
15:43 31-12-2010 

Jan v. d. Hardenberg  

Vanmiddag in Elspeet bij de schapendrift even het bos in gelopen. Er zaten gigantisch veel vogels, we zagen veel staartmezen, hoorde 

kuifmezen, gaaien, allerlei andere mezen en teveel om op te noemen. Het was alleen ontzettend mistig dus ver kijken lukte niet.  

14:35 31-12-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in de mist een IJsvogel bij een open slootje op de hoek van de Vreeweg - Kromme weg. Verder langs de Randmeerweg erg veel 

ganzen, helaas weinig kunnen determineren. 

 

Fijne jaarwisseling en een mooi (vogel)jaar gewenst!  

14:11 31-12-2010 

Evert Meijer  

Na paar dagen naar zuid-holland en zeeland geweest, vanochtend het Elspeeter Bosch ten noorden van Elspeet maar weer eens ingegaan. Het 

was super mistig en kon dus ook niet zo heel ver kijken. Hoorde wat krijsen en wist niet wat het was, dacht eigenlijk aan gaaien ofzo, maar 

kende het geluid niet. Het bleken zwijnen te zijn!! Vlak in de berm liepen 3 adulten tussen de bomen. Na een tijdje vloog er een zwarte specht 

op naast de berm en er riep er ook één. De zwarte specht leuk gezien en ook, ondanks de mist en slechte licht, nog een foto kunnen maken.  

 
Even later nog een zwarte specht roepend!! Best een leuk aantal 3 zwarte spechten!! Er zaten veel koolmezen en pimpelmezen die het, net als 

ik, in de bos iets rustiger vonden dan in de nieuwbouw!!  

14:09 31-12-2010 

Jan v. d. Hardenberg  

De laatste dagen zitten er hier een stuk of 3 geelgorzen, kepen, zo'n 15-20 groenlingen en een mexicaanse roodmus die al sinds vorige winter 

bij ons in de tuin zit. Wil iemand er meer van weten kijk dan op mijn weblog bij de vogelbescherming waar ik heel actief ben! 

Hier staan ook alle foto's van de vogels die in onze tuin komen. Film materiaal staat op youtube onder javadeha. 

 

Fijne jaarwisseling!  

16:15 30-12-2010 

Jan Nijendijk  

Gisterenmiddag 3 roerdompen + 2 wintertalingen + 2 IJsvogels bij het " Vogeleiland " te Stadsweiden.  

13:21 30-12-2010 

Jaap Denee  

@ Johan: ik heb de afgelopen weken regelmatig over de Groene Zoomweg gereden en hier zit inderdaad een witte Buizerd.  

22:56 29-12-2010 

Adrie Hottinga  

29-12-2010 - Kolganzen en Toendrarietganzen en overige ganzen zijn nog aanwezig, nu in het Vorchterbroek. De ganzen grazen weiland voor 

weiland af. Het geluid is 'smorgens en 's avonds spectaculair wanneer de ganzen naar de slaapplaats in de Buitenwaarden bij Wijhe gaan. Daar 

slapen op dit moment ook vele tientallen Kleine zwanen en enkele tientallen Wilde zwanen. 

Vanmorgen in het Zijbroek - Vorchten; één Raaf en in het Vorchtenbroek twee Buizerds die vele uren een dode Kolgans uit elkaar sleutelden.  

17:59 29-12-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag langs de Wijkerwoldweg bij Elburg veel Buizerds en een wiekelend mannetje Blauwe kiek. In de haakse bocht nabij de Zomerdijk 

vloog ook een vrouwtje. Verder minder roofpieten in de POW dan gehoopt.  

17:57 29-12-2010 

Benno van den Hoek  

Johan, 

Gezien de locatie en het formaat dat je beschrijft lijkt een witte Buizerd het meest voor de hand liggend, maar misschien kan een local uit 

Ermelo/Harderwijk even een kijkje gaan nemen.  

15:45 29-12-2010 

Johan Nienkemper  

Vanuit m'n appartement kijk ik uit over de Groene Zoomweg, richting 'sHeerenloo. Bijna dagelijks zie ik daar een witte vogel. Hij zit vaak (bijna 

elke dag) op een van de boomtoppen in het gebied tussen de Groene Zoomweg en de Horloseweg. De afstand is voor mij te ver om nauwkeurig 

mailto:javadeha@gmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:evertmeijer@kliksafe.nl
mailto:javadeha@gmail.com
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:johan.nienkemper@tele2.nl


waar te nemen, maar het lijkt een Ruigpootbuizerd een Visarend of gewoon een buizerd met veel wit!? Kan er eens een deskundige naar kijken 

en mij dan informeren? Ik ben zeer benieuwd. Alvast bedankt. Johan Nienkemper, Salentijnerhout, Harderwijk  

18:05 27-12-2010 

Adrie Hottinga  

Op maandag in de namiddag nog een rondje ganzen gedaan; het geluid van de Kolganzen was te overweldigend om thuis te blijven.  

Omgeving Vorchten, Veessen en Marle; circa 30.000 Kolganzen; 860 Grauwe ganzen; Vele tientallen Brandganzen; enkele tientallen Nijlganzen 

en vele honderden Toendrarietganzen en 1 Witgatje in Vorchten. 

09:42 27-12-2010 

Adrie Hottinga  

Zondag 26-12-2010. 

Omgeving Vorchten: circa 12.500 Kolgans (Groene halsring: XRR);  560 Grauwe gans; 30 Brandgans; 7 Canadese gans; 12 Nijlgans; 120 

Toendrarietgans; 5 ad. en 7 juv. Wilde zwaan; 4 ad. en 2 juv. Knobbelzwaan. 

Herxerwaarden: 55 ad en 8 juv Kleine zwaan en 22 ad en 6 juv Wilde zwaan. 

Eén adulte Wilde zwaan met blauwe halsring - helaas te ver weg of te lezen. 

07:48 27-12-2010 

Evert Meijer  

Afgelopen zaterdag een rondje over de vierhouterheide gelopen. We eindigden bij de grafheuvel waar ik een zwarte specht hoorde roepen. 

Zegt m'n zusje heel droog dat ze hem net langs het fietspad had zien zitten... Snel heen gegaan en leuk gezien. Vloog van boom naar boom en 

vloog toen boven de bomen een eind weg, kon hem niet volgen.  

Thuis zegt m'n vader dat er een gekke "vink" in de tuin zit, als ik naar het raam loop zie ik iets opvliegen met witte rug/stuit. Keep!! Midden in 

de nieuwbouw best een leuke tuinsoort!  

07:28 27-12-2010 

G J van DIjk  

Dag Gerda, 

 

Leuke waarneming. Dat zie je inderdaad niet vaak. Voor de vogel is het een grote bron van eiwit en mineralen. Nog een foto gemaakt? Bij Ravon 

vinden ze dat leuk. Ik heb zelf eens een wilde eend een kikker zien verschalken. Vissen en amfibieeen zijn nu in winterrust en bij verrassing ook 

door deze vogels te pakken. 

10:42 26-12-2010 

gerda doppenberg  

25 december .Vandaag in de stadsweiden een knobbelzwaan gezien die een behoorlijk grote vis van zeker 15 cm verschalkte! Ik kan nergens in 

de boeken lezen dat deze zwanen vis eten.  

Verder hebben we de ijsvogels, dodaar, wintertalingen en de roerdomp goed kunnen bewonderen. 

Het is daar een waar vogelparadijs.  

17:00 24-12-2010 

Evert Meijer  

Foto lukte volgens mij niet helemaal, hier nog een keer!  

 

 
16:58 24-12-2010 

Evert Meijer  

Vanochtend naar de schapendrift, erg stil in de bos, af en toe een groepje kuif/zwarte mezen en goudhanen.  

Vanmiddag naar Uddel omdat iemand mailde dat ze europese kanaries achter het huis hadden!! Ben er dan ook maar gelijk heengegaan, hoewel 

het wel ongeloofwaardig was. Bij aankomst hoorde ik gelijk een geelgors roepen.... Volgens bewoners was die "gele vogel" het dan ook. Helaas, 

maar wel logisch opzich.  

 

Daarna naar het Uddelermeer geweest. Ondertussen hoorde ik een groep staartmezen roepen, toen ik een foto aan het maken was kwam er een 

spechtje langsvliegen en landde naast me in de boom, kleine bonte specht!!! Super gaaf! En m'n mooiste waarneming ooit!! Blijft toch wel een 

soort die er wel zit maar die je weinig ziet!! 

 

Bij het Uddelermeer niets bijzonders (ging voor waterral) op de terugweg kwam er een klein valkje aanscheren. En ja hoor, een smelleken!! 

Kwam mooi over vliegen. Verbazingwekkend hoe vlug en behendig die is! Deze winter nu al 3 gezien!  
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00:27 24-12-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Greppelveld een vrouw Ruigpootbuizerd.  

19:03 22-12-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag in de Killenbeek 1 Witgatje. In de weilanden ong. 400 (Toendra)-rietganzen. 

Door het slechte licht niet te determineren.  Langs het fietspad tussen Harderwijk  en Nunspeet honderden Houtduiven. Ze lieten zich 

nauwlijks storen door passanten.  

19:01 22-12-2010 

JUan Nijendijk  

Bij het "Vogeleiland" te Stadsweiden in Harderwijk: 2 roerdompen, 2 IJsvogels, Wintertalingen, Waterhoentjes, Sperwer, Ruigpootbuizerd, 

Waterral, Sijzen, Putters, Staartmezen en Dodaars. Toch een aardige opsomming zo vlakbij huis.  

21:26 20-12-2010 

Jan van Os  

Vandaag bij Kasteel Staverden geweest en bij de vijver tegen het kasteel 5 manderijn eenden en een roodborst, verder de tuin doorlopend 1 

goudvink gehoord en een paar roodborsten en een winterkoninkje net boven het water van de beek. Op weg naar huis een zilverreiger gezien. In 

Ermelo aan de Harderwijkerweg 2 holenduiven een een zwartkopmees.    

20:25 20-12-2010 

Evert Meijer  

Afgelopen zaterochtend op de hei tussen Elspeet en Uddel klapeksters proberen te tellen. Helaas hebben ze met dit weer een enorme 

schutkleur!! heb een uur gezocht maar niets gevonden. wel heel mooi 2 man goudvink die wel super mooi afstaken in de sneeuw! Aan de rand van 

de nieuwbouw zaten stuk of 5 koperwieken. Aan de oostkant van Elspeet vlogen stel kramsvogels en koperwieken over. Ook riep er een goudvink 

die de nieuwbouw invloog. Een zoektocht leverde een man goudvink op die bij één van de vele voerplekken zat met een stel vinken. Vloog helaas 

snel op en ging van berk naar berk tot ik hem kwijt was.  

 

Vandaag tot m'n grote vreugde vrij van school i.v.m sneeuw. De bussen reden niet!! ben dan ook gelijk toen het licht was naar de schapendrift 

gegaan. Daar vlogen een stel kramsvogels, riep een rietgors en goudvink en bij een vennetje kwamen een stel edelherten tevoorschijn!! staken 

mooi het pad over en liepen de bos in. Daarna de hei tussen Elspeet en Uddel nog een keer afgezocht voor klapeksters maar zonder resultaat.  

 

Vanmiddag de Noorderheide opgeweest. Er liepen een stel moeflons. Er zat een buizerd en er vlogen erg veel (kol)ganzen over. De zon ging 

super mooi onder wat je ook niet elke dag ziet! super!! Ook hier helaas geen klapekster gezien. 

 

(hebben mensen hier in de regio nog geteld en gezien?)  

13:19 20-12-2010 

gerda doppenberg  

maandag 20-12-10- 1 Roerdomp in de stadsweiden Harderwijk t.o de natuurtuin.  

21:46 19-12-2010 

Adrie Hottinga  

Zaterdag 18-12-2010 - 1 Houtsnip - Kekrweg 10 Vorchten 

Zaterdag 18-12-2010 - ganzentelling Wapenveld/Welsum: 15.000 Kolgans; 60 Brandgans en 300 Grauwe gans. 

Zondag 19-12-2010: Punt transect telling: Dellen Heerde: 1 Klapekster en 1 Raaf 

Marlerwaarden/Vorchten: 1 man Blauwe kiekendief. Veesserwaarden: 2 Waterpieper. 

Veel aankomende Toendrarietganzen langs de Ijssel. Boeiend om te speuren naar Taigarietganzen, hoewel ik die de laatste 10 jaar niet meer 

heb gezien langs de Ijssel.  

Als er waarnemers zijn die Taigarietganzen zien, dan houd ik mij aanbevolen voor een mailtje.  

15:41 19-12-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten 2 overvliegende Blauwe Kiekendieven. Eerst kwam er een mannetje voorbij zweven en even later een vrouwtje.  

Verschillende groepen ganzen bekeken rond Vreeweg, Krommeweg en Randmeerweg. Bij Krommeweg zaten aantal Toendrarietganzen.  

Bij de duintjes aantal Kramsvogels en 10tal Sijzen. Langs de gehele route zo'n 8 Grote Zilverreigers gezien.  

16:00 13-12-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij Hoophuizen in weiland een Rotgans (1 kj) in grote gemengde groep ganzen.  

18:23 12-12-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een mooie wandeling gemaakt over Noorderheide en bos daarachter (Vierhouter bosch). Op de Noorderheide zelf niks gezien, maar 

we waren net in het bos en ik zag toen in een dode boom een Klapekster zitten, terwijl m'n vriendin em bekeek kwam er een Zwarte Specht 

stilletjes voorbij gevlogen.  

In het Vierhouter bosch ineens een grote groep Witkopstaartmezen, tussen de 15 en 20. Erg mooie strak witte kopjes. Er zat een enkele 

gewone tussen, wat Pimpelmezen en Goudhaantjes.  

Een stukje verderop bij een kaalgekapt stuk bos zag ik ineens weer een (of dezelfde) Klapekster bovenop de hoogste dode boom zitten. 

Op de terugweg, weer in de auto, zagen we bij een huis dat er zo'n 10 Moeflons werden gevoerd. De Nederlandse natuur zit vol verrassingen.  

17:39 12-12-2010 

Jaap Schröder  

Veluwerandmeren nog steeds dichtgevroren met uitzondering van een lange stroken langs de oostoever. Weinig te beleven. Ter hoogte van 

Stadsweiden Harderwijk Bergeenden (twee man), man Wintertaling, goudvink bij natuurtuin. In mondingsgebeid Hierdensche Beek man 

Torenvalk en Grote Zilverreiger.  

21:16 11-12-2010 

Evert Meijer  

Was inderdaad best geslaagd!! Volgens mij had Wolbert die raven gewoon meegelokt want ze kwamen bijna gelijk aan'vliegen'!!!   Toen Wolbert 

weer weg was terug naar huis erg veel duiven en spreeuwen die werden opgejaagd door sperwer. Kort daarna gingen er ook 2 buizerds de lucht 

in, wat wil je ook met zulke hoge temperaturen!!! 

 

Weet iemand of er een blauwe kiekendief slaapplaats is in de buurt (misschien Veluwemeer, ergens een heide?)  

Zie:  http://forum.waarneming.nl/smf/index.php/topic,131975.msg873707.html#msg873707  

13:36 11-12-2010 
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Wolbert Hermus  

Vanochtend samen met Evert op zoek gegaan naar Klapeksters op de Elspeetse/Stakenbergse heide.  

Bij aankomst werd ik meteen gewezen op twee overvliegende Raven boven het schapeweidje. Het hele gebied doorkruist, maar geen Klapeksters 

gevonden. Bij de Westeindse heide wel succes. Eerst een vrouwtje Blauwe Kiekendief en even later zagen we een Klapekster, poosje rustig 

kunnen bekijken. 

Bij de Stakenbergse weg een Steenuil. 

Op de terugweg zag ik nog op de Elspeetse heide per toeval een Klapekster, dit was vlakbij een bouwwerk wat de binnenkant van een zandduin 

moet voorstellen.  

17:09 09-12-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag vanaf de schapendrift op een heuvel de hei afgezocht. Al snel had ik een slanke roofvogel in beeld die vanaf de vierhouterhei naar 

de stakenberg vloog. Was een gaaf mannetje blauwe kiekendief die al jagend helemaal naar de stakenberg vloog. Daarna boven stakenberg een 

"rover", was erg ver weg en geen kleuren te zien. Toen kwam er een raaf bij vliegen en vlogen samen uit beeld. Waarschijnlijk was die "rover" 

dan ook gewoon een raaf!! 

16:52 08-12-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag eindelijk ook een Klapekster gezien op de Waskolk. Het is al een tijd geleden dat ik in dat gebied er 1 heb waargenomen. Verder nog 

een Zwarte Specht gehoord.  

19:20 07-12-2010 

J. van Os  

Gisterenmiddag naar de Oostvaardersplassen en net over dijk een vos, 3 rietgorzen, 3 koolmezen, 2 roodbortsjes, 1 winterkonig en een 

ruigpootbuizer. 

 

Vanmorgen naar Kasteel Staverden geweest en 6 manderijneenden en 1 stel wintertalingen. Verder veel eenden, een paar merels, een vink en 

nogal wat vlaamse gaaien.  

21:23 06-12-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Staverden geweest. Verbaasde me er over dat er toch nog zoveel water was dichtgevroren. Er zaten ook redelijk wat eenden, 

vooral voor het kasteel zo'n 160. Alles geteld en afgespeurd voor iets leuks. Ondertussen een ijsvogel horen roepen maar helaas niet gezien. 

Voor het kasteel zat er één man wintertaling tussen.  

Helaas van de mibo geen spoor....  

21:12 06-12-2010 

Michiel de Vries  

Vanmiddag zag ik in de Arkervaart in Nijkerk ter hoogte van het stadhuis een vrouwtje witoogeend. Zij zwom in een groepje kuifeenden en liet 

zich goed bekijken. 

Voor mij een nieuw soort. Maar ik had gelijk door dat het een witoogeend was door de rossig kleur en de witte anaalstreek. Thuis nog gekeken 

in de boeken en het klopte.  

Al met al een hele leuke waarneming. 

20:11 06-12-2010 

Martin Jansen  

Gisteren Veluwemeerkust 1 Houtsnip en 1 Slechtvalk. Meer vrijwel heheel dichtgevroren. 

Vanmiddag de Dellen groep Kruisbekken (ca. 10) en 2 Raaf.  

18:55 06-12-2010 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag bij het Vogeleiland in Stadsweiden: 

grote groepen sijzen in de elzen, 2 wintertalingen, 2 ijsvogels, 1 sperwer en op de achtergrond het getrompetter van de kleine zwanen  

11:12 05-12-2010 

Adrie Hottinga  

Donderdag 2 december 2010 - 8.00 - 700 Grauwe gans - Katerstede Welsum 

Vrijdag 3 december 2010 - 17.00 - circa 8000 Kolgans en circa 400 Grauwe gans 

Marle en Marlerenk 

Vrdijdag 3 december 2010 - 10.00 - groepje Staartmezen met 2 Witkopstaartmezen - Bruggenhoek/Wapenveld 

Zondag 5 december 2010 - 10.30 - 2 Raven - Vorchterenk  

12:16 04-12-2010 

Evert Meijer  

Ja, ik zal ook proberen m'n steentje bij te dragen!! 

 

Vanochtend in de barre winter mijn uithoudingsvermogen getest :) 

Eerst in de bos bij schapendrift roepende goudhaan. Daarna keek ik een zijpad in waar een edelhert midden op het pad stond!! net er voor zat 

een man in de zijkant op z'n hurken met 2 honden!! Even later stak er nog één rustig over, helaas was dat de laatste al maar de man had er 

totaal 8 gezien. Het was net vóór het wildrooster, ook deze beesten worden steeds brutaler!! 

Op de hei kwam er vanachter heel mooi een slechtvalk over. Voordat ik m'n verrekijker had gepakt was die al halverwege de hei!!! 

Vanaf verschillende heuvels heel de hei overgetuurd. Geen klapekster of blauwe kiek gezien, hoewel dat natuurlijk ook niet alles zegt!! Net voor 

de schapenweide vloog een groep van 20-30 kramsvogels. Scheerden mooi over de hei om af en toe in een boom te gaan zitten en weer door te 

vliegen. 

In de bos kwam een klein valkje over vliegen, een smelleken! Vloog erg laag door de bomen. De eerste dit jaar die ik in Elspeet heb gezien! 

Verder nog wat roepende kuifmezen.  

09:30 04-12-2010 

Wolbert Hermus  

Er is al over geschreven in de Anser, maar hier staat nog wat meer informatie over de Klapekstertelling. 

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php/topic,131975.0.html 

 

Ik zal in ieder geval m'n best doen ;).  

22:27 01-12-2010 

alexander mörzer Bru  
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De tijd gaat snel,maar op 2-11 een ad. zeearend boven Breembergerbos zien vliegen, mooie gele snavel en lichte staart. En op Hoog Buurlose hei 

nog een beflijster overvliegend, op 22-11. Bij vijver voor het Waterschapshuis te Apeldoorn een gr. gele kwik tussen de waterplanten, op de 

29e.  

12:00 30-11-2010 

Jaap Denee  

Op dit moment trekken er grote groepen Kraanvogels over Nederland. Via waarneming.nl werd ook een groep boven Ermelo gemeld vanmorgen. 

Opletten dus! 

21:29 28-11-2010 

Hans Bossenbroek  

Vandaag een Klapekster op de Elspeetsche Heide. Halverwege het fietspad dat van Nunspeterweg naar Vierhouten gaat. Kortstondig gezien, 

even biddend.  

16:34 28-11-2010 

Wolbert Hermus  

Bij de Veluwemeerkust thv Krommeweg overvliegende man Blauwe Kiekendief. In die omgeving ook veel Putters en Sijzen. Bij Polsmaten 

meerdere Nonnetjes gezien waaronder 1 man.  

15:51 28-11-2010 

Martin Jansen  

26-11 Praamweg Z-Flevo 2 Witkopstaartmezen, 1 Vuurgoudhaantje en 1 Ruigpootbuizerd (bekende adulte man). 

27-11 Meerkoetenweg O-Flevo 1 Ruigpootbuizerd, 1 vrouw Blauwe Kiekendief. Strand Horst / Wolderwijd 2 ad. Pontische meeuw, nabij 

dammetjes 135 Kleine zwaan. 

28-11 Vossemeer maar liefst 103 Grote Zilverreigers. Drontermeer 146 Kleine zwaan (9 juv). 

Nabij restaurant de Fazant bij Elburgerbrug minimaal 1 Witkopstaartmees in groep Staartmezen.  

22:49 27-11-2010 

Adrie Hottinga  

25-11-2010 - Vorchten - twee Raven 

en 1 Grote gele kwikstaart  

10:47 27-11-2010 

Wolbert Hermus  

Kom zojuist bij Polsmaten vandaan: veel Meerkoeten, Pijlstaarten en Brilduikers. Ook 2 Brilduikers vlak voor de hut. Tussen de Meerkoeten 

zwommen 3 Nonnetjes (allen vrouw). Verder 4 Grote Zaagbekken, 1 rustende Pontische Meeuw, 2 Grote Zilverreigers, Kleine Zwanen. Er kwam 

ook nog even een Groenpootruiter bij het strandje foerageren.  

Op de terugweg nog een groep van zo'n 20 Koperwieken gezien.  

08:27 27-11-2010 

Evert Meijer  

Gisteren en eergisteren weer kerkuilen geluisterd, wat trouwens altijd leuk blijft!  

weet nu al wat meer, het is zeker weten een koppeltje en ze vliegen in de buurt van een schuur met nestkasten!!! Gisteren ook één exemplaar 

mooi door het licht van een lantaarnpaal zien vliegen!!  

20:45 23-11-2010 

Evert Meijer  

Vanavond naar de schapendrift om (bos)uilen te horen. Had camera meegenomen om het geluid af te spelen. Toen ik het geluid afspeelde 

hoorde ik vrijwel direct een kerkuil roepen!! Daarna reageerde een ander en zeker 20 minuten lang regelmatig roepend!! Echt gaaf om dat 

geluid te horen!! Lijkt mij een goede broedkans volgend jaar. Dit is de enige plek in Elspeet die ik weet, is hij echt zeldzaam hier of is het 

gewoon dat ik het gewoon niet weet??  

17:53 23-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 2 vrouw Middelste Zaagbek, 2 IJsvogel. 

Veluwemeer 1042 Kleine zwaan, 91 Wilde zwaan, 1 IJsvogel, 2 Pontische meeuw.  

20:49 22-11-2010 

Adrie Hottinga  

Zondag 21-11-2010 - KNNV vwg Epe en Heerde op pad 

Een greep uit de waarnemingen. 

twee Waterpieper - Vreugderijkerwaard Westenholte 

1 juv. Slechtvalk en 600 Grauwe gans - Koppelerwaard Wilsum 

3 Waterral en op minstens 4 lokaties Baardman en 7 Gr zilverreiger- thv Ketelmeer Kampen 

54 Grote canades gans - De Zande 

400 Brandgans - Aersoltswaerde - Zwolle  

1 juv Zeearend, 2 Buizerd, 1 vr. Havik en 2 Raven - Hoenwaard/Kloosterbos Wapenveld  

18:57 21-11-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 21/11/2010, ca 16.45 uur (avondschemer) Nuldernauw-west en Delta Schuitenbeek-West: afgeladen met vogels. 

Op NN duizenden vnl. smienten 

Op DS-W ca 400 of meer WULPEN op de slaapplaats. Doordat ze dicht op elkaar zitten, zal dit wel een onderschatting zijn. 

Verder op ondiepten DSW o.a. ca 100 goudplevieren, 70 of meer kemphanen (1 met witte kraag nog) en ca 20 strandlopers.  

15:59 21-11-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Ellerweg O-Flevo 1 man Blauwe Kiekendief en een groepje van 7 Grote Barmsijzen in houtwal. Op akker daar 199 Kleinr zwanen met 

aantal oude bekenden (geringde vogels). O.a. paartje met halsbanden 971A en 956A, een erg succesvol paar, komen elk jaar terug uit Siberie 

met jongen. Ook pootring 12J is weer terug en zijn ongeringde partner ook (herkenbaar aan snavelpatroon). Beest is in 2004 met zender uit 

Siberie teruggekomen, is geringd door Engelse onderzoekers.  

20:07 20-11-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag in de Putter Polder veel Kieviten, Goudplevieren, Wulpen. Uitzonderlijk veel Kemphanen, ik heb er zeker 400 geteld.  

14:46 20-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten veel Brilduikers met 2 Nonnetjes die er tussen zwommen. In het riet voor de hut meerdere Baardmannetjes, 2 zien 

vliegen. Op de zandplaat zaten 4 Witte Kwikstaarten, vlogen vrij snel weer weg. Op een gegeven moment had ik een kiekendief in beeld, vrij 
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slank beest. Helaas niet kunnen determineren. 

Tijdens het bekijken van de Putters ineens Grote Barmsijzen in beeld. Na wat zoekwerk heb ik een groepje van 6 kunnen vinden. 

Uiteraard ook de nodige Kleine Zwanen. 

Bij de duintjes ook Brilduikers en Kleine Zwanen. Ook een grote groep Sijzen.  

19:21 19-11-2010 

Martin Jansen  

Veluwemeer ook nog 82 Wilde zwanen, 15 jongen.  

19:20 19-11-2010 

Martin Jansen  

Vandaag Wolderwijd 330 Kleine zwaan, waarvan 15 jongen. 

Veluwemeer 1047 Kleine zwaan, 10 jongen. 

Verder Wolderwijd 1 Pontische meeuw, 1 IJsvogel, Veluwemeer 3 Pontische meeuw. 

16:07 19-11-2010 

Bernhard Spans  

Deze week kerkuil jagend/zittend op een paaltje rond middernacht, mooi zichtbaar in het lantaarnlicht. Groene specht opvliegend. prachtige 

vogels. een poosje geleden een Juveniele gr specht doodgvlogen tegen de achterdeur-doodzonde- wel prachtig de lange tong 10cm! en bizondere 

klauwen en staartveren kunnen zien. Omgeving Wapenveld  

18:31 18-11-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog ff naar de kerkuil geweest maar er lag alleen een braakbal onder!! 

Daarna verder de bos in waar ik Christien tegen kwam, en door haar honden vloog er een houtsnip op!! M'n eerste dit najaar. Daarna richting de 

hei waar 3 reetjes liepen en zich goed lieten bekijken. Ook kwamen er van hoog 3 watersnippen luid aanvliegen en vielen in. Een klapekster 

bungelde ineens voor me in een boompje maar ik was hem al snel weer kwijt. Toen in de bos vloog vlak langs het pad weer een houtsnip op!!! Hele 

gave beesten, die ondanks een grootte toch loeihard door de bomen flitsen!! Ook een goudvink roepend.  

17:13 16-11-2010 

Evert Meijer  

Jammer Wolbert!!! Ik kon dus helaas vanmiddag ook niet, dus ben naar de Schapendrift gegaan om daar te zoeken naar iets leuks. Bij landgoed 

Stakenberg kramsvogels, rietgorzen, overvliegende kolganzen, zwarte specht uit de verte roepend en een raaf tp, die ook luid zat te roepen.  

