

Rob, 

Een paar jaar geleden zong er een Kleine karekiet midden in de nieuwbouw van Oldebroek, in een heel dun strookje riet langs een vijver. Je 

staat dan wel even verbaasd inderdaad.  

17:24 21-05-2009 

Rob Compaijen  

Zojuist één van mijn meest bizarre waarnemingen ooit uit de regio: een Kleine Karekiet zingend in een tuin aan de Vale Ouwelaan te 't Harde 

(erg bosachtige omgeving). Heeft iemand weleens vaker gehoord van dergelijke afwijkende locaties?  

14:53 21-05-2009 

Johan Hettema  

einde Oude Zeeweg, Nunspeet/Doornspijk: veel grasland (nog) niet gemaaid, desondanks weinig vogelactiviteit: slechts een drietal tureluurs, 

een paartje grutto's, sporadisch een kievit. Wanneer je dan net de camera ingesteld hebt om een foto van overkomende vogels te maken, zie je 

iets in het gras komen aanhuppen: een hermelijn!,die tot op 2-3 meter van mij af komt om vervolgens met een plons in de sloot te springen. 

Goed op de foto kunnen krijgen, ondanks de overbelichting, maar dat 'shoppen 'we wel weg.  

10:26 21-05-2009 

Benno van den Hoek  

Ochtendstond heeft goud in de mond. Vanmorgen vanaf 5.05 uur op pad en vanuit Elburg per fiets de Flevopolder in. Nabij de vesting een luid 

zingende Spotvogel. Rond het Greppelveld was het rustig (nog steeds geen Kwako). Daarna het Abbertbos in, met meteen een aantal koerende 

Zomertortels. Langs de Abbertweg zong prachtig de eerste Wielewaal. Geweldig mooi geluid! Het geluid schoof steeds verder richting 

Drontermeerdijk en toen ik zelf op de dijk stond stak de vogel over naar eiland 't Eekt! Hier ook 2 luid zingende Grote karekieten en voor het 

eiland een man Krooneend. Verder door de Abbert een mooie vos met prooi over een pad (kon niet zien wat, leek een vogel). De 2e Wielewaal 

zong bij de oversteek naar het Revebos, nabij de Stobbenweg. Aan de noordkant van de hanzetunnel was het verder rustig. Vossemeer: o.a. 

enkele Kluten, maar geen zandplaat dus niet veel vogels. Rijdend door het Roggebotzand opnieuw Zomertortel, mijn 1e Grauwe vliegenvanger en 

de 3e zingende Wielewaal. Deze was wel een stuk stiller, maar het was toen ook al na 8.00 uur. Terug over het fietspad langs de 

Drontermeerdijk zeker 15 Nachtegalen en t.h.v. Abberteiland weer een Grote karekiet. De 4e Grote karekiet zong tenslotte een eindje voorbij 

eiland 't Eekt (2 vogels op het eiland zongen toen ook nog). Om 9.50 uur weer thuis van deze mooie tocht (ca. 45 km).  

22:55 19-05-2009 

Adrie Hottinga  

dinsdag 19 mei 22.45 - 1 roepemde Kwartel - Vorchterenk/Vorchten 

dinsdagavond 19 mei: 3 paar Steenuilen met juv. Vorchten.  

23:16 18-05-2009 

Martin Jansen  

Zaterdag Kievitslanden/Strandgaperbeek 1 Dwergmeeuw, 1 Tapuit. 

Harderbroek de gebruikelijke steltjes. 

Zaterdagavond Hulshorsterzand 1 Nachtzwaluw en een stuk of 10 Roodborsttapuit. 

Zondagmiddag na de regen Drontermeer 27 Krooneenden, 2 Grote Karekieten. Abbertbos 2 Zomertortels, Appelvinken en een Raaf. 

Vanavond Veluwemeer in totaal 179 Krooneenden. Daarbij de eerste jongen, familie met 5. 

Oostermeen 1 Tapuit, nabij de Hierdense Beek 2 roepende Kwartels. 

Opvallend: de Grote Karekieten doen het tot heden veel minder goed dan de afgelopen 2 jaar en tot op heden nog geen Paapjes gezien. 

12:08 18-05-2009 
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Dimitri  

Nog vergeten hier te melden: 

 

Zaterdag eind van de middag nog een prachtige Ortolaan bewondert in Lelystad langs de Oostvaardersdijk, aan de overkant van de weg 

tegenover het Bovenwater op het piertje aldaar. Mooi beessie!  

19:45 17-05-2009 

Johan Hettema  

Gisteren, na  een succesvolle woensdagavondexcursie, nog even retour geweest naar Harderbroek. Volop aanwezigheid en bedrijf van 

baardmannetjes, steeds terugkerend naar eenzelfde plek (nest?), fraai van diichtbij te bewonderen, maar een foto is lastiger te maken  tussen 

alle rietstengels door dan ik gedacht had. Naast de nesten van de kluten liep een lepelaar ; tevens een paartje kemphaan. In het bos naar de 

vogelkijkplaats toe, weer een grote bonte specht, evenals woensdagavond j.l.  

22:56 14-05-2009 

Benno van den Hoek  

Omdat Dimitri toch naar Elburg kwam, nog even samen rond de Elburger brug gestaan. Dat resulteerde al na een kwartiertje in een prachtig 

gekleurde Witwangstern!! 

De vogel vloog in behoorlijk snel tempo achter 2 Visdieven aan richting de brug (wij stonden tussen de brug en De Fazant) en liet zich aan de 

andere kant niet meer zien. Mogelijk is de vogel al vrij snel over de strekdam de baai in gedoken. De vogel was iets donkerder op de rug dan 

Visdief maar had duidelijk een diep donkergrijze buik en contrasterende witte wangen. Prachtig beest! 

Voor de rest helemaal geen Zwarte sterns, laat staan Witvleugels.  

17:53 14-05-2009 

Martin Jansen  

Vanuit het werk even naar een Witwangstern staan kijken bij Lelystad-haven.  

11:19 14-05-2009 

Benno van den Hoek  

Woensdagavond weer een echt ouderwetse Harderbroek-excursie met gids Lykele Zwanenburg, die ons in zijn geheel eigen stijl rondleide. Met 

16 deelnemers zijn we het gebied doorgekruist en zagen zo´n 55 soorten. Leuk waren o.a. Groenpootruiter, Bosruiter, Kemphaan, Kluut (min. 6 

broedend), Zomertaling en Bosrietzanger. Opvallende afwezige waren Nachtegaal en de (laatste jaren) gebruikelijke Houtsnip. Uiteraard ook 

gelet op verdachte sterntjes, maar los van enkele donker oogende Visdieven geen bijzonderheden. Al met weer een geslaagde avond.  

14:52 13-05-2009 

Jaap Denee  

En dat doen ze dus ook, check: http://waarneming.nl/waarneming/view/42949882 

08:54 13-05-2009 

Rob Compaijen  

Helaas heb ik zelf geen tijd om te gaan zoeken, maar momenteel vindt er (weer) een influx plaats van Witvleugel- en Witwangsterns. Langs de 

randmeren moeten ze ongetwijfeld ook vliegen!  

22:49 12-05-2009 

Henk Eijsenga  

gistermiddag bij polsmaten o.a. een rosse stekelstaart, kluut, krooneend en een stuk of 6 gele kwikstaarten  

19:01 12-05-2009 

Martin Jansen  

Door de harde oostelijke wind was de plaat in het Vossemeer vanmiddag weer tijdelijk droog (afwaaiing water). Leuk was dat er een 

Zilverplevier op zat.  

23:12 11-05-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Harderbroek naast de gebruikelijke soorten een Kleine Strandloper en een Steenloper. Ook opvallend veel Bontbekplevieren, minimaal 

15 stuks.  

07:43 11-05-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend op weg naar het werk 11 Morinelplevieren aan de Roerdompweg (tussen Zeewolde/Lelystad. 

Had de afgelopen week het gebied waar in het verleden jaarlijks Morinellen zaten al uitgekamt (pakweg tussen Dodaarsweg en Lepelaarweg). 

Gisteravond stond er een melding op waarneming.nl, vanochtend zaten ze er nog. 

N.a.v. de voorgaande melding van Gert: ook in het Harderbroek is zaterdag een Steenloper gezien en ook een Kanoet, gevolg van de buien van 

vrijdagmiddag?  

21:37 10-05-2009 

Gert van Veldhuizen  

9 mei 2009: Tijdens broedvogelinventarisatie van de Delta Schuitenbeek zagen we op het meest westelijke eiland 2 Steenlopers. Een 

opvallende soort voor het binnenland.  

17:48 10-05-2009 

Adrie Hottinga  

7 mei 2009: 1 Zomertortel - Nieuwe Bomenburg Heerde  

17:46 10-05-2009 

Adrie Hottinga  

9 mei 2009: 1 Raaf Vorchten 

9 mei 2009: 1 Wespendief Vorchten 

9 mei 2009: 1 pr Havikken - bos Grote wetering Vorchten  

11:13 10-05-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond de Dellen minimaal 1 Bosuil, 1 Nachtzwaluw. 

Vanochtend vroeg Hulshorsterzand 1 Fluiter (parkeerplaats), Zomertortel, 2 baltsende Kleine Barmsijzen, Geelgors, 5 Robotap (paartje met 

voer en paar met minimaal 1 groot jong), 5 Tapuit.  

15:54 09-05-2009 

Theo  

vanmorgen op het Hulshorsterzand 3 tapuiten. Aan de Klarenweg en de Hierdenseweg 2 x een Fluiter. De eerste kwam tot op twee meter 

afstand.  

22:03 08-05-2009 

adrie hottinga  
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7-05-2009 - pr Havik nest bos Groote wetering Vorchten 

8-05-2009 1 Gekraagde roodstaart in tuin Kerkweg 10 Vorchten 

10:12 08-05-2009 

Martin Jansen  

Benno, 

De Roerdomp in het Rietland roept heel af en toe en slechts een enkele "hoemp". 

De avond van 6 mei slechts 1 serie van 2. Ook bij 2 eerdere sessies het beest heel kort gehoord.  

09:41 08-05-2009 

Benno van den Hoek  

Gisteravond rond 20.00 uur was de man Witoogeend nog altijd fraai aanwezig achter de strekdam. Hij zat helemaal in de zuidwesthoek van de 

baai en was alleen vanaf de steigers in de jachthaven te zien. Zat steeds te paaien met een tweetal vrouwtjes Tafeleend (achtervolgen, 

kopbewegingen maken, vrouw onder water duwen), maar die hadden weinig interesse (wegzwemmen, de wal op vluchten, gewoon doorslapen). 

Vanaf de steigers verder een prachtig panorama uitzicht over de rest van de baai. Heel veel Boerenzwaluwen hier (ook broedend onder de 

steigertjes). De Oeverzwaluwkolonie in de nieuwe wand telt (slechts) 10 nestgangen. Dacht verder heel kort een Roerdomp te horen.  

17:53 07-05-2009 

Martin Jansen  

Meestal zit het tegen, soms zit het mee... 

Gisteravond een donkerrondje. Greppelveld niets (Kwako). Korte Waarden niets (P.hoen), Rietland niets (geen P.hoen, wel 2 balsende 

Waterrallen, m'n eerste 2 Bosrietzangers). 

Vanmiddag laat rondje Drontermeer, 1 prachtige man Witoogeend (baai rechts van jachthaven) en 1 prachtige Roodhalsfuut. Totaal 30 

Krooneenden (26m/4v).  

10:05 06-05-2009 

Sjoerd Radstaak  

Een geringde Roodhalsgans met gele ring (rechterpoot) duidt op een ontsnapte vogel. De vogel komt dus uit een kooi. Handig om te weten, maar 

leuk zijn ontsnapte vogels nou niet... 

21:27 05-05-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Strandgaperplas/-beek 15 broedende Kluten, 2 paar Kleine Plevier, 1 Bonte Strandloper. Harderbroek 4 broedende Kluten, 17 

Bosruiters, 3 Groenpootruiter, 7 Kemphaan, 1 Bonte Strandloper, 4 Temmincks Strandloper (kruip-sluip foeragerend, leuk). 

Vanmiddag vanuit werk Lepelaarweg/Schollevaarweg 1 Slechtvalk, 1 Tapuit.  

20:50 05-05-2009 

hans raaijmakers  

Hallo 

 

Ik had tijdens het monitoren van weidevogels aan de veluwemeerkust  

 

een bijzondere waarneming op 25 april 2009   Grauwegors  

 

Verder is het jammer dat de kievieten en grutto's en tureluur sterk achteuit gegaan zijn in de 17 jaar dat ik er monitor.  

00:10 05-05-2009 

roel pannekoek  

Vanavond 4 mei met Jaap S. naar de Uddelse heide voor wellicht de 1e Nachtzwaulw. Inderdaad, 2 expl. horen ratelen. Verder: bonte vl. vanger, 

zwartkop, enkele Geelgorzen, 2 jubelende Veldleeuweriken, div. Robotap, 1 man en 1 vr Tapuit, grote groep roodwild.  

19:51 04-05-2009 

Lubbert Franken  

Rob, wat betreft de Roodhalsgans met gele ring . Ik vindt  het toch een leuke waarneming en vermeldingswaardig.  

12:20 04-05-2009 

Gerard van Dijk  

Op zondag 3 mei Nuldernauw, tegen riethoek in bocht tegen N301:  2 krooneend man.  

12:18 04-05-2009 

Gerard van dijk  

Op zondag 3 mei, 15-17 uur, Putterpolder tussen Zeedijk, Arlersteeg, Putter gemaal en Nulde (vnl. SBB-bezit) eenmalige telling vanaf Zeedijk 

(stellig onderschat gezien veel hogere SOVON-aantallen in 2005) minimaal 36 paar grutto, 30 p. kievit, 15 p tureluur, 3 man slobeend en 2x 1 

scholekster.  

Ter vergelijking: SOVON telde hier in 2005 van deze soorten resp. 61, 84, 39, 4 en 4 p. In 1992 was dat resp. 48, 45, 18, 2, 7. In 1978 (ACJN, 

eenmalige telling in kader Arkemheentelling Te Velde) was het 23, 5, 12, 2, 1. Mogelijk ook laag door eenmalig karakter van telling, mogelijk 

onervaren tellers maar mogelijk ook gewoon lagere aantallen vóór verwerving door SBB. Toen stellig ook nog geen gruttoslaapplaatsen 

buitendijks (dit jaar tot 1100 ex). 

Grauwe gans 253 adulten en 243 donsjongen (wisselend formaat); 1 paar gr. gans met v10 jongen minutenlang aangevallen door 1 paar grutto's 

en uiteindelijk afgedropen naar sloot. 

Gr. gans zorgt voor veel begrazing; vooralsnog geen mijden van ganzenpercelen door grutto's  te merken.; Tevens ca 250 gr. gans tussen Putter 

gemaal en N301, vluchtten naar Delts S. na opjagen na verontrusting door vliegtuigje. 

Gr. ganzen met jongen steken 's avonds te voet de dijk over naar Delta S. (bleek voor 2009). 

Tenslotte 3 kemphanen in SBB-strook (2-3 man) en 3 man tussen gemaal en N301. Op 24 april nog minimaal 30 kamphanen in SBB-strook (deels 

op dijk aan fietspad), waarvan 80% man. Altijd fouragerend, geen balts.  

23:18 03-05-2009 

Martin Jansen  

Zaterdagochtend tussen 6 en 10 uur op het Hulshorsterzand. Prachtige ochtend. De meest westelijke zandvlakte is helemaal op de kop gezet 

en nu een echte zandverstuiving. Veel heide, buntgras en opslag is verwijderd. Ook de middelste vlakte is weer kaal. Erg veel Boomleeuwerikken 

en -piepers. Het was nergens stil. In totaal 11 Tapuiten en 7 Roodborsttapuit. Leukste was een groepje zingende Kleine Barmsijzen, 6 stuks. 

Maakten als groep telkens lange baltsvluchten (nooit eerder gezien, snorrende zang ook niet eerder gehoord). Ongetwijfeld doortrekkers naar 

Denemarken/zuid Scandinavie.  

22:30 03-05-2009 

Rob Compaijen  

Lubbert, en de anderen die regelmatig bij Polsmaten vogelen: gistermiddag ontdekte Sjoerd Radstaak de Roodhalsgans bij Polsmaten. 

Nauwkeurige bestudering met scoop wees echter uit dat de vogel een gele ring draagt. Het gaat dus niet om een wild exemplaar. Helaas!  
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21:23 03-05-2009 

Lubbert Franken  

Vanavond Polsmaten 20.15 uur  3 Bruine Kiekendieven en een Roodhalsgans links achter tussen de eilandjes  

21:32 02-05-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen , Harderbroek plan Roerdomp, Kwam net door het hek en zag een hoorde een Blauwborst verder Baardmannetjes, Kleine Karekieten 

, Riet gorzen 1 Zwartkop 1 Winterkoning 1 Zwarte Ruiter 2 Groenpootruiters 2 Kemphanen 2 Lepelaars.  

Vanavond Polsmaten, 30 Kluuten een tiental Bergeenden 4 Zilvermeeuwen 1 Zomertaling 2 Oeverlopers 4 Krooneenden 2 Scholeksters 1 Rosse 

Stekelstaart 2 Tureluurs 2 Grutto's 2 Rietgorzen 2 Kleine Karekieten 3 kneu's 15 Witte en 1 Gelekwikstaart 2 Visdieven en op aanwijzing van 

een vogelaar een Eider achter op de strekdam.  

20:23 02-05-2009 

Benno van den Hoek  

Vandaag een prachtige excursiedag doorgebracht rond het Ketelmeer (12 deelnemers). Eerst van ca. 8.00 tot 12.30 uur op de telpost bij 

Kamperhoek gestaan. Hier al snel een roepende Buidelmees vanuit het bosje (later ook op band rondom ringplek..), een Slechtvalk (t.p.), 

meerdere Gele kwikken, Nachtegaal, Boompieper en 2 Boomvalken. Net toen we dachten dat het met de ongunstige wind (N-NW) niet veel meer 

zou worden, kwamen er prachtig 2 Rode wouwen over (vaste tellers toen al weg). Van 13.00 tot ca. 15.45 uur) met 2 boten van SBB een 

prachtige vaartocht gemaakt op het oostelijke deel van het Ketelmeer, onder geweldige weersomstandigheden. Hier o.a. enkele 

Zwartkopmeeuwen, Dwergmeeuw, Blauwborst, Zwarte stern en Kleine plevier. De terugweg gereden via Noordeinde/Zomerdijk leverde 3-4 

jagende Boomvalken op nabij de eendenkooi en een Tapuit (ter plaatse). Tenslotte nog even gekeken bij 'de uilen van Doornspijk', maar hier was 

niets meer te zien. Hier nog wel weer een Tapuit.  

12:57 02-05-2009 

Jan van Os  

Vanaf Nulde richting Nijkerk gefietst en in de polder diverse keren grutto's en kievitten met kuikens. Aan de waterkant 12 kemphanen is 

diverse pluimage en veel grauwe ganzen, diverse visdiefjes, indische ganzen en enkele plevieren.De kuifeenden en smieten waren nog rijkelijk 

aanwezig en ook enkele grote mantelmeeuwen. In de buurt van het gemaal een nest van de bruine kiekendief, terwijl ik van een andere vogelaar 

hoorde dat er nog een nest zit aan de overkant van de weg, maar daar ben ik niet geweest.  

11:28 02-05-2009 

Theo  

Ik ben iets te vlot geweest met de vorige mail. 

Hoewel de Uil op exacte dat paaltje zat waarop Benno zei dat ie kon zitten, ging het vanmorgen niet om een Velduil maar om een Ransuil (ook 

mooi, maar ja.......)  

09:24 02-05-2009 

Theo  

De velduil was ook vanochtend goed te zien. Zat op een paaltje in de zon op zo'n 15 meter van de weg.  

22:19 01-05-2009 

Martin Jansen  

Rondje Veluwemeer gaf vanavond 166 Krooneenden, 122 man/ 44 vrouw. Bij de Korte Waarden roepende Krooneenden, maar die niet te zien. 

Totaal aantal is dus hoger. 

19:39 01-05-2009 

Peter Compaijen  

Zojuist de velduil gezien op dezelfde plek als hij/zij voorgaande dagen werd gezien. De vogel was veel aan het jagen en heeft uiteindelijk een 

muis opgegeten.  

Later werd 'ie nog lastig gevallen door een torenvalk waarna 'ie op een paaltje ging zitten en we hem schitterend hebben kunnen bekijken!  

10:32 01-05-2009 

Benno van den Hoek  

Met broer Willem Jan gisteravond nog weer even staan kijken bij de Velduil (verveelt nooit!). Zelfde verhaal als 's morgens en ook de 

Torenvalk was weer van de partij. Ze rolden bij een aanval van de valk zelfs even door het gras. In het avondlicht met de zon in de rug erg mooi 

om te zien.  

17:39 30-04-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen naar het beekhuizerzand geweest daar veel Boom en Veldleeuwerikken en een aantal Boompiepers verder 8 Tapuiten 2 Gekraagde 

Roodstaarten 2 Beflijsters 2 Raven 2 Kieviten 1 Grote Bonte Specht en een Zwarte Specht die aan het hakken was in een dode boomstronk 

(met rode mieren erop)op ongeveer 25 m afstand.  

14:23 30-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen nog even weer gaan kijken naar de Velduil en het was opnieuw genieten. Ik zag de vogel al van ver, maar kwam eerst een Torenvalk 

met dikke muis tegen.... 

Na weer een foerageerperiode en uiteindelijk een muis probeerde de Torenvalk opnieuw enkele malen de muis af te pakken en bleef even kort 

boven de uil bidden, die heftig dreigde naar de valk. Daarna bleef de uil nog lang op dezelfde plek zitten om te poetsen en alles haarscherp in 

de gaten te houden (niets ontgaat de vogel). Medewaarnemer: Erik Beek.  

13:35 30-04-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend een 1e Grote Karekiet, Drontermeer eiland Eekt. 

Harderbroek de gebruikelijke soorten, o.a. 6 Groenpootruiters, 4 Bosruiters, 7 Zomertaling (5m/2v).  

00:30 30-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond met Martin en Rob Compaijen prachtig de Velduil bij Doornspijk kunnen bekijken. De vogel zat op de bekende plek, vaak op paaltjes, 

maar ook enkele malen heel mooi wiekelend en dichtbij foeragerend boven de graslanden. Toen de vogel eindelijk een muis te pakken had en 

deze op een paal op zat te peuzelen, kwam een Torenvalk pijlsnel langsvliegen en greep de muis onder zijn poten weg. Geweldig tafereel! Daarna 

bleef hij een beetje versuft in de omgeving rondhangen, terwijl de Torenvalk de maaltijd afmaakte. Toen ik in de schemering terugreed dook 

de uil ineens weer op en ging 20 m. voor mij op een paal zitten. Met de autolichten uit kon ik uiteindelijk tot op een meter of 6 naar de vogel 

toerijden en hem/haar enkele minuten bekijken! Daarna vloog hij weg en kon ik verder rijden. Fantastisch!!  

23:12 29-04-2009 

Adrie Hottinga  

28-04-2009 - 1 pr Ransuil Nieuwe Bonenburg Heerde 

29-04-2009 -  23.00 - roep Ransuil/Meerkoet - Kerkweg 10 - Vorchten. Volhens mij Ransuil!  
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11:43 29-04-2009 

Dimitri  

Er wordt een kleine influx (?) gemeld van Noordse sterns op de randmeren. Bij Harderwijk zit een groepje van ongeveer 10! Hou de sterns in de 

gaten dus!  

21:45 28-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond 1 jagende Velduil, randmeerkust nabij Doornspijk. Precies op het stukje land waar de afgelopen winter de Blauwe kieken ook steeds 

interesse voor hadden. 

Nog steeds veel Knobbelzwanen op gras in het Goor en aan de Spijkweg (Flevo), de waterplantengroei blijft achter.  

20:58 28-04-2009 

lubbert Franken  

Vanmiddag 12.15 uur industrieterrein 't Veen Hattem een roepende Groene Specht die even later over ons bedrijfsterrein heen vloog richting 

het natuurgebied 't Veen. 

19:20 28-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond was ik ook nog even in de hoek waar de Velduilen gezien zijn, maar er was nu niets te zien. Het gras staat nu op veel plekken al hoog, 

dus mogelijk zitten ze nog wel ergens. Dit zijn inderdaad doortrekkers. 

In de afgelopen 2 weken ontving ik ook een melding van een vogelaar uit Elburg (geen VBW-lid) die heel duidelijk een Velduil had gezien tussen 

de Wijkerwoldweg en de Driemerkenweg in de POW. Ook daar zijn de vogels tot nu toe nog niet niet teruggezien (ik kom er vrij regelmatig 

langs). In eerdere jaren werden hier in april/mei ook al eens Velduilen gezien (bij mijn weten steeds 1 ex.). Leuke soort om op te letten in het 

veld.  

17:51 28-04-2009 

Fiet van Beek  

Gisteren ijsvogel bij bruggetje Leuvenumsebeek voor het (land)huis van Freule Sandberg.    

16:36 28-04-2009 

Wim Smit  

Plan Roerdomp: Bl. Kiekendief(vr), Zwarte Stern 1, Bosruiter 4, Groenpootruiter  2, Tuinfluiter.  Reigerplas: Blauwborst1. Oostv.plassen-

Praambult:Rode Wouw1 en bij de Arend:Klapekster1.  

12:06 28-04-2009 

Dirk Verheij  

Melding ontvangen van twee velduilen. Omgeving Horsterweg, Oude Zeeweg te Doornspijk! (vermoedelijk doortrek) 

Op ons erf twee steenuilen en de eerste drie paar boerenzwaluw in de stal.  

20:29 27-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond (17.15-17.45 uur) nog even rondgereden over de Leidijk/Dompeweg/Hogeweg, op zoek naar de Citroenkwikstaart, maar niets gevonden 

(vlg. Waarneming.nl ook onvindbaar). Gebied is nogal groot en onoverzichtelijk, dus eigenlijk een speld in een hooiberg. 

Langs de Hogeweg wel al weer de eerste Zwarte sterns op de nestvlotjes (3 st.). Let op mensen: de Witvleugels gaan de komende 2 weken ook 

weer doortrekken en zullen vast ook weer de randmeren passeren...  

09:07 27-04-2009 

Peter Compaijen  

Misschien al bekend bij sommigen maar gisteren is er een Citroenkwikstaart bij Kamperveen gezien. 

Voor meer informatie: http://waarneming.nl/waarneming/view/42704326  

08:51 27-04-2009 

Martin Jansen  

Gisteravond een Gestreepte Strandloper in het Harderbroek, plan Roerdomp. Zat 100-200 meter voor het kijkscherm op de slikkerige delen. 

Verder 3 Bosruiters, 1 Zwarte Ruiter, 9 Groenpoten en circa 45 Kemphanen. Drontermeer de Oase een 1e Oeverloper.  

22:25 26-04-2009 

Adrie Hottinga  

25-april-2009- Renderklippen- Heerde 

Appelvink - 4 

Zwarte specht - 1 

Groene specht - 1 

Boomleeuwerik - 2 

Gekraagde roodstaart - 2 

Tapuit - 5 ex 

Roodbortstapuit - 4 pr 

26-04-2009 

22.00 1 roepende Patrijs - Vorchterenk - Vorchten 

1 Kerkuil - krijsend in de kapschuur  

15:59 26-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen van 8.15 tot 13.00 uur met Dimitri bij Kamperhoek gestaan. Het was een leuke ochtend met o.a. trekkende Grauwe en Blauwe kiek 

(resp. M + V), Smelleken, Slechtvalk (t.p.), 2 Boomvalken, tenminste 10-15 Zwartkopmeeuwen (niet allemaal gezien), paar honderd Graspiepers, 

Barmsijs, Dwergmeeuw, 2 Regenwulpen, redelijk wat Gele kwikken, veel zwaluwen (alle 4 soorten) en wat algemene soorten trekkend zoals Gaai 

en Zwarte mees. 

Opmerkelijk vonden we zelf een toch (ogenschijnlijk) duidelijke vrouw Rouwkwikstaart rond de telpost. De vaste tellers gaven echter aan dat 

deze al 2 jaar rondscharrelt en na veel discussie ooit als hybride Witte x Rouwkwik is aangemerkt (is geringd en is ooit afgelezen). Wel een 

mooi beestje! 

Erg leuk was tenslotte de Buidelmees die steeds kort maar heel duidelijk riep vanuit de bosrand voor de telpost (ook even kort gezien). 

Erg benieuwd wat ons 2 mei te wachten staat bij de excursie, maar de wind lijkt wat ongunstig te gaan draaien.....  

16:42 25-04-2009 

Evert Meijer  

Vanmiddag op Elspeeter heide 10 geelgorzen, 1 watersnip opvliegend,10 kneu, 6 tapuit,         1 roodborsttapuit, 1 beflijster (kort ter plaatse in 

schapenweiland),1 zanglijster,                  1 boerenzwaluw, 1 raaf,1 buizerd, 5 boompieper 

1 boomleeuwerik, 1 veldleeuwerik en 5 graspieper  

15:58 25-04-2009 
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lubbert Franken  

Vanmorgen op de Wezeperheide/Vuursteenberg allerlei soorten Mezen 4 Kwikstaarten 2 Nijlganzen, Boom en Veldleeuwerikken  1 

Roodborsttapuit 1 Grote Bonte Specht 1 Vlaamse Gaai 1 Tjiftjaf 1 Boomvalk , Grote en Zanglijstrers en mijn allereerste Beflijsters.  

13:17 25-04-2009 

Evert Meijer  

Gisteren bij de Elspeetsche schapenwei aan de nunspeterweg, geen beflijsters maar wel een prachtige gekraagde roodstaart! prachtig bekeken. 

voor de rest diverse geelgorsen zingend, paartje zwartkoppen, stuk of 5 tapuiten, roodborsttapuiten veldleeuwerikken, 20-30 graspiepers 

vlogen uit de wei en landen een eindje verder, groepje staartmezen, meerdere zanglijsters, 1 grote lijster, al met al een prachtige middag!  