Op de heenweg had ik aan de rand van de bos al heel gekrijs van Gaaien gehoord dus ging kijken wat dat te betekenen had. Er vlogen wel 10-20 

gaaien weg en toen ik in een boompje keek waar de meeste gaaien uit kwamen zag ik een Kerkuil!! erg leuk gezien, vloog al snel weg richting 

andere bomen, heb daar niet verder gezocht omdat het privéterrein is. 

 
16:00 16-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag naar het Greveld gegaan, maar geen Sneeuwgors gevonden. Wel een Klapekster tp. Ook Sijzen, Kramsvogels en aantal groepen 

ganzen overvliegend. Boven de bosrand vloog een Zwarte Specht. 

Hierna nog even naar Landgoed Welna gegaan en toen ik daar aankwam zag ik vrij snel m'n 2e Klapekster. Verder hier nog een Raaf gehoord.  

Dus ondanks de gedipte Sneeuwgors, wel leuke vogels gezien.  

21:13 15-11-2010 

Evert Meijer  

Nooit geweten dat dat het Greveld was!!! Zo weet je gelijk waar sommige waarnemingen vandaan komen!! Hoop dat hij er nog een poosje blijf 

zitten want krijg waarschijnlijk pas donderdag de kans om er heen te gaan;(!!! hope dat dat beestje het een beetje volhoud daar!! 

Als hij er zit schijnt hij vrij makkelijk te zijn om goed te zien...  

20:28 15-11-2010 

J. Vreekamp  

Greveld: Zaterdag 13-11-2010: 1 x Klapekster en tientallen goudhaantjes en kuifmezen.  

Gortel: Zondag 14-11-2010: Grote groepen geelgorzen, vinken en keepen bij elkaar, verder kramsvogels in weiland. Vandaag werd de sneeuwgors 

weer gezien bij Greveld.  

19:22 15-11-2010 

Wolbert Hermus  

@Evert: ik zag die waarneming gisteren ook, nadat ik terugkwam van het Greveld. Morgen maar even zoeken misschien.  

17:22 15-11-2010 

Evert Meijer  
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Ik weet niet of jullie dit al gezien hebben, maar dit is wel super gaaf!!! 

http://gelderland.waarneming.nl/soort/view/329?from=2010-11-14&to=2010-11-14 

Een super soort voor deze regio lijkt me!!!  

16:21 14-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij het Greveld een Klapekster in de top van een vliegden, vloog regelmatig heel even de heide in om vervolgens direct weer de top 

van de den te zoeken. Langs het fietspad een groep van 9 Goudvinken. Toen door naar Landgoed Welna, daar een overvliegende Raaf en vanuit 

het bos zag ik de Goudvinken nog aankomen.  

Bij het fietspad zag ik een flock met mezen en daar zaten 4 Witkopstaartmezen, paar minuten goed kunnen bekijken voordat ze verdwenen in 

het bos. Zaten overigens geen gewone tussen.  

14:56 14-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Strand Horst in een groepje van 9 Staartmezen een drietal Witkopstaartmezen. 

Bij Hoophuizen 1 IJsvogel, 4 Goudvinken.  

21:56 13-11-2010 

Adrie Hottinga  

13.11.2010 ganzentelling SOVON. 

1225 Kolgans Veesserbroek en 3400 Kolgans Wapenvelderbroek 

1 Grote gele kwikstaart Vorchten en 9 Grote zilverreigers omg Veessen  

15:11 13-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend: 

Wolderwijd 68 Kleine zwanen (wv. 2 juv) 

Veluwemeer 933 Kleine zwaan, wv. 16 juv, en 64 Wilde zwaan (4 juv). 

Drontermeer 42 Kleine zwaan, geen jongen. 

Totaal 1043, sinds afgelopen dinsdag 573 minder. 

Wolderwijd 1 Pontische meeuw, Veluwemeer 1 Pontische meeuw en 1 IJsvogel.  

14:16 13-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Staverden geen Mibo, maar wel Groene Specht tp en een overvliegende Raaf. Bij Oud-Groevenbeek ook geen mibo's 

gevonden.  

21:01 12-11-2010 

Martin Jansen  

Opvallend vandaag met die Vaal Stormvogeltjes op het IJsselmeer. Aan de kust zijn ze bijna niet gezien. Andere zeer ervaren waarnemer die 

daar regelmatig telt had er 3 vandaag. In verleden is daar eigenlijk alles gezien aan zeevogels, uitgezonderd pijlstormvogels. Zie 

www.ketelbrug.nl onder kopje Flevocentrale.  

19:45 12-11-2010 

Evert Meijer  

Inderdaad een super goede binnenlandsoort, grote zee-eend is trouwens ook niet verkeerd!!  

 

Jammer dat die Mibo's nog niet gelukt zijn, is een erg lastige soort vooral in het najaar. Iemand anders had donderdag nog gezocht op 

landgoed Staverden en die meende hem te horen roepen uit de bomen naast het weiland (links van de oudeplek, net naast het doolhof) hij had 

hem echter te kort gehoord voor zekerheid.  Heb vanmiddag ook nog 3 kwartier gezocht tot het donker was, maar helaas ook niet gehoord of 

gezien... Verder wel 3 grote gele kwikstaarten rond het kasteel, super actieve, mooie soort om te bekijken!!  

17:40 12-11-2010 

Jaap Denee  

Gefeliciteerd met de Vaaltjes, Martin! Te gekke binnenland soort! 

 

PS Wat de Mibo's betreft: ik ben inmiddels op beide plekken geweest, maar nog zonder succes. Zodra het lukt zal ik proberen platen te maken. 

Jullie (Evert en Kasper) krijgen deze dan van me.  

15:21 12-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend eerst naar Wolderwijd voor opdrachtgevers. 

Tussen Doornspijk en Nunspeet een man Blauwe Kiekendief ri. noord over de Zuiderzeestraatweg. 

Wolderwijd ter hoogte van de dammetjes bij strand Horst 1 IJsvogel, 1 1kj Slechtvalk en 12 Witkopstaartmezen. Door een 

muskusrattenvanger werd een pieper opgestoten, duidelijk groter dan gras/waterpieper, kwam laag over en 1x roepend. Geluid was zeker niet 

van Grote, deed mij erg denken aan Mongoolse, absoluut geen zekerheid over soort. 

Daarna van 11:30 uur tot 14:15 uur aan IJsselmeerdijk gezeten, iets ten zuiden van de Flevocentrale in de luwte van het peilhuisje. 

Resultaat 2 Middelste Zaagbekken, 1 man Grote Zee-eend mooi dichtbij voorbij vliegend. 

Om 12:12 uur een VAAL STORMVOGELTJE heel langzaam voorbij richting zuidwest, 20 minuten met nog een waarnemer gezien. Daarna 1 

Sneeuwgors op fietspad onderaan dijk, waarneemafstand circa 3 meter. Om 13:30 uur opnieuw 1 Vaal Stormvogeltje naar zuidwest, ook deze 

lang kunnen volgen, circa kwartier.  

18:51 10-11-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog ff uit school naar Staverden gecrosst. Helaas was ik er pas om kwart voor vijf. Begon al gelijk te snappen dat hij eigenlijk overal 

kon zitten dus ben maar gewoon door het park gaan lopen. Na 10 minuten hoorde ik hem roepen vanuit de boom waar die gisteren zat. Helaas 

niet kunnen vinden, maar wel leuk dat die er nog steeds zit!!! hoop dat hij/zij een beetje op dezelfde plek blijft zitten, als die de bos intrekt 

wordt zoeken best lastig.... 

Houd me trouwens ook aanbevolen voor foto's :-)!!!!!! 

Verder roepende matkop, en kwam er een kneu roepend overvliegen.  

13:18 10-11-2010 

Bernhard Spans  

2 juveniele zeearenden, overvliegend en neerstrijkend op één van de eilandjes in het Vossenmeer  

19:41 09-11-2010 

Evert Meijer  
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Ha Martin,  

kan dat bestand volgens mij niet openen!!? 

moet je persé een programma downloaden? 

19:40 09-11-2010 

Kapser Hendriks  

Hallo 

 

De waarneming van de MiBo's bij Ermelo, Landgoed Oud-Groevenbeek, zijn van mij. 

Voor de lokale vogelaars met interesse: 100m zuid van het daadwerkelijke landgoed met stallen etc langs de grindweg. Hoog in de eiken en 

beuken. Eenmaal dus ook erg laag en heel mooi gezien. Houd me aanbevolen voor foto's :-). 

 

Vr gr 

 

Kasper 

18:27 09-11-2010 

Martin Jansen  

Vandaag rondje langs de randmeren. 

Drontermeer 192 Kleine zwanen (23 juv), 1 adulte Zeearend. 

Veluwemeer 1.143 Kleine zwaan (42 juv) en 53 Wilde zwanen (7 juv). Bij monding Hierdense Beek 2 Witgatjes, groepje van 6 

Witkopstaartmezen en op camping Bad Hoophuizen 2 Noordse Goudvinken (trompetgeluid) en enkele groepjes Appelvinken. Oostermheen 1 man 

Roodborsttapuit. 

Wolderwijd 281 Kleine zwanen (13 juv). Verder 1 IJsvogel en ook daar 2 Noordse Goudvinken (bij natuurtuin). In totaal 4 geringde Kleine 

zwanen gezien. 1 vogel (halsband 028E) zat gisteravond op de slaapplaats bij het Ludgeruskerkje / Veluwemeer en vanochtend circa 25 km 

westelijker op het Wolderwijd voor Harderwijk.  

18:01 09-11-2010 

Martin Jansen  

Gefeliciteerd Evert! 

De waarneming van jou komt ook uit een geselecteerd gebied met prioriteit 1. De waarneming waar ik op doelde was 8 km westelijker. Er zullen 

er nog wel meer zitten daar in de omgeving. 

Zie de volgende link voor een kaart met mibo telgebieden, even naar onderen scrollen en dan onder Gelderland telgebieden kiezen. Lijkt me 

goed om daar tussen februari - april terrotoria te gaan vastleggen. Zie voor de kaart : 

http://www.brabantsevogels.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mibotelgebieden&catid=40:mibo  

17:25 09-11-2010 

Evert Meijer  

En dat de mibo zich gaat vestigen ga ik nu ook geloven!! Vanmiddag bij Staverden een grote gele kwikstaart leuk kunnen bekijken. Daarna rondje 

door het park toen ik om 16:40 een specht hoorde roepen, wat beslist geen grote bonte specht was, dus ging er van uit dat het een kleine bonte 

specht was. Na vijf minuten gevonden, doordat die heel die tijd zat te roepen. Zat in een oude eik en kwam van boven naar beneden zeilen, de 

kenmerken rode pet, gestreepte buik, rossige onderbuik konden maar één ding betekenen, Middelste Bonte Specht!!!! Ga zeker van de week nog 

een keer kijken om foto's te maken. (helaas was de camera leeg) Zie waarneming.nl voor de exacte plaats. 

http://waarneming.nl/waarneming/view/50872645  

21:59 07-11-2010 

Martin Jansen  

Tussen Ermelo en Putten worden via waarneming.nl 2 Middelste Bonte spechten gemeld. Melding komt uit een zgn. "prioriteit 1 gebied", is kaart 

met geschikt mibo biotoop (percelen oude Eiken). Na waarneming afgelopen voorjaar uit de Dellen, paar jaar geleden nabij Hierden en nu bij 

Putten / Ermelo lijkt deze soort zich definitief te gaan vestigen op de Noord-Veluwe.  

19:46 07-11-2010 

gj van Dijk  

Dag Martin, 

 

Achterop de Elandweg tegen de dijk 92 kleine zwanen en 5 juvinielen. 

2Halsbanden A985 en O15E 

Ook nog 7 assarca's en 200 nijlganzen  

14:30 07-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 526 Kleine zwanen (wv 9 juv) en 27 Wilde zwanen, wv 6 juv. 

Tussen de Kleine zwanen 3 met halsbanden gemerkte exemplaren, allen oude bekenden. 

Knobbelzwaan met halsband 80CP ook voor 5e jaar op rij aanwezig. Deze vogel verblijft altijd op het smalle deel van het Veluwemeer, enkele 

honderden meters NO van restaurant de Klink. Verder 9 Grote Zaagbekken, veel Kolganzen overvliegend en een groep van 54 Kleine Rietganzen 

over naar ZW. Waterstand nu op winterpeil, nu ook wat meer Pijlstaarten.  

12:39 07-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend naar Landgoed Welna geweest en daar paar groepen Kramsvogels en een groep Koperwieken. Ook kwam er een Klapekster langs 

gevlogen die we even later mooi een tijdje konden bekijken.  

22:34 06-11-2010 

Adrie Hottinga  

16.00 uur - 6 november bij kwelslootje 1 Grote gele kwikstaart  

Kerkweg 10 Vorchten  

Wapenvelderbroek - 450 Kolganzen en 400 Kievit en 1 Grote zilverreiger 

22.00- twee locaties- Vorchten roep Steenuil 

27-10-2010 - med. gebr. Vahl Vorchten: 1 juv. Zeearend Ijsseluiterwaarden Vorchten.  

14:38 06-11-2010 

J. Vreekamp  

Vanochtend Tongerense Heide (Epe): Klapekster.  Verder veel Goudhaantjes en witkoppige staartmezen.  

12:16 06-11-2010 
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Wolbert Hermus  

Net tijdens het mountainbiken een Zwarte Specht in het Willemsbos, alleen gehoord helaas.  

18:40 05-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 410 Kleine zwanen, 10 Wilde zwanen. Verder 1 IJsvogel, 1 Grote Gele Kwikstaart.  

18:06 05-11-2010 

Adrie Hottinga  

Op 3 november om 12.45 één Slechtvalk thv van Lorentz haven Harderwijk. 

 

Nog in de aanbieding: 6 steenuilkasten (nieuw)  van lariks/vuren voor 35 per stuk  

18:43 02-11-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag door de bossen en heide in de omgeving gefietst. Vooral op zoek gegaan naar groepen vogels. Dit heeft Kuif-, Zwarte-, Kool, Pimpel- 

en Staartmees opgeleverd. Ook veel Goudhanen, paar Boomkruipers en Glanskoppen gezien. In het smalle strookje van de Stakenbergse heide 

een Klapekster tp. 

Bij de Noorderheide 2 grote groepen Staartmezen, helaas geen witte. Op de heide zelf nog een Moeflon tp.  

13:55 02-11-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 93 Kleine zwaan, 1 juveniel. 

Verder 1 IJsvogel, 2 Witgatjes en 1 Grote Gele Kwikstaart.  

17:34 01-11-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Ketelbos nabij Kamperhoek / Ketelbrug erg veel "kleine vogeltjes". 

Omstandigheden ideaal, geen wind, elk bewegend vogeltje kon opgepikt worden. 

Uitschieters 12 Witkopstaartmezen, 7 Vuurgoudhaantjes en 1 Bladkoning. Verder veel Goudhaantjes (> 50 ex.), 6 Tjiftjaffen (1 opvallend 

grijsbruin exemplaar), veel mezen (o.a. 5 Matkop, > 20 gewone Staartmees).  

In bos zeker 3 groepen Staartmees waarvan 1 groep gemengd (2 Witkoppen tussen gewone), 1 groep met uitsluitend Witkoppen, 10 ex., en 1 

groep uitsluitend gewone. 

Bladkoning geheel vrij gezien, op rustig moment zelfs telescoop er even op gehad. Vogel riep niet. 

Nabij Ketelmeerdijk groep van 126 Kleine zwanen en 1 Wilde zwaan op maisperceel. 4 geringde vogels ertussen, waarvan 3 oude bekenden. 1 van 

de vogels (gele halsband 985A) zelf in handen gehad, komt uit vangst van 17 december 2008 aan Abbertweg nabij Drontermeer. Vogel is 

gevangen als juveniel.  

15:42 31-10-2010 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 239 Kleine zwaan, 7 Wilde zwaan. 

Verder 2 Pontische meeuw (ad), 1 IJsvogel.  

13:29 31-10-2010 

Johan Hettema  

Waskolk, beukenbos: zwarte specht  

19:25 30-10-2010 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 30/10/2010, rond zonsondergang (=ca 18 uur zomertijd-laatste dag). 

Delta Schuitenbeek-west nu voor het eerst weer ondiepten: 350-400 WULPEN. 

Delta Schuitenbeek-oost ondiepten:                                     350-400 GOUDPLEVIEREN alsook (wat minder) kieviten. 

Binnensdijks groepje kemphanen. 

Putter polder 1 grote zilverreiger 

Randmeer en DS: smienten, niet geteld, nu goed uitgekleurd. 

DS-west: volgens een andere waarnemer een pontische meeuw (herken ik niet....) 

Oldenaller ca 5 vleermuizen (groot) aan prov. weg ca 18.40 uur.  

11:07 30-10-2010 

Chris en Ada Herzog  

Vanmorgen om 10.15 vlogen minstens 5 Kraanvogels over ons huis (Stadsweiden, Harderwijk)richting ZW. We zagen ze helaas pas toen mogelijk 

een gedeelte van de groep al achter het dak van de achterburen verdwenen was. Verder heel veel trek vanmorgen.  

21:26 28-10-2010 

Gerard van Dijk  

Donderdag 28/10/2010 Hulshorster Zand 1 KLAPEKSTER aan de zuidelijke rand van de westelijke zandverstuiving: een stuk heide met grove 

dennen. Beweeglijk en jagend, ook vanaf uitkijkposten van 8-10 m hoog. 

Globaal afspeuren van Stakenbergse en noordelijke Elspeetse hei leverde geen klapeksters op. 

 

Kuststrook Wolderwijd tussen Monopole en Weisteegbeek  16 kleine zwanen, maar het kunnen er zeer wel meer zijn geweest (ook verderop); 

het zicht op het water is beperkt door riet en bomen.  

16:12 28-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 113 Kleine zwanen. Verder eerste Nonnetjes (4) en Grote Zaagbek (1).  

17:37 27-10-2010 

Rob Compaijen  

Na een weekeinde op Schiermonnikoog te zijn geweest vanmiddag ook maar eens het geluk beproeven rond de randmeren. Langs het 

Nieuwstadspad (langs de Flevoweg, te Elburg) was het direct raak: 2 Pestvogels! Nabij Polsmaten een jong mannetje Havik.  

Vanaf Polsmaten samen met Wolbert Hermus gevogeld. Bij Polsmaten was het - ondanks de aanwezige droogliggende platen - niet veel soeps. 

Wel leuke aantallen Goudplevieren aldaar. Bij de duintjes veel rondvliegende Sijzen, Putters en mezen, maar er niets spannends tussen kunnen 

ontdekken. Net achter de duintjes, op het Veluwemeer, veel foeragerende Pijlstaarten aanwezig. Hier ook twee jagende Havikken. 

Vervolgens vrij nauwkeurig Bad Hoophuizen afgestruind. Dit leverde een leuke groep mezen en vinken op met onder andere Glans-/Matkop 

(geen roep gehoord), veel Staartmezen (geen Witkoppen helaas), twee Tjiftjaffen, twee Goudvinken en een Appelvink. Op de terugweg, tussen 

Bad Hoophuizen en Polsmaten, een Witgatje dat opvloog bij een plas in een weiland.  

Tenslotte nog maar eens bij het Nieuwstadspad wezen kijken of de Pestvogels nog aanwezig waren, maar helaas niet meer kunnen vinden.  

07:59 27-10-2010 
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Jan van Os  

Gisteren in Ermelo aan de Harderwijkerweg 2 kuifmezen,1 pimpelmees en 3 koolmezen.Bij mij op het terras in de binnenstad 1 perwer en een 

pimpelmees.Langs de kant op het Wolderwijd, tov Monopole een jonge wilde zwaan, een paar meter van de kant.  

18:06 26-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag plasje Broekbos 171 Krooneenden (120 man, 51 vrouw). Van de mannen 14 eerste jaars. Percentage 11,7%, vrijwel gelijk aan telling 

18-10. 

Net als Jaap langs randmeerkust gisteren bessenstruiken gecheckt op Pestvogels, niets. Wel erg veel Kramsvogels (honderden) en wat 

Koperwieken (tientallen). 

15:19 26-10-2010 

Jaap Denee  

Ik ben uit voorzorg wat geijkte plekken in Harderwijk gaan bekijken (Lorentz, wijk Frankrijk), maar heb tot op dit moment nog geen Pestvogels 

gevonden. Toch kan onze regio niet lang achterblijven... 't is een kwestie van tijd.  

23:15 25-10-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond een roepende IJsvogel in het slootje naast de waterzuivering Elburg. Verderop langs de Kamperdijk een Grote zilverreiger (vrijwel 

altijd aanwezig als ik hier m'n ronde ren). In het rietland tinkelende Baardmannen.  

17:28 25-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag: 

Wolderwijd Kleine zwaan 17, Grote Gele Kwikstaart 1. 

Veluwemeer Kleine zwaan 111, Wilde zwaan 5, Grote Gele Kwikstaart 1. 

Drontermeer Kleine zwaan 64.  

20:01 24-10-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 24-10-2010 drie losse waarnemingen: 

Diermen, nabij A28: 1 grote zilverreiger 

Oldenaller, boscomplex tussen provinciale weg en spoorlijn: 1 groene specht.  

Dit bos is rijk aan mierenhopen van de rode bosmier, maar het is de vraag of de groene specht die soort eet.  

Oldenaller, heideterrein (met bosje en akker) aan de Broekermolenweg: 1 groene specht ( meer dan 1 km van de vorige). 

NB De groene specht is tegenwoordig tamelijk schaars in de noordelijke Vallei en ook op de Veluwe.  

17:19 24-10-2010 

Jan van Os  

Om ongeveer 3 uur vanmiddag aan de dijk bij de jachthaven van Harderwijk: 

10 nijlganzen, 50 kievitten, 1 strandloper, 2 blauwe reigers, 6 brandganzen 54 gr.ganzen, 150 kuifeenden, 4 krooneenden, 5 meerkoeten, 1 

rietgors, 2 gr.mantelmeeuwen en veel wilde eenden. Verderop sw polder honden kuifeenden.  

11:30 23-10-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten grote groep Kieviten met enkele Goudplevieren en een Kemphaan. Ook een Grote Zilverreiger tp. Bij de duintjes een 

groep van ruim 100 Kramsvogels aan het rondvliegen. Vanaf de inham gezien 20 Pijlstaarten aan het foerageren. Er landde ook een flock in de 

bosjes met erg veel Staartmezen, Kool- en Pimpelmezen, paar Matkoppen, Sijzen en een Tjiftjaf.  

18:05 20-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer Abbertstrand 3 Grote Gele Kwikstaarten. Verder 85 Kleine zwanen, 5 juvenielen (1x2 en 1x3).  

20:48 18-10-2010 

Wim Janszen  

18 okt s,middagsin Flevoland terhoogte Nijkerk gezien een Rode Wouw prachtig die gevorkte staart en in het bos bij de Beldweg  een Zwarte 

specht  

17:43 18-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag plasje Broekbos 173 Krooneenden. 126 man, 47 vrouw. Van de mannen waren er minimaal 14 herkenbaar als 1 kj vogels, sommigen 

zaten half tussen het riet verscholen. Zou dus een broedsucces van minimaal 11% betekenen. Jonge mannen zijn van begin oktober tot uiterlijk 

1e week november herkenbaar, de rui loopt achter bij adulte mannen (eclips --> prachtkleed) en de snavels zijn nog niet volledig uitgekleurd.  

22:43 17-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag in Ketelbos (= bos nabij de ketelbrug, Kamperhoek) in een groep Goudhaantjes, mezen en Vuurgoudhaan overduidelijk de roep van 

een Pallas' Boszanger, glashelder. Kon het beestje echter niet vinden, hou het daarom op onzekere melding. Deze mogelijke Pallas + eerdere 

waarneming en de Bladkoninkjes van de afgelopen weken geven aan dat deze soorten heel goed kunnen in onze regio, zeker in de Flevolandse 

bossen nabij IJsselmeer en randmeren. Opvallend is dat de groepen "minivogeltjes" altijd op dezelfde plaatsen zitten in de bossen. Vaste 

goede locaties moeten uiteindelijk gaan scoren.  

21:13 16-10-2010 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 16/10/2010 Delta Schuitenbeek, ca 18.30 uur. 

Delta Schuitenbeek 48 KLEINE ZWANEN:  DS-oost 17, DS west 31, totaal 48.  Alle adulten. Westelijke groep fouragerend (grondelend) en 

lawaai makend.  

Dit is de eerste maal (sinds 1999) dat ik ze hier zag fourageren. Voorheen (vanaf ca medio jaren '70 en in jaren '80) was de kleine zwaan 

talrijk in de achterliggende polders, maar dat is al jaren veel minder het geval. Er werd altijd gezegd dat ze sliepen op de randmeren, maar je 

zag ze zelden of nooit op slaaptrek (wellicht pas in het donker). 

Op DS en Nulder Nauw lagen weer vele 100-den of meer smienten, nog steeds min of meer in eclipskleed.  1 grote zilverreiger DS. 

Schuitenbeek 2 juveniele futen verjaagd door 1 adulte.  

Peil DS-W nog hoog (geen drooggevallen banken) maar dat kan ook komen door opwaaiiing door de felle +/- NO wind.  

16:31 16-10-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 15:00 t/m 15:30 uur de Klapekster gespot op de Stakenbergerheide, waar hij zich mooi liet zien.  

14:25 16-10-2010 

Martin Jansen  
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Donderdag Vossemeer op de plaat 1 Rosse Grutto. 

Vanochtend watervogeltelling zwanen voor Sovon.  

Wolderwijd 3 Kleine zwaan en een groep van 21 naar het zuidwesten. 

Veluwemeer 111 Kleine zwaan en 28 overvliegend naar ZW. 

Drontermeer 37 Kleine zwaan en 7 overvliegend naar ZW. Nabij het Rietland ook 2 Wilde zwanen. 

Vossemeer 4 Kleine zwaan en 5 overvliegend richting Ketelmeer/Zwartemeer. 

Erg mooi 2 Zeearenden kunnen zien, zwevend boven de dijk. 1 adult en 1 met gele snavel en nog iets van zwarte randjes in staartpennen, 4 kj 

dacht ik.  

13:39 16-10-2010 

Wolbert Hermus  

In het Renteloos Voorschotbos een Kleine bonte specht en een Damhert. Boven de Waskolk 2 rondcirkelende Raven, nog geen Klapekster 

gevonden.  

11:50 16-10-2010 

Evert Meijer  

En vanmorgen om 9:00 had ik hem zelf in beeld!! de Klapekster!! Erg gaaf, jagend, rustend en vliegend!! Tot 9:15 bij de schapenweide en toen 

vloog hij helemaal de hei over, en om 9:30 vond ik hem terug in de buurt van Stakenberg (uitkijktoren)!! Werd weer verjaagd door stel 

mountainbikers maar bleef toch in de buurt hangen. Verder erg veel geelgorzen en graspiepers. 

19:24 15-10-2010 

Evert Meijer  

@Wolbert Hermus: Gaaf man die klapekster, denk dat de klapekster er zelf ook weer voor het eerst was dit najaar!! heb eergisteren en 

gisteren nog een heel rondje gefietst en niet gezien, dus denk echt dat je de eerste bent!! Heb je hem nog gevonden?? 

17:39 15-10-2010 

Wolbert Hermus  

Afgelopen woensdag bij de Stakenberg een vrouwtje Havik, 2 voorbijvliegende Raven en een groepje van 5 Geelgorzen tp, paar nog mooi in 

zomerkleed. Bij het ven aan Schapendrift zag ik m'n eerste Klapekster van dit najaar. Vloog even later hele Schotkamp over. De zoektocht 

hierna heeft nog een Groene specht en een jagende Blauwe kiekendief opgeleverd.  

10:08 14-10-2010 

Jan Nijendijk  

Vanochtend, 7.30u., geluiden van de kleine zwaan op het Wolderwijd.  

19:47 13-10-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 48 Kleine zwanen waarvan 3 jaarlingen en 1 juveniel. 

Beesten gingen steeds stukjes vliegen, zoeken naar voedsel. Waterstand nog op zomerpeil (= te hoog voor ze in begin van seizoen), 

kranswierbedekking is opnieuw lager dan vorig jaar (vorige week ingemeten). Uiteindelijk ruim 30 vogels het gebied uit richting Flevopolder en 

terug naar Drontermeer. 

Drontermeer 4 Kleine zwaan. Vossemeer 13 Kleine zwaan. 

Momenteel weinig watervogels. Aantal Knobbelzwanen sinds laatste telling van ruim 2 weken geleden opnieuw afgenomen (- 300), Pijlstaarten 

slechts een 250 op VM en DM samen, Kuif- + Tafeleend enkele redelijk grote groepen, maar ook beduidend minder dan gebruikelijk. Meerkoet 1 

grote groep bij Pierland, ook veel minder dan de afgelopen jaren. Ben benieuwd hoe het verder gaat de komende winter.  

21:32 12-10-2010 

Andries Jansen  

Ze zij er weer; De Kleine zwanen natuurlijk, tussen de Klink en de Oude Zeeweg liggen er al een flink aantal gezelig met elkaar te confereren.  

19:19 12-10-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 11:45 uur na optrekken van de mist de eerste 2 Kleine zwanen van dit najaar. Daar ook minimaal 1 Pontische meeuw 

(adult). Vrij zeker nog enkele vogels aanwezig, door afstand en matige condities niet 100%.  

11:46 11-10-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend smalle deel van het Veluwemeer nog een vrij late Visarend. Veel Veldleeuwerikken op geoogste maisakkers.  

14:25 10-10-2010 

Jan Janssen  

Lorenz III bij de noordelijke doorgang van de muur: zwarte roodstaart (m), 4 x graspieper, 3 x kneu (v), torenvalk  

20:29 09-10-2010 

roel pannekoek  

Nee, geen zeldzaamheden op het Beekhuizerzand vanmorgen bij zonsopgang. Wel enkele Boomleeuweriken, waarvan er een voluit ging in 

voorjaarszang. Verder kekkerende Havik in de buurt van de watertoren, Roodborsttapuit, groepje Goudvinken, groepje kruisbekken, Matkop, 

Kramsvogel, Buizerd.  

19:41 09-10-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Flevocentrale, IJsselmeerdijk 1 Vuurgoudhaantje, 2 Gekraagde Roodstaart en veel Goudhaantjes en Tjiftjaffen (ook en bruin 

zangertje dat telkens tsek riep, niet goed gezien). Ketelbos bij de Kamperhoek 1 Vuurgoudhaantje. Aquacentrum Bremerbergse hoek (nabij 

Veluwemeer) ook 1 Vuurgoudhaantje.  

19:37 09-10-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog even naar de schapendrift. Op de schapenweide 8 grote lijsters, nog geen kramsvogels. Op de heide een vrouwtje blauwe 

kiekendief (had afgelopen donderdag weer voor het eerst, toen man en vrouw) die joeg een watersnip op. Daarna weer terug door de bos toen 

ik in enorme mezenmassa terecht kwam!!  iets van 200 staartmezen, 50 goudhaan, 40 zwarte mezen, 5 glanskoppen. ruim een kwartier alles 

geprobeerd te determineren wat lang niet meeviel!!! na dat kwartier had ik een zangertje met opvallende gele wenkbrauwstreep, het kon niet 

missen, Bladkoning!!!! erg gaaf!!! helaas was hij erg onrustig en was hem al snel kwijt. Na ruim 5 minuten hoorde ik hem 3x achter elkaar roepen!!  

12:41 09-10-2010 

Jochanan Vreekamp  

Vanmorgen Harderwijk. Broekbos: Krakeend, Dodaars, Krooneend, Tafeleend en Kuifeend. Harderbroek: Baardman 5x en Roodborsttapuit. 

Oostermheen: Zwarte roodstaart M. 1x.  

18:31 08-10-2010 

Martin Jansen  
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Vanmiddag op de terugweg vanuit het werk het Ketelbos en buitenzijde Roggebotse bos uitgevlooid. Erg veel Goudhaantjes. In Ketelbos een 

Bladkoning. Tussen 15:15 uur en 15:45 uur 4x gezien in een groep van circa 25 Goudhaantjes, wat Pimpelmezen en een Matkop.  Vogel riep niet, 

maar uitvoerig kunnen bekijken. In Roggebotse bos 2 Vuurgoudhaantjes, deze ook in grote groep Goudhaantjes. Verder 3 Matkoppen.  

19:13 06-10-2010 

Adrie Hottinga  

6 oktober 2010: Buitenwaarden Wijhe 

2 Rode wouw 

1 vrouw Havik 

8 Grote zilverreiger 

85 Grauwe gans  

19:30 05-10-2010 

Benno van den Hoek  

Rob van Swieten uit Zeewolde gaf vandaag via het Flevolands Vogelnet een Koereiger in het Harderbroek door. Rond 9.30 uur vloog de vogel in 

ZW richting weg.  

14:17 05-10-2010 

Wim Smit  

Aanvulling: Zwartkop m. en vr. ex.  

13:34 05-10-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen in het Broekbos (Flevoland) tevergeefs gespeurd naar de Palls's Boszanger. Gisteren ook  niet gezien. Vandaag wel veel 

Krooneenden, 300ex , waarschijnlijk nog meer omdat niet de hele plas is te overzien. Dodaars 2, IJsvogel 2,  Sperwer 1, Buizerd 1. Watersnip 

15. 

Aan de Mosselweg ligt een terrein van Nat.Mon. Daar 1 Paapje.  

18:47 04-10-2010 

Lubbert Franken  

Vanmorgen op het industrieterrein 't Veen in Hattem vanuit het kantoor gezien, kwam er Groene specht voorbij gevlogen die zich even later 

tegen een Eikenboom parkeerde  

13:00 04-10-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend voor een klus op Strand Horst geweest. 

Valt me altijd op in de herfst dat het daar geweldig vliegt in de trektijd, volgens mij het beste punt langs de randmeren. Vele 10-tallen 

Veldleeuwerikken, Vinken, Graspiepers etc. Leuk waren 2 Boomleeuwerikken, 4 Baardmannetjes en 1 IJsgors naar ZW.  

20:49 03-10-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag dankzij Martin, Rob én Anne de Bladkoning inderdaad even goed kunnen zien en gehoord. Erg leuk!  

Gisteren aan de Varelse Weg 7 Grote Zilverreigers.  

16:54 03-10-2010 

Rob Compaijen  

Zojuist wezen zoeken naar de Bladkoning die Martin op Bad Hoophuizen waarnam. Achterin de camping viel al snel op dat de bosjes vol zitten 

met groepjes mezen, tjiftjaffen, vinken en ander spul. Erg leuk. Na een aantal minuten een groepje mezen (naast Kool-, Pimpel- en Staartmees 

ook Glanskop en Zwarte Mees) te hebben gevolgd, hoorde ik een meter of 50 verderop de (een?) Bladkoning! De vogel riep fanatiek en liet zich 

enkele ogenblikken mooi bekijken. Anne (mijn vriendin) heeft de vogel ook even kunnen zien, en Wolbert Hermus was ook net op tijd om de vogel 

nog even te kunnen bekijken. Erg leuke waarneming voor de regio, en complimenten voor Martin voor de ontdekking. Martin, ik denk dat er 

niemand is die vragen stelt bij jouw waarnemingen. Blijf vooral zo fanatiek vogelen! 

Verder op de camping twee roepende Kepen en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart.  

16:31 03-10-2010 

Benno van den Hoek  

Gisteren is er op de Zomerdijk nabij het Abberteiland weer geteld in het kader van de internationale Birdwatch. De weersverwachtingen waren 

in de afgelopen week allesbehalve positief: er werd veel regen voorspeld en in combinatie met zuidelijke wind leek het geen goede trekdag te 

worden. Maar afgezien van wat lichte regen in de 1e 1,5 uur werd het toch een droge dag en kwam aan het begin van de middag de zon er zelfs 

nog even bij. Elders in het land waren (volgens VBN) toen al telgroepen gestopt vanwege de aanhoudende regen. En zowaar kwam er na de regen 

van de nacht enige trek op gang. In de ochtend bestond dit voornamelijk uit groepjes langstrekkende Boerenzwaluwen (totaal 260 ex.), 

Graspiepers en zo'n 35 Veldleeuwerikken (in losse aantallen). Ook kwam er een Grote gele kwikstaart over, een kleine 40 overtrekkende 

Zanglijsters, de eerste Koperwieken en een tweetal Kramsvogels. De ochtend werd verder opgeleukt door een langsscherende Smelleken, 2 

Raven boven het Abbertbos, 2 Visarenden (ad.+juv.), 1 Zeearend (ad.), 2 Paapjes en ca. 25 Grote zilverreigers. Veel zilverreigers kwamen in de 

vroege ochtend van het Abberteiland af (is een bekende slaapplaats) en hielden zich daarna voornamelijk op in de polder Oosterwolde. Af en 

toe kwamen er nog vogels uit diverse richtingen langsvliegen, dus dubbeltellingen zijn niet helemaal uitgesloten (maar zeker 20 individuen). De 3 

arenden waren in elk geval prachtig. De juv. Visarend verdween met een flinke vis in het Abbertbos en de adulte vogel hing enige tijd op zo'n 

150 m. voor de telpost rond en ging ook even prachtig aan de overkant in een boom zitten. De Zeearend kwam van het Abberteiland en ging bij 

de eendenkooi zitten. Later kwam de vogel ook op hele korte afstand langsvliegen en ging op eiland 't Eekt zitten. Daarna werd de vogel niet 

meer gezien. Door de vele roofpieten (ook meerdere Buizerds en Bruine kiekendieven t.p.) waren de vele ganzen (Grauwe + Kol), Kieviten en 

Goudplevieren vaak in de lucht, en daardoor gemakkelijker te schatten. Deze kwam bij de Goudplevieren op ca. 2600 vogels uit. Daarmee werd 

dit de meest getelde soort van de totaal 72 soorten die waargenomen werden. Dit is het hoogste aantal in vergelijking met de eerdere tellingen 

sinds 2003 (in 2009 52 soorten op zelfde plek). Totaal werden er hier tussen 7.30 en 14.30 uur ruim 7000 vogels geteld door totaal 17 

deelnemers. Al met al een erg geslaagde teldag met veel enthousiaste tellers. Iedereen bedankt daarvoor! 

Een verslag zal, na bekendmaking van alle landelijke en internationale gegevens, later nog in Anser verschijnen.  

15:47 03-10-2010 

Martin Jansen  

Aanvulling op melding van Benno: 

Ik kwam terug van de hut en bij het dichtgegroeide plasje liep ik tegen een groep mezen, phyllo's en een vuurgoudhaantje aan. Na enkele 

minuten een groenig beestje met lange gele wenkbrauwstreep en gele vleugelstreep in de kijker, van onderen (vuil)wit. Dacht eerst dat het een 

Bladkoning was, schuin van onderen gezien. Toen ie echter wat draaide viel de gele middenkruinstreep op. 2 x roep gehoord, iets als TJUIE. 

Was toen zeker van Pallas' Boszanger. Helaas zat het beest vrij hoog in een Es, kon daardoor de stuit niet zien (hoort lichtgeel te zijn). Na 

enkele minuten verplaatste de vogel zich wat van het pad af (naast pad onbegaanbaar, drassig) en raakte ik het kwijt. Daarop Benno gebeld. Ik 

weet dat het vroeg is voor deze soort, er zijn er echter meer gezien begin oktober. Verder besef ik dat al die bijzondere waarnemingen in vrij 

korte tijd ?? op kunnen roepen. Ik ben zeker van mijn zaak, steek er redelijk wat tijd in. 
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Op plas in broekbos 286 Krooneenden en enkele Dodaarsjes. Nabij de Kievitslanden een adulte Zeearend, langdurig zwevend te zien boven 

bosrand en Veluwemeerdijk. Verder nog een vrij late Boomvalk, even in 1 beeld met de Zeearend.  

10:41 03-10-2010 

Benno van den Hoek  

Martin Jansen belde mij net opnieuw een super regiosoort door: 

hij zag zojuist in het Broekbos (Harderbos) een zeer waarschijnlijke PALLAS' BOSZANGER! Hij heeft de vogel kort horen roepen en ook even 

gezien, met naast het roepje ook de andere uiterlijke kenmerken van brede vleugelstreep en middenkruinstreep. 

Hij beschreef de exacte locatie als volgt: het pad oplopen richting de vogelhut en een klein stukje daarvoor is een vrij open plek met aan de 

rechterkant een dichtgegroeid pad. Hij probeert nu de vogel opnieuw te vinden voor de laatste bevestiging. 

Boven de Kievitslanden zag hij nog een adulte Zeearend.  

17:51 01-10-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag de duintjes bij Hoophuizen en een deel van camping Bad Hoophuizen "binnenste buiten" gekeerd. 

Resultaat 1 BLADKONING!! Beest viel eerst op door roep, daarna ook enkele minuten gezien. Geluid opgenomen met digitale voicerecorder. Is 

mijn 2e al daar, eerder 1 op 2-11-2008. Die hier toen bewust niet gemeld, die zat toen op prive terrein waar ik van de eigenaar toestemming 

had om Kleine zwanen te bekijken. Verder nog steeds erg veel mezen en Tjiffen in het gebied. Opvallend ook op diverse plaatsen Glanskoppen 

en die zie ik eigenlijk nooit aan de randmeerkust.  

17:35 01-10-2010 

Rob Compaijen  

Vanmiddag een tijdje buiten geklust aan de Burgemeester Frieswijkweg te Doornspijk. Al veel trek van Sijzen merkbaar. Verder onder andere 

een overtrekkende Grote Gele Kwikstaart, en een roepende Steenuil.  

13:07 01-10-2010 

Wolbert Hermus  

Net bij 1 van de vijvers van Landgoed sHeerenloo en IJsvogel gezien. Leuke soort om in werktijd te zien.  

22:15 29-09-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond kwamen ook hier net ten noorden van Elburg de eerste Kolganzen over, enkele kleine groepjes die richting het noordwesten vlogen. 

Inderdaad wel weer een vreemd geluid om zo net na de zomer plotseling weer over te horen komen.  

20:41 29-09-2010 

Martin Jansen  

Gisteren omstreeks 15:00 uur de eerste Kolganzen, 13 stuks over de Strekdam, Drontermeer. 

Vandaag al vele honderden in groepen tot ruim 40 stuks, vanaf 07:30 uur tot in de avondschemering. Is vroeg, het is pas eind september. Alle 

vogels naar west tot zuidwest.  

13:45 28-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeerkust tussen Elburg en Hoophuizen heel veel Zanglijsters, Bloemkampen en Oostermheen vol met Graspiepers. Op Bad 

Hoophuizen erg veel mezen en Tjiftjaffen (1 struik met ruim 20 Tjiftjaf!), verder daar de gebruikelijke grote groepen Appelvinken > 25 

exemplaren. 

Trek zat hoog, meest onzichtbaar. Bij Hoophuizen een overvliegende IJsgors en Beflijster (beiden op geluid). Op Veluwemeer 18 Dodaars, 2 

Brilduiker. Bloemkampen 3 Roodborsttapuit, Oostermheen 1 Tapuit. 

Op Veluwemeer opvallend LAGE aantallen Knobbelzwaan, slechts 2070. Eind september 2008 waren dat er 4300 en eind september 2009 

ongeveer 3200. Ruim een halvering dus in slechts 2 jaar, dat moet iets met voedsel te maken hebben. Ook aantallen grondeleenden en 

duikeenden opvallend laag.  

11:44 27-09-2010 

roel pannekoek  

Zondagmiddag 2 roepende Raven boven de binnenstad van Harderwijk. Een week geleden ook al 1 exemplaar boven de stad waargenomen.  

20:00 26-09-2010 

Wolbert Hermus  

Bij Polsmaten vanavond Berg-, Tafel-, Kuif- en 3 Krooneenden. Ook groepje van 13 Wintertalingen (voor het eilandje), groepje van 11 Kemphanen 

en 2 overvliegende Grote Zilverreigers.  

Leuk was een Blauwe Reiger die een oranje bordje van de SBB gebruikte als jachtpost.  

18:17 26-09-2010 

G. van Dijk  

Grote zilverreiger: 2x 

- 1 ex westwaarts vliegend (m.i. slaaptrek) op 24/9 om 19.30 uur bij de Arkervaart 

- 1. ex. in weiland tussen buurtschap Diermen en A28 op 26/9 om ca 13 uur  

18:14 26-09-2010 

G. van Dijk  

Steenuilwaarnemingen: 

1 plek gem. Ermelo, 3 plekken gem. Putten: 

11 sept.  1 steenuil in vervallen schuurtje te Speuld. Het leek een jong exemplaar (zo te zien oorpluisjes); vloog wel weg naar een boom, 

misschien is hij nog op zoek naar een eigen territorium. 

24 sept. 1 steenuil in een vruchtboom van een boerenerf bij Nulde en  

2 steenuilen (roepend) op een erf ca 1 km verderop. 

26 sept. het eerder met jong gemelde paar op een erf onder Nijkerk (gemeente Putten): nu 2 ex. om ca 14.30 uur zonnend op dak van schuur. 

De ene leek zich extra lang te maken om veel zon te vangen.  

19:41 24-09-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Bloemkampen 4 Tapuit, Oostermheen 11 Tapuit, Kleine Mheen 5 Tapuit. Veel Graspiepers in de weilanden. Bij Hoophuizen 11 Dodaars.  

15:13 23-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Ketelbrug geweest. 

07:25 uur een IJsgors, 09:05 uur Grote Pieper, 11:15 uur Roodkeelpieper. Verder 3 Grote Gele Kwikstaart, 2 Smelleken, 8 Sperwers, 4 Bruine 

kieken, 1 Slechtvalk, 5 Grote Zillies.  

22:21 22-09-2010 

Benno van den Hoek  
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Na de teruggelopen zwaluwvangsten van begin vorige week (zie bericht 13/9), waarbij de slaapplaats al behoorlijk geslonken was, volgden een 

aantal dagen dat we verhinderd waren om te gaan ringen. Op zaterdagavond j.l. bleken er nog zo'n 1000 rond te vliegen en werden er nog 70 

gevangen. Dan is het wachten totdat de zwaluwen toch de grote wegtrek wagen. Met dit mooie nazomerweer zou je misschien verwachten dat 

ze nog even blijven, maar dat kan ook juist een reden zijn om nu de jump te maken (2009 zelfde situatie met mooi weer en toen rond 10 grote 

groep weg). Maar vermoedelijk denken wij te rationeel en volgen de vogels hele andere factoren. Gisteravond was er in elk geval nog een flinke 

groep (minimaal 1000 vogels) en vingen we er verrassend genoeg nog 140. Er vloog toen ook een Boomvalk rond die wegvloog met een zwaluw en 

een IJsvogel kwam een paar keer langs. 

Blijkbaar is er vandaag toch behoorlijke wegtrek geweest, want er waren vanavond nog zo'n 100 vogels die op de noordpunt van de Strekdam 

Elburg nog in het riet gingen slapen. We vingen er nog zo'n 25 vogels van en hebben besloten de vangsten voor dit jaar af te sluiten. Vanaf 

morgen gaan ook de weersomstandigheden weer veranderen en zal er van dit groepje niets meer overblijven. Eindresultaat is in ieder geval dat 

we met 1-3 personen van 22 juli tot en met vandaag ruim 5000 Boerenzwaluwen hebben kunnen ringen voor het onderzoeksproject. Dit is een 

gemiddelde score t.o.v. eerdere jaren. Zie voor meer onderzoeksresultaten: www.boerenzwaluw.nl onder het kopje 'onderzoek'.  

16:05 22-09-2010 

Jaap Denee  

Tijdens de lunch een kort rondje gelopen over de nieuwe vlakte bij Lorentz, Harderwijk. Er zat niet veel bijzonders: 1 Veldleeuwerik, 1 Tapuit 

en 8 Gele Kwikstaarten naast het gewone spul. Aardig was een groep van 28 laag en richting zuid overvliegende Ooievaars. Hopelijk wordt het 

de komende dagen door de voorspelde neerslag interessanter!  

18:53 20-09-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten geweest en daar: 3 Watersnippen, groep Tafel- en Bergeenden en een zestal Krooneenden. Op de dam 2 Reuzensterns 

en in een weiland naast het pad Kievitten, Kokmeeuwen, Grauwe ganzen en 50+ Holenduiven.  

21:54 19-09-2010 

Wolbert Hermus  

Afgelopen nacht terwijl ik met een vriendin meefietste naar huis hoorden we aan de Halfweg te Vierhouten een Bosuil paar x roepen. Dit was 

rond de klok van 02.00 uur.  

21:28 19-09-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag achter het huis een voorbij waaiende Ooievaar, achterna gezeten door 2 kraaien...geen idee waarom, misschien gewoon een beetje 

uit verveling Ooievaartje pesten.  

14:59 19-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer: 

Op de Strekdam nabij clubhuis watersportver.  1 Buidelmees. 

Circa 10 minuten een Visarend boven de baai, ging later door naar ZW. Adulte vogel, waarschijnlijk vrouw (borstband + getekende 

ondervleugeldekveren). 

Bij Rietland 2 jagende Reuzensterns, een adult + 1 kj. 

Bij Rietland een juv. Boomvalk strak door naar ZW. 

In baai en bij Rietland circa 1.500 duikeenden, geen bijzonderheden kunnen vinden. 

Nabij Noordeinde 1 jagende Boomvalk. Verspreid over gehele meer circa 150 Pijlstaarten.  

20:21 18-09-2010 

Adrie Hottinga  

16-09-2010 - 1 Boomvalk - Welsumerwaarden Oene 

17-09-2010 - 2 Raven - Wapenveldsebroek  

17-09-2010 - 5 Tapuiten - Voorbroek Oene 

18-09-2010 - Goudhaantjes en enkele Vuurgoudhaantjes - Kerkweg 10 Vorchten 

18-09-2010 - 15 Canadese ganzen - Zijbroek Vorchten  

19:26 18-09-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polsmaten 4 Reuzensterns, 2 juvenielen.  

20:14 15-09-2010 

Jaap Denee  

 
10:37 15-09-2010 

Jaap Denee  

Vanmorgen op de door Martin en Benno beschreven plek van de nieuwe Lorentz geweest: een prachtige plek met veel potentieel in de trektijd. 

Ik had weinig tijd, maar binnen een kwartier liep ik tegen een Boomleeuwerik, 2 Tapuiten en een (de?) adulte Duinpieper aan. De vogel zat in de 

NO hoek van het terrein tussen de twee bomen, de betonnen wal en het zanderige stuk aan de Braillestraat en was nog aanwezig toen ik 

wegging. Vanavond zal ik een fotootje van de Duinpieper uploaden.  

22:59 13-09-2010 

Benno van den Hoek  
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De Boerenzwaluwen lijken nu aan hun trektocht te beginnen. Op de slaapplaats ten noorden van Elburg voor het weekend nog zo'n 10.000 vogels. 

Toen vlogen er opeens laat in de schemering alsnog vogels op van de slaapplaats en verdwenen in het duister. In eerdere jaren was dit soms een 

teken van verlating van de slaapplaats en begin van de massale wegtrek. 

Vanavond waren er nog hooguit 2000-3000 vogels aanwezig, waarvan er 90 gevangen konden worden. Een Boomvalk zorgde opnieuw even voor 

paniek. De zwaluwen gaan dan heel hoog vliegen en komen daarna in de schemering als projectielen uit de lucht vallen!  

22:54 13-09-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag rond 16.30 uur belde Martin mij: hij had opnieuw een Duinpieper 'in the picture' op het braakterrein van Lorenz. Een uurtje later 

was ik er ook en hebben we samen gezocht om het beest opnieuw te lokaliseren. Na enige tijd hadden we hem kort maar duidelijk in beeld en 

waren de belangrijkste kenmerken te zien. Het beest kneep er toen heel even tussenuit, waarschijnlijk wegrennend buiten ons gezichtsveld. 

We kwamen de vogel weer op het spoor toen deze als laatste van een groep Witte-/Gele kwikken en Graspiepers (roepend) opvloog en ongeveer 

20 m. voor mij ging zitten bovenop een zandbult! Hier met maximale vergroting in de telescoop geweldig mooi kunnen bekijken. Zat mooi met de 

rug naar ons toe en zagen we dat het een volwassen beest was. Door de tekening (of beter gezegd: het ontbreken ervan) denkt Martin dat dit 

toch weer een ander beest is dan vorige week op deze plek. Dit is echt een hele potentiele plek voor nog meer moois in voor- en najaar (zolang 

er nog geen blokkendozen staan dan).  

23:24 12-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend in weilanden aan noordzijde Elburg ruim 60 Kemphanen tussen Kievitten en Goudplevieren. 

Bij Polsmaten ruim 20 Kemphanen. Verder daar nog 2 Reuzensterns op de dam, oude met jong. 

Vanavond nabij Rietland 95 Krooneenden, 5 Rosse Stekelstaart, 5 Dodaars. Tussen de vele Tafeleenden nog geen witoogjes, vorig jaar in deze 

periode waren ze er al.  

15:07 12-09-2010 

alexander mörzer Bru  

Gisterenmiddag zeilend langs de dam van Polsmaten, een drietal reuzesterns op de stenen zien zitten. Een ervan was een juveniel. Tevens 3 

grote zilverreigers op, en 2 bruine kiekendieven boven, de zandplaat gezien. Verder zaten er honderen rustende kievieten op de stenen 

dam.  Ook weer grote groepen jagende aalscholvers op het water waargenomen.    

14:09 11-09-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een poosje naar Landgoed Welna gegaan. Daar twee overvliegende Raven en een boos juveniele Adder. Was hooguit 10 cm, maar had 

alle kenmerken van een Adder. Op de terugweg een Zwijn met 4 jongen.  

08:56 11-09-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend vroeg op pad gegaan richting de Stakenberg. Op de Westeindse heide 2 grote Edelherten bij elkaar. Bij de Stakenbergweg zag ik 

een Groene specht overvliegen. Toen richting de Schotkamp. Daar nog geen geburl, maar ik werd wel opgeschrikt door een hoge regelmatige 

piepende vogel en dat bleek een IJsvogel te zijn. Deze ging nog even op een bankje zitten bij een tuinvijver en verdween daarna. Even verbaasd 

rondgekeken en daarna m'n weg vervolgd richting de Schapendrift. Vanaf het ven zag ik in de verte een groep van 22 Hindes met 1 Edelhert (6-

ender). Even later nog een groepje van 4. Op de terugweg nog 8 Zwijnen gezien.  

17:52 10-09-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag omstreeks 15:00 uur 5 Reuzensterns op dam bij Polsmaten, waarvan 2 juvenielen. 

Bloemkampen op een veldje met zuring 9 Roodborsttapuiten en 4 Paapjes. 

Daarna nieuwe deel industrieterrein Lorenz (braakliggend terrein). In de stromende regen het gebied uitgevlooid. 1 Tapuit en nu ook wat 

Graspiepers, 27 stuks. Na een uurtje zoeken zag ik op circa 30 meter een grijzige schim wegrennen. Kijker er op en opnieuw een DUINPIEPER 

(4e deze week, 5e deze nazomer). Vogel vloog op en streek een eindje verder neer, opnieuw opgezocht. Circa kwartier beeldvullend in de scoop 

kunnen bewonderen. Nu een juveniele vogel, wat vlekjes op de mantel en kruin, streepjes aan weerszijden van borst. Leek ondanks de regen 

succesvol te jagen, pakte regelmatig een prooi. 

Die van maandag zat nabij parkeerplaats van de betonmolens, deze helemaal aan andere kant van het terrein, nabij de betonwand (= andere 

zijde weg).  

19:36 08-09-2010 

Evert Meijer  

Vanavond naar de schapenweide op de Elspeetsche heide, daar verschillende roodborsttapuiten en geelgorzen. Toen er 3 geelgorzen opvlogen 

en ik m'n verrekijker aan de ogen zette, vloog er een DRAAIHALS op, op zo'n 3 meter afstand. Ging toen in een berkenboompje zitten waar ik 

hem helaas niet zag zitten vanwege de bladeren. Ben toen achteruit een eindje weggelopen zodat hij er misschien uit zo vliegen. Na een tijdje 

vlogen er 3 geelgorzen uit maar geen draaihals. Na een tijdje toch naar het berkenboompje gelopen, stond er recht onder en ging alles 

afkijken, en ja hoor in het topje zat hij mij recht in de ogen te kijken. Toen ik mijn camera pakte werd het hem toch te gortig en vloog mooi 

een heel stuk over de schapenweide om vervolgens in de hei te landen. Daarna kwijtgeraakt... Maar toch super waarneming!!  

02:27 08-09-2010 

Martin Jansen  

Gistermiddag opnieuw rondgestruind op Hulshorsterzand. 

Op zelfde plaats als dag ervoor een Duinpieper, ongetwijfeld hetzelfde exemplaar. Verder circa 15 Tapuiten. Dag ervoor ook heel kort een 

Draaihals gezien. Vogel vloog op van pad aan rand bos / heide en verdween in den, niet terug te vinden. Waarneming van enkele seconden.  

20:26 07-09-2010 

Ada en Chris Herzog  

Vanavond vanaf 19.00 uur een grote gemengde groep zwaluwen, jagend langs de bomen bij Natuurtuin Harderwijk (nabij Stadsweiden). Hier 

tussen ook 2 Gierzwaluwen. Na enige tijd verscheen ook een Boomvalk die ongeveer 20 minuten in de omgeving rond bleef hangen en af en toe 

probeerde een zwaluw tot zijn avondmaal te maken, voor zover wij konden nagaan tevergeefs.  