13:03 25-04-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend een paar uurtjes bij de Kamperhoek gestaan. 

4 Grauwe Kieken, waarvan 3 man,  1 Visarend, 1 Zwarte Wouw, 4 Smellekens, 1 Boomvalk, 1 Slechtvalk. Verder leuk 1 Kraanvogel, 5 

Zwartkopmeeuw, 1 Koekoek en een zeer waarschijnlijke Duinpieper. (duidelijk een grotere pieper met krachtige vlucht, alleen het roepje 

ontbrak om het af te maken). Ook m'n 1e Zomertortel en 1e Noordse Kwik.  

22:33 24-04-2009 

Dimitri  

Na vele pogingen eindelijk de porseleinhoen bij plan roerdomp gehoord!!! Echt bevredigend was het niet... 3 keer (wel duidelijk) roepend en toen 

hield hij/ zij er al mee op...  

21:39 24-04-2009 

Adrie Hottinga  

Vanmorgen Daendels erf - Dellen Heerde  

1 Barmsijs en enkele Applevinken 

1 pr Slobeend Veesserwaarden 

1 pr Steeenuil Kerkweg 10 Vorchten 

1 Kerkuil Kerkweg 10 Vorchten  

22:09 22-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond een man Eider op het Veluwemeer. Boven ons huis m'n 1e Boomvalk.  

14:06 21-04-2009 

Wim Smit  

Ook vanmorgen was 1 Steltkluut te zien in Plan Roerdomp. Thv het viaduct naar Flevoland ongeveer 200 Dwergmeeuwen. Volop Grasmussen langs 

de Strandgaperweg.  

22:32 20-04-2009 

Benno van den Hoek  

Samen met Dimitri (toeval) even plan Roerdomp bezocht vanavond. Langs het pad door het bos op enkele meters afstand een Nachtegaal (onze 

1e) die uitbundig zat te zingen. Prachtig! 

Vanaf het uitkijkpunt mooi de 2 Steltkluten kunnen zien (M+V) die druk liepen te foerageren. Geweldig mooie vogels! Daarnaast veel Kemphaan, 

Kluut, een Zwarte ruiter, enkele Zomertalingen en diverse Grote zilverreigers. In het riet meerdere Snorren en natuurlijk veel Rietzangers. 

Dimitri zag een Koekoek vliegen. Een Boomvalk vloog vanuit het oude gedeelte laag over het gebied richting Harderbos. Aan de andere kant, ver 

weg richting Knardijk/Biezenburcht zat een klein valkje in een dode boom. Het was al erg schemerig, vermoedelijk een Smelleken, maar ook 

Roodpoot is niet uitgesloten. Dus opletten voor degene die hier de komende dagen gaan kijken. Nog tot na 21.00 uur gewacht, maar geen 

Porseleinhoentjes vanavond. Over het water nog een wegvliegende IJsvogel en door het bos een kort roepende en overvliegende Houtsnip. 

Mooie avond!  

22:14 20-04-2009 

Martin Jansen  

Vanuit het werk even bij de nieuwe hut bij het Ketelbos gekeken. 4 Tapuiten op het kale stuk rechts naast de hut en in het bos minstens 6 

Appelvinken. Vanavond Baai bij Strekdam/Rietland 1 (kort) roepend Porseleinhoentje. Door de wind lastig om alles uit te luisteren. Ook 2 

Sprinkhaanzangers en 2 Snorren.  

20:03 20-04-2009 

Johan Hettema  

Vanavond de eerste tapuit, bij Polsmaten 

22:15 19-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Harderbroek plan Roerdomp, prachtig sfeertje en leuke vogels. 

Aan steltjes: 85 Kemphanen, cica 20 Tureluurs, 1 Groenpootruiter, 4 Zwarte Ruiters, Witgatten en Watersnippen alleen gehoord en ook 2 

Steltkluten. 

Verder 3 Lepelaars, circa 5 Snorren, 2 Sprinkhaanzangers, 1 Koekoek, 1 Nachtegaal, circa 15 Zomertaling (mannen lekker ratelend). Tegen de 

schemering ongeveer 100 Zwaluwen (Oevers en Boertjes) om te gaan slapen, ook slaapplaats Witte en Gele Kwik. 

Ver in de schemering het harde psiep van een baltsende Houtsnip, beest vloog de bekende rondjes boven het bosje. Ook 2 roepende 

Porseleinhoentjes. en 1 Waterral. 

De afgelopen week (16-04) een Engelse Kwikstaart op de IJsselmeerdijk bij de Flevocentrale in een groep van circa 50 Gele Kwikken. 

Gisteravond mijn 1e 2 Gierzwaluwen boven ons huis.  

15:14 19-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag tussen 13.30 en 14.15 uur geen spoor meer van de Koereigers. In de omgeving nog gezocht (Vreeweg/Bredeweg/Kolmansweg/gebied 

achter Doornspijk), maar niet meer gevonden. 

In de duintjes van Hoophuizen nog m'n 1e Grasmus (in deze regio) en een paartje Zomertaling voor de rietkraag.  

21:23 18-04-2009 

Michiel de Vries  

Vanmiddag om 17.30 uur zaten de drie koereigers in het weiland hoek vreeweg/kolmansweg. Mijn vrouw en ik en nog wat mensen hebben ze goed 

kunnen bekijken. Alleen zijn ze soms een tijdje uit beeld omdat het weiland niet egaal is en omdat ze aan de rand van de sloot zitten. Twee 

foerageren steeds in de buurt van elkaar en de andere houd zich  wat afzijdig. Erg mooi om te zien.  

14:42 18-04-2009 

Lubbert Franken  

Om 14.30 uur nog 2 Koereigers in een weiland  (bij het fietspad polsmaten )tussen de koeien.  

14:20 18-04-2009 
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Rob Compaijen  

Zojuist nog één Koereiger ter plaatse. Deze liet zich geweldig bekijken; druk foeragerend langs de Kolmansweg. Waar de andere twee 

exemplaren gebleven zijn, weet ik niet - in de nabije omgeving leken ze niet te zijn.  

Bij Polsmaten veel vogels: onder andere een mannetje Zomertaling, een mannetje Kemphaan, en veel (20+) Krooneenden ter plaatse.    

11:59 18-04-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend inderdaad 3 Koereigers op de plaats die Lubbert noemt. Ik kwam al vogelende vanaf Harderwijk en bij Polsmaten werd ik getipt 

door Gerrit Jan van Dijk die ze ook gezien had. Alle drie zonder ringen. 

Erg weinig plantenetende vogels op het water, Slechts een 450 Knobbels en 61 Krooneenden op het totale meer. De meeste Knobbelzwanen 

zitten in de weilanden. 

Leuk was een man Smelleken bij het Ludgeruskerkje. Verder bij industrieterrein Lorenz 1 paar Kleine Plevier.  

11:45 18-04-2009 

Rob Compaijen  

Lubbert, ben je er zeker van het dat om Koereigers gaat en niet om Grote Zilverreigers? Koereigers zijn een aantal jaar geleden wel in die 

regio waargenomen, maar goed, het blijven toch zeldzame beestjes. Als het inderdaad om Koereigers gaat: mooie ontdekking!  

10:50 18-04-2009 

lubbert Franken  

Vanmorgenvroeg 8.30 uur 3 Koeriegers in weiland (hoek kolmansweg,vreeweg) tussen de schapen .  

13:33 16-04-2009 

Rob Compaijen  

Vanmorgen wordt is er een Draaihals ter plaatse waargenomen in het Ketelbos; het bos vlak voor de Ketelbrug. Voor de mensen die de soort 

graag nog eens willen zien is het wellicht een optie om te gaan zoeken.  

Zie ook: http://waarneming.nl/waarneming/view/42543332.  

12:59 16-04-2009 

Dimitri  

Daarnet in mijn pauze in het bos achter mijn werk (net buiten de regio in Soesterberg) mijn eerste zingende Fluiter gezien en gehoord. Wat 

een mooie zang toch! (vooral de dalende fluittoon)  

18:35 15-04-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend voor werktijd een paar uurtjes bij de Kamperhoek gestaan. Viel erg tegen. Wel een continue stroom Graspiepers. Leukste was nog 

de vele kleine groepjes Witgatten die over trokken, zeker een 25 tot 30 stuks. Ook 4 Beflijsters die van heel hoog naar beneden kwamen. Bij 

de boomkwekerij aan de Vossemeer een Tapuit.  

12:34 15-04-2009 

Theo  

Vanmorgen met groep 5 van de Dacostaschool op Polsmaten wezen vogelen. Erg leuk. 

Opvallende soorten:  

Zomertaling (2 mannetjes) 

Krooneend (minimaal 10) 

Blauwborst 

Braamsluiper 

Rosse Stekelstaart 

kemphaan 6  

17:51 14-04-2009 

Martin Jansen  

Zaterdagmiddag (11-04) een jagende Visarend ter hoogte van Doornspijk op het Veluwemeer. Bij het Rietland/Drontermeer 9 Geoorde Futen. 

Zojuist Veluwemeer nabij de Elburgerbrug een 1e Zwarte Stern. Mooi was een overvliegende Reuzenstern die strak door ging ri. NO.  

19:03 13-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een rondje Oostvaardersplassen gedaan. In het Harderbroek enkele Kemphanen en de gebruikelijke soorten (plan Roerdomp). Vanaf 

de Grote praambult een Kleine zilverreiger en vanaf de Kleine bult vooral veel Kluten (+ mooie vos). Vanaf het vernieuwde uitkijkpunt bij het 

Jan v/d Bosch-pad o.a. 5 Zwarte ruiters, 1 Groenpootruiter, veel Bontjes, Kemphaan en nog een IJslandse grutto. Hier ook een roepende 

Roerdomp. 

Langs het Julianapad vanaf de OV-dijk veel zingende Rietzangers en een paar mooie Blauwborsten. Hier ook mijn eerste Kleine karekiet en 2 

Sprinkhaanzangers. Erg genieten!  

17:46 13-04-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag in schapenweide aan de nunspeter weg 2 Beflijsters!! verder veel gras en  boompiepers, veldleeuwerikken en roodborsttappuiten, 

kneuen en m'n 1ste zingende zwartkop 

16:09 13-04-2009 

Peter COmpaijen  

Vanmiddag van de brug van Elburg naar Roggebotsluis gefietst (via drontermeerdijk). In totaal wel wat leuke dingen gezien: 2 ijsvogels, 

boomvalk, nachtegaal. Verder het ''gebruikelijke'' zoals: zwartkoppen, fitissen en veel thermiekende buizerds.  

15:58 13-04-2009 

Rob Compaijen  

Vanmiddag bevond er zich langs de Grote Woldweg tussen Kerkdorp en Oosterwolde een grote groep Kokmeeuwen. In deze groep foerageerden 

tenminste ook 8 Zwartkopmeeuwen in zomerkleed. Prachtig!  

11:03 13-04-2009 

Rob Compaijen  

Vanmorgen van Elburg naar het Noordeinde gefietst en weer terug. Dit leverde bij het rietland meerdere zingende Rietzangers, een zingende 

Blauwborst, een Snor en drie Krooneenden op. Daar ook bijzonder veel irritante Grauwe Ganzen. Bij eiland 'De Eekt' nog 23 Pijlstaarten ter 

plaatse. Bij de picknickplaats een zingende Snor, een zingende Blauwborst, twee zingende Rietzangers. Verderop meerdere zingende 

Veldleeuwerikken (gelukkig...), baltsende Graspiepers, een jagend mannetje Havik, een paartje Roodborsttapuit, een zingende Nachtegaal 

(eerste), een zingende Sprinkhaanzanger (eerste), twee Grote Zilverreigers, twee langsvliegende Raven en een roepende Zwartkopmeeuw. 

Afgelopen zaterdag (11-04) de eerste Gierzwaluw boven Elburg.  

21:45 12-04-2009 

Lubbert Franken  
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Vanavond Polsmaten tussen een groep Kuifeenden een Rosse Stekelstaart verder 2 Bergeenden 2 Kluten 4 Witte Kwikstaarten 2 Putters 1 

Buizerd .  

20:14 12-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond nog even een uurtje rondgefietst bij Elburg. 1e zingende Braamsluiper op de hoek Kamperdijk/Oostelijke Rondweg (volkstuintjes). 

Vanaf de strekdam tenminste 3 Geoorde futen en 2-3 Gele kwikstaarten. Hier ook mijn eerste Visdiefjes (4 ex.).  

Bij het Rietland zingende Blauwborst en Rietzanger en een langsschietende IJsvogel.  

14:20 12-04-2009 

Johan Hettema  

Rond de middag bij Veluwemeer rietlanden in de bocht voor Elburg naar de brug een ooievaar, fouragerend; bij het Greppelveld: tafel/kuif en 

wilde eenden, 2 gele kwikstaarten.  

21:41 11-04-2009 

Wouter van Heusden  

Vanavond ook bij mij 3 Gierzwaluwen overvliegend; overdag een Ooievaar en de hele dag een Braamsluiper in de groenstrook langs het spoor 

(alle Beneluxlaan in Harderwijk).  

18:49 11-04-2009 

Benno van den Hoek  

In tegenstelling tot een week geleden waren er nu volop zingende Bonte vliegenvangers te horen op De Haere. Prachtig voorjaarsgeluidje weer! 

Verder op het kleine heideveld 3 zingende Boompiepers en een overvliegende Raaf. 

Roel Kreeft vertelde mij dat hij op 7 april zijn eerste Bonte vliegenvanger had op de Wezepse heide. Ook hier toen nog geen Gekraagde 

roodstaart.  

18:21 11-04-2009 

Jaap Denee  

Vanmorgen op Kamperhoek tenminste 4 Smellekens, 1 Rode Wouw, 1 Zwarte Wouw en 1 Ruigpootbuizerd. Een overvliegende Duinpieper die 

door een van de trektellers werd ontdekt, kon helaas te laat worden opgepikt en was voor mij niet meer als zodanig herkenbaar. Voor meer 

resultaten van vandaag vanaf de Kamperhoek: www.trektellen.nl .  

14:37 11-04-2009 

Jan van Os  

Gisteren om 7 uur nm boven de binnenstad van Harderwijk mijn eerste gierzwaluw van dit jaar.  

13:42 11-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met 10 personen (VBW + KNNV) langs de Delta Schuitenbeek gelopen in het kader van de BMP-inventarisatie (6.25-10.00 uur). De 

omstandigheden waren ideaal: vrijwel geen wind, droog (rond Nunspeet nog flinke buien) en heerlijke temperatuur. Zoals altijd in deze periode 

heel veel watervogels van diverse soorten, maar interpretatie van paren en territoriale mannen is erg lastig. Leuke soorten waren een paar 

roepende Regenwulpen, 1 zingende Rietzanger, paartje Krooneend, meerdere paartjes Zomertaling, 2 Kluten, 1 Lepelaar en heel veel Kemphanen 

(paar honderd vogels). Veel Grutto's en Kemphanen in de Putterpolder, maar ook veel Kemphanen wegvliegend van de buitenrand van de 

buitendam.  

11:23 11-04-2009 

Theo  

Vanmorgen op het Hulshorsterzand 

minimaal 3 territoria Gekraagde Roodstaart 

Veel Boompierpers 

Veel Boomleeuwerikken (ze waren eigenlijk de hele ochtend nergens niet te horen) 

Op drie locaties Zwarte Specht 

1 overvliegende Visarend 

5 Beflijsters 

4 wilde zwijnen  

11:10 11-04-2009 

Jaap Schröder  

Zojuist, zaterdag 11.00 uur, een Rode Wouw boven Mecklenburglaan 9, Harderwijk, langzaam zuidoostwaarts zeilend. Gisteravond, na eerder op 

woensdag, opnieuw 1 Gierzwaluw boven Zeepad, en 2 stuks boven binnenstad Harderwijk. 

22:15 10-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond m'n 1e Sprinkhaanzanger, Harderbroek plan Roerdomp.  

21:10 10-04-2009 

Lubbert Franken  

Vanmiddag omstreeks 13.00 uur 3 overvliegende Raven boven ons huis (Nassaulaan Nunspeet ) richting ZW. 

18:27 10-04-2009 

Rob Compaijen  

Vanmorgen langs de Drontermeerdijk: vijf langstrekkende Gele Kwikstaarten, een Bruine Kiekendief naar Noord, een roepende Keep, veel 

Appelvinken, een roepende Braamsluiper en een Groenpootruiter naar Oost.  

15:15 10-04-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen vroeg een Braamsluiper in de struiken bij camping Flevostrand.  

14:59 10-04-2009 

Theo  

5 minuten geleden een zwarte wouw (wauw!) boven de tuin (nunspeet). Doe hoogte won een koers zette richting harderwijk. 

in aansluiting op de zwartkoppen. 3 april zat hier de eerste in de tuin.  

21:33 09-04-2009 

Martin Jansen  

Gericht zoeken gaf mij vanavond 2 Porseleinhoentjes. Beide vogels bij het Drontermeer. Vogels af en toe roepend. Verder een kupende 

Waterral. Baai bij de Strekdam gaf 19 Geoorde Futen, groepjes van 9, 8 en 2.  

19:22 08-04-2009 

jaap schröder  
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Vandaag eerste zwartkop, fitis (beide milieutuin Weibeek) en boerenzwaluw (omgeving Hotel Baars) en, sorry Chris en Roel, gierzwaluw boven 

binnenstad Harderwijk (16.30 uur); mijn oude record van 15 april (2006) gesneuveld en voor het eerst gewonnen van bovenstaande collega's. 

Verder de gebruikelijke appelvinken boven wijk Slingerbos.  

07:21 08-04-2009 

Rob Compaijen  

Na het lezen van Benno's bericht, bedenk ik me dat ik vrijdag 03/04 op precies dezelfde locaties ook mijn eerste Zwartkoppen had.  

19:31 07-04-2009 

Martin Jansen  

Mooie week zo, vroege avond een Zwarte Wouw over de Korte Waarden/Veluwemeer, via de brug richting het Greppelveld. 

Bij de Elburgerbrug de eerste Visdiefjes, 8 stuks. Ook circa 75 Dwergmeeuw aanwezig.  

18:55 07-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond vanuit het werk (18.30 uur) nog even over landgoed Zwaluwenburg ('t Harde) gefietst. Hier net achter het kasteel ook al de eerste 

zingende Zwartkop en nabij de ingang bij de Eperweg nog een 2e vogel.  

16:14 07-04-2009 

Rob Compaijen  

Een aantal waarnemingen van de afgelopen dagen: 

04/04 - Baai Drontermeer: tenminste 4 Geoorde Futen, 2 Oeverzwaluwen en een overvliegende Gele Kwikstaart. Bovenheigraaf Oldebroek: 2 

zingende Zwarte Roodstaarten. 

05/04 - De Haere: mijn eerste zingende Boompieper. 

06/04 - De Dellen, Heerde: zingende Boomleeuwerik, en op twee plekken een zingende Boompieper. Daar ook een Zwarte Specht, een zingende 

Gekraagde Roodstaart (eerste), en een zingende Vuurgoudhaan. Op veel plekken bovendien nog roepende Appelvinken.   

13:24 07-04-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen Plan Roerdomp bezocht. Bosruiter 3, Zomertaling 6m/2vr. Rietzanger 2. Slobeend,Pijlstaarteend en Wintertaling 10tallen, Lepelaar 

3,Kemphaan 10,Tureluur10. 

21:33 06-04-2009 

Martin Jansen  

TOPAVOND!! Eerste zwoele stille avond en meteen erg mooi. 

Baai bij Strekdam/Rietland/Drontermeer 21 Geoorde Futen, waarschijnlijk doortrekkers allemaal want ook op de andere Randmeren worden 

ze volop gezien. 2 Paar Krooneend, nog een stuk of 20 Brilduikers (afgelopen zaterdag op Veluwemeer ook nog minimaal 50). Nabij het Rietland 

de 1e Rietzanger. Ook de 1e Snor, maar liefst 3 exemplaren.  

De verrassing kwam in de schemering, het heerlijke zweepslaggeluid van een Porseleinhoen. Beestje af en toe korte series roepend. Om hem te 

kietelen het geluid een paar keer nagebootst. Daar reageerde het beestje op door continu en lekker fanatiek te gaan roepen. De afgelopen 2 

jaar niet gehoord/gezien, was een welkome verrassing dus.  

20:34 06-04-2009 

Jan van Os  

Zojuist terugkerend van een behoorlijk eindje fietsen langs het Wolderwijd, viel het me op dat er veel futen dicht langs de kant, misschien op 

zoek naar nestgelegenheid waren. Daarnaast diverse kuifeenden, 2 x dodaars en in de burrt van Nijkerk nog heel veel ganzen, o.a. indische 

gans, gr.gans en nijlgans en ook behoorlijk aanwezig de grutto's en kluten.  

19:06 06-04-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen in het Harderbos diverse Zwartkoppen. Langs de Strangaperweg (ZFl.) 2 Blauwborstjes. Het Wolderwijd leverde 10 Dwergmeeuwen 

op en vooraan langs de Knardijk zaten 8 Krooneenden, 5m. 3vr.  

20:19 05-04-2009 

Benno van den Hoek  

Op de zandplaat in het Vossemeer vanmiddag een grote groep Grutto's en Wulpen, met daartussen zo'n 170 Kluten. Bij strand De Oase 

(tegenover Noordeinde) ook mijn eerste Huiszwaluw.  

19:47 05-04-2009 

Adrie Hottinga  

twee Raven - ter hoogte van Kerkweg 10 te Vorchten - 11.00 uur 

Eén Grote gele kwikstaart - Grift/Bonenburg Heerde - 16.00 uur 

Eén miauwende Steenuil - Kerkweg 10 Vorchten - 19.30 

14:06 05-04-2009 

Martin Jansen  

Zojuist vanuit de tuin(stoel) 2 Zwartkopmeeuwen. In groepje thermiekende meeuwen richting noord, kenmerkende mauwende roep, spierwitte 

onderdelen, kijker erop en bingo!  

12:28 05-04-2009 

Jan van Os  

In een dakgoot van de Grote Kerk in Harderwijk was een paartje kwikstaarten in een goot begonnen met het bouwen van een nest, doch een 

paar kauwen hebben het vredige tafreeltje na een uur verstoord en daarna de kwikstaarten niet meer gezien  

23:33 04-04-2009 

Adrie Hottinga  

4--4-2009 

Kerkweg 10 Vorchten 

1 pr Steenuil  

1 Kerkuil  in kapschuur krijsend  

23:29 04-04-2009 

Adrie Hottinga  

30 maart 2009 - één paar Brilduiker kolk ten noorden van landgoed Matanze/Terwolde en één paar Brilduiker kolkje Houtweg 

Oene/Ijsseldijk.   

4-04-2009 Landgoed Dellen te Heerde: 

14 Barmsijs 

1 pr Raaf 
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1 Kleine bonte specht 

1 Zwarte specht 

4 Boomleeuwerik 

3 Roodborsttapuit 

1 Geelgors 

1 Appelvink 

1 Boompier en ook Fitis en Tjiftjaf  

19:34 04-04-2009 

Martin Jansen  

Dit weekend is er een landelijke simultaantelling om de Krooneenden populatie in beeld te krijgen. Ik had er vandaag 262 (177m/85v).  

Stadsgracht Elburg 2. 

Drontermeer 3. 

Plasje bij Rivieracamping 16. 

Veluwemeer 163. 

Wolderwijd 78. 

Mooiste bijvangst was een vrouwtype Grote zee-eend bij Bremerberse hoek/Veluwemeer.  

17:14 04-04-2009 

Benno van den Hoek  

Op De Haere (Doornspijk) vanmiddag opvallend rustig. Naast de gebruikelijke bosvogels b.v. geen Boompieper en Boomleeuwerik op de 

heideveldjes en ook nog geen Bonte vliegenvanger te horen. Wel leuk waren 2 Geelgorzen op de Kraaienberg, nabij de schapenvijver.  

13:04 04-04-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer bij de Oase een 1e Huiszwaluw tussen vele Boertjes en Oevers. 

Rietland 3 Krooneend (2m/1v) en 9 Geoorde Fuut. 

Greppelveld 3 Zomertaling (2m/1v) en 3 Waterpiepers in zomerkleed. 

Plasje bij de Riviera 16 Krooneend (9m/7v). 

Smalle deel Veluwemeer 28 Krooneend (17m/11v) en 3 Geoorde Fuut.  

21:28 03-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond opnieuw een 15 tot 20 Geoorde fuutjes bij het Rietland. Nu meer naar de beek 500 meter NO van het kijkscherm. Ook 5 Zomertaling 

(3m/2v) en 3 Krooneend (2m/1v). In de stadgracht van Elburg zit sinds een week of 2 ook een paartje Krooneend.  

20:29 03-04-2009 

Benno van den Hoek  

Na enkele eerdere pogingen vanmiddag dan toch de eerste zingende Blauwborst voor het kijkscherm van het Rietland (Elburg). Halverwege de 

dijk naar de waterzuivering zong nog een 2e vogel.  

12:46 03-04-2009 

Jaap Denee  

Spectaculair trektelnieuws van de Kamperhoek bij de Ketelbrug van deze morgen gemeld door o.a. Hans ter Haar: een Alpengierzwaluw! De 

vogel kon vroeg opgepikt worden en er zijn foto's gemaakt. Ongetwijfeld staan deze in de loop van de dag op www.dutchbirding.nl en 

www.waarneming.nl. 

 

Het is nu echt begonnen!  

12:05 03-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen mijn eerste Zwarte roodstaart gehoord langs de Oostendorperstraatweg, rond een grote hal tegenover de begraafplaats 

Oosterwolde.  

21:29 02-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanaf de strekdam tussen 17.30 en 18.30 uur tenminste 7 Geoorde futen. Één vogel prachtig te zien vanaf de noordpunt van de dam en de 

overige vogels op grote afstand tegen de achterrand van het Rietland. Ze waren zelden tegelijk boven, dus lastig te tellen. Het zullen er vast 

meer zijn geweest. 

Gisteren nog vergeten te vermelden: 2 paartjes Krooneend in de plas naast het Riviera Park.  

20:52 02-04-2009 

Martin Jansen  

Vossemeer vanmiddag 1 Visarend. 

Drontermeer Rietland vanavond 1 man Bruine Kiek, 12 Geoorde Fuut.  

21:07 01-04-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Baai bij Strekdam/Rietland maar liefst 26 Geoorde Futen. Groepjes van 14, 2, 5, 1 en 4 stuks. Rietland 2 zingende Blauwborsten.  

20:59 01-04-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond tussen 17.30 en 18.30 uur nog even enkele locaties rond Elburg bezocht. Vanachter het Riviera Park met de zon in de rug mooi de 1e 

Dwergmeeuwtjes boven het Veluwemeer kunnen bekijken (15-20 ex.). Prachtige donkere ondervleugels dansend boven het water, maar nog geen 

donkere koppen er tussen (is nog vroeg). Vanuit het Riviera Park klonken tenminste 2 Fitissen (ook mijn eerste). Rond het Greppelveld niet veel 

bijzonders te zien en daarna nog even met lieslaarzen door de Korte Waarden gestruint. Hier alleen een opvliegende Watersnip (hoopte op 

Bokje). Vanaf de buitenrand wel mooi zicht op de 36-38 Flamingo's van diverse pluimage.  

17:51 01-04-2009 

Martin Jansen  

IJsselmeerdijk nabij de Flevocentrale m'n 1e Gele Kwik dit jaar. 

Veluwemeer 14 Dwergmeeuw.  

17:44 01-04-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag op diverse plaatsen paartjes krakeenden op een meter of 10 afstand van de wal voor Harderwijk.  

20:53 31-03-2009 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag in het Vossemeer op een zandplaat grote groepen Kluten, Grutto's en daar tussen in stond een Reuzenstern. Volop voorjaarstrek!!  
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19:33 31-03-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag aan de Maatweg (Elspeet) twee fouragerende boerenzwaluwen, me eerste dit jaar.  

20:55 30-03-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend op mijn werk (Flevocentrale) een 1e zingende Zwarte Roodstaart. 

Vanavond ongeveer hetzelfde rondje als Benno gefietst. 

Elburgerbrug 7 Dwergmeeuw en nog 1 Nonnetje. Ludgeruskerkje 36 Flamingo's (10 Euro, 1 Kleine, 1 Caraibische en de rest Chilenen). 

Rietland Drontermeer een 1e zingende Fitis, 1 zingende Blauwborst (dacht hem gisteren ook te horen), 1 vrouw Blauwe Kiek, 2 IJsvogel en 2 

groepjes Geoorde Fuut, totaal 6 stuks.  

19:19 30-03-2009 

Benno van den Hoek  

Zojuist nog even naar de strekdam en het Rietland bij Elburg gefietst. Hier het gebruikelijke spul, maar bij de strekdam nog geen nieuwe 

zomervogels. Erg leuk waren wel de 4 Geoorde futen in de baai achter de dam. 3 Vogels waren al heel mooi van kleur en hun koppen blonken in 

de zon. De 4e was hard op weg naar zomerkleed. Boven het Rietland vloog alsnog m'n eerste Bruine kiekendief (vrouw), waarvan ik nu zeker 

weet dat ik deze vogel gisteren ook zag. Verder nog erg stil in het riet hier.  

17:22 30-03-2009 

Jaap Schröder  

Weibeek Harderwijk, 29 maart 2009, 17.00 uur: IJsvogel  

11:06 30-03-2009 

Dimitri Mulder  

Voor de liefhebber: 

Er wordt een Roodhalsgans gemeld vanaf de Grote Praambult bij de OVP's. De vogel is gezien tussen meer dan 5.000 brandganzen die daar 

rondlopen... Veel plezier!  

20:56 29-03-2009 

Martin Jansen  

Vanavond Korte Waarden/Veluwemeer 1 Dwergmeeuw en 1 Bokje. Bij het Rietland 2 vrouw Blauwe kiek, slaapplaats.  