18:03 06-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Hierden Oostermheen: 

Roodborsttapuit 6, Tapuit 11, Paapje 7, 1 juv Koekoek. Bij monding Hierdense Beek 4 Dodaars. 

Kleine Mheen: Tapuit 2, Paapje 7, Roodborsttapuit 8. 

Nieuwe deel industrieterrein Lorenz: Tapuit 6, Paapje 7 en Duinpieper 1. Was een adulte vogel, geen tekening op bovendelen en borst. De vogel 

4x opgestoten uit terrein en langzaam naar iets kaler stuk gedreven. Daar mooi kunnen bekijken (zie melding 12:34 uur). Tijdens opvliegen 

telkens de typische roep te horen. Is erg mooi en groot terrein, droog met lage begroeiing, zelfs buntgras. Verder daar 2 Boomvalken. 

Bloemkampen: Roodborsttapuit 4, Paapje 5, Tapuit 2. 

Duintjes bij Hoophuizen 1 Smelleken jagend en een Grauwe Vliegenvanger die zich leuk liet bekijken. In de struikjes daar erg veel vogels, maar 
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door de harde wind was er niets uit te krijgen (te veel geluid en beweging). 

Polsmaten: 1 Boomvalk. Erg druk met surfers, door de ZO wind gingen ze vlak langs de dam, geen vogels (Reuzenstern) op de dam. 

Killenbeekweg: Roodborsttapuit 5, Paapje 1. 

Hulshorsterzand: Tapuit 12, Roodborsttapuit 11, Paapje 3. Verder 1 vrouw Zwarte Specht en 2 Raven. Om 16:05 uur mijn 2e Duinpieper van 

deze dag. Beest opgestoten uit de luwte van een zandduin. Vloog op en ging even in top van een boompje zitten. Ook deze vogel met 

ongetekende bovendelen. Beest alleen van achteren en van opzij gezien. Ga ook hier uit van adulte vogel. Viel weer in in het terrein, maar helaas 

niet terug kunnen vinden.  

15:35 06-09-2010 

Evert Meijer  

Vanmorgen toen ik de deur uitliep was het eerste wat ik hoorde/zag een kramsvogel!! kwam laag over vliegen. 5 minuten later weer 2!! lekker 

vroeg!!  

14:40 06-09-2010 

Rob Compaijen  

Gistermiddag een Kiekendief.spec (niet Bruine) op grote hoogte - te hoog om met verrekijker te determineren. Helaas. Een vrouwtje Tapuit 

tussen het Noordeinde en de picknickplaats in POW. Bij de Bolsmerksluis een overvliegende Raaf. Ter hoogte van 'de Eekt' twee thermiekende 

Visarenden. Tenslotte, bij de waterzuivering een thermiekende Boomvalk, tussen drie Buizerds.  

12:34 06-09-2010 

corine jansen  

Martin staat nu naar een duinpieper te kijken. Locatie: Nieuwe deel industrieterrein Lorentz, tegenover de betonmolens.  

12:05 05-09-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een poosje bij de duintjes van Veluwemeer geweest. De eerst verschijnselen van de trek waren zichtbaar. Redelijk wat 

Zanglijsters en Merels waren aan het eten van de bessen. Verder veel Kool- en Pimpelmezen, Braamsluiper, paar Roodborsttapuiten, 

Graspiepers en twee overvliegende Grote Zilverreigers. Onderweg bij de Krommeweg 3 Tapuiten.  

10:36 05-09-2010 

Jan van Os  

Zojuist terug van kasteel Staverden en tijdens de wandeling het volgende gezien. Grote bontespecht, boomklever, diverse mezen, veel merels, 

gele kwikstraat, ijsvogel en veel vlaamse gaaien.  

12:28 04-09-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend 10 Reuzensterns bij Polsmaten (4e landelijke slaapplaatstelling Sovon). Verder 6 Ooievaars afglijdend naar west.  

22:11 01-09-2010 

Martin Jansen  

Tussen 20:10 uur en 20:45 uur wegtrekkende Reuzensterns bij Polsmaten. Ik begon er met 9 en eindigde met 3 exemplaren.  

20:24 01-09-2010 

Lubbert Franken  

Vanavond 19.45 uur 12 Reuzenstern op de dam en bij de eilandjes polsmaten 1 Zilverreiger en 3 lepelaars.  

15:16 01-09-2010 

Jan Nijendijk  

01-09-10-15.10, 

14 ooievaars boven de Vogelwaard in Stadsweiden cirkelden, maakten hoogte en verdwenen op de thermiek richting het zuiden. 

17:38 31-08-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polsmaten nog steeds 24 Reuzensterns, mooi op een rijtje op de dam (13:30 uur). Nabij de Bloemkampen 3 Roodborsttapuit, 1 

Tapuit, 1 Paapje. 

Oostermheen 3 Tapuit. 

Nuldernauw op het nieuwe eiland "Hinde" 2 Reuzensterns. (daar afgelopen zomer, eind juni, begin juli, 2 paartjes Dwergstern, waarschijnlijke 

broedgevallen). 

Nuldernauw nabij aanlegpunt veerpont een adulte Visarend met vis. Beest vloog in een wijde bocht over de Mac Donalds bij Horst. Ging de A28 

over.  

21:18 30-08-2010 

Martin Jansen  

Was vanmiddag samen met Wim bij Polsmaten, later ook nog een Reuzenstern boven smalle deel Veluwemeer. Toen nog steeds de 23 op de dam, 

totaal dus 24. Vanavond weer ongeveer het zelfde aantal, ruim 20 vogels, 1x kwam ik zelfs op 25 exemplaren. Lastig te tellen door continu af en 

aan vliegende vogels + tegenlicht. Vanmiddag bij het eiland "De Ral" een Visarend.  

20:21 30-08-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag om 15uur zaten 23 Reuzensterns op dam bij Polsmaten. Vanaf het fietspad goed te zien bij een mooi zonnetje. 2 Flamingo's 

(Chileense ?). 2 Grote zilverreigers.  

21:39 29-08-2010 

Martin Jansen  

Tussen 20:00 uur en 20:50 uur 14 Reuzensterns bij Polsmaten, gezien vanuit weiland bij rietherstelproject. Tot 20:20 uur jagende vogels die 

in de luwte van het eiland "De Kwak" regelmatig een visje wisten te pakken, bijna elke duik was raak. Lijkt het zelfde patroon te zijn als vorig 

jaar, toen in eerste week september tot circa 20 exemplaren. Het weiland waar ik stond zat vol met Gele kwikken, minimaal 40 stuks.  

19:25 29-08-2010 

Wolbert Hermus  

Op dit moment 12 Reuzensterns te zien bij Polsmaten. Vanaf het fietspad.  

17:14 29-08-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Kerkdijk / Veluwemeer nog een late Gierzwaluw. 

Nabij de Elburgerbrug 5 jagende Reuzensterns.  

21:27 28-08-2010 

Martin Jansen  

Vanavond Polsmaten 6 Reuzensterns. Bij Spijkerwegje een Kerkuil.  

21:25 27-08-2010 

Martin Jansen  
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Vanavond Polsmaten / Veluwemeer 3 Reuzensterns. 

Afgelopen week op zondag Vossemeer 5 Reuzensterns.  

19:58 25-08-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen zo'n 90 vogels geringd op de strekdam bij Elburg. Geen bijzonderheden, wel vrij veel Zwartkoppen en Tuinfluiters en (met geluid) 

veel mezen, waaronder een clubje Staartmezen. Verder nog een kort roepende Appelvink en een overvliegende Boomvalk. Een Sperwer zat 

achter een Merel aan en beide vogels vlogen in het net, waarbij de Sperwer wist te ontsnappen.  

15:33 23-08-2010 

Evert Meijer  

Naar aanleiding van de duinpieper van Martin, vanmiddag naar het hulshorsterzand geweest. Bij aankomst een tjiftjaf die zat te roepen. Daarna 

vlogen er 2 boomleeweriken op. Daarna nog 3. Verder een grote bonte specht die luid roepend over kwam. Ook leuk was een langsvliegende 

boomvalk. Maar na een half uur zoeken nog geen duinpieper gevonden. Toen het stuifzand overgestoken toen er een vreemd zwabberende vogel 

over de bosrand recht op mij af kwam, dacht eerst een forse meeuw, toen ik de kleuren zag een "kievit"... maar na een seconde zag ik dat ik 

met een supergave juveniele zwarte ooievaar te maken had!! had zichtbaar moeite met de wind en dwarrelde naar noord waar hij leek in te 

vallen maar het was alleen bedoeld om tussen de toppen van de bomen beter te kunnen vliegen. Zo wel 5 minuten in beeld gehad waarna hij 

richting ZO verdween! jammer van de duinpieper maar toch niet voor niets geweest!! op de Elspeetsche heide nog even de vennetjes gecheckt 

of de Zwooi daar geland was, niets te zien behalve een vrouw tapuit...  

20:58 21-08-2010 

Martin Jansen  

Zojuist nog een late Gierzwaluw boven Elburg, had ze al ruim een week niet meer gezien.  

18:57 21-08-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit het werk bij de Elburgerbrug 1 overvliegende Reuzenstern (14:40 uur). 

Daarna een rondje Hulshorsterzand gedaan, 15:30 uur tot 17:15 uur. Doelsoort was Duinpieper, de afgelopen dagen is de trek van deze soort op 

gang gekomen. 

Om 16:10 uur was het RAAK. 1 prachtige adulte DUINPIEPER in het gebied aanwezig. Gedurende ruim een half uur continu in de scoop gehad. 

Alles gezien wat je van zo'n prachtige soort wil zien, zittend op boomstronkjes, rennend achter insecten aan, alert rond spieden, pakte een 

insect uit vrijstaand heidepolletje etc.. Prachtige vogel, bovendelen bijna egaal zandkleurig (iets van vage donkere wolkjes erin), heel hoog op 

de poten, opvallend licht gekleurde poten, borst vrijwel zonder streepjes (iets net boven vleugelaanzet). Na een half uurtje was ik hem kwijt. 

Toen ik een paar stappen vooruit deed vloog ie op, 3x een mooi vol TSJILP te horen. Om de vogel niet verder te storen het beest verder met 

rust gelaten, viel nl. weer in. Super waarneming, m'n mooiste van het afgelopen jaar (Waterrietzanger van 2 weken terug was ook tof, maar niet 

zo als dit..). De afgelopen 4 jaar heel stipt elk voor- en najaar vaste rondes gelopen op het Hulshorsterzand voor deze soort. In september 

2007 (14-09-09) had ik daar ook een pleisterende vogel. Ondertussen minimaal 25 rondes gelopen x 3 uur. Gericht zoeken naar zeldzaamheden 

loont dus! Verder daar 2 Raven, 1 Wespendief en 2 Tapuit. 

22:39 20-08-2010 

Martin Jansen  

Vanavond bij Polsmaten geweest voor 2e landelijke slaapplaatstelling voor Reuzensterns. 

Net als verleden week een 0 telling, geen Reuzensterns dus. 

Wel aanwezig: 2 Grote Zilverreiger, 6 Lepelaar, 2 Bonte strandloper, 3 Groenpootruiters, 9 Kemphaan, 4 Casarca's, 35 Visdief en circa 15 

Oeverlopers. Om 20:44 uur kwam er een Visarend over richting ZW.  

13:49 20-08-2010 

Wim Smit  

Gisteren 19-08-10 -  Koekoek op de Ermelose hei.  

22:46 19-08-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen een Boomvalk in de ploder Arkemheen.  

22:14 19-08-2010 

Adrie Hottinga  

19-08-2010 - op plas Katerstede/Welsumerwaarden zuid: 425 Grauwe ganzen (slpl) 

19-08-2010 - 22.00 1 Kerkuil en 2 Steenuilen Kerkweg 10 Vorchten  

16:58 19-08-2010 

Wolbert Hermus  

Vandaag samen met Rob Compaijen op pad geweest. Vanochtend eerst naar het Nuldernauw voor de Witvleugstern, wij hadden hem alleen al 

iets eerder. Hij was namelijk vlak langs de weg boven de weilanden aan het jagen. Op die manier het beestje erg mooi kunnen bekijken! Hierna 

nog even bij het Nuldernauw zelf gekeken en toen doorgefietst naar Horsterwold. Hier erg weinig waargenomen, wel 1 Matkop.  

Daarna verder gefietst naar H'wijk, onderweg bij Harderbroek nog 10 Lepelaars,  en langs de Randmeren uiteindelijk bij Polsmaten aanbeland, 

hier waren de Kievitten erg druk aan het overvliegen. Er was ook nog een klein groep Goudplevieren.  

Op de terugweg zag ik bij een weiland ter hoogte van Vreeweg/Kolmansweg een Visarend boven me vliegen, deze nog een tijdje kunnen volgen.  

12:28 19-08-2010 

Evert Meijer  

Vanmorgen naar de witvleugelstern geweest bij Nijkerk. Echt geweldig!! Zo'n 10 minuten rustend op een paaltje. Vloog luid roepend over, en 

dwarrelde een beetje over de weilanden. Verder 2 smienten, 7 tafeleend, 20 krakeenden, grote mantelmeeuw, oeverloper en er vlogen 4 wulpen 

over.  

21:49 17-08-2010 

Wim Smit  

Drontermeer/Noordeinde: Visarend.  

21:01 16-08-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen bij Polsmaten Visarend en op een draad Paapje.  

19:06 16-08-2010 

Adrie Hottinga  

Melding van Jannie Wullink in Marle, ten noorden van Vorchten. Wespendief graaft op zondag 15 augustus wespennest uit. De Grote 

zilverreigers zijn weer terug in de IJsseluiterwaarden. In het broedseizoen zijn ze (nog) afwezig. Op 13 augustus het eerste ex. foeragerend 

in de Welsumerwaarden bij Oene.  

00:00 15-08-2010 

Benno van den Hoek  
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Bennie v.d. Brink gaf mij vanavond een ringvangst door van een door hem geringde Waterrietzanger op vr. 13/8, langs het Veluwemeer bij 

Elburg. Zelfde vogel als van Martin...? De vogel werd nota bene zonder lokgeluid gevangen.  

14:55 14-08-2010 

Benno van den Hoek  

Afgelopen woensdag (11/8) joeg een Boomvalk vlak achter het huis (Schokkerstraat, Elburg) de Huis- en Boerenzwaluwen even de stuipen op 

het lijf en verdween toen weer. Hier ook een rondcirkelende (helaas gewone) Ooievaar.  

13:40 14-08-2010 

Theo  

op dit moment cirkelen er twee Zwarte Ooiervaars boven mijn tuin. Mooi te zien vanuit de dakkapel. Kuyperstraat Nunspeet  

12:48 13-08-2010 

Evert Meijer  

Vanochtend naar het schapenweidje aan de schotkamp geweest, het verbaasde me dat er zoveel leuks zat! een juv. groene specht foeragerend, 

wat dus toch op een geslaagd broedgeval wijst! (de adulten meerdere keren gehoord en gezien) Een vr. bonte vliegenvanger samen met een 

juveniel. Het leek een mannetje. Een vr. gekraagde roodstaart en 4 boomleeuweriken en 4 grote lijsters. Door de berken vlogen zo'n 40 sijsjes.  

12:19 12-08-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland Drontermeer 4 Geoorde Futen (1x ad winterkleed, 3 1 kj). De afgelopen week daar op 3 dagen een juv Koekoek gezien die 

gevoerd wordt door Kleine Karekieten. 

Verder 2 IJsvogeltjes, 1 Grote Zilverreiger.  

23:02 11-08-2010 

gj van dijk  

Bij de vwg zwolle worden in het Lierder en Molenbroek een paartje Grauwe klauwieren met jongen gemeld.  

19:13 11-08-2010 

Adrie Hottinga  

Woensdag 11-08-2010 

1 Visarend cirkelend bij Groote wetering - Nijensteen Veessen 

1 juv. Gekraagde roodstaart - op draadje bij frambozen in tuin Kerkweg 10 Vorchten  

17:43 11-08-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog naar de grauwe klauwier wezen zoeken. Helaas niet gevonden. De laatste keer dat ik de grauwe klauwier had was 2 augustus, 

toen zat hij aardig ver weg van de gewoonlijke plaats. Zou hij al weggetrokken zijn?? Heb geen jongen gezien en het vrouwtje voor het laatst 

op 6 juli. Heeft iemand een idee waar ze zijn? Zou het een mislukte broedpoging zijn?  

19:39 10-08-2010 

Jaap Schröder  

Maandagmorgen 9 augustus, 2 boomvalken boven viaducht A28 - Harderwijkerweg/Oranjelaan, Harderwijk. 

11:19 10-08-2010 

Jan Janssen  

Gisteravond (9-8) ijsvogel langs de Weibeek bij het vogeleiland.  

22:33 09-08-2010 

Adrie Hottinga  

Zondag 8 augustus 2010 melding via Anneke de Blok uit Veessen: 

1 Nachtzwaluw verblijft enkele uren op paaltje in paardenweide ter hoogte van IJsseldijk te Veessen. 

Zeer bijzondere waarneming langs de IJsseldijk. 

Nachtzwaluw is gefotografeerd. 

14:24 09-08-2010 

Adrie Hottinga  

Zondag 8 augustus 2010 - twee Raven - Dellen/heide ASK te Heerde.  

22:15 08-08-2010 

Martin Jansen  

Vanavond Polsmaten 1 Reuzenstern op de slaapplaats. Leuk was een overvliegende Purperreiger richting ZW.  

17:17 07-08-2010 

Adrie Hottinga  

Donderdag 5-08-2010: 1 Bruine kiek man - Vorchten 

Vridjag 6-08-2010: 1 Raaf - Vorchten 

Vrijdagavond 6-08-2010: trek Regenwulp - Vorchten 

Zaterdag 7-08-2010: 1 Witgatje - Dellen Heerde  

12:14 07-08-2010 

Jan Janssen  

Als je al ruim 14 jaar op hetzelfde adres woont (Beneluxlaan, Harderwijk) is een nieuwe soort in je tuin helaas geen dagelijkse kost meer, maar 

vanochtend was het weer eens raak: een mannetje goudvink. Zag er nogal verfomfaaid uit, alsof-ie net een flinke ruzie had gehad met iemand.  

23:40 06-08-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond tussen 19.45 en 21.00 uur nog staan luisteren bij het Rietland en met geluid pogingen gedaan de vogel terug te vinden. Vrijwel alle 

rietvogels gingen helemaal uit hun dak door al die krassende en ratelende geluidjes, behalve de soort die gelokt moest worden. Wel een paar 

verdachte vogels die zich in flitsen lieten zien, maar daarvan klopten de kenmerken op het eerste gezicht niet. 1 Vogel begon wat verdacht 

terug te krassen maar liet zich niet zien. Echt een voorbeeld van een nulwaarneming dus vanavond (zie voorwoord Anser juli). 

Wel mooi een Grote zilverreiger foeragerend in het avondlicht en in de verte een Regenwulp die voorbij vloog (roepend). 

In het Rietland slapen een paar duizend Spreeuwen, dus die locatie is (voorlopig) ook afgeschreven als zwaluwslaaplaats. Wel vlogen er groepjes 

naar eiland 't Eekt, dus wellicht kan het daar nog iets worden.  

22:46 06-08-2010 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 6/8/2010 in avondschemering Delta Schuitenbeek (van west t/m oost): géén lepelaars (meer) om 21.30 uur, terwijl er op 18/7 rond die 

trijd 14-15 zaten. 

 

Donderdag 5/8 

Wisselse Veen, perceelsrand van verschralingsperceel: man roodborsttapuit. 
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Prachtig complex. Plaatselijk veel (>40) koningsvaren in schraalland met veel veenmos, alsook veel moeraskartelblad (ca 50 cm hoog). 

 

Welna: 4 raven (2+2) 

 

1 augustus en aangrenzende data: in eerder gemeld steenuilterrotorium op gemeente 

grens Nijkerk-Putten nu 2 adulte + 1 jonge steenuil. 

Op de boederij een paar honderd meter verderop (Spochthoornse weg) meldde ik eerder (2009?) ook een vermoed territorium, maar dat is een 

eenmalige waarnemin gebleven; dit jaar daar wel steeds een grauwe vliegenvanger boven de mesthoop. 

 

Do. 22/7/2010 Nijkerk- 't Hazeveld: 1 groene specht (vermoedelijk van Salentijn gekomen) ; deze soort is zeldzaam in de noordelijke Vallei en 

m.i. tegenwoordig ook op de Veluwe; eerder dit jaar ook 1 exemplaar aan de andere kant van Nijkerk (westrand). Dit jaar geen groene specht 

meer gehoord op de enige bekende plek van de laatste jaren, landgoed Hell.  

20:03 06-08-2010 

Martin Jansen  

Benno, 

Zeldzame vogels van Nederland geeft tussen 1983 en 1991 maar liefst 16 exemplaren (ringvangsten) nabij Elburg. Allen uit de eerste helft 

augustus, vandaar ook mijn actie vandaag. Die van 2006 heb ik ook gezien nadat ie gevangen was bij de Korte Waarden (5 augustus 2006).  

19:35 06-08-2010 

Benno van den Hoek  

Erg goede waarneming Martin, proficiat! 

Het is geen nieuwe regiosoort, maar voor zover bij mij bekend wel de eerste zichtwaarneming. Die andere meldingen waren ringvangsten, tot nu 

toe 4 (1 bij Hoophuizen, 3 rond Elburg - de laatste in 2004 en 2006). Maar ik weet dat er nog een paar in de ringboekjes staan van onze 

ringers. Zelf herinner ik mij tenminste 2 keren in de periode 1990-1994. Het is zonder meer een erg fraaie soort om te zien. Ik denk dat ik er 

straks ook nog even heen fiets... 

Met de zwaluwslaapplaats is het de laatste week nog steeds erg matig. 2 Weken terug sliepen er nog een paar duizend bij de monding van de 

Goorbeek t.h.v. Doornspijk. Sinds een week zijn ze daar weg vanwege de Spreeuwen en sloeg een deel van de groep de tenten op bij de Korte 

Waarden bij Elburg. Hier ging het eerst een paar dagen redelijk, maar gisteren waren er nog zo'n 500 vogels, die bijna allemaal aan de 

buitenkant van het rietland invielen (vangst: ca. 50 vogels). Er moet ergens een grotere slaapplaats zijn, waar we dus naar op zoek moeten.  

18:38 06-08-2010 

Martin Jansen  

Vandaag een gerichte zoekactie naar Waterrietzanger. 

Eerst Veluwemeer een strook zeggen uitgeplozen zonder resultaat, wel veel ander gespuis, ook nog een Rietzanger met voer. 

Daarna Drontermeer bij het rietland waar ik altijd mijn eerste Rietzangers hoor. Binnen 10 minuten bingo (16:30 uur). Een prachtige 

eerstejaars Waterrietzanger!!!!! Erg opvallende smalle gele middenkruinstreep. Vogel maakte een gele indruk, bovendelen sterker getekend dan 

Rietzanger, met aan weerszijden rug een gelige streep. Lichte teugel, vrij lichte poten, borst en zijden zonder tekening (juv dus). Vogel m.b.v. 

geluid in een uur tijd 4x bovenin het riet kunnen lokken. Vogel leek een keer voorzichtig te reageren, alleen de ratel uit de zang, niet de 

fluittonen. Zodra hij onderin het riet zat herhaaldelijk een smakkend tsjak te horen. Is mijn 2e ooit. 

Verder heel opvallend een groep ganzen overvliegend (41 stuks) met afwijkend geluid waarvan zeker 25 exemplaren geheel wit met zwarte 

vleugelpunten??? Sneeuwganzen? Ook vorig jaar zijn wel eens groepen van circa 20 ex gezien van Duitse oorsprong (kleurringen).  

00:30 06-08-2010 

Martin Jansen  

Afgelopen middag Oostermheen / Kleine mheen bij Hierden al weer een Paapje (juv), vroege trekker of.... Daar ook diverse Roodborsttapuiten, 

alarmerende oudervogels met jongen.  

21:32 05-08-2010 

Jan van Os  

Gisteren ff naar kasteel Staverden geweest aan het einde van de middag en er waren opvallend veel vlinders te zien in. Vogels een roodstraat, 

merel met jongen en een buizerd. 

Aan de Harderwijkerweg in Ermelo een jonge bontespecht.  

11:04 04-08-2010 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer: 

33 Krooneend, 1 man, 6 vrouw en maar liefst 26 jongen. Meesten volgroeid en vliegvlug. 

1 paar Rosse Stekelstaart met 3 pullen + een losse man. 

7 Grote Zilverreiger, 1 Raaf. 

Maandag bij Polsmaten ook 5 jonge Krooneenden + 3 vrouw, bij Hoophuizen 1 man Rosse Stekelstaart en maar liefst 13 vrouwen Kuifeend met 

pullen. 

In totaal dit jaar 41 succesvolle broedgevallen van Krooneenden vast kunnen stellen (Veluwemeer 23, Drontermeer 11, Nuldernauw 1, 

Wolderwijd 4, Vossemeer 2). Ongetwijfeld ook nog wat gemist, broedsucces is veel hoger dan de 2 voorgaande jaren (2008 27 succesvolle 

gevallen, in 2009 slechts 11). Voor broedseizoen waren er naar schatting 100 tot hooguit 125 vrouwtjes aanwezig in het randmeren gebied. 

Jongensterfte op Veluwemeer wel erg hoog, vooral midden juni in een korte koude periode met regen (18 - 20 juni) vielen er tientallen jongen 

weg.  

21:12 03-08-2010 

J. Vreekamp  

Vanavond even naar 't Broek geweest in Heerde: Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Boerenzwaluw, Ooievaar, Zwartkop (v), Putter en 

Buizerd. 

22:51 02-08-2010 

Adrie Hottinga  

Op 29 juli 1 Raaf in Welsum belaagd door twee Zwarte kraaien. 

31 juli en 1 augustus late avontrek van Regenwulpen boven Vorchten. 

1 augustus één Groene specht Wolberd - Wapenveld 

1 augustus één Groene specht 't Broek Heerde  

13:35 01-08-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend weer even op de heide rondom de Stakenberg gestruind. Erg veel hagedissen gezien, sowieso 2 vrouwtjes Levendbarende en 3 

vrouwtjes Zandhagedis. De rest helaas niet kunnen determineren, vanaf 11.30 werden ze erg snel.  
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Verder nog twee Zwarte spechten zien vliegen, een overvliegende Raaf en het mannetje Grauwe Klauwier. Als afsluiter nog een Koekoek die uit 

een Grove den opvloog.  

20:20 31-07-2010 

Jaap Denee  

Vanmiddag zat er een zeer uitzonderlijke gast in mijn tuin midden in het oude deel van Ermelo (en dus aan de boskant). Typische bossoorten als 

Goud- en Appelvink, Kruisbek en Boomvalk zijn hier normaal gesproken de wat leukere soortjes, maar deze deed me echt even opkijken toen hij 

skulkend door de Sering en de Hortensia's voor mijn raam langs kwam zetten: 

 

 
17:03 31-07-2010 

J. Vreekamp  

Vanmorgen Wijhe: Putters IJsseldijk bij Oene: Kneu.  

11:24 31-07-2010 

Rob Compaijen  

Gisteren aan het einde van de middag even anderhalf uur gestruind door het heidegebiedje dat langs de A28 naast 't Harde ligt. Een kurkdroog 

heideveldje met uitsluitend struikheide, veel kale zanderige plekjes en grassen. Een bijzonder warm biotoop dus, waar je in deze tijd veel 

insecten kunt verwachten. Ik heb me dan ook vooral daar mee bezig gehouden.  

Er waren - voor een dergelijk droog gebied - leuke aantallen dagvlinders aanwezig. De meeste exemplaren waren te vinden in een grazige berm 

met nogal wat bloemen. Te zien waren 4 Boomblauwtjes, 5 Icarusblauwtjes, 1 Citroenvlinder, 1 Kleine Vos, 1 Bruin Zandoogje en minstens 7 

Heivlinders. Deze laatste soort is landelijk gezien schaars (gaat al jaren achteruit) en moet het echt hebben van de droge heidevelden en 

graslanden aangezien hij vooral schapengras als waardplant gebruikt.  

Er waren ook erg veel libellen aanwezig, hoewel er maar een aantal soorten rondvlogen. Tientallen heidelibellen (spec. - ik had geen zin om te 

gaan determineren; op basis van 'jizz' leek me alles Bruinrode en Steenrode Heidelibel te zijn). Ook tientallen jagende Paardenbijters langs de 

bosranden - erg mooi gezicht! Verder nog een jagende Bruine Glazenmaker. 

Ook de sprinkhanen deden het er goed, wat natuurlijk niet vreemd is, gezien het biotoop: warm en met open, zanderige plekjes voor de ei-

afzet. Aanwezig waren veel Bruine Sprinkhanen, Knopsprietjes en Snortikkers. In de stukjes bos zaten op een paar plekken Grote Groene 

Sabelsprinkhanen te zingen. In een zeer 'sprinkhanenrijk' stukje berm zong, naast o.a. een aantal Ratelaars, ook een mannetje van het 

Zoemertje, een zeldzame soort die vooral voorkomt op de Veluwe. Er zullen ongetwijfeld nog meer soorten te vinden zijn in het gebiedje, maar 

ik had niet voldoende tijd (en zintuigen) om daar goed op te letten. 