18:19 29-03-2009 

Benno van den Hoek  

Op de terugweg vanuit Noordeinde nog even bij Abberteiland en het Rietland Elburg gestopt. Op beide plekken veel foeragerende 

Boerenzwaluwen, met vrijwel zeker een aantal Oevers er tussen maar moeilijk te zien door afstand en tegenlicht. Geen Blauwborsten gehoord 

maar boven het Rietland wel een vrij zekere Bruine kiek gezien, die meteen het riet in dook. Het was een geheel bruine vogel en een Buizerd 

lijkt mij haast uitgesloten. Nog enige tijd gewacht, maar de vogel kwam niet meer tevoorschijn.  

17:39 28-03-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer nabij de Elburgerbrug 12 Dwergmeeuwtjes. Ook een 40 stuks Boerenzwaluw foeragerend op muggen boven het water, 6 

Kleine Mantelmeeuw. 

Bij de Kerkdijk 25 Flamingo's. 

Nieuwe plas nabij Riviera camping 7 Krooneend (4m/3v), 7 Dodaars en een Witgat. 

Brede deel Veluwemeer in verschillende groepjes 63 Krooneend (39m/24v). 

Heel verrassend daar een man Eider, leuke binnenwater soort. 

Bij het plasje in het Broekbos een zingende Blauwborst. 

Harderbroek Plan Roerdomp 1 paartje Zomertaling. Wolderwijd bij aquaduct 2 paar Krooneend.  

16:54 28-03-2009 

Theo Klos  

Zojuist 2 boerenzwaluwen gezien boven Kamperveen (Zuideinde). Het leek me nog erg vroeg, maar ik zie hier dat ze al een tijdje aanwezig zijn.  

14:08 28-03-2009 

Benno van den Hoek  

Vrijdagmiddag hoorde ik voor het eerst dit voorjaar de Groene specht weer in de omgeving van Oldebroek. De vogel riep vanuit het 

beukenbosje bij de begraafplaats op de hoek Bovenstraatweg/Mheneweg-Zuid en was van ver te horen. 

Vanmorgen ook een Groene specht mooi gehoord in een regenachtig bos nabij de Bijennatuurtuin in Nunspeet. Ondanks het petweer ging hier de 

basiscursus Vogelherkenning met veel enthousiasme en ca. 20 personen van start!  

11:05 24-03-2009 

Wim Smit  

17 maart eerste Zomertaling in Delta Schuitenbeek. Vanmorgen 4ex in het Harderbroek. Ook een Indische Gans en een Havik. Een Zwarte 

Zwaan in een weiland bij het Harderbos.  

23:37 23-03-2009 

Adrie Hottinga  

Vorchten: 13 maart 1 Tjiftjaf 

Renderklippen/Sprengenbos  19 maart: 1 Klapekster; 1 Appelvink; 2 Kleine bont specht; 1 Groene specht en 1 Zwarte specht 

Dellen BMP plot C - 21 maart: 1 Klapekster; 1 Raaf; 3 territoria Kruisbek 

20:23 23-03-2009 

Martin Jansen  

Vanavond even in het gemaaide rietland van de Korte Waarden/Veluwemeer rond lopen struinen. 1 Lepelaar, 3 Waterpiepers, 2 Bokjes en een 

hand vol Watersnippen. De Bokjes zoals gebruikelijk van onder de laarzen opvliegend.  

15:34 22-03-2009 

Benno van den Hoek  

Zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.00  uur ook nog even langs het Veluwemeer gestaan, net achter het Riviera park. Voor het Veluws 

Strandbad was inderdaad de grote groep Flamingo's goed te zien. Ik kwam op dat moment niet verder dan 32 vogels en kon de Kleine flamingo 

niet vinden. De afstand was ondanks de telescoop nog flink groot, dus mogelijk zat hij achter een andere vogel. De Caraibische stak 

daarentegen als een zuurstok af en liet de rest haast verbleken. Ook erg leuk vond ik de groep van ca. 30 Kluten die voor de Korte Waarden 

foerageerden. Die vogels kunnen dus ook prima uit de voeten op water van 1-1,5 meter diep.  

21:42 21-03-2009 

Michiel de Vries  

Vanmiddag in de Haspel bij Ermelo een vrouwtje Kleine Bonte Specht. gezien. Ik kon haar minuten lang bekijken. Erg leuk.  

20:46 21-03-2009 
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Martin Jansen  

Vanochtend vanuit tuin een grote groep Kramsvogels (100-150) richting noord. Ook 3 Ooievaars. Vanmiddag Greppelveld 1 Waterpieper in een 

slootkant. Veluwemeer bij de Elburgerbrug 33 Flamingo's (8 Grote, 23 Chilenen, 1 Kleine en 1 Caraibische) en 2 Boerenzwaluw. 

Rietland/Drontermeer 9 Boerenzwaluw, 3 Baardman, 1 IJsvogel.  

20:14 21-03-2009 

roel pannekoek  

Vanmorgen (za) vroeg op het Beekhuizerzand: wat Boomleeuweriken, Roodborsttapuiten en div. Grote bonte spechten. Niet echt veel zang. Ook: 

een Watersnip ! opvliegend, en overvliegend een Appelvink, 1 Kruisbek en een Barmsijs.  

17:02 20-03-2009 

Benno van den Hoek  

Het aantal Boerenzwaluwen rondom Elburg begint al verder toe te nemen. Vanmiddag op de dakrand van een bedrijfspand achter de 

waterzuivering zo'n 8 vogels kwetterend in de zon. Op de strekdam en ook elders zingen de Tjiftjaffen nu volop. Bij het Rietland nog een tijdje 

staan luisteren voor mogelijk een vroege Blauwborst, maar hier is het nog steeds stil. Wel veel Kuifeenden en Smienten op het Drontermeer 

daarachter. Nog geen Zomertaling daartussen.  

21:45 19-03-2009 

Michiel de Vries  

Vandaag mij eerste tjiftjaf gehoord op station Harderwijk terwijl ik gisterenmiddag in Ermelo al mijn eerste fitis hoorde.  

23:32 17-03-2009 

hans raaijmakers  

Hulshorsterzand 

vandaag op de eerste ronde voor broedvogel inventarisatie  

 

1 klapekster ( geen broedvogel)   

meerdere zingende boomleeuwerikken  

meerdere territoria roodborsttapuit  

havik, buizerd, zwarte specht, raaf,  veldleeuwerik . 

 

Wie ook wil inventariseren en het vak wil leren kan mij emailen  

20:45 16-03-2009 

Benno van den Hoek  

Vanavond uit het werk ook nog even een blik geworpen over het veld naast de Elburgse waterzuivering. Hier met tegenlicht 2 kwikken 

wegvliegend richting volkstuinencomplex. Was weinig van te maken, mogelijk zat de Rouwkwik er tussen. Vanaf de dijk de volkstuinen nog 

overgekeken, maar niets meer gevonden. Rond de waterzuivering wel op 2 plaatsen zingende Tjiftjaf (mijn 1e) en een zingende Boerenzwaluw in 

een boom.  

17:55 16-03-2009 

Martin Jansen  

Veluwemeer nabij de Elburgerbrug de vaste groep Flamingo's die er al een paar weken zitten. 10 Grote - (of Europese - ), 20 Chileense - , 1 

Caraibische -  en 1 Kleine Flamingo.  

18:43 15-03-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij de waterzuivering van Elburg/voormalige stortplaats, een prachtige man Rouwkwikstaart (roetzwarte bovendelen). Verder 

daar 4 Boerenzwaluwen en 2 Oeverzwaluwen (beide soorten heb ik nooit zo vroeg gezien). 

Veel vinkachtigen: Ringmussen, Kneutjes, Rietgorzen, Vinken, circa 20 Kepen en Groenlingen.  

Baai Drontermeer 2 man Rosse Stekelstaart.  

14:39 15-03-2009 

Gert van Veldhuizen  

Gisteren, zaterdag 14 maart, zag ik tijdens de ganzen- en zwanentelling voor SOVON, bij de Schuitenbeek, van heel dichtbij, een prachtige 

IJsvogel. Zij zijn er dus nog wel!  

21:41 14-03-2009 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 14/3/2009 tussen brug bij Nijkerk en Nulde, 18-19 uur: 

ca 400 grutto's op ondiepte in Delta-S.  west en ca 700 in DS oost, totaal ca 1100 ! 

DS-west nog ca 50 wulpen (tot voor kort vaak ca 400-500) 

Ruwweg  200 kemphanen ook in DS-oost. Ook 3 lepelaars. 

Grasland Putter polder tegenover DS-O ca 200 brandganzen 

Bij Putter gemaal 3 nonnetjes. 

En nog meer, wat ik niet geteld heb; nog steeds ook ca een paar duizend smienten in Nulder N + DS 

18:56 14-03-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen in de bossen rondom het Beekhuizerzand veel Mezen ,Vinken , Roodborstjes een enkele Zanglijster twee Heggemussen twee 

Kruisbekken twee overvliegende Raven een tiental Boomleeuwerikken en een Klapekster.  

16:07 14-03-2009 

Benno van den Hoek  

Vandaag een prachtige struinexcursie gehad door de polder Oosterwolde met maar liefst 16 deelnemers. Om 9.00 uur gestart vanaf de Groote 

Woldweg en eerst door de Riethaere richting Zomerdijk. Hier volop roepende Grutto's (een week geleden nog doodstil hier!), Wulpen, Kieviten, 

Graspiepers en Veldleeuweriken. Kortom: volop voorjaarssferen! Aan het einde van de Riethaere eerst 1 man Blauwe kiek, daarna een vrouw (ver 

weg), een vrouw Havik, weer een man Blauwe kiek (mogelijk zelfde, vorige wk. 2 verschillende) en een fraaie Slechtvalk op een prooi in het 

weiland. Hier volop zon en in de luwte voelde het al lekker aan. Via de Bolsmerksluis over de Zomerdijk naar Abberteiland en vandaar door de 

polder terug langs de eendenkooi. Langs de Groote Woldweg veel Kol- en Brandganzen niet ver van de weg. Met een deel van de groep daarna 

nog even een rondje om het Rietland Elburg gelopen. Meeste vogels waren buitendijks te zien, w.o. veel Kuifeend en Smient. Ook enkele 

Baardmannen roepend. De kers op de taart kwam naast de waterzuivering waar 2 Boerenzwaluwen langszwierden en bleven foerageren boven 

het weiland. Altijd een bijzonder moment om de eersten weer te zien! Hier ook veel vinkachtigen (w.o. Keep). Al met al ca. 45 soorten gezien. 

Een zeer geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is. 

15:13 14-03-2009 
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Rob Compaijen  

Vanmorgen langs de Burgemeester Frieswijkweg, te Doornspijk: één witkoppige Staartmees - blijft 'witkoppig' totdat ik Witkopstaartmees uit 

kan sluiten. Binnenkort nog maar eens gaan kijken. 

Vanmiddag voorjaar aan de Bovenweg. Zingende Zwarte Mezen, een Appelvink en een (vroege) Boerenzwaluw. Ook een jagend mannetje Havik.  

14:28 14-03-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Harderbroek wat lentegasten: 3 Zomertaling (2m/1v), 2 Bontbekplevier, 1 vrouw Bruine Kiek en 1 Kluut. Verder 3 Waterpiepers en 

1 vrouw Blauwe Kiek. 

Wolderwijd bij het eiland De Biezen 118 Krooneenden (36v). Nabij het aquaduct 8 Krooneend (3v). 

Bij de strandwallen van Hoophuizen 1 zingende Tjiftjaf.  

15:38 13-03-2009 

Evert  

Vanmiddag op Stakenbergerheide; verschillende buizerds (één met witte stuit en donkere buik, mogelijk ruigpoot?) mannetje en vrouwtje 

blauwe kiekendief, en een klapekster.  

15:16 13-03-2009 

Dimitri  

Gisteren mijn eerste 'zingende' tjiftjaf. wat een lentegevoel weer!  

19:22 09-03-2009 

Martin Jansen  

Laat in de middag nog 18 Wilde zwaan op het Veluwemeer. 2 dagen wind en volop recreanten (surfers en kitesurfers) maakt een verschil van 

ruim 200 vogels.  

15:08 08-03-2009 

Jan van Os  

Gisterenmiddag ff naar Nijkerk gewwest en in de polder heel veel grutto's, tureluurs, brandganden, indische ganzen en op het water 

kuifeenden, bergeenden, dodaar en een enkel fuut.  

19:24 07-03-2009 

Fiet van Beek  

Vanmiddag van Garderen naar Ermelo gelopen door het Speulderbos. Een vogeldrukte van belang: drie buizerds, twee zwarte spechten, veel 

goudhaantjes, pimpelmezen, koolmezen, staartmezen en vinken. Mooiste vandaag: een paartje goudvink nabij Drie.    

16:57 07-03-2009 

Dimitri Mulder  

Vanmiddag in onze straat, doelenstraat harderwijk vloog een ransuil over achtrna gezeten door meeuwen en kauwen. Het beestje vloog hierdoor 

lelijk tegen een ruit en ik kon hem versuft oprapen. Dierenambulance heeft hem meegenomen maar het zag ernaar uit dat hij niets had 

gebroken en alleen versuft was.  

15:47 07-03-2009 

Lubbert Franken  

Vanochtend Elspeterheide doorkruist eerst mist later volop zon , in de heide en af en toe in de lucht Veldleeuwerikken die het hoogste lied 

zongen. Verder achter de Stakenberg in de bossen enkele Grote Bonte Spechten een Zwarte Specht ,Koolmezen,Staartmezen, 

Pimpelmezen,Goudhaantjes, Vinken,Kraaien , Buizerds en twee Raven . Tegen de middag op de Elspeterheide twee Roodborsttapuiten en een 

Klapekster.  

14:05 07-03-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 235 Wilde zwaan, waarvan 28 juv. Verrassend ook nog weer een groepje van 24 Kleine zwanen (2 juv). 

Bij Polsmaten 16 Krooneend. Net als vorig jaar weer een enorm mannenoverschot, 11 man/ 5 vrouw.  

13:17 07-03-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen even een klein rondje Polder Oosterwolde gefietst (Blaauwsweg-Kamperdijk-Zomerdijk-Wijkerwoldweg-Driemerkenweg-

Winterdijk-Tempelweg). De Kieviten zijn al helemaal in voorjaarsstemming maar van Grutto's ontbrak hier nog elk spoor. Ook veel Graspiepers, 

waarvan al diverse op zangposten en als parachuutjes hangend in de lucht. Bij Rietland Elburg wat grotere piepers wegvliegend, mogelijk 

Waterpieper er tussen. Aan weerskanten van de Wijkerwoldweg een prachtige man Blauwe Kiekendief. Verder de gebruikelijke Grote 

zilverreigers.  

22:18 06-03-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag liep ik even door de Rooseveltlaan en zag in diverse tuinen keepen, groenlingen, staartmezen, heggemussen, boomkruiper en putters  

21:04 04-03-2009 

Gerard van Dijk  

Op 2 maart ca 21.30 uur een roepende bosuil ter plaatse van een houtwal evenwijdig aan de Bloemendaalse weg in de weilanden achter 

sportpark Luxool.  

21:03 04-03-2009 

Gerard van Dijk  

Op 1 maart 12.20 uur ca 80 kraanvogels boven Nuldernauw van Nijkerkerbrug richting Nulde. 

Op banken Delta Schuitenbeek west+oost in totaal 500-600 grutto's of meer. Ook dit tussen 12 en 13 uur. 

Kraanvogels door anderen ook op twee andere plaatsen waargenomen dezer dagen. 

17:36 04-03-2009 

Cornee Heij  

Op coordinaat: N5221274,E00541515. Dat is op de kruising van wijtgraagf-zomerweg kwamen 5 kraavogels over vliegen in de richting van 

nunspeet(hoophuizen). 

04-03-09,12:55uur 

14:17 04-03-2009 

Martin Jansen  

Gisteren nog 280 Wilde zwaan op het Veluwemeer (33 juv) en nog 1 Kleine zwaan. 

Bij Hoophuizen een mooi mannetje Blauwe Kiekendief.  

21:39 02-03-2009 

Christien Mouw  

Vanmorgen een Blauwe Kiekendief zien scheren boven de Stakenbergerheide. Daar tevens 1 Klapekster in boom gesingaleerd. Verder een grote 

groep Kramsvogels, fouragerend in de schapenweide, bij Nunspeterweg.  
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20:52 02-03-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag 8 Grote Flamingo's op het Veluwemeer en ook nog 9 Chilenen (bij Veluwe Strandbad). Op het brede deel bij Pierland werd een 

mannetje Eider gemeld (niet door mij gezien), leuke regio waarneming.  

16:54 02-03-2009 

Michiel de Vries  

Zaterdag 1 grote gele kwikstaart in een sloot langs het Beneluxpad ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein Het Tonselse Veld in 

Harderwijk. Verder in het Leuvenumse bos zwarte specht,havik en overvliegende appelvink. Op het Cyriasische veld 2 leeuwerikken en op De 

Haspel nog een roepende groene specht.  

22:37 01-03-2009 

Adrie Hottinga  

1-03-2009 22.00 

1 miauwende Steenuil Kerkweg 10 Vorchten 

1 kekkerende Ransuil dorp Vorchten  

19:34 01-03-2009 

Lubbert Franken  

Gisteren op de stakenberg enkele groepjes Veldleeuwerikken opvliegend vanuit de heide en vrolijk zingend, en een grote groep van ongeveer 30 

overvliegend. Verder wel een raaf gehoord maar niet gezien en een aantal Grote Bonte Spechten. In de buurt van de Liesberg vloog een Buizerd 

met een brede witte band op zijn staart( een ruigpoot ?).Vanmiddag op de Haere gewandeld en daar weer de Klapekster achteraan op de heide 

tegen de snelweg aan.  

18:58 01-03-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag ook nog even een tochtje langs het Veluwemeer gemaakt. Bij de monding Hierdense beek inderdaad leuke aantallen Wilde zwaan 

mooi kunnen bekijken. Hier ook redelijk wat Brilduikers. Ook hoorde ik kort een paar Grutto's en enkele Tureluurs. Op 2 plaatsen langs het 

meer vloog een Grote zilver. Beekjes nog wel afgetuurt op IJsvogel, maar niet gezien. Mogelijk toch een dreun gehad in januari.  

16:35 01-03-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 309 Wilde zwaan (34 juv), 4 Kleine zwaan, 3 Pontische Meeuw (allen adult), 42 Krooneend. 

Bij de Wilde zwanen zat 1 familie met 8 jongen (afgezonderd van de rest en zeker 2 ad. + 8 juv!!). Waarschijnlijk een paar geadopteerden erbij, 

komt wel vaker voor bij zwanen dat afgescheiden jongen zich aansluiten bij een andere familie.  

12:46 01-03-2009 

Johan Hettema  

rond 12 uur vanmiddag aan einde van Oude Molenweg: een solitaire kraanvogel (op foto gekregen!), hoog vliegend, trage vleugelslag; enkele grote 

zilverreigers, een viertal hazen door de weilanden sprintend.  

23:13 28-02-2009 

Adrie Hottinga  

28 februari: 22 Scholekster - Vorchterwaarden 

28 februari: 1 Appelvink Vorchten Kerkweg 10 

28 februari: 1 Grote gele kwikstaart Vorchten Kerkweg 10  

19:13 28-02-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag nadat de nevel opgetrokken was, maar liefst 337 Wilde zwanen op het Veluwemeer, waarvan 39 juvenielen. Ongekende aantallen 

voor Nederlandse begrippen en dat ook nog op de laatste dag van februari. Andere gebieden in Nederland zijn al grotendeels leeggelopen.  Nu 

ook wat nieuwe vogels er tussen, herkenbaar aan vuil op het verenkleed. Dat zie je bij Wilde en Kleine zwanen wel vaker, wordt veroorzaakt 

door ijzerhoudend water, geeft roestbruinige verkleuring. Ook het nu hogere jongenpercentage geeft aan dat er andere vogels tussen zitten. 

De vogel 7S55 (blauwe halsring) met haar 2 jongen was ook weer aanwezig. 

Bij Hoophuizen ook 2 Pontische Meeuwen, 1 Witgat, 1 man Krooneend en nog heel veel Brilduikers. Ook 2 Tureluurs, mijn eersten dit jaar.  

18:37 28-02-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag op de Ermelose Hei 2 klapeksters.  

13:38 25-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 302 Wilde zwanen, wv. 24 juv.  

18:32 24-02-2009 

Christien Mouw  

Maandagmorgen vier luid zingende Veldleeuweriken gesingaleerd boven de Stakenberger heide. In bos aldaar lachende Zwarte Specht en 

roffelende Bonte Specht.  

20:30 22-02-2009 

Gerard van Dijk  

Zondag 22-2-2009 

Delta Schuitenbeek-west de eerste grutto's op de ondieptes die hier i.v.m. winterpeil en afwaaiining meestal tot eind maart aanwezig zijn. Rond 

12.30 uur ca 300 grutto's op een ondiepte, en ca 500 wulpen op een andere. Meestal worden deze banken als slaapplaats voor steltlopers 

gebruikt, nu overdag. 

Aan de westkant van de Arkervaart ook ca 40 grutto's op grasland. Er zaten waarschijnlijk nog veel meer in de polder en dus niet alleen op de 

banken. 

Op de WIWO/NSW-dag in Utrecht gisteren werd er op gewezen dat er vaak veel Ijslandse grutto's tussen zitten, niet alleen in het westen, 

maar ook aan de IJssel, Nu niet bekeken. 

12:08 22-02-2009 

Martin Jansen  

Gisteren veel trek over Elburg. Een groep van 85 tot 90 Kleine zwanen, de hele dag Kievitten en ook een groepje van 4 Grutto's. 

Vanochtend Polsmaten 1 Grote Gele Kwik. Bad Hoophuizen circa 30 Appelvinken in 2 groepen. Is daar vaste prik in deze tijd van het jaar.  

Veluwemeer nog 229 Wilde zwanen (23 juv) en 32 Kleine Zwanen (2 juv). Ook 2 grote groepen Kleine zwaan over naar noordoost, totaal 111 

vogels. Verder 1 Pontische meeuw.  

17:15 21-02-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag de eerste aarzelende zang van een Boomleeuwerik op het Beekhuizer Zand.  Voor mij erg vroeg ,het begin is er.  

mailto:michieldevries10@gmail.com
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:l.franken7@chello.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:christien@elspeet.info
mailto:gervandijk@hetnet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl


16:25 21-02-2009 

Lubbert Franken  

Vanmorgen op het voormalige Kazerneterrein Generaal Winkelman 2 Raven die twijgjes uit een berkenboom haalden en er mee wegvlogen ( aan 

het nestelen ?)  verder een groep van 9 Vlaamse Gaaien,Boomklevers, Mezen ,Grote Bonte Spechten ,Kraaien en een roepende Zwarte Specht 

die ik na enig speurwerk boven in een kruin van een boom zag zitten. Onder tussen was het middag en terug lopend naar de Stakenberg zag ik 

op de heide een foeragerende Klapekster bij de uitkijktoren . Door de heide lopend nog een aantal opvliegende graspiepers.  

15:54 21-02-2009 

Rob Compaijen  

Zojuist bij de Ludgeruskerk aan het Veluwemeer mijn eerste Grutto's van dit jaar; twee exemplaren. Daar ook sterke trek van 

Veldleeuwerikken: ze kwamen soms in groepen van meer dan 20 exemplaren langsgevlogen. Een stukje verder richting Nunspeet een fraaie man 

Blauwe Kiekendief.    

14:32 21-02-2009 

Jaap Schröder  

Wakker worden met de eerste nog wat zoekende vinkenslag van dit jaar: dus er op uit. Zingende Appelvinken (Hwijk Nassaulaan en Vondellaan). 

Aan randmeerkust wemelde het van de jagers (nee, die met zo'n geweer). Dankzij hun drijvers (mag dat?!) een opvliengde Roerdomp uit riet bij 

monding Hierdense Beek. Bij Bloemkampen vrouwtje Roodborsttapuit. Bij Polsmaten twee Gr Zilverreigers, Brilduikers nog wat Kl Zwanen. 

Hoogtepunt maar geen verrassing meer voor hen die mij voorgingen in hetzelfde gebied: minutenlang een Zeearend cirkelend boven 

Killenbeekweg.  

09:54 21-02-2009 

Jaap Schröder  

Vrijdag 20 feb 14.00 uur, IJsvogel (vrouw) bij Beek Hooge Geest ('Texaco' A28).  

16:16 20-02-2009 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 343 Wilde zwaan, 23 juv. Daarbij 1 geringde vogel, de 1C07. Heeft de afgelopen maand steeds in de Flevopolder 

gezeten tussen Zeewolde en Lelystad. 

Ook nog 61 Kleine zwaan.  

10:51 20-02-2009 

Wim Janszen  

  3 Appelvinken 2 man 1 vrouw olmenlaan  Harderwijk  

11:40 19-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend voor de sneeuw uit veel trek ri. NO. 

Circa 2000-2500 ganzen en 2 groepen Kleine zwaan, 76 en 14 stuks.  

21:35 18-02-2009 

Wim Smit  

Ook vandaag weer 2 Pestvogels in de omgeving van de basisschool-Plan Frankrijk-Harderwijk.  

20:03 16-02-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag bij een vriend in Woerden op visite en daar zag ik dit jaar voor het eerst een tjiftjaf. Bij navraag bleek dat hij er enkele dagen te 

zijn.  

18:36 16-02-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag rond 16:45 uur 2 Zeearenden op het nieuwe deel van de Polsmatendam.   

Totaal 323 Wilde zwaan, wv. 26 juv. Nog 87 Kleine zwaan. 

Hierden Oostermeen 1 man Blauwe kiek.  

13:11 15-02-2009 

Lubbert Franken  

Gistermiddag op de Haere 3 Buizerds 2 Raven 1 Boomklever.  

12:14 15-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend 5 groepen Klein zwaan naar NO over ons huis, totaal 120 exemplaren. Voor het front uit ook veel ganzentrek.  

19:08 14-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend maar liefst 352 Wilde zwaan Veluwemeer. Bijna alles tussen de eilanden De Snip en Pierland. Na 1 nachtvorst al weer veel ijs. Ook 

2 Pontische Meeuw en 104 Kleine zwaan. Om 08:30 uur een groep van 45 Kleine zwaan over ons huis richting noordoost, de trek voor deze soort 

is al in volle gang. 

15:36 14-02-2009 

Jan van Os  

Omstreeks half twaalf vloog er een zeearend, achterna gezeten door meeuwen, over Harderwijk, in de omgeving van het St. Jansdal  

12:10 13-02-2009 

Wim Smit  

Zowel gisteren als vandaag 2 Pestvogels in Plan Frankrijk-Harderwijk.  

23:29 12-02-2009 

Hans Raaijmakers  

resultaten nationale klapekster telling 

 

Ik heb in december en januarie meegedaan aan een landelijke telling van klapeksters. 

ik zal de klap eksters in onze omgeving even door geven 

 

Ermeloseheide                                   2 klapeksters 

Speuldserveld en Houtdorperveld       3 klapeksters 

Stakerberger en Elspeterheide          3 klapeksters 

Vierhouterheide                                2 klapeksters 

Noorderheide                                    1 klapekster 

Hulshorsterzand                               1 klapekster 

heide veld op landgoed staverden     1 klapekster. 
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Deze gebieden worden sinds december 2007 elke  winter 2 keer geteld op klapeksters. 

meer liefhebbers zijn altijd welkom. gezien er meer heide terreinen zijn op de Veluwe dan overal tellers voor. 

 

Op www.waarneming.nl is een overzicht van de gehele landelijke telling.  

daar staan o.a. mijn waarnemingen bij. 

 

iedereen kan zijn waarnemingen op waarneming.nl doorgeven. 

 

Hiermee heb ik de plaatselijke vogelwacht op de hoogte gehouden over klapeksters die overwinteren.   Helaas heb ik in 1999 de laatste 

broedgeval van klapekster in Nederland  op mijn naam staan, hopelijk komt ie ook als broedvogel terug. 

 

groeten hans raaijmakers    

23:17 12-02-2009 

Hans raaijmakers  

Hallo 

 

een halfuur geleden toen ik een rondje liep met mijn hond hoorde ik weer de steenuilen. 

 

misschien een idee om eens deze regio overal steenuil waarnemingen te verzamelen en te monitoren.   

 

Verder in mijn tuin op de voederplank  te hulshorst omgeving hessenweg 

 

roodborst winterkong staartmees ( witkopstaartmees, maar voorlopig met gebrek aan zekerheid) 

koolmees , pimpelmees goedvink vink appelvink merel zanglijster eekhoorn vlaamsegaai groenling huismus ringmus heggemus kuifmees 

zwartemees boomkruiper boomklever spreeuw goudhaan  

en mijn  kat die niet de vogels pakt, maar wel andere katten weg jaagt van mijn voeder plank. 

Mijn kat is vogelbeschermer.  

23:09 12-02-2009 

Hans Raaijmakers  

Kolganzen aan de noordrand van ons gebied 

 

op 5 februarie heb ik langs de noordrand van ons gebied zeg maar omgeving Vorichter uiterwaarden en Hattum en Oene / epe  diverse groepen 

kolganzen van over de duizenden verder veel grote zilverreigers ( tegenwoordig zie ik die meer dan de blauwe)  vooral het ijsselgebied is voor 

kolganzen in trek 

 

Ik heb daar rond gereden om halsband kleurringen af te lezen. 

Ik rij het hele land door met mijn auto/brommobiel om kolganzen halsband kleuringen af te lezen.  ( ik heb al heel wat nachten in mijn auto 

geslapen in dikke slaapzak ) 

   Wie daar komt probeer ze dan af te lezen.  ( niets is verplicht uiteraard) 

Voor informatie over aflezen van kolganzen kunt u vinden op www.geese.nl 

Als u waarnemingen heeft kunt een account aanvragen en de aflezingen online melden daar  

18:52 12-02-2009 

Hans Raaijmakers  

hallo 

 

Een ander vraagje ipv waarnemingen. 