De laatste soortengroep waar ik een beetje op heb gelet, zijn de roofvliegen. Omdat ik de determinatie van deze groep nog niet erg onder de 

knie heb, weet ik nog niet precies welke soorten ik op de foto heb gezet. Er waren in ieder geval veel exemplaren aanwezig. Dat is niet vreemd 

omdat er nogal wat soorten zijn die voornamelijk op sprinkhanen jagen. In ieder geval waren er twee Hoornaarroofvliegen en een 

Geelbaardroofvlieg. Van andere exemplaren vermoed ik dat het Zandroofvliegen zijn, maar daar moet ik nog achteraan. 

 

Gisteravond vlogen er op 't Mulligen voortdurend drie Appelvinken rond. Waarschijnlijk in de buurt gebroed.  

12:59 29-07-2010 

Wolbert Hermus  

Gisteravond van station Ermelo een Bosuil horen roepen die zich ergens bevond op het terrein van Meerkanten (Landgoed Veldwijk).  

12:23 27-07-2010 

Benno van den Hoek  

Maandagavond met Bennie v.d. Brink een simultaantelling gehouden voor het opsporen van een slaapplaats van Boerenzwaluwen rond Elburg. 

Naast de waterzuivering Elburg gingen uiteindelijk ca. 500 vogels het riet in om te slapen. Een eerdere slaapplaats van zwaluwen bij eiland ´t 

Eekt (Drontermeer) wordt nu bezet door een paar duizend Spreeuwen. Hier wel een Grote zilverreiger in een wilg (in eerdere jaren ook 

slaapplaats hier van 10-20 vogels). Ook een overvliegende Lepelaar op deze locatie. 

De echte slaapplaats van Boerenzwaluwen bleek te zitten bij de monding van de Goorbeek langs het Veluwemeer. Naar schatting 4-5000 vogels 

gingen hier naar beneden en dat zal de komende weken (na uitvliegen 2e broedsels) nog wel een veelvoud daarvan worden. Vanaf deze week 

worden daar nu de ringactiviteiten gestart.  

13:00 26-07-2010 

theo  

Gisterenmiddag een groene specht op de voetbalvelden van VV Nunspeet. Iets verderop een dode Hazelworm op een bospad 

Zie waarneming van Gert: leuk is dat wij juist op vakantie Wespendieven boven het huisje hadden.  

21:30 24-07-2010 

Gert van Veldhuizen  

Toen ik vanmorgen de ochtendkrant in de keuken las, met de deur naar de tuin open, hoorde ik ineens de roep van een Wespendief. En jawel 

hoor, een volwassen exemplaar zweefde minutenlang boven mijn tuin (Klaarwaterboslaan in Putten). Dat is leuk thuiskomen na een korte 

vakantie!  

17:33 24-07-2010 

Benno van den Hoek  

Langs die zelfde Korte Waarden werd door Bennie v.d. Brink vorige week ook nog een Buidelmees gehoord.  

17:32 24-07-2010 

Benno van den Hoek  
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Vanmiddag prachtig een paartje thermiekende Ooievaars boven de achtertuin (Vrijheid Elburg) tegen een mooie wolkenlucht. Kijk de komende 

weken ook weer uit naar hun donker gekleurde familieleden! 

Vanmorgen langs de Korte Waarden aan de zuidkant van Elburg een langsvliegende Grote zilverreiger. Hier een redelijke ringochtend met ruim 

80 vogels w.o. 1 Grote karekiet, veel Rietzanger (1 met Bologna ring!) en Sprinkhaanzanger, een juveniele Blauwborst en 2 Spotvogels. Hier ook 

een paartje Bruine kiek rondvliegend met continu bedelende jongen er om heen.  

16:38 24-07-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag (24-07) eindelijk weer eens op pad rondom de Stakenberg om reptielen te zoeken, met resultaat. 3 Levendbarende hagedissen (2 

man, 1 vrouw), 3 Zandhagedissen (2 vrouw, 1 man) en 4 hagedissen die ik niet kon herkennen. Verder erg veel Boerenzwaluwen boven de heide. 

Gisteren (23-07) een roepende Zwarte Specht in het Willemsbos.  

14:15 21-07-2010 

roel pannekoek  

Dinsdagavond 20 juli, Noorderheide Vierhouten. Een ideale zwoele avond om Nachtzwaluwen te tellen, al is het broedseizoen al ver gevorderd. 

Diverse laag boven de heide scherende en "koewiekende" vogels. Het blijft bij deze soort lastig het juiste aantal territoria vast te stellen en 

naar mijn idee worden tellingen steevast te hoog geschat, ook in onze regio. Ook nu een ratelend mannetje in de vliegdennen op de Noorderhei, 

zo'n 200 m verwijderd van de Vierhouterweg. Even later stak de vogel de weg over om 100 m verder op de Elspeterhei in de bosrand zijn ratel 

voort te zetten. Uiteindelijk het aantal territoria vastgesteld op 3 uitsluitende waarnemingen. Aardig was dat een wiekelende vogel een 

moment achtervolgd werd door twee vleemuizen.  

14:49 19-07-2010 

Gerard van Dijk  

13 juli 2 ooievaars op schoorsteen steenfabriek Blauwe Kamer 

14 juli 1 ooievaar in weiland bij de Klompenburg Doorspijk en 

          1 op nest Noordeinde  

14:47 19-07-2010 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 16 juli, Eemdijk-Spakenburg 

Meteen ten zuiden van Eemdijk 2 kluten in randsloot van uiterwaardje van Natuurmonumenten 

Polder Maten tussen Eemdijk en Spakenburg (ex-kweldertje): 

2-3 kemphanen (2 man). Niet duidelijk of ze mogelijk te maken hebben met hervestiging van kemphanen in het reservaat bij de Zomerdijk of 

dat het doortrekkers zijn. Dit jaar kwam in het nieuws dat RUG-onderzoeker Th. Piersma constateerde dat de pleisterplaatsen(heen of terug?) 

van kemphanen in Friesland goeddeels verplaatst zijn naar Wit-Rusland. 

Voorts hier 4 zo te zien juveniele kluten en 1 w. snip. 

14:34 19-07-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 18 juli 2010 Delta Schuitenbeek (DS) c.a. (ca 20.30-21.30 h) 

Tussen N301 en monding DS kuifeend vr. + 2 kleine jongen en kuifeend vr. + 6 kleine jongen; net binnen DS-west: kuifeend  vr.+ 11 kleine jongen 

(duikend). Late broeders dus; de sterk verschillende aantallen jongen suggereren voorts dat wellicht  'herverdeling' van jongen optreedt, als 

bij grauwe ganzen. 

Futen ook nog met zeer kleine jongen, naast grotere (elders). 

DS-oost: bij middelste (kleine) eilandje om 21 uur 9 LEPELAARS om 21.20 opgelopen tot 14-15 LEPELAARS. (dit is de eerste keer dit seizoen 

dat ik hier zulke aantallen zie; je moet kennelijk laat zijn, al is niet duidelijk waar ze vandaan komen). 

Westelijke eiland ('atol'): ondanks weer zeer dichte struikgewas (begin 2009 afgezet) toch nog visdieven; 4 juv. aan de rand en 6 adulten (zeer 

wel mogelijk dat er meer zitten in binnenwater en noordkant). Voorts minstens 9 visdieven rondvliegend bij grote oostelijke eiland. 

Op het oostelijke eiland ook vele honderden tot duizenden spreeuwen in het struikgewas, die om 21.30 h nog voortdurend binnenkwamen- 

(deels) na kortstondig verblijf op de Zeedijk (zowel in gras als op fietspad). 

Op de Zeedijk ook 1 GRUTTO insecten jagend, waarschijnlijk een volgroeid jong. Laat! 

Oevers Schuitenbeek ter hoogte van het recrreatieterrein: ca 60 brandganzen en enkele jongen; zeer tam (tot < 2 m van fietspad). 

Putter polder ca paar honderd grauwe ganzen. 

Zandbanken bij eilandjes zeer smal; kennelijk hoog water, hoewel veerboot Polsmaten-Bremerberg wegens laag water uit de vaart is (wellicht 

nu weer hoog door  de onweersbuiten).  

22:17 18-07-2010 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten geweest en daar onder andere een Grote Zilverreiger, een vrouwtje Bruine Kiekendief die wat aan het plukken was en 

een Zwarte Stern vloog over. Ook leuk waren de honderden Spreeuwen die over vlogen en gingen rusten op het eiland.  

19:43 18-07-2010 

J. Vreekamp  

 
Emst Kievitsveld: Tijdens mijn speurtocht vanmorgen naar de ijsvogel, kwam er een jonge steenmarter tot op een meter van me. De ijsvogel ook 

gezien.  

13:39 18-07-2010 

Benno van den Hoek  

Nu het met 'onze eigen' vogels wat rustiger is kom je soms ineens voor tropische verrassingen te staan. Vanmorgen toen ik thuis 

(Schokkerstraat Elburg) weg reed, zat er een Driekleurglansspreeuw midden op de weg! Het fraaf gekleurde beest zal vast niet zijn over 

komen waaien uit NO-Afrika, maar ergens uit een collectie afkomstig zijn (hij leek mij ook vrij tam). In de voorbije jaren is deze soort ook al 

meermalen in Harderwijk gezien.  

16:03 14-07-2010 
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Adrie Hottinga  

Op 13 juli om 22.00 uur één Kwartel roepend op de Vorchterenk te Vorchten.  

00:26 09-07-2010 

Gert van Veldhuizen  

Soms lijkt het wel een roofvogelshow boven mijn tuin. Gisteren (7 juli) vloog er een Wespendief over en vandaag draaide een vrouw Havik een 

tijdje rondjes, zo laag dat ik geen kijker nodig had. Volgende week ga ik met vakantie, maar eigenlijk vind ik het jammer om weg te gaan!  

10:41 05-07-2010 

Jaap Denee  

Hallo Theo,  

Afgelopen dinsdag was ik ook even bij de Ludgeruskerk. Toen waren er een Europese flamingo en een Chileense flamingo aanwezig. Vermoedelijk 

betreffen de " 2 grote flamingo's" dezelfde vogels. 

Vr gr. Jaap  

22:27 04-07-2010 

Theo  

Vanmiddag in het Veluwemeer bij de Ludgeruskerk (Doornspijk): 2 grote flamingo's  

16:55 04-07-2010 

Adrie Hottinga  

Maandagavond 28 juni en dinsdagavond 29 juni 1 Kwartel - in zomertarwe Zijbroek - Vorchten. 

Zondag 4 juli 1 Rode wouw cirkelend - Hoge Gulbroek - Heerde. Dit is de tweede waarnememing in drie weken! 

Huiszwaluwtelling in 2010 is een topjaar met als hoogtepunt 156 bezette nesten onder de dakgoten van het gemaal Veluwe - Werverdijk te 

Wapenveld. Ook meerdere boerderijen met meer dan 20 bezette nesten. Aantal Boerenzaluwen valt erg tegen. Gegevens van meerdere jaren 

nog niet verwerkt, maar op bais van telgegevns afname van Boerenzwaluw, in tegenstelling van Huiszwaluw.  

16:22 03-07-2010 

Wolbert Hermus  

Gisteravond op de Stakenberg 5 Nachtzwaluwen actief. Twee erg dichtbij mij, rondjes om me heen vliegend.  

19:42 01-07-2010 

Wim Smit  

Gisteravond 1 Nachtzwaluw op de Ermelose hei.  

11:06 30-06-2010 

theo  

Dat krijg je ervan als je denkt dat je uit je hoofd vlindernamen moet noemen (typen).  

26/6 schreef ik "ontzetend veel bosbes vlinders". Het gaat echter om bosbesbruintjes. Een soort die het predikaat zeldzaam draagt. Met dank 

aan Rob Compaijen  

09:15 30-06-2010 

Martin Jansen  

Vrouw Witoogeend was gisteren weer alleen, jong zal waarschijnlijk dood zijn. Maandagavond nog gezien met 1 pul. 

Krooneenden nu al bijna 40 geslaagde broedgevallen op randmeren.  

07:26 30-06-2010 

Rob Compaijen  

Gistermiddag langs de Bovenstraatweg te Oldebroek een foeragerende Kramsvogel! De vogel had wormpjes in zijn of haar bek en was dus op 

zoek naar voedsel voor het nageslacht...  

13:00 29-06-2010 

Tjalling vd Meer  

Van krooneenden op het Wolderwijd kijk je al niet op op! Gisteravond, 28 juni 2010, kort na zonsondergang een jonge kwak staand op het 

puntje van een catamaran bij het Oostzeestrand in de wijk Stadseiden te Harderwijk. 

Het beestje bleef hier een tijdje zitten en verplaatste zich daarna richting het Schippersstrandje.  

10:37 28-06-2010 

roel pannekoek  

Zondagmiddag, oprit A28 H'wijk/E'lo ri Zwolle. Boomvalk duikt op een kleine prooi (kever?) op het asfalt en vliegt voor onze auto uit.  

19:41 26-06-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag randmerengebied 1 vrouw Witoogeend met jong van 1 tot 2 weken oud!!! Vorig jaar een eerste succesvol broedgeval sinds 1989, 

nu opnieuw dit resultaat!  

16:15 26-06-2010 

Theo  

Ik woon nu zo'n 15 jaar in Nunspeet, maar ik verbaas me nog regelmatig over de mooie omgeving. 

Gisteravond tussen 21.30 uur en 24.30 uur, Tongerense Heide met Eric Hoff. 

- 3 paar Nachtzwaluwen 

- 2 Houtsnippen 

- Roepende Ransuilen  

- zwijnen (bij licht en in het conker) 

- edelherten 

- vliegende herten (3 man waarvan één vliegend) en één vrouw 

 

vanochtend in de buurt van Vierhouten (met Ruben, onze zoon): 

- meer dan 60 bosparelmoervlinders 

- ontzettend veel bosbesvlinders 

- 2 edelherten met één jong 

- jongen zwijnen die tot op 3 meter afstand kwamen. 

00:15 25-06-2010 

Janoh  

Ik zal de bijzonderheden ook maar weer eens melden. Afgelopen week in de buurt van Epe een vaste tijd en plaats ontdekt van een ree met bok 

en twee reekalfjes, dartelend en rennend in de wei. Op 2 afzonderlijke dagen op dezelfde tijd op dezelfde plaats gezien. Nadere 

bijzonderheden te verkrijgen op de mail (ik sta in de lijst). 

 

Op de Wijkerwoldweg op drie plaatsen een kwartel actief. Aan het eind van het fietspad vorige week zondag de 13e een jodelende wulp, vanaf 
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Driemerkenweg in de richting van Groote Woldweg in de avond, deze verder niet meer gehoord. En natuurlijk een prachtige hoeveelheid jonge 

weidevogels en ook nog leeuweriken. En vermoedelijk een boomvalk, achterna gezeten door hele horden kieviten, iets groter dan een torenvalk 

en snellere vlieger met een oranje broekje. Tja...  

14:07 23-06-2010 

Mark Hoksberg  

Boven de A28 thv de brug van de Woudstee naar het Beekhuizerzand zag ik een Havikman  op een Boomvalk duiken. Op het laatst tot een 

meter afstand. Ik kon niet zien hoe het afliep, de vogels gingen 120 en ik ook; maar dan in andere richting. Ik hoop dat het goed is afgelopen; 

hopelijk was het een pesterijtje. Je leest weleens dat Haviken soms slachtingen aanrichten onder jonge Boomvalken.  

14:43 22-06-2010 

Wim Smit  

11-06 Slechtvalk- Polder Oosterwolde. 17-06  3juv. Ransuilen in bebouwde kom Ermelo. Volgens omwonenden waren 4 ex aanwezig. 21-06 Fluiter 

- Poolse Allee - thv de waterval. 

22-06 Harderbos + omg. Bosrietzanger 3ex, Spotvogel 1 ex 

20:24 21-06-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 7 vrouwtjes / paren Krooneend met jongen. Totaal aantal succesvolle en gevonden broedparen op Veluwerandmeren nu 

33. Wolderwijd 4, Veluwemeer 19, Drontermeer 9 en Vossemeer 1. 

Afgelopen vrijdag 1 Roodhalsfuut op Drontermeer.  

12:10 21-06-2010 

Pascal Wink  

Naar aanleiding van het meerkoetengeluid (zie waarneming Adrie). Volgens sommige 'deskundigen' komt dit geluid van Meerkoeten en niet van 

Ransuilen: 

 

http://www.home.zonnet.nl/myotis/uilkoet.htm 

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=70349.0 

 

Ben hier zelf ook al regelmatig tegen aangelopen. Wil niet persé de waarneming van Arie in twijfel trekken (weet ook niet exact wat hij heeft 

gehoord). maar wil de lezers wel even wijzen op de mogelijkheid dat deze geluiden (toch) afkomstig kunnen zijn van meerkoeten. 

20:34 20-06-2010 

Jaap Schröder  

Woensdag 16 juni, monding Weibeek H'wijk, paar Bergeen met 7 pullen.  

20:30 19-06-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag samen met Rob Compaijen een Wespendief op Landgoed Welna over zien vliegen.  

01:18 19-06-2010 

Adrie Hottinga  

Van 18 naar 19 juni 2010 kwartelkoningtelling uitgevoerd, samen met Gert Prins; traject IJsseluiterwarden tussen Deventer en Wapenveld. 

Deze telling geen Kwartelkoningen gehoord (vorige telling 1 ex. in de Herxerwaarden). Wel 1 Kerkuil, 1 Steenuil en op 3 locaties Ransuilen met 

bekende "meerkoet"geluid. 

01:14 19-06-2010 

Adrie Hottinga  

13-06-2010 

Welsumerwaarden/natuurontwikkelingsproject: 6 pr Bergeend met 10 juv.; 1 pr Casarca met 1 juv.; 2 man Wintertaling.; 2 Kluten en 4 pr. Kleine 

plevier; 7 pr. Gele kwikstaart.; 1 Matkopmees en 1 Zomertortel.  

17:29 18-06-2010 

Adrie Hottinga  

Rode wouw waarneming van 17-06-2010 was in Vorchten ter hoogte van de Vorchterenk.  

17:28 18-06-2010 

Adrie Hottinga  

Op 17-06-2010 1 Rode wouw - adult zomerkleed - om 16.00 uur richting zuidoost; belaagd door een Buizerd.  

21:09 14-06-2010 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij de Waskolk een tweetal Kleine bonte spechten en een voorbij vliegende Raaf. 

20:35 14-06-2010 

Jaap Schröder  

Maandagavond 14 juni, 19.30 uur, Cyriasische veld, jagende Boomvalk. 

19:03 13-06-2010 

J. Vreekamp  
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19:02 13-06-2010 

J.Vreekamp  

Vanmorgen een rondje gelopen door de Dellen: Boompieper, Gekraagde roodstaart, Staartmees, Kuifmees, Matkop en Zwartkop 

 

16:30 13-06-2010 

Jaap Denee  

Op een niet nader te noemen plek bij Ermelo 5 Ransuilen: 2 ad/3juv. 

 

 
 

 
12:08 13-06-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 229 Krooneenden. 129m/30v/60juv. In totaal 15 vrouwtjes of paren met jongen gezien. Ze doen het erg goed dit jaar!  

19:29 11-06-2010 

Martin Jansen  

Gisteravond Drontermeer 69 Krooneenden. 3 paren / vrouwtjes met jongen, resp. 5, 5 en 4 stuks. Totaal aantal succesvolle broedgevallen op de 

randmeren nu minimaal 16.  

14:40 09-06-2010 

Webmaster  

Beste bezoekers, 

We zijn als vereniging erg blij dat er zoveel vogelaars in onze regio actief zijn en hun waarnemingen hier delen met anderen, die daardoor ook 

de mogelijkheid krijgen om leuke dingen te zien. Helaas zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen die op dit soort websites meekijken 

en o.a. speuren naar nestlocaties, met welk doel dan ook. 

Daarom wil ik jullie vragen om zorgvuldig om te gaan met het gedetaileerd noemen van nestlocaties van vogels (of vogels/paartjes die zo vast op 

één plek zitten dat er vrijwel zeker sprake is van een broedsel). Probeer de plaatsbepaling hier heel oppervlakkig te houden (b.v. heide tussen 

Nunspeet en Elspeet) en geef je mailadres aan bij de invoer. 

Mensen die dan wel ter plekke willen gaan kijken (de meeste vaste bezoekers kennen elkaar voldoende), kunnen dan even per mail contact 

zoeken voor verdere informatie. 

Graag jullie begrip voor deze oproep. Het is blijkbaar nodig helaas.  

21:43 08-06-2010 

Jaap Denee  

Ik lees hier alleen over een mannetje Grauwe Klauwier op de inmiddels bekende plek. Vanmiddag, tijdens mijn lunch ben ik ook even gaan zoeken 

en vond toen, i.p.v. het mannetje, een adult vrouwtje: 
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17:34 07-06-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag voor de zoveelste keer naar de grauwe klauwier geweest en nu (met dank aan Martin Jansen, en natuurlijk de andere waarnemers) 

super mooi gezien. Even later langs de bosrand van de Schapendrift een zwarte specht op 10 meter afstand. Daarna een gekraagde roodstaart 

zingend. Bij de schapenwei aan de schotkampweg nog 1 mannetje tapuit.  

10:06 07-06-2010 

Jaap Denee  

Afgelopen zaterdagavond een korte pitstop gemaakt langs het Drontermeer bij de Oase: het enige vermeldenswaardige was de Roodhalsfuut 

die er -midden op het meer- zwom.  

12:03 06-06-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer o.a. 7 Grote Karekiet en 22 Krooneenden. 15m/2v/5jongen. Was een vrouwtje met 5 van enkele dagen oud. Daar ook de 

eerste Kuif- en Tafeleenden met pullen. 

Drontermeer o.a. 2 Grote Karekiet, 1 man Witoogeend, 1 Purperreiger en 48 Krooneenden, 39m/3v/16jongen. Hier 2 vrouw met elk 8 pullen, 

enkele dagen oud.  

Gisteren Nuldernauw 1 Grote Karekiet en 1 IJsvogel met voer bij nest.  

08:47 06-06-2010 

Wolbert Hermus  

Gisteravond vanaf 21.30 tot 23.00 uur op de heide tussen Nunspeet en Elspeet geweest. Na een paar minuten had ik al het mannetje Grauwe 

Klauwier in beeld en ook een koppel Reeën. Na een poosje weer verder gelopen en onderweg veel Koekoeken, Veldleeuwerikken en Geelgorzen 

gehoord. Tijdens deze wandeling ook nog bijna op een vrouwtje Zandhagedis gestapt.  

Een stukje verderop zat op een dode afgezaagde boom wederom het mannetje Grauwe Klauwier (of een 2e man).  

Rond 22.15 begon de eerste Nachtzwaluw ook te zingen, vanuit verschillende hoeken kon ik ze horen. Nog iets verder gelopen, naar een plek 

met meer uitzicht. Ineens kwam er een knorrende en piepende Houtsnip voorbijgevlogen en even later nog 1. Rond 22.50 waren alle 

Nachtzwaluwen weer stil, helaas geen 1 kunnen zien.  

12:40 05-06-2010 

Benno van den Hoek  

Met 5 leden vanmorgen tussen 5.00 en 9.00 uur de 6e inventarisatieronde Beekhuizerzand gelopen. De omstandigheden waren ideaal en de 

vogels zongen de gehele route volop. Zoals gebruikelijk weer veel Gekraagde roodstaarten, Boompiepers en aan het einde van de route de 

nodige Boomleeuweriken. Toch is de grootste zangactiviteit al weer over z'n hoogtepunt heen. Langs het fietspad enkele Roodborsttapuiten, 

een Geelgors en tegen de bosrand een 'klagende' Zwarte specht. Op het zand tenminste 2 territoriale Tapuiten. Toen we een Tapuit in een 

struik mooi aan het bekijken waren ontdekten we in hetzelfde struikje nog een prachtige man Beflijster. Heel verrassend en behoorlijk laat. 

De vogel zat zelfs te zingen en liet zich door de telescoop mooi zien. Woensdagavond 9 juni a.s. lopen we de laatste ronde, waarvoor iedereen 

van harte welkom is (verdere info in Anser en op de website).  

14:46 03-06-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 30 Krooneenden, 18 man, 3 vrouw en 9 jongen. De jongen bij 1 vrouw (4) en bij 1 paar (5). Nuldernauw 17 Krooneenden 

(15m/2v).  

09:48 03-06-2010 

roel pannekoek  

Gisteravond (wo) de ideale omstandigheden om Nachtzwaluwen te luisteren. Dus maar weer eens met J naar Uddel: Geelgorzen, Veldleeuwerik, 

Boomvalk, Roodborsttapuiten, div. Koekoeken, blatende Watersnip, reeën, edelherten in bastgewei, inderdaad 2 ratelende Nachtzwaluwen en 

tot slot rond elven een Kerkuil en een luid roepende Steenuil.  

14:32 02-06-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 163 Krooneenden, 118 man, 27 vrouw en 18 jongen. Families met resp. 2, 7, 3 en 6 pullen. 

Bij brede deel een zingende Grote Karekiet (3 territoria nu bij Veluwemeer) en verrassend 6 Brilduikers (4m/2v).  

00:29 02-06-2010 

Martin Jansen  

Afgelopen avond Drontermeer vanuit kano 14 Grote karekieten. Bij Eekt in de schemering een rondvliegende Houtsnip. 

18:37 31-05-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 58 Krooneenden (48m/6v en 4 juv). 

Verder 3 man Bruine kiek, 5 Grote karekiet en 1 Visarend.  

16:06 28-05-2010 

Johan Hettema  

Vanmiddag Polsmaten met groep 5 van de Immanuelschool te Nunspeet. Blij verrast door de vogelkennis van veel kinderen! Door de hoge 

waterstand/wind slechts weinig steltlopers: een grutto, een tureluur; veel eenden: kuif/tafel (1x,man)/slob/wilde/kroon/berg. Rosse 

stekelstaart man; bruine kiek (fem) fraai over de rietkraag langs de vogelhut naar het riet op het grootste eilandje. Fuut in sloot nog steeds op 
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nest. Opballend weinig gr ganzen (slechts een vijftal), Canadese ganzen (3) en brandganzen met juv. Een man rietgors liet zich even zien, 

verder aan klein grut nauwelijks iets.  

08:50 28-05-2010 

Martin Jansen  

Gisteren Lepelaarplassen/Oostvaardersdijk o.a. 4 Kleine zilverreiger, 1 Zilverplevier, 1 Kleine strandloper en een bruine vorm vrouw Koekoek.  

19:36 27-05-2010 

Benno van den Hoek  

Woensdagavond de 3e nestkastcontrole uitgevoerd bij de ca. 60 kasten op De Haere. Na 2 dramatisch verlopen broedseizoenen met heel veel 

predatie door Boommarters was ik heel benieuwd wat het dit jaar zou gaan worden. In 2008 gingen veel nesten in de toen nog 80 kasten 

verloren en vlogen er maar 38 jongen uit van totaal 63 legsels (w.o. 23 jonge Bonte vliegenvangers uit 187 eieren van 36 legsels). In 2009 was 

het bij vrijwel elke kast mis en vlogen er van totaal 49 legsels slechts 9 jonge Koolmezen uit! Bij opnieuw 36 legsels van de Bonte vliegenvanger 

kreeg uit de 202 eieren geen enkele jonge vogel de kans om succesvol groot te worden! In 70% van de gevallen ging het al in de eifase mis en 

werden er uit al die 202 eieren slechts 8 jongen geboren! 

Dit vroeg voor dit jaar dus om drastische maatregelen. Naar voorbeeld van Meindert Koopsen zijn de kasten voorzien van dikke 

vlieggatblokken, die moeten voorkomen dat de marters met hun poot tot onderin de kast kunnen komen. Daarnaast zijn alle deksels vast 

gemaakt met schroeven, omdat in de voorbije jaren de deksels regelmatig van de kasten getrokken werden. Het aantal kasten is dit jaar wel 

teruggebracht van 80 naar ca. 60. 

De eerste 2 controles van dit jaar gaven goede hoop, maar om niet te vroeg te juichen was vooral de controle van gisteren van belang. Het 

resultaat was als volgt: 

- Koolmees: 11 (met al vliegvlugge jongen) 

- Pimpelmees: 5 (idem) 

- Zwarte mees: 1 

- Kuifmees: 1, voor het eerst sinds 10 jaar en nu 2 jongen uit 6 eieren (matig resultaat, maar toch leuk). 