 

Omdat ik nu de leeftijd heb die tegen de 40 jaar aan loopt, merk ik dat ik niet dezelfde uithoudingsvermogen heb als toen ik in de 20 was.  Ik 

deed nog al veel. 

Daarom vraag ik of er mensen zijn die graag aan broedvogel inventarisatie willen doen en een deel van mijn plots willen overnemen of 

gezamenlijk te doen. 

Ik ga zelf nog zeker door met broedvogel inventarisatie, maar moet wel dingen afstoten. 

Wie zin heeft om plots voort te zetten. mag mij e-mailen op fauna-monitoring@live.nl 

 

Ook ben ik bereid mensen met onvoldoende kennis er voor op te leiden 

 

Met vriendelijke groeten Hans Raaijmakers  

18:37 12-02-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 321 Wilde zwanen, waarvan 28 juv. 

Ook nog 133 Kleine zwanen waarvan 1 jong. 

Verder een Zeearend bij Polsmaten (vliegend naar eiland De Kwak), Hoophuizen een Grote Gele Kwik en Polsmaten een Waterpieper.  

20:34 11-02-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag zaten 2 Pestvogels in Harderwijk-Plan Frankrijk-omgeving basisschool op de Gelderse Roos in de tuin van de waarnemer:  Ard Smit.  

13:30 11-02-2009 

Jan van Os  

Vanmorgen met de auto op en neer naar Elburg geweest en was ondedr de indruk van de enorme aantal kuifeenden, vanaf Harderwijk tot de 

brug van Elburg, daarnaast een behoorlijk aantal tafeleenden, op het land honderden knobbelzwanen, diverse grote zilverreigers en enkele 

blauwereigers en een ooievaar. 

Op de terug weg omstreeks 12 uur werd ik getrakkeerd op 2 zeearenden die rondjes draaiden boven het Veluwemeer. Bij Walibie enkele 

toppers op het meer en 2 bergeenden. 

Door de zeearenden waren er veel eenden en ganzen in de lucht. Af en toe ook een een torenvalk en hier en daar een buizerd. 

17:28 09-02-2009 

Martin Jansen  
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Vanmiddag Veluwemeer 374 Wilde zwanen. Erg bijzonder zo'n hoog aantal. Ook nog 189 Kleine zwaan, voor de 2e week van februari ook leuk. 

De voorjaarstrek van de Kleine zwaan loopt al volop, gisterochtend tussen 8 en 9 uur al weer grote groepen naar het noordoosten. 

Opvallend veel Pontische Meeuwen, bij Pierland 1 ad., bij Hoophuizen 3 ad. en  1 2e kj., bij Polsmaten 2 ad. Ook 1 ad. Geelpootmeeuw en een stuk 

of 15 Zilvermeeuwen.  

15:10 09-02-2009 

Evert Meijer  

Al sinds een week of 2 zitten er iedere dag  in mijn woonplaats Elspeet, in de straat een paartje goudvinken! echt prachtig te bewonderen.  

15:06 09-02-2009 

Helma Schoonhoven  

Bij Hoophuizen helaas niks te zien; bij Polsmaten was het eveneens rustig. Wel een 25-tal Kramsvogels in het weiland bij het water.  

14:50 09-02-2009 

Jan van Os  

Onderweg naar de tandarst liep ik nog ff langs het Wolderwijd en in de elzenbomen een tiental putters en zeker 30 sijsje, waaronder 

enkele barmsijzen. 

Op het Wolderwijd nog een flink aantal tafeleenden en kuifeenden en natuurlijk de knobbelzwanen en meerkoeten.  

12:44 09-02-2009 

Jan van Os  

Tussen de middag liep ik even door het parkje aan het Hogepad te Harderwijk en zag een boomkruiper, een lijster, een tiental vinken, wat 

koolmezen en tot mijn grote verbazing 3 goudvinken.  

19:05 07-02-2009 

Evert Meijer  

Vanmiddag op de Elspeter heide; 1 jagende slechtvalk, 1 klapekster, in schapenweide een kramsvogel en 1 raaf.  

16:34 07-02-2009 

Lubbert Franken  

Vanmiddag op de Haere na veel geduld de Klapekster een kwartier lang kunnen volgen, ook enkele Kuifmezen een Zwartemees , Boomkruiper , 

Grote Specht en twee Buizerds. Terug lopend hoorde ik voor mij een onbekende (alarm) roep en zag en hoorde voor de eerste keer een Groene 

Specht.  

11:27 07-02-2009 

Helma Schoonhoven  

Vraagje: is de Zeearend al gesignaleerd in de polder bij Noordeinde?  

18:39 06-02-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag ff naar Hoophuizen geweest enhad geluk want er was een zeearend aan het jagen, doch helaas ging de prooi richting de polder. 

Diverse wilde zwanen en bij Polsmaten een 20 bergeenden, een paar krote zilverreigers en veel vinken.  

16:35 06-02-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag 14:45 uur een Zeearend recht over ons huis (Elburg). Leek mij van het Drontermeer te komen, ging richting Korte 

Waarden/Veluwemeer.  

15:35 06-02-2009 

Wim Smit  

Vanmorgen zat en vloog een Zeearend bij de monding van de Hierdense Beek . De vogel vloog richting Polsmaten. De lichte/gevlekte rug, 

geelachtige snavel en het begin van de witte staart  waren in de zon goed zichtbaar. 3e jaar?  

09:17 06-02-2009 

Martin Jansen  

Gistermiddag Veluwemeer 314 Wilde zwaan (36 juv.) en 195 Kleine zwaan. Verder 2 Pontische Meeuw en 3 Witgatten.  

23:54 03-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend een 1e winter Zeearend bij het eiland De Kwak in het Veluwemeer. Zat later in een boom op het eiland.  

Er is daar een plaats waar de Wilde zwanen in het donker vlak bij de oever foerageren. In de ochtendschemering aanwezig en voor het gevoel 

omringd door 125 Whoopers, fantastisch, alleen het geluid al.  

00:05 03-02-2009 

Sjoerd Radstaak  

Hmm, kan er mbt de Visarend geen sprake zijn van een vergissing en betreft het toch een Zeearend? Lijkt me gezien de waarnemingen van de 

afgelopen dagen en de tijd van het jaar(!) meer voor hand liggend. Ben benieuwd wat er dan aan de vogel is gezien, want 'vogelaars met 

voldoende ervaring' is geen kenmerk van Visarend.  

21:07 02-02-2009 

Adrie Hottinga  

Op zondag 1 februari de KNNV Epe en Heerde roofvogeltelling in de omgeving Vorchten en Veessen uitgevoerd met Gerrit-jan van Dijk. Naast 

vier Grote zilverreigers en een vrouwtje Blauwe kiek erg weinig Buizerds. 

In het Wapenvelderbroek en directe omgeving de volgende aantallen ganzen. 

Kolgans 7567, Toendrarietgans 2, Taigarietgans 1, Brandgans 80, Grauwe gans 1415, Soepgans 6, Canadese gans 10, Roodhalsgans 1, Nijlgans 2, 

Knobbelzwaan 3.  Eén zwarte kolhalsring afgelezen: UGL. Ook bij Nijbroek circa 3000 Kollen.  

Als topper twee Slechtvalken, waarvan er één met een Houtduif in de klauwen achtervolgt werd door drie Buizerds. Houtduif als een torpedo 

op de grond en veel tumult om de honger te stillen. 

16:18 02-02-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend een Zeearend op het ijs nabij Polsmaten (tegenover de Hotelboot).  

13:30 02-02-2009 

Holtland  

Antwoord aan Jaap Denee, 

 

Ik heb de visarend niet zelf gezien, maar hoorde het zondag van twee vogelaars met voldoende ervaring om een andere soort uit te sluiten. De 

waarneming was trouwens zaterdag en niet zoals ik eerder schreef vrijdag. 

 

Hgr Jacko  

11:30 02-02-2009 
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Mark Hoksberg  

Zondag 1-2 ben ik met een paar geïnteresseerden naar het Veluwemeer gegaan in de hoop de Zeearenden te kunnen laten zien. Helaas niet 

gelukt, maar toch weer leuke waarnemingen. Bij de monding van de Hierdense beek liep een Roerdomp in de struiken, die in een semi-

paalhouding heel mooi beeldvullend in de scoop paste. Op hetzelfde moment (en waar kijk je dan) vlogen twee mannetjes Blauwe kiekendief 

achter ons heen en weer. Uit een zijsloot schoot een Witgatje op.  

 

Op het Veluwemeer vele tientallen Brilduikers, tientallen Nonnetjes, enkele Bergeenden en Pijlstaarten en ook aardig wat Zilvermeeuwen en 

Grote mantelmeeuwen. De Zilvermeeuwen lieten mooi zien hoe ze aan eten komen: bovenop de Meerkoeten duiken als die bovenkomen met 

mosseltjes (?) en het afhandig maken. Ze vissen zelf uit het ondiepe water ook de grote zoetwatermosselen op om die stuk te gooien op het ijs. 

En dat lukt aardig zo te zien, ook de jonge beesten.  

 

Verder nog steeds veel zwanen, waaronder ook veel Wilde zwanen die zich heel mooi laten zien en horen. Prachtige dingen gezien; wel gruwelijk 

koud gehad.  

09:50 02-02-2009 

Jaap Denee  

<<Vandaag hoorde ik dat er afgelopen vrijdag bij de Nijkerkerbrug een visarend is gezien>>  

 

Dat zou heel bijzonder zijn: Visarenden zijn zeldzaam in deze tijd van het jaar. Heb je meer informatie, Jacko?  

21:15 01-02-2009 

Jacko Holtland  

Vandaag hoorde ik dat er afgelopen vrijdag bij de Nijkerkerbrug een visarend is gezien  

19:42 01-02-2009 

Martin Jansen  

Sjoerd, 

De Kleine zwaan 990A is op 17 december jl. gevangen en geringd in de Flevopolder bij de Abbertweg, ik was daar zelf bij aanwezig. Is ongeveer 

2 km van de locatie waar jij hem zag (en ik later vanmiddag ook). 

Het is een mannetje wat sinds de vangst in deze omgeving zit. Deze vogel is gevangen in het kader van een onderzoek naar vogelgriep (NIOO-

KNAW en het Erasmus MC). Tot de eerste vorstperiode zat hij op het Drontermeer, sindsdien regelmatig op het grasland nabij rest. de Fazant 

(Spijkweg). Zie voor meer info http://www.nioo.knaw.nl/content/15-december-2008-onderzoek-naar-oorzaak-verspreiding-vogelgriepvirussen 

19:28 01-02-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag boven het eiland Pierland tegenover Hoophuizen/Veluwemeer 1 Zeearend. Het was het beest (3e winter?) welke ook door Mark en 

Wim beschreven is.  

Voor de jachthaven bij Bremerbergse hoek (Aqua centrum) 125 Wilde zwanen die verjaagd werden door een windsurfer (ook weer de gerinde 

vogel 7S55). Op de oever stond ik al te rillen achter de scoop. 

Prachtige beelden, veel drijvend ijs en vogels die zich prima weten te handhaven onder deze barre omstandigheden.  

19:25 01-02-2009 

Sjoerd Radstaak  

Vandaag van 13.45 - 16.45 gevogeld. Bij de brug van Elburg 13 Nonnetjes (5m/8v) & 9 Grote Zaagbekken (3v/6m). Aan de Flevokant op de 

akkers links 2 grote groepen zwanen met in de 1ste groep 52 Kleine Zwanen en 1 Wilde Zwaan, in de tweede groep 1 jonge Wilde Zwaan. In de 

eerste groep ook een geringe Kleine Zwaan: gele band met zwarte inscriptie A990. Een bekende? In een slootje nabij een opvliegend en 

roepend Witgatje. Aan het begin van de Mheenweg (nabij Oostelijke Rondweg) een groep met Grauwe, Kol- en 62 Toendrarietganzen. Hier ook 

een roepende Waterpieper in een slootje. Vervolgens 6 km tegen de wind in naar Noordeinde en met de wind opzij via de Kleine Woldweg weer 

terug: de Elfstedentocht van '54 is er niks bij... En dan ook nog eens geen vogel te bekennen. 1 Grote Zilverreiger, aan het Oosterwoldse begin 

van de Kleine Woldweg. Al met al voor die paar uurtjes wel tevree.  

15:12 01-02-2009 

Johan Hettema  

rond een uur vanmiddag:  einde Oude Molenweg een mannetje blauw kiek, en een groep ganzen van diverse pluimage: 2 nijlgans, grauwe ganzen, 

kolganzen en een aantal 5-6 taigarietganzen; div kramsvogels. Bovendien een steltloper aan de kant van een sloot, steeds een 50-100 m 

verdervliegend wanneer ik tedicht bijkwam. Op de foto gekregen: donkere vleugels zowel boven- als onderzijde, witte buik en borst : 

gedetermineerd als witgatje, later in de boeken terug gevonden dat ze 's winters in sloten voorkomen, solitair, en plots opvliegen. Zal de foto 

door deskundigen laten checken  

08:38 01-02-2009 

Jan van Os  

Gisterenmiddag  een rondje Kasteel Staverden gedaan, en vanaf het parkeerterrein bij de eerste de beste poel lagen wel 35 manderijneenden 

tussen een 50 wilde (park)eenden. 

Verder op het maisland een dertig vinken en wat kramsvogels.  

Over de route verspreid hier en daar een koolmees, staartmees en een roodborstje. 

In z'n totaliteit was er niet zoveel tezien.  

17:58 31-01-2009 

Wim Smit  

Om half 1 vlogen 2 Zeearenden boven het eiland voor Hoophuizen,.Ze vlogen vlak bij elkaar, deden schijnaanvallen, prachtig. Een had een 

duidelijk lichte rug. Witte staart niet gezien.  

17:36 31-01-2009 

Martin Jansen  

Namiddag Veluwemeer 310 Wilde zwanen en 168 Kleine zwaan. 

De grote rovers niet gezien.  

17:10 31-01-2009 

Evert Meijer  

vanmiddag op het veluwe meer, veel kleine, wilde en knobbelzwanen. nonnetjes en erg veel kuifeenden. helaas de zeearenden, die rond de zelfde 

tijd gemeld waren, gemist.  

14:14 31-01-2009 

Theo den Hertog  

Op de Haere vanochtend een Klapekster  

13:07 31-01-2009 

Mark Hoksberg  
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Vanmorgen maar liefst drie onvolwassen zeearenden op het Veluwemeer. Ze zitten soms op het ijs maar zijn best actief en dan cirkelen en 

donderjagen ze wat met elkaar of met kraaien. Ze zijn zeker met een telescoop erg mooi te zien. Zo te zien waren ze alledrie ongeringd. Twee 

beesten hebben nog behoorlijk donkere koppen, de derde is lichter en heeft al aardig wat geel in de snavel en is dus wat ouder. Ik kon ze vooral 

goed zien vanaf Bad Hoophuizen, einde Varelseweg te Hulshorst. (wel even melden bij de receptie). Verder veel Wilde en wat Kleine zwanen, 

Brilduikers, Nonnetje en diverse ganzen waaronder ook Toendrarietganzen. Eerder gemelde Parelduiker helaas niet gevonden. 