- Bonte vliegenvanger: 16 (met gisteren de eerste jongen van ca. 9 dgn. oud) 

- Gekraagde roodstaart: 2 (allebei met jongen) 

- Gepredeerd/verstoord: helaas toch nog 9 

- Onbekend (met alleen een nest): 10 

- Leeg: 1 

 

Ondanks de 9 legsels die alsnog verstoord zijn, kan ik zeker niet ontevreden zijn. Veel vogels hebben al jongen en veel vliegenvangers waren net 

geboren. Bij de kasten waar het mis ging waren waarschijnlijk de nesten wat te hoog opgebouwd, waardoor de marters er nog net bij konden. 

Onder deze legsels een Pimpelmees met maar liefst 17 eieren (!!), waaronder wel 10 eieren onbevrucht. 

De maatregelen hebben tot nu toe dus zeker effect en met een toekomstige aanpassing van meer kasten (b.v. diepere kasten) is er denk ik nog 

meer resultaat te bereiken. 

Leuk waren gisteren ook de Zwarte spechten die ik op 3 plaatsen hoorde (waarschijnlijk ging het om 2 individuen).  

15:58 26-05-2010 

Rob Compaijen  

Geen zeldzame of schaarse soort, wel een bijzondere waarneming. Evenals vorig jaar, toen ik een zingende Kleine Karekiet had in een tuin in de 

bosachtige omgeving van de Vale Ouwelaan in 't Harde, hoorde ik afgelopen zondagmiddag (22/05) een Kleine Karekiet in het verruigde veldje 

langs De Hoogte te Oldebroek. Leuk om zo'n soort buiten z'n gangbare biotoop te vinden. Waarschijnlijk betreft het een (late) doortrekker, 

want nadien heb ik hem niet meer gehoord. 

 

Wat betreft de leuke waarnemingen van 'team 1' (Sjoerd Radstaak, Thomas Lameris en ik) tijdens de regionale Big Day 2010. Om 04.15 uur een 

roepende Kwartel op een heideveldje in De Dellen. Kwartiertje later een roepende Bosuil bij de Haelbergheide. Rond 05.00 uur een rennende 

Boom- of Steenmarter, door het veld achter de moderne boerderij van Van Twillert langs de Eperweg. Langs de Grote Woldweg twee zingende 

Bosrietzangers - een soort die ik toch niet vaak vind, hier in de buurt - en een Spotvogel, alsmede 2 Paapjes. Op Landgoed Zwaluwenburg twee 

roepende Appelvinken. Vanuit de toren bij de Haelbergheide is het in deze tijd altijd goed roofvogels kijken: 2 Buizerds, 2 Havikken, 1 

Sperwer, 1 vrouwtje Bruine Kiekendief op trek richting N, tenminste 1 (vlinderende!) Wespendief, 1 Torenvalk en 2 Raven. Langs de Eperweg 

tussen Epe en Nunspeet, ter hoogte van het ASK, een voor ons uit vliegende Kleine Bonte Specht. Bij Polsmaten erg weinig, behalve een voor 

mij ondetermineerbare juveniele (2e kj) Geelpootmeeuw. Boven het randmeer, ter hoogte van de monding van de Hierdense Beek een Boomvalk. 

In het Leuvenumse Bos, even voor de Stakenberg riep een Sijs, en op de Stakenberg - vijf minuten voordat de 12 uur vogelen er op zaten - een 

Grauwe Klauwier.  

Totaal: 117 soorten, ongeveer 130 km gefietst en een brak hoofd. Een uitgebreider verslag zal nog in de Anser verschijnen. 

23:10 25-05-2010 

Martin Jansen  

Net aan de verkeerde kant van de IJssel, maar wel in de regio. Een Breedbekstrandloper bij Zwolle, Engelse werk bij oude brug. Was zeldzaam 

mooi te zien.  

18:14 25-05-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend 07:30 uur Horsterwold/Stille kern o.a. 7 Zomertortels en maar liefst 42 zingende Grasmussen!! Prachtig gebied! 

Bij Polsmaten de dam afgespeurd n.a.v. de Steenloper van Wolbert. Deze zat er niet meer. Naast de normale soorten op de stortstenen zoals 

Oeverlopers, ook 3 Drieteenstrandlopers aanwezig. Lijkt mij nogal afwijkend biotoop voor die soort (binnenland + op basaltblokken). Heb ze een 

half uurtje in de scoop gehad en ben absoluut zeker van de soort. 

Gerrit Jan, die gans had niets aan of om, weet niet waar ie wegkomt.  

21:29 24-05-2010 

Gerrit Jan  

Dag Martin, 

 

Ik bedoel de sneeuwganzen. Er broeden namelijk een aantal sneeuwganzen net over de grans bij Dusseldorf meen ik. Dus dat is dicht bij.  

16:44 24-05-2010 

Jan van Os  

Vandaag via Harderwijk naar Hulshorst over de zandverstuiving, doch het was druk, weinig gezien, een leeuwerik, een roepende koekkoek en 

veel merels. Op de Paralelweg te Hierden 2 goudvinken en 2 lijsters en eveneens weer veel mereld en vinken.  

11:48 24-05-2010 

Martin Jansen  
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Vanochtend Vossemeer vanaf fietspad en laatste stuk lopend over dijk op 2 plaatsen een Buidelmees (1 continu zingend, ander roepend, beiden 

ook gezien). Verder 3 Grote Karekiet, 4 man Smient, 6 man Krooneend, 2 Spotvogels bij boerderijen. 

Drontermeer Abberteiland 6 Krooneend (5m/1v), Eekteiland 13 Krooneend (11m/2v). 

De eerste mannen Krakeend en Wilde eend al weer ruiend naar eclipskleed. 

Gerrit Jan, bedoel je die Grauwe ganzen? Geen halsbanden gezien. De laatste week wel regelmatig ruitrek van die soort.  

11:26 24-05-2010 

Wolbert Hermus  

Net bij Polsmaten geweest. Daar was een groep van 13 Flamingo's en op de strekdam was een Steenloper aan het fourageren (vanaf het 

fietspad beter te zien). Helaas de gisteren gemeldd Bonte Kraai niet teruggevonden.  

10:45 24-05-2010 

J. Vreekamp  

Zaterdag 22 mei rondje gelopen over de Tongerense Heide. Boompieper, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Staartmees en Kuifmees.  

09:51 24-05-2010 

Gerrit Jan  

Dag Martin, 

 

Zijn dat duitse beesten die blijven hangen?  

09:19 24-05-2010 

Benno van den Hoek  

Komend vanaf Kampen vanmorgen voor 8.00 uur even een rondje om/door het Reve-Abbertbos gemaakt, om Wielewalen te luisteren. Aan het 

begin van de Stobbenweg (vanaf de Hanzetunnel) was het na een paar keer fluiten al raak. Aan beide kanten van de weg floot er een Wielewaal 

terug, waarvan 1 mooi dichtbij. Geweldig hoe goed die beesten vaak reageren op imitaties. Die ene vogel werd blijkbaar steeds nieuwsgieriger, 

want hij kroop steeds iets verder naar de bosrand. Toen zag ik iets tussen de bomen glijden en kwam de vogel op een meter of 10 over me heen. 

Fantastisch zo'n knalgele vogel tegen een helder blauwe lucht! Het zingen ging daarna nog een tijdje door. Even dacht ik een 3e vogel te horen, 

maar het is ook goed mogelijk dat ook de 1e vogel is gaan verzitten. Verder was het in de rest van de bossen rustig.  

Op eiland 't Eekt zongen 2 Grote karekieten keihard hun krasse zang en vloog er een Blauwborst langs. Na 8.00 uur stak de wind flink op en was 

het een stuk lastiger om vogels te horen zingen.  

15:00 23-05-2010 

Theo  

21 mei 's nachts op de Tongerense Heide op zoek geweest naar Nachtzwaluwen. Dat viel niet mee: één exemplaar twee maal kort ratelend. 

Leuk was de Boomleeuwerik die midden in de nacht drie kwartier uit z'n dak ging  

13:40 23-05-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Oostvaardersplassen nabij kijkhut De Zeearend o.a. een man Grauwe Klauwier, 1 Zwarte Ibis en een Sneeuwgans (eind mei??) 

tussen honderden Grauwe ganzen.  

20:49 22-05-2010 

Wolbert Hermus  

Afgelopen woensdagavond bij de Stakenbergse heide m'n eerste Nachtzwaluw even kort gehoord. Uiteraard ook het mannetje Grauwe Klauwier 

gezien. Vanochtend bij de Haelbergheide vanuit de toren meerdere Buizerds, 1 Havik met prooi, 1 voorbijvliegende Koekoek en 2 Raven tp.  

11:09 22-05-2010 

Martin Jansen  

Gisteravond De Dellen nabij het schietkamp een Nachtzwaluw en Bosuil(en). 

Vanochtend Hulshorsterzand 9 Roodborsttapuit (al enkele jongen), 6 Tapuiten (1 alarmerende man), 1 Goudvink. In de meest westelijke bosrand 

1 Fluiter.  

11:59 21-05-2010 

Jan Nijendijk  

21-05-2010- paartje Grote Karekieten in de rietkraag van Stadsweiden. Dit is de derde dag waarneming.  

17:31 20-05-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 36 Krooneend, 32m/4v, 1 man Witoogeend (waar is vrouw gebleven?), 1 Roodhalsfuut, 7 Grote Karekiet (= weinig t.o.v. 

voorgaande jaren), 1 paartje Smient en 1 Visarend met vis. 

15:32 19-05-2010 

Martin Jansen  

14-05 avond 1 Zilverplevier en 1 Kanoet zomerkleed Oostvaardersplassen, J vd Bospad 

18-05 ochtend even bij de Fluiter van Theo gekeken, Klaterweg. Geluid mooi op kunnen nemen, ondanks wegwerkzaamheden. Daarna voor het 

eerst ooit op de Elspeter heide gelopen. Was even orienteren en zoeken, maar de man Grauwe Klauwier mooi gezien. Verder daar 1 Wespendief 

en 2 Tapuit. 

Vanochtend Oude Zeeweg 2 roepende Kwartels. Ongeveer bij kruising met Beekmansweg. Alle normale bezette zangplaatsen van Grote 

Karekieten daar uitgeluisterd, niets gevonden. De afgelopen 3 jaar resp. 10, 7 en 4 territoria Grote Kar en nu dus nog niets bij het Veluwemeer.  

12:25 17-05-2010 

Benno van den Hoek  

Zondag in 2 teams een regio Big Day gehouden. Team 1 bestond uit Rob Compaijen, Sjoerd Radstaak en Thomas Lameris. Team 2 bestond uit 

Wolbert Hermus en ik (een 3e deelnemer kon helaas niet mee). Team 1 scoorde tussen 4.00 en 16.00 uur maar liefst 117 soorten en stelden 

daarmee het eigen regiorecord uit 2008 met 1 soort naar boven bij. Team 2 kwam op 99 soorten uit tussen 4.25 en 16.25 uur en deed dat in 

ruim 80 km. Team 1 maakte aanmerkelijk meer kilometers, wat dus terug te zien is in de nodige extra soorten. Voor de duidelijheid: alles moest 

plaatsvinden in 12 uur op de fiets binnen de grenzen van Gelderland. 

Onder de 99 soorten van ons team bevonden zich enkele leuke soorten. Op landgoed Zwaluwenburg was een Bosuil te horen en langs de 

Bovenstraatweg bij Oldebroek werd een Steenuil gevonden en liet een Groene specht zich even mooi zien, foeragerend op een grasveldje. 

Landgoed Zwaluwenburg leverde 2 Appelvinken op en in en nabij ´t Harde enkele Goudvinken. Onderaan de Knobbel o.a. een roepende Zwarte 

specht. Op het heideveld van De Haere zat verrassend genoeg nog een Beflijster. Daarna werd alsnog (in afwijking van de eerder gekozen 

route) de keuze gemaakt om naar de Stakenberg te rijden voor de Grauwe klauwier. Deze liet zich gelukkig goed zien. In het Leuvenumse bos 

richting Hierden 2 zingende Fluiters, waarvan 1 ex. zich mooi liet zien. Via de Bloemkampen werd daarna koers gezet naar Polsmaten, met 

onderweg o.a. Tapuit, Noordse gele kwikstaart en Lepelaar. Bij Polsmaten was het rustig, maar nog wel Kluten, een Caribische flamingo (exoot), 

nog veel meer Noordse kwikken (41 ex.) en een tussentijdse confrontatie met team 1. Richting Spijkerwegje nog een Paap en bij de 

Ludgeruskerk een gewone Flamingo. Door team 1 werd achter het gemeentehuis van Elburg nog een erg verdachte Tjiftjaf gehoord, die ook 

door ons nog even bezocht werd. De vogel zong als een Iberische tjif, maar begon bij een later bezoek van team 1 helaas weer als een gewone 
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Tjiftjaf te zingen. Rond Elburg werden nog enkele soorten aan de lijst toegevoegd, zoals de Bosrietzanger en Zwarte roodstaart. Net voor 

16.25 uur konden nabij Abberteiland nog een Grote karekiet en Ooievaar worden bijgeschreven. Nr. 100, een Grote zilverreiger, vond het nodig 

om net 10 minuten te laat uit het riet op te vliegen en telde alleen mee voor onze eigen daglijst. 

Team 1, met dus een geheel andere en langere route, hadden ook erg goede soorten, waaronder Wespendief, Kwartel, Kleine bonte specht en 

Boomvalk. Een erg geslaagde dag die in Elburg onder het genot van een hapje en een drankje uitgebreid werd nabesproken.  

11:20 17-05-2010 

Theo  

Mens sana in corpere sano.  

Dat hardlopen is vast wel gezond voor het krakende en piepende vehikel van de geest, maar of de wetenschap dat ik vroeger net zo hard 

achteruit liep als nu vooruit, gezond is voor de geest vraag ik me af. Gelukkig deed het geluid van stuiterende knikkers op een glazen plaat 

halverwege veel goed. (Fluiter: Klaterweg, als je vanaf Doornspijk komt 100 meter voor je onder de a28 doorgaat)  

20:57 16-05-2010 

Aad Bijl  

Vrijdag 14/5/2010 

Wij, Bernhard Spans en ondergetekende, konden helaas niet meer mee met de excursie naar het Harderbroek. Daarom zijn we maar 

Vrijdagochtend op eigen houtje gegaan. Veel gezien waaronder 1 roerdomp, 2 zomertalingen mn, bergeenden, lepelaars, witgatje, 

sprinkhaanzanger, snor, baardmannetjes met voedsel, rietzangers, rietgorzen, bruine kiekendief vr., 2 blauwborst, 4 nachtegalen, tuinfluiters, 

zwartkoppen enz. 

Op het Drontermeer bij Elburg nog 5 krooneenden mn.  

18:43 16-05-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 16/5/2010  

Arkervaart 1-2 tapuiten (doortrek). Groeiplaats Groot streepzaad nu 250-300 ex. Fluviatiele soort, maar kwam voorheen (vrijwel) niet voor 

langs de Veluwekust. 

Delta Schuitenbeek 

Ca 250 aalscholvers kwamen (begin van de middag) aanvliegen over de DS, vanuit oostelijke richting, en streken neer westelijk van de 

rotsblokken, dus in het Nijkerkse deel van het Nuldernauw. Vooralsnog gingen ze niet gezamenlijk jagen. Na 17 uur verdwenen. 

Slobeend: 5 x man + 1x paar. Opmerkelijk: geen bergeenden gezien, anders altijd wel broedvogel. 

Krooneend 2 man in oostelijk deel, eerst bij kleine middelste eilandje, later bij oostelijke eiland. 

Kokmeeuwen broeden al; visdieven zijn in ieder geval aanwezig,  

13:56 16-05-2010 

Jan van Os  

Gisteren middag in Ermelo aan de Harderwijkerweg een grote bonte specht, 2 holenduiven, huismussen met jongen op een voederplank en 

diverse mezen en 3 x een eekhoorn.  

12:03 16-05-2010 

Jan Janssen  

Vanochtend in Harderbroek (langs Knardijk) twee lepelaars, blauwborst, krooneend, tafeleend, veel rietgorzen.  

10:51 15-05-2010 

Lubbert Franken  

Vanmorgenvroeg een rondje Stakenberg, al vrij snel de Grauwe Klauwier gezien 

verder veel Boompiepers, Veldleeuwerikken , 1 Tapuit, 6 Roodborsttapuiten , 2 Reeen.  

De hele wandeling roepende en af en toe lachende koekoekken , eerst 2 in een boom en later bij de schapenweide vlogen er 3 achter elkaar aan. 

17:16 14-05-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag natuurontw. bij Vossemeerdijk 1 Zilverplevier in zomerkleed.  

18:06 13-05-2010 

Gert de Vos  

Elspeetsche Heide, west, nabij Stakenberg een grauwe klauwier.  

12:03 13-05-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Horsterwold/Stille kern 2 Wielewaal, 5 Zomertortel (4 zingend, 1 overvliegend), 11 Appelvink, 1 man Paapje, 3 zingende Matkoppen, 

6 Koekoek (1 vrouw roepend, rest man), zingende Grauwe Vliegenvanger, 1 Raaf. Erg veel Grasmussen, zeker 100 exemplaren. 

Op weiland naast boomkwekerij aan de Knardijk 2 Zwartkopmeeuwen.  

12:45 12-05-2010 

Dimitri  

Voor de liefhebber: er zit een mogelijke Balkan kwikstaart bij de sluisen bij Nijkerk: volgens mij nog net ons werkgebied? Het ziet er goed uit. 

Ik ben vannochtend even een half uurtje in pak in de regen gaan kijken maar kon hem zo snel niet terug vinden...  

20:29 11-05-2010 

Jan van Os  

Sinds een week is een paartje heggemussen een nest in een klimplant op mijn balkon aan het bouwen, maar of dat wordt weet ik niet want sinds 

vandaag is een tweede man gearriveerd en maakt de dame het hof. Afwachten hoe dit gaat uitpakken.  

11:39 11-05-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Hulshorsterzand 6 Tapuiten (mogelijk 2 territoria, o.a. 1 alarmerende vogel), 12 Roodborsttapuit (zingend, alarmerend en met 

voer), 1 zingende Geelgors, 1 Sijs, 2 Kruisbek.  

18:31 10-05-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend vanuit werk Kamperhoek 1 man Rouwkwikstaart. 

Vanmiddag Drontermeer 23 Krooneend (20m/3v), 1 Roodhalsfuut op zijn vaste plaats, Eiland Eekt 3 Grote Karekiet (2 GLD zijde, 1 Flevo kant), 

Abberteiland 1 Grote Karekiet, tussen de poffertjes 1 Grote Zilverreiger. Op pier jachthaven watersportvereniging 5 Noordse Kwikstaart. 

Grote verrassing: het paartje Witoogeend is terug. Vorig jaar een succesvol broedgeval, ben benieuwd wat het nu wordt. 

22:45 09-05-2010 

Jan Janssen  

Vanmiddag in onze achtertuin (Beneluxlaan) enkele minuten lang een juveniele sperwer die rustig de omgeving zat te verkennen. Daardoor heel 

mooi de vogel kunnen observeren.  Uiteindelijk vond hij een slachtoffer in de tuin van de achterburen.  

18:44 09-05-2010 
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Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 187 Krooneenden, 154m/33v. Waarschijnlijk zitten er nu 40 tot 45 vrouwtjes op het nest, normaal is de verhouding 

man:vrouw gelijk aan 2:1. Aantal vrouwen dat nu ontbreekt is duidelijk hoger dan vorig jaar, ondanks de kou van de afgelopen 1,5 week. 

Bij de hoogspanningsmasten bij Lorenz 2 Geoorde Futen. 

Opvallend veel Oeverlopers, soms zelfs groepjes tot 15 stuks. Op diverse maisakkers en schapenweitjes Noordse Kwikstaarten, circa 50 

gezien. 

Bij Hierdense Beek 1 IJsvogel, mijn eerste pas sinds de winter. Bij Polsmaten en ook nabij Hierdense Beek erg veel Grauwe Ganzen, ook veel 

jongen. Populatie lijkt sterk toe te nemen. 

Gisteren Drontermeer/eiland Eekt 1 Grote Karekiet. Vossemeer/eiland de Zwaan 2 Grote Karekiet.  

20:53 08-05-2010 

Christien Mouw  

Vanmorgen boven de Stakenberger heidevelden langs het voormalig PTT-terrein waargenomen: 

een paartje roepende Koekoek, een jagende Slechtvalk, en een lachende Zwarte Specht.  

19:26 06-05-2010 

Gerard van Dijk  

Woensdag 5 mei 2010, Bloemendaalse weg, Nijkerk. Op geploegde akker 2 ooievaars (6/5 weer weg) (ca 3 weken geleden 1 op Oldenaller) 

Luxool 2 groeiplaatsen muizestaart (3 + 70 ex.) opmerkelijk: in zandgebied (de meeste groeiplaatsen in klei-op-veen-gebied tussen Eemnes en 

Kampen). 

Noordelijke Gelderse Vallei elders: vennetje met 2 dodaarzen  

19:38 05-05-2010 

Evert Meijer  

vanmiddag ruim 2 uur in de hut bij Polsmaten gezeten. de ortolaan is vandaag niet meer opgedoken helaas... wel leuk waren ruim 50 zwarte 

sterns, visdiefjes, rosse stekelstaart, lepelaar, grasmus, bruine kiek, kluut, scholekster, grutto, krooneenden, kleine karekiet, rietzanger, 

braamsluiper en oeverzwaluws. vanmiddag op de schapenweide nog een tapuit en een overvliegende sperwer.  

13:14 05-05-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend even naar Polsmaten gegaan. Er waren wat mensen aant zoeken naar de Ortolanen en ik ben direct naar de hut gegaan. Daar zag ik 

o.a. Kleine Karekiet, Baardman, 20 Krooneenden, Slobeend en een Grasmus. De Ortolanen waren trouwens nog niet gevonden toen ik wegging.  

23:44 04-05-2010 

Martin Jansen  

Nog even terug naar de Ortolanen: 

Van 1 van de vogels is vastgesteld dat de zang een "Fins dialect" is. Als het weer een beetje opknapt en de wind wat gunstiger wordt hebben ze 

nog een hele reis voor de boeg. Zie de volgende links: 

http://waarneming.nl/waarneming/view/47748785 

http://www.xeno-canto.org/europe/browse.php?query=or:10251.00  

17:57 02-05-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Dimitri een paar uurtjes bij de telpost Kamperhoek gestaan. Geen ideale omstandigheden met een strakke NO-wind, maar toch 

de moeite waard. We zagen in ieder geval 2 Boomvalken, 2 Smellekens (M+V) en 1 Slechtvalk. Buiten ons gezichtsveld werden nog 2 Zwarte 

wouwen gezien, maar die verdwenen snel achter de bosrand. Ter plaatse nog een Engelse gele kwik en een Appelvink. Ook de eerste Grasmus 

zingend voor de telpost. 

Daarna nog even rondgestruind op het Hulshorsterzand in de hoop op een eventuele Duinpieper of Draaihals. Van die laatste regelmatig het 

geluid afgespeeld, maar helaas niets gevonden.  

15:14 02-05-2010 

Jaap Denee  

... en dus toch maar weer even wezen kijken. Een vogel zat af en toe te zingen en liet zich goed bekijken: 
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Jaap Denee  

De 2 Ortolanen worden zojuist weer via de Rare Bird Alerts gemeld: ze zitten er nog.  

23:34 01-05-2010 

Jaap Denee  

Vanavond vlak voor zonsondergang lieten beide Ortolanen zich weer leuk zien: 

 

 
19:25 01-05-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer/eiland de Snip minimaal 1 Noordse Stern tussen de vele Visdiefjes en Zwarte Sterns. Zowel gisteren als vandaag 

bewust de groepen sterns op het Veluwemeer gescand (met die regen komt er van alles tijdelijk naar beneden).  

19:13 01-05-2010 

Lubbert Franken  

Gisteravond in de Boerenschuur( Eetgelegenheid) in Vierhouten een kleine Nachtpauwoog tegen het raam. 

Vanmorgen Harderbroek Plan Roerdomp 2 Nachtegalen 2 Kneuen, 2 Putters , 1 Blauwborst, 

2 Zomertalingen, 3 Zilverreigers, 2 Lepelaars, 1 Bruine Kiekendief, verder veel Rietgorzen, Rietzangers, en enkele Graspiepers 

Vanmiddag 16.30 uur met vele andere vogelaars ( 15) de Ortolaan goed kunnen zien achter het hegje bij de sloot, verder ook nog een 

overvliegende Rode Wouw( 15.20 uur).  

18:48 01-05-2010 

evertmeijer  

vanmiddag bij polsmaten de ortolaan prachtig gezien!!!! 

verder op het weilandje met 3 gele kwikken een noordse kwikstaart  

17:39 01-05-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag eerst even een telescoop gekocht in Zwolle en daarna meteen naar Polsmaten. We hadden best moeite met de Ortolaan. Uiteindelijk 

toch mooi kunnen zien bij wat zwart zand, rechts van het slootje. Ook nog een overvliegende Rode wouw ontdekt. 

14:10 01-05-2010 

Dimitri  

Met dank aan Martin; één prachtige Ortolaan bij Polsmaten! 

Voor de foto die ik ervan gemaakt heb: 

hier 

 

Noordse kwikken waren ook mooi!  

11:21 01-05-2010 

Benno van den Hoek  

Nog zonder het bericht van Martin te hebben gelezen, was ik rond 9.45 uur bij Polsmaten. Eerst geen Ortolaan te zien, maar wel 5 Noordse 

kwikken op het grasveld en een paartje Krooneend langs de sloot daar. Voor het uitkijkpunt ook tenminste 10 Krooneenden (M+V). Een andere 

vogelaar die ter plaatse was riep mij terug naar het toiletgebouwtje, waar de/een Ortolaan prachtig in een wilg zat te zingen. Daarna hebben 

we de vogel nog een tijdje prachtig in het gras zien foerageren. Op dat moment was er dus geen 2e ex. in de nabijheid van deze vogel. Ik had 

de auto op de bewuste parkeerplaats staan en ook daar niets gezien. Maar nogmaals: we waren ons toen niet bewust van een 2e exemplaar. Ter 

plaatse ook o.a Tuinfluiter en een Bosrietzanger.  

09:28 01-05-2010 

Martin Jansen  

N.a.v. de melding van Theo vanochtend naar Polsmaten gegaan. Tussen 07:45 uur en 08:45 uur niet 1 maar zelfs 2 mannen Ortolaan daat ter 

plaatse. Meestal foeragerend en op de grond. Locatie: parkeerplaatsje direct naast het toiletgebouwtje. Gelukkig dat de slagbomen dicht 

waren anders was ik met de auto juist de parkeerplaats opgereden. Heb de vogels een ur lang kunnen bewonderen. Ze kwamen na passeren 

wandelaars telkens terug naar de parkeerplaats. Heb ze zelfs horen zingen!!! toen ze kort in en boompje (els achter patatkraam) zaten na 

verstoring. Bij vertrek waren de vogels nog aanwezig.  

Ook 1 Noordse Kwikstaart en 2 Casarca's (paartje) ter plaatse. In struikjes langs grote parkeerplaats al een vroege Spotvogel zingend. Een wel 
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heel bijzondere vogelweek in de regio achter de rug (Rode-, Zwarte Wouw, Roodstuitzwaluw, Morinelplevier, Grote Pieper, Grauwe-, 

Steppekiekendief, Draaihals, Kuifduiker, Grote Zee-eend, Ortolaan). Wat volgt dit voorjaar?  

20:43 30-04-2010 

Theo  

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar vrij veel Witte en Gele Kwikstaarten bij Polsmaten. Tussen deze groep ook minimaal vier Noords 

Kwikstaarten en een ORTOLAAN (adult mannetje zomerkleed)  

17:33 30-04-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een rondje door Leuvenumse bos en Hulshorsterzand. Veel Fluiters gehoord en ook 5 Bonte Vliegenvangers gezien. Op het zand een 

viertal Tapuiten, 3 man en 1 vrouw.  

11:46 30-04-2010 

Pascal Wink  

Gisteren (29/04) de (mijn) eerste Fluiters van dit jaar bij Beekhuizen.  Een roepende Roodkeelpieper vloog met enkele Graspiepers over het 

Zeepad bij Polsmaten.  

18:40 29-04-2010 

Martin Jansen  

Gisteren IJsselmeerdijk bij Flevocentrale 2 Beflijsters. 

Vanmiddag bij monding Delta Schuitenbeek een prachtige Kuifduiker in zomerkleed. Erg mooi te zien op circa 30 meter afstand. Iets verderop 

een vrouw Grote Zee-eend in een groepje Kuifeenden. In Arkemheen jonge Kievitten en ook al een jonge Grutto.  

22:40 28-04-2010 

Schröder+Pannekoek  

Woensdagavond rondje Hofweg Uddelsche Heide: eerste paar Nachtzwaluw van dit jaar (qua temperatuur zat het er in), Houtsnip, Watersnip, 

Roodborsttapuit, 3 ree, rugstreeppadden, 2 Veldleeuwerik.  

08:31 28-04-2010 

Dimitri  

Gisteren aan het eind van de middag op de weilanden bij Delta Schuitenbeek 2 Kraanvogels zien wandelen vanuit de auto. Mooi gezicht! 

Vannochtend zag ik ze niet meer...  

17:25 27-04-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag 1 man Engelse Kwikstaart bij de Ketelweg/Vossemeerdijk. 

Drontermeer 1 Roodhalsfuut op vaste plek.  

22:56 26-04-2010 

Peter  

Zojuist een roepende ransuil aan de Feithstraat. Laatste 2 jaar elke keer rond deze periode. Toen regelmatig in de tuin gehad, nu nog alleen 

roepend op grote afstand.  

21:08 26-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond vlogen 3 Gele kwikstaarten over de Kamperdijk bij Elburg. Verder nu overal Gierzwaluwen nabij Elburg.  

20:12 26-04-2010 

Martin Jansen  

1 van de 2 Grauwe Kieken van gisteren op Kamperhoek blijkt achteraf een zeer waarschijnlijke (zekere?) Steppekiekendief te zijn geweest op 

basis van foto's. 

Door erg lastig licht was dit ter plaatse niet af te maken. De meeste vogelaars kwamen nog wel op een 2 kj vogel. Zelf heb ik een paar keer de 

lichte halsring gezien toen de vogel iets kantelde in glijvlucht. Andere kenmerken als boa, ruipatroon en achterrand handpennen heb ik niet vast 

kunnen stellen, moest bijna onder de telescoop kruipen om het beest te kunnen blijven volgen en daarbij vloog ie ook nog "door de zon". 

Vanochtend voor werktijd een Rouwkwikstaart op vissteiger tegenover eiland Eekt/Drontermeer. In middagpauze op werk 5 Tapuiten op 

grasveldjes bij IJsselmeerdijk. 

Na werk 2 Steltkluten Oostvaardersplassen/Wigbelshut.  

20:39 25-04-2010 

Gerard van Dijk  

* Zaterdag 24/4 Drontermeer boottocht Elburg-Roggebot en terug. 3 man-krooneenden; nachtegaal aan Flevolandzijde. 

* Ca twee weken geleden 1 ooievaar op Oldenaller; nu niet meer. 

* Vrijdag 23/4tussen Arkervaart en Nulde: Arkemheen/Putterpolder groot deel van het land vertoonde sporen van mestinjectie. Dat belooft 

wellicht weinig goeds voor het broedresultaat van weidevogels.  

Slaapplaats grutto's Delta S.-west nog maar enkele exemplaren, niet meer op de ondiepte (nu te diep) maar tegen de kade. 

Oostpunt Putterpolder ca 350 brandganzen; bij gemaal 1 gele kwik (trekker m.i.)  

19:02 25-04-2010 

J. van Os  

Vanmiddag een rondje H'wijk-Nulde op de fiets en op het Zeepad begon de eerste karakiet, een kuifeend met 8 jongen, af en toe 

boerenzwaluwen, veel kauwtjes, merels een stel vinken en een paar keer een koolmees. 

Op de terugweg een grote lijster en bij aankomst in Harderwijk een behoorlijk aantal gierzwaluwen boven de stad. Al met al niet al teveel 

gezien, dus niet de juiste route  gefietst 

18:12 25-04-2010 

Helma  

Eindelijk weer eens wezen 'vogelen' vandaag, met mijn nieuwe fiets. Bij Polsmaten was ik aanvankelijk net te laat voor een grotere groep 

Krooneenden, deze werd opgeschrikt door een bootje. Later toch een stuk of drie kunnen bewonderen. Maar zat deze keer meer op het niveau 

van alleen maar genieten.  

13:53 25-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer/eiland Eekt 1 Grote Karekiet. Vanuit Abbertbos 1 Koekoek te horen. 

Daarna tot 13:45 uur op Kamperhoek gestaan: 

1 Morinelplevier, 1 Purperreiger, 2 Grauwe Kiekendief, 1 Blauwe Kiekendief, 1 Rode Wouw, 4 Zwarte Wouw, 4 Boomvalk, 4 Smelleken, groepje 

van 4 Kraanvogels, 1 Koekoek, diverse groepen Zwarte Stern (vele tientallen) en Dwergmeeuw, circa 10 Zwartkopmeeuw. Leuk was 1 Draaihals 

in de top van een Els recht tegenover de telpost.  

13:41 25-04-2010 

J. Vreekamp  
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Vanmorgen bij de Noorderheide geweest: Bonte vliegenvanger, Roodborsttapuit, Geelgors, Zwartkop en Zwarte specht.  

11:43 25-04-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten hoorde ik bij aankomst al een Sprinkhaanzanger, na geduldig een half uur zoeken heb ik em een poosje goed kunnen 

bekijken. Vooral de brede staart viel erg op. Verder nog groepje Kneuen, Grasmus, Gele Kwikstaart, Lepelaar en 6 Krooneenden kunnen vinden. 

Bij de paardenfokker aan de Vreeweg m'n eerste Huiszwaluwen.  

14:01 24-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tijdens de vogelcursus ook m'n eerste Bonte vliegenvanger en de eerste Gierzwaluwen boven het bos. De Rode wouwen helaas 

gemist....  

12:55 24-04-2010 

Martin Jansen  

Tot 12 uur op Kamperhoek gestaan. 

1 Roodstuitzwaluw erg goed te zien. Circa minuut lang in kijker gehad, rondcircelend op pakweg 20 meter. Verder 1 Grote Pieper, bijna recht 

over, goed te zien en duidelijk roepend. Ook 2 Rode Wouw, 1 Zwarte Wouw, 1 Purperreiger, 4 Beflijsters, 3 Smellekens, 1 Boomvalk en 1e 

Koekoek.  

12:30 24-04-2010 

Theo  

Vanmorgen tijdens de basiscursus vogelherkenning: 

3 Rode wouwen in één thermiekbel en een zingende sijs  

11:05 24-04-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op de Noorderheide een viertal Gekraagde Roodstaarten, een Tuinfluiter, 6 Geelgorzen en een Sprinkhaanzanger een poosje 

kunnen horen. Verder 10tal Boerenzwaluwen en een groepje van 8 Moeflons. Op dit moment kan ik vanuit m'n huis een groepje van 5 

Gierzwaluwen zien en horen.  

09:58 24-04-2010 

Jaap Denee  

Vanaf telpost Kamperhoek worden vanaf vanmorgen (en tot nu toe) een Duinpieper en een Roodstuitzwaluw gemeld.  

22:10 23-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond langs het Drontermeer t.h.v. Abberteiland veel zingende Rietzangers en ook m'n eerste zingende Kleine karekiet.  

13:44 23-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale opnieuw een man Engelse Kwikstaart, ook 3 Tapuiten.  

11:13 23-04-2010 

Jan Nijendijk  

22-04-10 -14.00u. Boven het vogeleiland Stadsweiden 2 buizerden en één ruigpootbuizerd. Nadat ze hoogte hadden gemaakt verdwenen ze 

richting noord.  

21:46 22-04-2010 

Michiel de Vries  

Vanochtend bij het station Harderwijk mijn eerste nachtegaal. Afgelopen maandagavond de eerste gierzwaluwen boven de wijk Stadsweiden.  

15:08 22-04-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend begonnen aan een fietstocht richting Vossemeer. Eerst gestopt bij de St Ludgeruskerk, hier waren veel Rietzangers en Rietgorzen 

actief, ook zag ik een Paapje (man) zitten in het riet. Daarna richting Drontermeer, bij de Elburgerbrug mijn eerste Visdieven. Bij de Kop van't 

Ende paar eendensoorten waaronder 1 Smient. Toen weg weer vervolgd langs Drontermeer, bij de Oase m'n eerste Braamsluiper en meerdere 

Nachtegalen lang het fietspad gehoord, 1 goed kunnen zien. Aangekomen bij het Vossemeer weer veel Visdieven en tussen paar eilanden groep 

van ong. 20 Dwergmeeuwen. Ook nog 2 Bruine Kiekendieven zien vliegen. Toen nog maar weer verder gefietst en bij de Roggebotsplas 4 

Bontbekplevieren en bij de Ketelhaven nog groepje van 11 Dwergmeeuwen. Hierna weer teruggefietst en nog een keer langs de St Ludgerus, het 

Paapje wederom gezien en even later nog een Grasmus.  

20:26 21-04-2010 

Wolbert Hermus  

Nu vanuit m'n huisje aan de Jan topweg mijn 1e 2 Gierzwaluwen. 

18:04 21-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend IJsselmeerdijk bij Flevocentrale 1 man Engelse Kwikstaart in grote groep Gele Kwikken. Boven Randmeren erg veel zwaluwen 

(1000++), alle gangbare soorten door elkaar. Ook diverse groepen Dwergmeeuw/Visdief/Zwarte Stern. Bij Elburgerbrug 1e Oeverloper dit jaar. 

Gisteren Harderbroek m'n 1e Boomvalk + Nachtegaal voor 2010.  

12:20 20-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 1 Roodhalsfuut. 

Vossemeerdijk 1 man Beflijster. 

Kamperhoek 1 Slechtvalk, 1 Puperreiger en 7 Grote Zilverreiger.  

21:04 19-04-2010 

Wolbert Hermus  

Nu net 2 foeragerende Lepelaars bij Polsmaten. En paar grote groepen Boerenzwaluwen overvliegend richting Elburg.  

11:48 19-04-2010 

Theo  

Gisteren (18 april) een Rode Wouw boven de tuin (Kuyperstraat Nunspeet)  

17:47 18-04-2010 

Jaap Schröder  

Gierzwaluw, 3 stuks boven Mecklenburglaan, Harderwijk, 15.23 uur. Vanavond dus weer posten bij de broedstenen.  

16:41 18-04-2010 

Martin Jansen  

Nu 14 Gierzwaluwen boven Elburg.  

14:29 18-04-2010 
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Martin Jansen  

Aangemoedigd door berichtje van Roel ook maar eens in de tuin gaan zitten, met zicht richting Randmeer. 

Bleek tussen 11 en 14 uur redelijk te vliegen gezien de locatie. 13 Regenwulpen (5, 7 en 1 ex), 1 vrouw Bruine kiek hoog ri. NO, circa 150 

Graspiepers (1 groepje van 22), 2 x Gele kwik horen roepen, niet gezien in het blauw, 2 Zwartkopmeeuw prachtig wit tegen blauwe lucht, 1 

Sperwer, 3 Huiszwaluw, 5 Boertjes, 6 Kneu en uiteindelijk 2 Gierzwaluw.  

10:46 18-04-2010 

roel pannekoek  

Hedenmorgen (zo 18/4) de 1e vier Gierzwaluwen boven onze woning (rand binnenstad) om 09.45 uur.  

Bij zonsopgang (niks bijzonders) op het Beekhuizerzand 1 Beflijster. 

J.l. donderdag een Oranjetip in de tuin.  

22:00 17-04-2010 

Michiel de Vries  

Vanochtend langs het zeepad mijn eerste rietzanger. Verder vanmiddag op en bij het Beekhuizerzand een zwarte specht, boompiepers, 

boomleeuwerik, putters. In het Leuvenumse bos een bonte vliegenvanger en een fluiter. Op het cyriasische veld een boompieper en 

roodborsttapuit.  

13:21 17-04-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een lange wandeling over de Noorderheide en het bos erachter. Zowel in het bos als de hei meerdere Geelgorzen aanwezig (7 in 

totaal), verder een Kleine bonte specht gezien. Daarnaast veel Fitissen, Boompiepers en Roodborsttapuiten. Qua wild: 3 Damherten, 9 

Moeflons, 1 Reebok, 18 Zwijnen ( 1 groep van 3 vrouwtjes met 11 jongen).  

13:04 17-04-2010 

Bennie van den Brink  

Vrijdag 16 april bezocht een prachtige man beflijster de klimopstruik thuis en propte zich vol met de nu rijpe bessen. 

Vorige week woensdag 7 april cirkelde een rode wouw boven Oldebroek en kringde noordwaarts.  

18:21 16-04-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag een rondje Randmeren voor Krooneend inventarisatie. 

Totaal 220 Krooneenden (153m/67v). Vrijwel alle vogels op het Veluwemeer in een groep van 154 exemplaren tussen de Hierdense Beek en 

Lorenz. De telling kort voor broedseizoen in 2008 gaf 228 vogels en in 2009 244 exemplaren. Populatie lijkt vrij stabiel dus.  

Verder 1e Braamsluiper bij de Klink, groepje van 10 Geoorde Futen nabij eiland Pierland, 1 Visarend bij Bad Hoophuizen. 

In oude deel Harderbroek 3 Groenpootruiters en 7 Zwarte Ruiters. Nieuwe deel 2 Groenpoten, 1 Zwarte Ruiter en 3 man Zomertaling. 

Op Veluwemeer nog 1 Nonnetje en circa 25 Brilduikers, in Plan Roerdomp/Harderbroek 7 Nonnetjes (4m/3v).  

22:52 15-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond even een ronde door de regio gemaakt. Begonnen bij het Vossemeer, waar een flinke groep Kluten en Grutto's op de ondergelopen 

zandplaat stonden. Bij de boomkwekerij geen Beflijsters gevonden, wel veel Kramsvogels. Bij de vogelhut van het Broekbos een zingende 

Blauwborst en boven de achterrand van de plas veel Oeverzwaluwen. In plan Roerdomp al opvallend veel Grauwe ganzen met jongen en tussen 

alle eenden tenminste 2 mannen Zomertaling. In polder Arkemheen vooral genoten van Grutto's die zich mooi lieten bekijken en fotograferen. 

Één ex. zat bovenop een weidepaal en had aan beide poten kleurringen. Boven de polder ook een vliegende Lepelaar. Op de terugweg een 

prachtige zonsondergang, mede door de invloed van de lavadampen uit het noorden. Vanaf de Knardijk in het Harderbroek nog mijn eerste 

zingende Rietzanger en Sprinkhaanzanger.  

22:18 15-04-2010 

Michiel de Vries  

Gistermiddag bij de voetbalvelden van VVOG mijn eerste zwartkop en vandaag bij het station een zingende tuinfluiter.  

19:25 15-04-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer een Roodhalsfuut. Beest zit voor het derde achtereenvolgende jaar op exact dezelfde plek. Verdedigde de afgelopen 

jaren wel een territorium, maar bleef helaas ongepaard. 

14:29 15-04-2010 

J. van Os  

Zojuist een sperwer (m) op het Kloosterplein in Harderwijk. In de gracht bij Randmeer nog enkele kuifeenden, 3 waterhoentjes en een paar 

putters  

21:20 14-04-2010 

Martin Jansen  

Vanavond Rietland/Drontermeer mijn 1e Kleine Karekiet en Sprinkhaanzanger.  

13:24 14-04-2010 

Ada en Chris Herzog  

Benno: ook wij hadden vanmorgen onze eerste Braamsluiper. Hij ratelde bij het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk.  

11:44 14-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend 07:30 uur Vossemeerdijk 4 Beflijsters, 3 man/1 vrouw. 

Moest op de Veluwe zijn, even uitgestapt in de Dellen: volop zingende Bonte Vliegenvangers (2x) en Gekraagde Roodstaarten (4x).  

09:13 14-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen op weg naar het werk een eerste ratelende Braamsluiper, langs de Oostendorperstraatweg tussen Elburg en Oosterwolde (t.h.v. nr. 

56). Voor m´n gevoel best vroeg, maar ik zag dat in 2007 en 2008 ook op 14 april de 1e te horen was. Leuk geluidje om weer te horen.  

21:31 13-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanavond even een kort rondje gereden nabij het Dronter- en Veluwemeer. Bij strand De Oase een vijftal Kluten foeragerend t.h.v. de 

Gelderse sluis. Langs de strandwal een paartje Krooneend. Op de plas rond de Kop van 't Einde 2 man en 1 vrouw Zomertaling en verder diverse 

andere eendensoorten. Achter het Riviera Park vlogen boven het Veluwemeer enkele Zwarte sterns. Op beide meren vanavond geen 

Dwergmeeuwen gezien.  

13:56 13-04-2010 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer 2 Visarenden (bij de Oase en 1 met vis bij Eekt). Veluwemeer/Bremerbergse hoek 1 Visarend. 

Vanochtend vanuit werk Vossemeerdijk 1 man Smelleken. Bij boomkwekerij 1 man Beflijster en nog een stuk of 20 Kramsvogels.  
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21:11 11-04-2010 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag nog even over de Stakenberg gewandeld, hier ook weer Boompiepers, 1 Veldleeuwerik en m'n eerste Zandhagedis (vrouw) van dit 

jaar.  

Vanochtend in het bos bij Vierhouten geweest en richting Hendrik Mouwenveld gewandeld. In het bos kwam ik een Steenmarter tegen, te 

herkennen aan lichtere vacht en kleine oren. Op het heideveld was het verder erg rustig, op een Reegeit en een enkele Boompieper na.  

20:38 11-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag even bij Maarten Snijders geweest om te kijken naar de Staartmees. We hebben de vogel goed kunnen bekijken en ik heb wat 

foto's gemaakt. Deze zijn te zien op: 

http://picasaweb.google.nl/bennovdhoek/Diverse2010# 

 

Na bestudering lijkt het mij een witkoppige Staartmees en geen Witkopstaartmees. De kop is teveel vuilwit en ook de rest van de onderdelen is 

m.i. te rossig. Andere meningen hoor ik graag. Wel een mooi beestje om te zien, vooral in combinatie met de andere (gewone) Staartmees. 

 

Lubbert: ik reed rond 16.30 uur bij de rotonde van Elburg, waar ik boven polder 't Goor 8 Ooievaars aan zag komen vliegen.  

15:32 11-04-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 14.45 Polsmaten  8 overvliegende Ooievaars ri. NO tegen de wind in. Later terug gezien fouragerend aan het spijkerwegje( Nsp)  

21:15 10-04-2010 

Maarten Snijders  

Sinds enige dagen is een paar staartmezen bezig een nest te maken in een taxus op twee meter vanaf mijn erkerraam.  

Vandaag viel me op, dat er een was, die een witte kop had. 

Na in de "ANWB Vogelgids van Europa" (en van de Vogelbescherming, natuurlijk) gekeken te hebben, denk ik dat het een witkopstaartmees is, 

die met een 'gewone' staartmees aan het nestelen is. 

Is dit uitzonderlijk? 

Morgen (zondag) komt Benno (een deskundige!!) foto's maken en beoordelen of het inderdaad zo is. 

 

Verder roept er al wekenlang een groene specht bij mij in de buurt.  

20:10 10-04-2010 

Benno van den Hoek  

Ook vanmiddag waren er op De Haere weer diverse spechten actief. Tenminste 2 roepende Zwarte spechten, waarvan er één nog mooi over 

kwam vliegen. In het loofbosgedeelte nabij het bungalowpark riep nog een Groene. Verder nabij de heiderand enkele Kruisbekken, waarvan 1 ex. 

mooi in het topje van een grove den bleef zitten. Helaas hier nog geen Bonte vliegenvanger gehoord.  

16:32 10-04-2010 

Lubbert Franken  

Vanochtend 07.30 uur op een mooie Lenteochtend naar de Haere geweest, daar kwam ik ogen en oren te kort van alles wat er te zien en te 

horen was. Eerst 2 Appelvinken, bij het waterleidinggebouw 5 Goudvinken die aan het dollen waren in een aantal Berkenbomen, daar ook 

Fitissen,Tjiftjaffen en 2 Grote Bonte Spechten . Bij de kleine heide een Boompieper en 2 Goudvinken. Bij de grote heide in de buurt van het 

bankje veel lawaai van Spechten , daar het bos in geslopen en jawel een laagvliegroute van 4 Zwarte Spechten die 15 min. duurde. Ben er maar 

bij gaan zitten en voor mijn doen een paar leuke foto's gemaakt  

12:54 10-04-2010 

Wolbert Hermus  

Gisteren stukje door Kroondomeinen gefietst en bij het Boshuus zat een Mandarijneend en bij een ven genaamd Canneburgse plas een aantal 

Boompieper en er was een Geelgor ter plaatse. 

Vanochtend rondje Noorderheide en dat heeft me 3 Edelherten en 5 zwijnen opgeleverd. Verder nog een overvliegende Raaf, erg veel 

Boompiepers en Roodborsttapuiten. Ook hier een Geelgors gezien. Bij het Eibertjespad een groep Kepen en een Goudvink.  

21:04 09-04-2010 

Wouter van Heusden  

Vanavond een Boomvalk overvliegend Beneluxlaan Harderwijk 

09:09 09-04-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland/Drontermeer een Snor.  

16:07 08-04-2010 

Evert Meijer  

Eersgisteren in het Elspeter bos m'n eerste man bonte vliegenvanger. Gisteren m'n eerst huiszwaluwen die samen met boertjes jaagden. 

Verder in het Elspeter bos verschillende tjiftjaffen en fitissen zingend, ook een paartje zwartkop.  

22:31 07-04-2010 

Michiel de Vries  

Vanmiddag bij Polsmaten een regenwulp die al roepende overvloog.  Bij de Ludgeruskerk zaten een groep van 30 flamingo's waarschijnlijk de 

zelfde groep die Evert eerder deze week gezien heeft. Verder een groep dwergmeeuwen. Ik schat 5 tot 10 exemplaren.  

21:49 07-04-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag industriegebied 't Veen Hattem een Zwarte Roodstaart gearriveerd op onze werf net als voorgaande jaren . Vanavond Polsmaten 35 

Kluten, 75 Grutto's,  1 Fitis, 1 Tjiftjaf, 14 Bergeenden, 2 Lepelaars, 4 Tureluurs .  

17:24 07-04-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Vossemeer/plaat 1 Reuzenstern, 2 Zwartkopmeeuw + gekleurringde Grutto (ondersoort Islandica). 

Drontermeer 1 Visarend, waarschijnlijk vrouw, nogal zware borstband. 

Veluwemeer de 1e Visdiefjes (3 stuks), 2 Zwarte Stern en circa 35 Dwergmeeuwtjes, waaronder enkele 2e kj vogels (adulten komen eerst). 

Verder daar 10 Krooneenden (4v/6m), nu allemaal nog foeragerend op oude plantenresten op vrij diep water, > 120 cm, dat is buiten bereik 

Knobbel nekken in afgelopen winter. Gezien het nog vrijwel geheel ontbreken van Knobbels is de nieuwe plantengroei nog niet op gang gekomen. 

2e Paasdag de Dellen 3 Kleine Bonte Specht, 2 Zwarte Specht en 1 Groene, de Middelste niet terug kunnen vinden.  

17:13 07-04-2010 

Christien Mouw  
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Vanmiddag de eerste Zwaluwen zien vliegen aan de Schapendrift. 

Groepje Staartmezen, Sijsen en  Roodborsttapuiten waargenomen in omgeving voormalig PTT-terrein Stakenberg.  

Sperwer zien rond cirkelen boven larixbossen Schotkamp.  

21:57 06-04-2010 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag even met de auto over de Zomerdijk van Noordeinde naar Elburg gereden. Bij het Abberteiland vloog een 

roepende Raaf rond en in de hoek tegenover de picknickplaats was opnieuw een Blauwborst te horen. In het bosje naast de waterzuivering 

Elburg liet een Zwartkop man zich even mooi zien en nog wat ingetogen horen.  

20:50 06-04-2010 

Gerard van Dijk  

Arkemheen/Putter polder (PP), Nuldernauw/Delta Schuitenbeek (DS) zondag 4/4/2010, 19-20.30 uur 

Polder tussen Arkervaart en N301: 3 lepelaars 

DS-west 20 uur 150-200 grutto's op de slaapplaats; de bank was inmiddels door het zomerpeil ondergelopen, maar kennelijk konden ze er nog 

net op staan. Relatief laag aantal, maar bij vertrek kamen nog grutto's aan (half uur voor donker) en verder moet rekening worden gehouden 

met effect van hoge waterpeil en datum. 

DS-oost, 20.30 uur: ca 250 grutto's (geschat; te beweeglijk om te tellen) op ondiepte bij kleine eilandje 

DS: 8 man slobeend (vr. niet geteld) + paar P. polder. 

Putter polder ('SBB-strook', oostpunt) : ca 200 + ca 200 = ca 400 brandganzen 

DS: 6+13 scholeksters; Arkervaart 2 

DS: ca 15 bergeenden 

4 & 5 april : 'overal' broedende kieviten; ook tureluurs en grutto's in polder 

Nabij P-plaats Middelbeekweg: 3-4 paar indische ganzen (8 ex.) 

18:41 06-04-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen 10 Dwergmeeuwen op het Wolderwijd, goed te zien vanaf het viaduct. Elk jaar op dezelfde plek. Rietzanger in Plan Roerdomp, Fitis, 

Zwartkop en Tjiftjaf in het Harderbroek.  

21:26 05-04-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op De Haere bij Doornspijk meerdere roepende Zwarte spechten, waarvan één zich even mooi tegen een boom 'parkeerde'. Later 

nabij het waterleidingscomplex ook een roepende Groene specht. Verder in het bos mijn eerste zingende Fitis en op het kleine heideveldje ook 

mijn eerste Boompieper. Opvallend genoeg hoor ik nu al een paar jaar nauwelijks of geen Boomleeuweriken meer op de hei hier.  

20:31 05-04-2010 

Wolbert Hermus  

Ik kom net terug van een klein rondje Waskolk/Renteloos Voorschotbos. 

Daar het volgende gezien: overvliegen Ooievaar, jagende Blauwe Reiger, 3 Reeën, 5 Zwijnen, 4 Damherten, Groene specht en 2 

Boomleeuweriken.  

20:01 05-04-2010 

Evert Meijer  

Vanmiddag Polsmaten, grutto's, kluten, brandgansen, krakeenden, kuifeenden, meerkoeten, kieviten, grote mantelmeeuw mooi overvliegend, 2 

zilvermeeuwen overvliegend, 16 dwergmeeuwen vlogen laag over het water richting harderwijk waarvan 2 heel mooi voor de hut. 3 kokmeeuwen 

waren tp. Toen naar Elburg waar maarliefst 37 flamingo's zaten! 25 chilenen, 11 Europese en 1 Cairibische  

12:57 05-04-2010 

Jan Nijendijk  

Elspeetsche Heide zijde Stakenbergweg 11.00u. Klapekster, Veldleeuwrikken, Graspiepers, Buizerden, Fitis, Boompieper.  

12:12 05-04-2010 

Jan Janssen  

Vanochtend rond 8 uur bij de eilandjes zuidelijk van het aquaduct in Harderwijk (hebben die trouwens een naam?): twee onmiskenbare 

zwartkopmeeuwen tussen de vele kokmeeuwen. Daarnaast kleine plevier, bontbekplevier, scholekster, nijlgans. bergeend. 

Daarna doorgefietst naar Laarzenpad / Plan Roerdomp (laarzen aboluut onmisbaar op het moment). Hier diverse krooneenden, tafeleenden, 

slobeenden, nonnetjes, rietgors, zwartkop, veel fitissen, baardman (wel gehoord, niet gezien), een zomer- en een wintertaling gebroederlijk 

naast elkaar.  

10:31 05-04-2010 

Rob Compaijen  

Zojuist een roepend mannetje Kleine Bonte Specht in een berkje langs de oprit. Leuk kunnen bekijken! 

15:45 04-04-2010 

Martin Jansen  

Vroeg in de middag Veluwemeer bij de brug een super vroege Zwarte Stern in groepje van 24 Dwergmeeuwen. Daar ook 11 Krooneend (7m/4v). 

Rietland/Drontermeer tussen de buien door tijdens korte opklaring mijn 1e Rietzanger van dit jaar. Ze worden ten zuiden van deze regio al een 

dag of 10 volop gemeld, zijn vroeg dit jaar.  

Verder daar zingende Blauwborst en in bosje bij waterzuivering zingende Zwartkop.  

14:00 03-04-2010 

Wolbert Hermus  

IK vermoed dat het buiten de regio is, maar vanochtend naar de Hop van Lunteren gegaan en een poosje kunnen zien. Eerst in de vlucht en in 

een boom en later herontdekt op een weilandje. Daarna uit het oog verloren. 

En gisteren 3 Gele Kwikstaarten bij het Spijkerwegje.  

11:13 03-04-2010 

Martin Jansen  

Gisterochtend vanuit werk Rietland Drontermeer 2 Blauwborst en 2 Zwartkopmeeuw overvliegend. 's Middags EB brug 12 Dwergmeeuw. 

Vanochtend de Dellen 3x overvliegende Kruisbekken, 2 Raven, op 2 plaatsen roffeltje Kleine Bonte Specht. Verder weinig activiteiten (koud!!), 

Middelste Bonte niet aangetroffen, zo'n beetje alle stokoude eiken daar afgezocht.  

12:38 02-04-2010 

Evert Meijer  

vanmorgen rondje Elspeterbos Noord gefietst. Eerst een aantal kepen en een roepende zwarte specht. Toen kwam ik op een plek waar 

ontzettend veel 50 sijsen, 200 grote/kleine barmsijsen, 2 kruisbekken, 5 kneuen, 20 kepen zaten! geweldig wat een geroep en gezing! Gister op 

de schapenweide nog een kramsvogel, grote lijsters, zanglijsters. Iets van 50 graspiepers, 3 roodborsttapuiten, 1 zingende veldleeuwerik.  