19:18 30-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij Zalk 1 Taigarietgans. 

Gistermiddag Ketelmeerdijk nabij Ketelhaven 1 man Middelste Zaagbek.  

18:01 30-01-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag een rondje buitenkant van de stad gelopen en was toch verbaasd wat er zoal was te zien. In de vissershaven een dodaars en een 

stormmeeuw en langs de boulevard veel knobbelzwanen, meerkoeten en kokmeeuwen, terwijl er tov het verzorgingstehuis diverse tafeleenden, 

waterkipjes, kuifeenden waren te zien. In het parkje diverse vinken, merels, groenlingen, koolmezen, roodborst en een turkse tortel, diverse 

kauwtjes en houtduiven. 

Bij iemand in de tuin op de voederplek 9 staartmezen, koolmezen, glagkopmees, roodborst en diver mussen en ook nog een heggemus.  

11:56 29-01-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer een Parelduiker. Beest is te zien vanaf de Harderdijk (N306) vanaf het parkeerplaatsje bij het waterskicentrum. 

Lastig te determineren door de laagstaande zon.  

17:25 28-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer opnieuw een extreme telling Wilde zwaan, 347 exemplaren waarvan 28 juvenielen. Op het brede deel voor Polsmaten-

Hoophuizen nog 164 Kleine zwaan, geen jongen. De eerste zwanen beginnen al weer naar het oosten te trekken, de afgelopen week bij Zalk een 

vogel die midden januari nog in Engeland zat (ring AVB). 

Voor Hoophuizen 1 jagende Zeearend boven een grote groep Meerkoeten, de tweede vogel vandaag helaas niet gezien. Vanmiddag daar een 

prachtig sfeertje, nevelig, koud en geen verstoring door mensen. Net ten zuidwesten van Hoophuizen 2 Lepelaars en 1 Witgat. Oude Zeeweg 1 

3e kj man Blauwe Kiekendief, zat in het land een prooi te plukken.  

17:26 27-01-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag een verrassing. Op zoek naar de Zeearend ,vlogen 2 ex ter hoogte van Hoophuizen. 

Eerst vloog een vogel , op jacht naar Meerkoeten, richting Polsmaten. Toen we daar gingen kijken vloog de vogel terug naar Hoophuizen waar 

zich een 2e ex bij de eerste voegde. 

Meerkoeten genoeg, misschien blijven ze een poosje.  

19:32 26-01-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag om  ongeveer 2uur zat de Zeearend op de zandplaat bij de monding van de Hierdense Beek. De vogel vloog naar de achterkant van 

het eiland voor Hoophuizen, goed te vanaf Polsmaten.  

13:51 25-01-2009 

Martin Jansen  

Mooie ochtend aan het Veluwemeer. 

Uitschieter was een prachtige waarneming van een Zeearend. Beest zat bij de monding van de Hierdense Beek op de zandplaat. Na een tijdje 

vloog ie op en ging richting een grote groep Meerkoeten, paniek en de meesten op de wieken. Een paar doken er echter onder en daar was het 

die grote jongen om te doen. Zeearend biddend boven het water (hangende poten, geen ringen), steeds verder zakkend. Uiteindelijk liet hij 

zich het water in zakken en kwam boven met een Meerkoet. Beeste werd opgepeuzeld op de zandplaat. 

Verder opnieuw spectuculair hoge aantallen Wilde zwaan, maar liefst 335!!. Daar 29 juvenielen tussen. 1 vogel met een ring, de 7S55. Eerder 

in november waargenomen op het Veluwemeer, daarna zat ie in de Flevopolder bij Almere. Vanaf eind december weer op het Veluwemeer. Had in 

november 3 jongen, nu nog 2.  

Verder nog 182 Kleine zwanen. Bij Hierden-Oostermeen een ad. man Blauwe Kiekendief.  

19:34 24-01-2009 

Lubbert Franken  

Vanmiddag op de heide van de Heare te doornspijk voor de derde keer in vier weken een Klapekster waargenomen,teruglopend naar de 

zandverstuiving twee overvliegende Raven richting Z.W. 5 minuten later afzonderlijk roepend terugvliegend richting N.O. (kronkk kronkk 

kronkk).Ook nog een aantal staartmezen dartelend door de boomtoppen.  

20:01 22-01-2009 

Wim Smit  

Gistermiddag 3 Lepelaars in de Putterpolder. Wilde Zwaan 8 ex langs de Ossenkampweg ZFl.  

15:43 21-01-2009 

Jaap Denee  

Geen NW Veluwe, maar wel in de buurt en zeer beslist een leuke 'binnenland-soort': een eerste winter Grote Burgemeester op de vuilstort ten 

oosten van Barneveld. Laat zich mooi bekijken.  

12:21 21-01-2009 

Martin Jansen  

Bij onderstaande bericht horen ook 3 Pontische meeuwen en 1 Geelpootmeeuw, allen adult.  

12:20 21-01-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer maar liefst 368 Wilde zwaan!!. Een erg hoog aantal voor Nederlandse begrippen. In totaal 28 juvenielen. Ook nog 240 

Kleine zwaan, geen jonge vogels. 

Monding Hierdense Beek 2 Lepelaars (jonge vogels, zwarte vleugelpuntjes in vlucht) en 1 Witgat. Hoophuizen 8 Appelvinken.  

22:11 20-01-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij het Rietland/Drontermeer een Blauwe Kiek., opnieuw een mannetje. Nu een onvolwassen exemplaar, 3e kj.  

22:19 19-01-2009 

Mark Hoksberg  

Op 17 januari heb ik de randmeerkust van Harderwijk weer eens afgestroopt. Geen enkele Kleine zwaan gezien. Wel veel Knobbelzwanen en vier 

Wilde zwanen bij elkaar waarvan twee juveniel. In diverse wakken zaten Tafeleenden, enkele Nonnetjes en Dodaarzen.  
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Ter hoogte van het Schippersstrand viel een Roerdomp in, die ik opmerkte door zijn rauwe reigerachtige roep. Zo had ik het nog niet eerder 

gehoord. 

 

Bij het Rietgorsstrand zat een groepje prachtige Pijlstaarten, die al aardig de lente in hun bol hadden. De mannetjes gingen op het ijs achter 

elkaar aan rennen en vechten. Bij de strekdammetjes een vrouwtje Brilduiker en 12 Slobeenden. Op de dammetjes kwamen tegen de 

schemering nog drie Tureluurs bij de Kieviten zitten. Bij de Weibeek een Waterral gehoord en een IJsvogel gezien. Het was vies koud maar 

toch een heerlijke dag met leuke vogels.  

12:18 19-01-2009 

Martin Jansen  

Vanochtend het brede deel van het Veluwemeer weer gecheckt op "winter"zwanen. 

Mijn hoogste aantal Wilde zwaan ooit, 276 stuks!!! Kleine zwaan 171. Ongeveer 75% van het meer is nog bedekt met ijs, vooral het smalle deel. 

Bij Hoophuizen een man Blauwe Kiekendief, dit jaar opvallend veel mannen in verhouding tot vrouwtjes. Er zullen wel minder muizen zitten dan 

voorgaande jaren (grotere vrouw jaagt op muizen, kleinere wendbare man meer op vogeltjes). Verder Hoophuizen 8 Appelvinken, stuk of 30 

Sijzen en 1 Waterpieper. 

17:00 17-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Elburgerweg O-Flevo 1 Slechtvalk.  

01:40 16-01-2009 

Hans Raaijmakers  

vandaag rond de 3000 kolganzen op de oostermeenweg te Hierden vlak bij de Hierdensebeek. 

Ik heb met de telescoop de groep afgespeurd op halsband kleurringen en heb 6 halsband kleuringen aangetroffen en ingevoerd op www.geese.nl 

leuk dat ze dichtbij zaten, want ik rij  winters met mijn auto dagen en dagen door het land om kolganzen met halsband kleurringen af te lezen. 

23:06 15-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polder Oosterwolde een Taigarietgans tussen naar schatting 3000 Kolgans/750 Brandgans. Een echt opvallende vogel, heel groot 

tussen de Kollen, lange snavel, lange nek, grof gebouwd en een erg donkere rug. Bij de Bolsmerksluis een vrouw Blauwe Kiek. Even terugkomen op 

de Fraters van gisteren in O-Flevo, ook vandaag zijn er groepjes gezien in de regio bij de IJsselmonding.  

14:45 15-01-2009 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen in de achtertuin van het gemeentehuis Oldebroek een dode Houtsnip gevonden. De vogel is waarschijnlijk tegen een raam gevlogen, 

hoewel hij daar wel een meter of 4 vanaf lag. Onbekend hoe lang deze al hier gelegen heeft (door de kou kan het lang goed gebleven zijn). 

Op 8/1 zag ik, dankzij het NK marathonschaatsen, nog een Houtsnip vliegen boven de Oostvaardersplassen (Keersluisplas). De vogel maakte een 

gehaaste indruk....  

19:25 14-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag aan de Hondweg naast de eerder gemelde soorten nog een erg leuke binnenlandsoort. Wilde eerst geluid nog checken, vandaar 

melding achteraf. Zat een groep van 30 tot 40 Fraters. Mooi stukje ruw land in de hoek Hoge Vaart/nieuwe Hanzespoorlijn. Kon met de auto 

het kavelpad op om een groep Wilde en Kleine zwanen te checken op ringen (pootring 669 Kleine zwaan als resultaat). Fraters steeds rusteloos 

in groep rondvliegend, geluid klopt, lichte ondervleugels OK. Te ver om gele snaveltjes te controleren. Zag er precies zo uit zoals je ze op de 

kwelders ziet, was tot 10-15 jaar terug redelijk algemeen in de Flevo.  

17:01 14-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag terug uit het werk bij de Flevocentrale een ad. Geelpootmeeuw. 

Hondweg O-Flevo een Bonte Kraai, al jaren niet meer gezien in de regio. Daar ook een 3e kj man Blauwe Kiekendief en op een akker een groep 

van minstens 50 Veldleeuwerikken.  

17:43 12-01-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag in het open water tov de ijsbaan was het druk van de meerkoeten en knobbelzwanen,maar er waren ook 7 dodaars aan het 

fourangeren en enkele kuifeenden. Tevens een enkele grote mantelmeeuw en een stormmeeuw op het ijs. 

De gemelde ijsvogels heb ik niet gezien, maar dat zegt natuurlijk niets.  

17:40 12-01-2009 

Jan van Os  

Afgelopen vrijdag een rondje kasteel Staverden gelopen en dat was best aardig, want onderweg diverse keren staartmezen, glanskoppen, 

boomklever, grote bonte specht en op een openveld 3 goudvinken op het maisafval. Tevens nog 2 reeen gezien en een havik die probeerde de 

goudvinken te pakken.   

 

Helaas lag er tegen de ruit van het bezoekerscentrum een dode boomkruiper.  

15:23 11-01-2009 

Wim Smit  

In de wijk Stadsweiden in Harderwijk zitten ( volgens bewoners van de wijk) 2x2 +1 ijsvogels . Zelf zag ik 3ex op deze plek. Een van de weinige 

plekken met wat meer open water.  

14:24 10-01-2009 

Rob Compaijen  

Vanmiddag twee Klapeksters verspreid over de Stakenbergerheide.  

19:00 06-01-2009 

Wim Smit  

Vanmiddag bij de Varelseweg in Hierden op zoek geweest naar bokjes. Geen succes. Wel 2 Lepelaars,  300 Kolganzen, 5 Grote Zilverreigers. 1 

Havik en 1 man Sperwer vlogen over de weilanden. In de slootjes 7 Watersnippen. 

In een groot wak tegenover Hoophuizen zaten nog veel Kleine Zwanen.  

20:00 02-01-2009 

Sjoerd R. & Rob C.  

Aanvulling: er is onderscheid gemaakt tussen Toendrarietganzen en 'toendrarietganzen'. Eerste slaat op een redelijk homogene groep 

Toendra's (duidelijke vogels), tweede slaat op een heterogene groep 'toendra's' met veel intermediare vogels - neigend naar Taiga's. Zo 
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hadden ze bijv. een witte rand langs de brede snavelbasis, waren grof en groot gebouwd, maar misten de lange snavel, hals en donkere rug 

bijv.  Interessante materie, maar helaas is er weinig over bekend. Ik pleit voor terug naar Rietgans...  

19:45 02-01-2009 

Sjoerd R. & Rob C.  

Vandaag van 9 tot half 6 gevogeld. Af en toe koud, maar goed te doen. Best een leuk dagje met aardig wat leuke soorten. Hieronder een 

overzicht: 

 

- Hoge Enk: Appelvink 

- Veluwe Strandbad: min. 8 Appelvinken (vaak roepend), ad. Pontische Meeuw 

- haven Elburg: roepende IJsvogel 

- Ludgeruskerk/Oude Zeeweg: 3 Grote Zilverreigers, 24 tp + 17 overvliegende Toendrarietganzen, +/- 40 Veldleeuweriken, 5-10 Kepen, Grote 

Lijster 

- Polsmaten e.o: 4 Grote Zilverreigers, in grote groep Kolganzen min. 80 Brandganzen en 10-15 'toendrarietganzen', 1 tp + 5 overvliegende 

Wilde Zwanen 

- Hoophuizen: 2 Houtsnip, roepende IJvogel, Appelvink, 2 roep. Waterpiepers overvliegend, roepende barmsijs spec. (helaas niet in zit), roep. 

Keep en man Goudvink 

- Bredeweg: man IJsvogel, 6 Grote Zilverreigers, 3+1 Lepelaars, +/- 200 'toendrarietganzen'  

- Gortelsche Heide/ Tongerense Berg: 2 Klapeksters op GH, 1 op TB. Hier ook Grote Lijster  

19:12 02-01-2009 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer in diverse wakken 675 Kleine zwaan, 154 Wilde zwaan. Daarnaast een schatting 1500 tot 2000 Knobbelzwaan. 

Gisteren een Ooievaar op een lantaarnpaal rotonde Zwolseweg/Zuiderzeestraatweg Elburg.  

17:36 02-01-2009 

Jan van Os  

Op weg naar Polsmaten zat er langs de Killenbeekseweg een grote zilverreiger.  Net voor de kijkhut honderden grauwe ganzen in een weiland en 

op het ijs honderden zwanen, waaronder ook wilde zwanen. Opvallend was dat er diverse roodborstjes langs de terugweg aan het fourangeren 

waren. 

17:07 02-01-2009 

Jaap Denee  

Vanmiddag lieten de 3 Pestvogels van de Gezelweg/Elzenlaan in Zeewolde zich weer prima zien. Leuk ander spul in de houtwal: 2 Appelvinken.  

21:51 01-01-2009 

Jan van Os  

Vanmiddag in een buitenwijk in Harderwijk op visite en op de voederplank kwamen regelmatig een kuifmees, een glanskop, 2 goudhaantjes en 

kool- en pimpelmezen. 
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