08:59 02-04-2010 
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Dimitri  

He Martin! Gefeliciteerd! inderdaad een goede regiosoort! Het gaat goed met die beestjes; ik was al in mijn nopjes met de vogel die vlak bij 

mijn werk zit in Maartensdijk...(trouwens ook nog steeds mooi te zien!)  

19:40 30-03-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag, 13.15 uur een Visarend in Hattem langs de dijk in de uiterwaard van de IJssel.  

13:27 30-03-2010 

Jaap Denee  

Gefeliciteerd, Martin! Een fijne regiosoort. Laten we hopen dat hij "voet aan wal" krijgt op de Veluwe. 

 

vr gr Jaap  

12:15 30-03-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend in de Dellen bij het Daendelserf een TOP ochtend: 

Volgens mij een primeur voor de regio: 1 Middelste Bonte Specht! Beest horen roepen, gezien terwijl ie riep en op circa 30 meter afstand 

enige tijd kunnen volgen door perceeltje met oud loofhout. 

Ter plaatse ook minimaal 5 Grote Bonte Sp. en 2 Kleine Bonte Specht, waarvan 1 vrouw uitvoerig kunnen bekijken door scoop (ja, ook in bos heb 

ik dat ding bij me). 

Verder 5 Kleine Barmsijs foeragerend in Berk, ook zingend. Nog diverse Kepen aanwezig, Kruisbek, Raaf. Ook mijn 2 eerste Boompiepers dit 

jaar.  

21:33 29-03-2010 

Jan Janssen  

Vanavond grote gele kwikstaart aan de Weibeek achter de Natuurtuin  

20:42 29-03-2010 

Wolbert Hermus  

Zojuist m'n eerste Boerenzwaluwen gezien rond het gebied bij de St Ludgeruskerk en ook de verschillende Flamingo's gezien. Op een gegeven 

moment vlogen ze allen op en kon ik ze een poos goed bekijken.  

11:37 29-03-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland/Drontermeer in bosje bij waterzuivering een af en toe kort zingende Zwartkop. Paartje Bruine kiekendief lijkt daar een 

territorium te bezetten. 

Veluwemeer tussen de Klink en de Riviera camping de eerste Dwergmeeuwen, 3 stuks.  

21:42 28-03-2010 

Jaap Schröder  

Paartje Ooievaars laag over de Mecklenburglaan, Harderwijk. Nee, zij gingen ons huisje stilletjes voorbij.  

20:09 28-03-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag  14.30 uur Kerkdijk Veluwerandmeer als ik goed geteld heb 25 Chileense, 1 Caraibische en 9 Europese Flamingo's , 2 Boeren 

Zwaluwen . Op de terugweg 3 x Fites en een aantal zingende Tjif Tjaffen, en aan de Oude Zeeweg (Doornspijk) 2 Ooievaars op het nest  

19:33 28-03-2010 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de avond mijn eerste Boerenzwaluw (in NL) van dit jaar, vliegend langs de Kamperdijk t.h.v. Rietland Elburg. Boven het 

Rietland ook een vrouw Bruine kiekendief. In de bocht van de Zomerdijk bij de picknickplaats staan luisteren naar een druk zingende 

Blauwborst. Door de harde wind bleef de vogel helaas laag in de begroeiing, waardoor ik hem niet te zien kreeg.  

18:08 28-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag op beschut landje nabij Kamperhoek aan de Visvijverweg circa 100 Kwikstaarten, 90 Witte-, 6 Gele- en 3 Rouwkwikstaart (2m/1v). 

Boven de plasjes daar 2 Huiszwaluwen tussen Boertjes. 

16:01 28-03-2010 

Jan Nijendijk  

28-03-10, 15.00u., Arkemheen mijn eerste Boerenzwaluwen 5 stuks, veel groepen Grutto's met Tureluurs er tussen in, baltsende Kieviten. Nog 

veel Smienten aanwezig zowel op grasland als op het water. 

Bij mijn terug 2 Ooievaars boven de Groene Zoomweg in Ermelo.  

17:16 27-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk: 

Kamperhoek bij Visvijverweg groep van circa 50 Witte Kwikken met daarin een man Rouwkwikstaart en 2 mannen Gele Kwikstaart. Bij losplaats 

Kamperhoek op de steenhoop een vrouw Rouwkwikstaart. 

Achter de monding van de IJssel op eilandje minimaal 8 Zwartkopmeeuwen. 

Natuurontwikkeling Ketelweg circa 40 Boerenzwaluw en 2 Kleine Plevier. 

Rietland Drontermeer circa 15 Boerenzwaluw, 1 Blauwborst. Greppelveld 1 Waterpieper. 

Kerkdijk Veluwemeer 34 Flamingo's, 24 Chilenen, 1 Caraibische en 9 Europese.  

12:11 27-03-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten 13 Kluten en een Kleine Plevier. Bij de duintjes m'n eerste Fitis, verder ook veel Tjiftjaffen.  

17:05 26-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer bij de brug 6 Zwartkopmeeuw tussen naar schatting 1.500 Kokmeeuw. 

Vossemeer 6 Boerenzwaluw.  

13:09 26-03-2010 

V.Vermeer  

Rondje Kamperdijk /Wijkerwoldweg:  

Een paartje wulpen ter hoogte van de waterzuivering. 

Bruine kiekendief en enige kieviten, enkele grutto's en een rietgors, tjiftjaffen gehoord en  veel vinken en diverse mezen geziezien.  

23:57 25-03-2010 

Jan van Os  
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Vanmiddag een rondje Harderwijk/Nijkerk en gezien: 

diverse vinken, 2 groenlingen, rietgors langs Zeepad, wat futen, aardig wat kuifeenden en niet al te veel knobbelzwanen, maar die heb ik eerder 

wel veel gezien langs de A 28.Bij nulde een paar koolmezen en enkele vinken. In de Arkevaartsepolder een paar hazen, aardig wat brandganzen 

en grauwe ganzen en af en toe een kluut en enkele grutto's. 

In het water minimaal 120 grutto's, 10 bergeenden, veel kuifeenden, 2 krakeenden, 150 a 200 brandganzen en ong. 100 canadese ganzen.  

16:16 25-03-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend een rondje gevogeld: 

Plasje nabij Riviera camping 3 Krooneend (2m/1v), 4 Dodaars en 2 Appelvink. 

Zowel bij De Klink, Kievitslanden en Harderbroek 1 Grote Zilverreiger. 

Broekbos 5 Appelvink, 4 Dodaars, 2 Waterral. 

Harderbroek Plan Roerdomp bij de ingang een vroege man Tapuit. Verder 3 Zomertaling (2m/1v), 1 Waterpieper, 1 Waterral, 5 Baardman, nog 

10 Nonnetjes (6m/4v), 1 Witgat, 1 man Bruine kiek naar NO, 2 Dodaars en de eerste zingende Fitissen in het bosje, 4 stuks. 

Wolderwijd in totaal 84 Krooneenden (57m/27v). 

Oude deel Harderbroek 1 Kemphaan, 1 man Zomertaling en 1 zingende Blauwborst. 

Veluwemeer 24 Krooneenden (14m/10v), dat is erg weinig voor de tijd van het jaar, elk hoekje uitgevogeld. 

Bij Bad Hoophuizen minimaal 5 Appelvinken, overal te horen, 5 Oeverzwaluw en 2 Boerenzwaluw. Bij de duintjes nabij Hoophuizen zingende 

Fitis, ook 1 bij haventje industrie terrein Lorenz. Bij beekmonding bij dezelfde duintjes een Roerdomp in paalhouding op 2 meter afstand! 

Polsmaten 1 Lepelaar, 4 Kluut. 

Kerkdijk/Veluwemeer 24 Flamingo's, 7 Grote of Europese, 1 Caraibische en 16 Chilenen. 

Verder op Veluwemeer extreem weinig Knobbelzwanen, slechts een 125. 

Gisteren vergeten te melden: 9 Wilde zwaan naar NO bij de Ketelbrug en op plaat Vossemeer 3 vroege Zwarte Ruiters. 

08:53 25-03-2010 

Jan Nijendijk  

25 maart 7.30u. zingende rietgors in de rietkraag van Stadsweiden.  

08:41 25-03-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een Zwarte roodstaart zingend vanaf een paaltje, nabij het Kerkepad aan de kant van Oldebroek. Nu ook overal zingende 

Tjiftjaffen.  

07:18 25-03-2010 

Helma  

Dinsdagmiddag, 23 maart, mijn eerste tjiftjaf achter in de tuin in de eikebomen.  

23:18 24-03-2010 

Michiel de Vries  

Vanochtend mijn eerste tjif-tjaf gehoord. Afgelopen zaterdag 20-3 een zwarte roodstaart vrouwtje bij ons in de tuin. Gisteren dinsdag 23-3 

mijn eerste boerenzwaluw. 

Verder maandag 22-3 een roepende zwarte specht langs het Zuiderzeepad in Stadsweiden.  

22:42 24-03-2010 

Jaap Schröder  

Woensdag 24 maart, Mecklenburglaan, Harderwijk. Zingende Goudvink, Appelvink en Tjiftjfaf. Verder eerste boerenzwaluw.  

21:17 24-03-2010 

Wouter van Heusden  

Vanmorgen bij de piertjes bij Horst een stuk of 5 Boerenzwaluwen,  2 Oeverzwaluwen en 3 Kemphanen. Afgelopen zondag 21/3 ook al één 

Boerenzwaluw bij het Ijsselmeerstrand Stadsweiden Harderwijk. Vanmiddag bij de Schaapskooi Ermelo een Roodborsttapuit.  

15:47 24-03-2010 

roel pannekoek  

Vanmorgen (24/3) een Hop waargenomen door T. Luigjes aan het Rechtewegje in Uddel  

12:35 24-03-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Ketelbrug 1 Boerenzwaluw, 3 Bruine Kiekendief, 1 Slechtvalk. 

Vossemeer plaat 2 Zwartkopmeeuw, 4 Zomertaling (2 paar), 2 Kemphaan en veel Grutto's/Tureluurs. 

21:49 23-03-2010 

Jan Nijendijk  

Vanmorgen rond 10.00u. (voor mij) de eerste Tjif tjaf op het vogeleiland te Stadsweiden. Verder de IJsvogel bij de Weibeek en in de 

Arkemheen een lepelaar.  

21:01 23-03-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer 2 Zwartkopmeeuw waarvan 1 met groene kleurring. Niet af te lezen.  

22:09 22-03-2010 

Franklin P. Behrens  

Afgelopen weken een paartje ooievaars regelmatig in de weiden rondom Doornspijk. 

En nu maar eens zien waar of dit stelletje eventueel genegen is zich te vestigen. 

Vanmorgen in alle donkerte vroegte roepende steenuiltjes. 

De kieviten buitelen weer over het land en verder weg ook het roepen van Grutto 's. 

Mezen en merels, vink en heggenmus......allemaal roepen ze naar de lente. 

17:24 21-03-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag op de Hulshorsterzand veel actieve Boomleeuwerikken, drietal Roodborsttapuiten gezien en een mannetje Zwarte Roodstaart was 

ook ter plaatse.  

17:07 21-03-2010 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag ook even een kort rondje nabij Elburg gefietst. Rond de waterzuivering Elburg mijn 1e Tjiftjaffen, één op het terrein zelf en één in 

het naastgelegen bosje. In het Rietland was het erg stil, ook de Blauwborst van Martin hield z'n snavel. Over de Kamperdijk een viertal luid 
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roepende Grutto's en langs het Mheenwegje al leuke aantallen Tureluurs en Kieviten in voorjaarsstemming. Heerlijk dat het allemaal weer los 

gaat!!  

16:12 21-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag kort een Blauwborst zingend, Rietland/Drontermeer.  

15:21 21-03-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag, Oude Zeeweg(Nsp) een Tjiftjaf. Polsmaten 15.45 uur 4 Lepelaars, 50 Grutto's , 75 Kievitten, 3 Buizerds, 1 Grote Zilverreiger, 8 

Bergeenden, 1 Rietgors en 5 Tureluurs.  

15:05 20-03-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten een groepje Grutto's en een Tureluur, bij het duingebiedje 2 Tjiftjaffen. Langs de Munnikensteeg veel Graspiepers, 

ook baltsend. Verder een groep van ong. 25 Witte Kwikstaarten met een paar Rietgorzen ertussen. En ook nog een dwaalgastje daar, namelijk 

een Roodborsttapuit zittend op een hekje. Bij de monding Hierdense Beek een kleine groep Brilduikers.  

20:47 19-03-2010 

Christien Mouw  

Twee baltsende Buizerds boven de Stakenbergerheide waargenomen vanmorgen. 

Twee wilde eenden zijn weer neergestreken in het vennetje op de heide aan de Schapendrift. 

Krijsende Bosuiltjes gehoord vooraan aan de Schapendrift. 

Een jagende Sperwer zien overvliegen in omgeving van De Berkenhorst in Elspeet. 

En de Kieviten zijn ook weer hoorbaar en zichtbaar aanwezig op de heide ter hoogte van de Bergweg. Ben benieuwd wanneer de Zwaluwen zich 

vertonen! 

18:11 19-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag na een miezerige ochtend leek het iets op te klaren. 

Rietland/Drontermeer bosje naast waterzuivering 2 zingende Tjiftjaffen. 

Drontermeer bij uitkijkpunt Noordermerkt mijn 1e Blauwborst. 2x kort zingend vanuit wilgen/riet aan binnenzijde dijk, lekker vroeg! 

Daar ook diverse Graspiepers zingend, een zingende Veldleeuwerik en een Ooievaar. 

Vossemeer op de plaat 1e Zwartkopmeeuwen, 3 stuks. Circa 600 Grutto's, stuk of 15 Tureluurs en wat Bonte Strandlopers. Daar ook m'n 1e 

Kluten dit jaar, 49 stuks. 

Natuurontwikkelingsproject bij Ketelweg 4 Kleine Plevier, stuk of 15 Kneutjes. 

Drontermeer plaatje ten noorden van Reve 26 Kluut. Greppelveld 1 Waterpieper, 4 Dodaars en man Roodborsttapuit. Nabij uitkijkpunt 

Kerkdijk/Veluwemeer 11 Kluut.  

15:31 19-03-2010 

Peter Bos  

Midden in de woonwijk, bij de gruttomeen in harderwijk, zwemt al de hele dag een paartje krooneenden voor mijn huis. Een genot om naar te 

kijken, prachtige eend! Fiets even langs zou ik zeggen!  

17:52 18-03-2010 

Benno van den Hoek  

Gistermiddag rond 17.45 uur een roepende Groene specht langs de Eekterweg bij Oosterwolde. Een dag eerder een vliegende Grote 

zilverreiger net buiten Elburg. 

Vandaag even staan luisteren bij het Oldebroeker bos, waar ik in eerdere jaren wel eens de eerste Tjiftjaf had, maar hier was het nog stil.  

16:35 18-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag rond 13:00 uur Veluwestrandbad nabij Veluwemeer 1 zingende Tjiftjaf. 

Vanochtend de Dellen o.a. nog wat Kepen, Raaf, Vuurgoudhaan, 2x een Kruisbek, Zwarte Specht, paartje Roodborsttapuit (man zingend).  

15:16 18-03-2010 

Rob Compaijen  

@ Ada en Chris Herzog: Zou best eens kunnen; beest vloog wel die kant op! Natuurlijk wel lastig hard te maken.  

 

Vanmiddag op stukje heide langs de A28, nabij 't Harde: 6 thermiekende Raven, waarvan er 5 één voor één richting de Oldebroekse Heide 

vlogen. Later op de middag boven Zwaluwenburg een thermiekende Havik en opnieuw een Raaf.  

Verder op die locatie zeker 20 Oranje Berkenspanner (op landelijke schaal zeldzame, maar lokaal vrij gewone nachtvlindersoort), 2 Kleine Vos, 

1 Dagpauwoog en 1 Gehakkelde Aurelia. Langs de Bovendwarsweg een mannetje Citroenvlinder. Voorjaar! (Alleen nog steeds geen Tjiftjaffen 

hier...)  

12:02 18-03-2010 

Ada en Chris Herzog  

Wij zagen om 10.45 een Rode Wouw vanuit het noordoosten langs de rietkraag en daarna heen en weer cirkelend tussen Polsmaten en het 

Spijkerwegje. Dezelfde?? 

09:45 18-03-2010 

Rob Compaijen  

Zojuist een Rode Wouw, voor het huis ('t Mulligen, Oldebroek) langs, richting West! Leuke waarneming tijdens het studeren, vanuit de luie 

stoel.  

18:22 16-03-2010 

Martin Jansen  

Mooie tijd van het jaar, bijna elke dag komen er nieuwe soorten aan in de regio. 

Zondagmiddag mijn eerste Kleine Mantelmeeuwen weer op het Veluwemeer na de winter. 

Vanmiddag bij natuurontwikkelingsgebied Roggebotsebos mijn eerste 2 Kleine Plevieren dit jaar, tussen 8 Bontbekplevieren, 3 Bonte 

Strandlopers en 1 Witgat (kan een mooie steltjes plek worden dit voorjaar). Op de plaat in het Vossemeer de eerste 3 Tureluurs, verder circa 

275 Grutto's daar.  

19:44 15-03-2010 

Lubbert Franken  

De 4 Oeverlopers die ik gisteren melde zijn bij nader inzien niet juist gedertermineerd.  

19:50 14-03-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag, Polsmaten 14.30 uur 30 Bergeenden ,75 Kievitten, 1 Grote Zilverreiger en 4 Oeverlopers.  
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15:52 14-03-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een koppeltje Roodborsttapuiten gezien op de Noorderheide. Ik heb ze ook een poosje horen zingen. Even later vloog er een 

mannetje Blauwe Kiekendief over.  

13:28 13-03-2010 

Chris Herzog  

Langzaam wordt het dan toch voorjaar. Zojuist, 13.00uur, vloog er een Boerenzwaluw boven de wijk Stadsweiden in Harderwijk. Even ter 

vergelijking: 1 dag vroeger dan de eeerste waarneming in 2009 in de regio. Waar moet dat arme beest van leven? Op een paar dansmugjes na is 

er nog helemaal niets!  

20:30 11-03-2010 

Jan van Os  

Gisteren in Ermelo bij en vriend in de tuin 2 goudhaantjes op de bollen en langs het zeepad in Harderwijk een 20 tafeleenden  

17:50 11-03-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag eindelijk weer eens gevogeld, beetje druk met werk afgelopen periode. 

Wisseling van winter en lente gasten. Nog erg veel Nonnetjes, zeker 75 tot 100 verspreid over Veluwemeer. Ook nog Wilde zwanen, 2 op 

Veluwemeer, 6 Kievitslanden en 7 aan Alikruikweg. 

Kievitslanden 1 Bontbekplevier op ondergelopen weiland, in oude deel Hardrbroek 4 van deze soort. Plasje bij Rivieracamping 2 Grote Gele 

Kwikstaart, 2 Witgatjes. Plasjes bij de Klink 1 Witgat. Harderbroek Plan Roerdomp m'n eerste Zomertaling van dit jaar, mannetje. 

Krooneenden beginnen ook weer terug te keren na winterperiode, in totaal 11 gezien. 

23:02 10-03-2010 

Sjoerd Radstaak  

Allen, 

 

Afgelopen zondag met Thomas Lameris een rondje (9.30 - 17.30) in de regio gefietst. Dit leverde de volgende vermeldenswaardige soorten op: 

- Doornspijkse Heide (vanaf de weg): Grote Lijster 

- De Knobbel: roepende Goudvink + Kruisbek overvliegend 

- Haelbergheide: vanaf de toren zingende Groene Specht (ook gezien), zingende + roepende Zwarte Specht (ook gezien) en Havik. Klapekster 

tp. 

- Polsmaten: 13 Nonnetjes, 7 Kleine Zwaan, 1 Wilde Zwaan en 1 Grote Zilverreiger 

- Polsmaten - camping Hoophuizen: Wilde Zwaan en 2 Grote Zilverreiger 

- camping Hoophuizen: maar liefst 20-25 Appelvinken(!!), 1 Grote Zilverreiger en 9 Nonnetjes 

- Polsmaten - brug Elburg: 3 Grote Zilverreigers 

- Riviera-camping (brug Elburg): 1 Flamingo (met 3 Chilenen), 1 Nonnetje  

- ingang jachthaven Elburg e.o.: 6 Nonnetjes, 7 Grote Zaagbek 

- baai Elburg: 2 Nonnetjes  

Al met al een lekker zonnig dagje met leuke vogels! 

 

Mvg, 

Sjoerd  

18:54 09-03-2010 

Jan en Willyvan dijk  

4maart polsmaten tussen de kieviten een tureluur foeragerend.  

18:46 09-03-2010 

jan en willy van dij  

wezepsche heide zwarte specht komend vanaf molencate  

21:49 08-03-2010 

Aad Bijl  

Vanmorgen in de uiterwaarden bij Klooster Hulsbergen 1 rouwkwikstaart in een groepje witte + 2 overvliegende raven.  

18:03 08-03-2010 

Wolbert Hermus  

Hier nog even een update van de roedel Edelherten in het Renteloos Voorschotbos: na wat foto's te hebben bekeken, bleken het Damherten te 

zijn.  

20:07 07-03-2010 

Johan Hettema  

Vanmiddag rond 13 uur bij Spijkerwegje Nunspeet een tweetal zwarte zwanen in een groep knobbelzwanen. In de drassige weilanden div. 

watersnippen. In de weilanden veel rammelende hazen gezien, zowel bij Spijkerwegje als ook verderop bij Doornspijk, Oude Zeeweg en 

Achterwegje. Ze hebben dan zoveel oog voor elkaar dat ze dicht te benaderen zijn.  

19:39 07-03-2010 

Wolbert Hermus  

Hier wat waarnemingen van dit weekend: 

Zaterdag (06-03)  

Stakenbergse heide: Klapekster en een roedel van 11 Edelherten. 

Hulshorsterzand: 4 Boomleeuwerikken tp en later 1 zingend 

Zondag (07-03)  

Leuvenumse bos: 1 Zwarte specht, luid roepend en roffelend en 1 Raaf overvliegend 

Renteloos Voorschotbos: Roedel van 9 Edelherten, 1 Houtsnip en 3 Zwarte spechten gehoord op verschillende plekken. 

17:49 07-03-2010 

Gerard van Dijk  

Vandaag, 7/3/2010, enkele (of meer)  honderden grutto's in de polder Arkemheen. Meteen aan de oostkant van de Arkervaart, langs het 

Arkemheense pad, een groep van 110-120. Ik heb er een aantal pootkleurringen afgelezen, maar vergeten te noteren wat alleen maar bandjes 

waren en wanneer er ook een vlaggetje uitstak. Wordt doorgegeven aan Alterra+VBN. 

daar komen ze (resp. linker en rechter poot) 

 

Links: oranje                                      Rechts; boven: blauw; onder: lichtgroen 
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Links: boven: rood; onder: blauw;  Rechts geel (daaronder zwart of gewoon poot zelf) 

 

Links: geel;                                       Rechts: boven geel; onder rood 

 

Links: geel;                                      Rechts: boven geel; onder blauw 

 

Links: rood,                                     Rechts geel 

15:15 07-03-2010 

Jan Janssen  

vanmiddag bij Polsmaten: m+v nonnetje, 5 brandganzen en een stuk of 100 kievitten.  

14:13 05-03-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag in het Belvedèrebos iets voorbij de begraafplaats was ik een Sijsje aan het volgen met de kijker en toen had ik ineens een mannetje 

Kleine bonte specht in beeld. De Sijs niet meer kunnen vinden hierna. Verder ook nog een paar x een Zwarte specht gehoord.  

15:29 04-03-2010 

Rob Compaijen  

Zojuist weer eens (nog steeds?) een Vuurgoudhaan in de achtertuin. Gisteren een roepende en foeragerende Groene Specht op 't Mulligen, 

Oldebroek.  

11:20 01-03-2010 

Jan Nijendijk  

Wel buiten de regio maar toch vermeldens waard: donderdag 25 februari omstreeks 12.00u. 28 kraanvogels boven Burgers Zoo te Arnhem. 

Wel in onze regio: Zondag 28 februari bij de monding van de Weibeek in Stadsweiden een roerdomp.  

22:40 27-02-2010 

Adrie Hottinga  

Op donderdag 25 februari enkele Kraanvogels boven Vorchten richting Noordoost. Voor Vorchten zeldzame waarneming. Op 20 en 23 februari 

een man Blauwe kiekendief jagend in Zijbroek Vorchten. Op 23 februari paartje Ooievaars is gearriveerd op het nest in de Vorchtenwaarden. 

En natuurlijk nog duizenden Kolganzen en cirvca 150 Nijlganzen bij Veessen. 

Op drie locaties in Vorchten roepende Stenuilen. 

De lente begint. 

18:48 27-02-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag in het westelijke deel van de Delta Schuitenbeek naar schatting 700 Grutto's. Kunnen er meer zijn. Ook veel Wulpen, 500? Tureluur 

1. In de polder Arkemheen nog 90 Grutto's, 125 Kemphanen . Veel Ganzen.Kol- en Brandganzen.  

14:30 27-02-2010 

Lubbert Franken  

Vanmorgen 11.30 op de regenachtige Stakenbergerheide, rode paaltjes route in de richting van het fietspad aan de brandsweg een klapekster, 

verder een aantal Veldleeuwerikken die zingend in de lucht hingen.  

09:49 27-02-2010 

Hans Bossenbroek  

Vanmorgen rond 8.30 uur een Klapekster ter plaatse bij het vennetje op de Stakenbergheide. Ook hier een roepende Goudvink en een zingende 

Geelgors. Op de schapenweide zo'n twintig Kramsvogel ter plaatse.  

17:45 26-02-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend 5 Grutto's overvliegend richting noordoost nabij Veluwemeer/Korte Waarden.  

17:16 26-02-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 16.30 Bovenheigraaf in het bos naast de begraafplaats een zwarte Specht en in Doornspijk Elbugerweg een Ooievaar.  

15:11 26-02-2010 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag op de Stakenbergse heide meerdere Veldleeuwerikken en tegenover de speeltuin een Klapekster. Ook nog 1 Grote Lijster voorbij 

zien vliegen en 3 Buizerds.  

12:41 26-02-2010 

Wim Smit  

Ook op het Beekhuizer Zand zongen vanmorgen de Boomleeuweriken,5ex.Verder Grote Lijster 3,Groene Specht 1  

11:31 26-02-2010 

Wouter van Heusden  

vanochtend 7 Ooievaars cirkelend over ons huis (Beneluxlaan, Harderwijk).  

17:03 25-02-2010 

Evert Meijer  

vanmorgen bij Polsmaten grote groep kuifeenden met tafeleenden en meerkoeten, verder heel veel kieviten met een stuk of 50 goudplevieren 

ertussen. Ook nog 6 bergeenden. 

Op de Elspeter heide verschillende zingende veldleeuweriken en een boomleeuwerik. Er kwamen 2 super mooie roepende KRAANVOGELS laag 

over. In heel het land worden ze gemeld. verder man rietgors tp. en kneu roepend overvliegend. 

10:03 25-02-2010 

Martin Jansen  

Gisteren in de namiddag een rondje over het Hulshorsterzand gelopen. 

17 overvliegende Kleine zwanen naar NO, voorjaarstrek is al weer volop gaande voor deze soort. 2 Boomleeuwerikken opgestoten waarvan er 1 

een paar minuten voorzichtig zingend in de lucht bleef hangen.  

20:12 23-02-2010 

Wim Smit  

Vandaag rondje Veluwemeer gemaakt. Varelse Beek,  Putter 25,Polsmaten Veldleeuwerik 25, veel Kieviten, geen Goudplevieren. Doornspijk Wulp 

50, Polder Oosterwolde Bl. Kiekendief 2m,1vr. 

Waterpieper 2, Z. Flevoland Ooievaar 1, Wilde Zwaan 50, waarvan 3juv. Bl.Kiekendief 1vr.  

19:51 23-02-2010 

Lubbert Franken  

Vanmorgen, Bovenheigraaf 2 Buizerds en 1 Grote Bonte Specht en 2 Ooievaars aan de Kerkhofdijk in Hattem  
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17:45 22-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Vossemeer een Klapekster.  

16:22 22-02-2010 

Johan Hettema  

Achterwegje Doornspijk, aan Veluwemeerkust: een zwarte zwaan, reeds meerder malen afgelopen dagen gezien, in een groep knobbelzwanen. 

Blijft een prachtig gezicht.  

11:19 22-02-2010 

Christien Mouw  

Zondagmiddag: in de omgeving van de Stakenbergerheide in Elspeet, twee Regenwulpen gehoord. 

Baltsende Buizerds in omgeving schapenweiden, naast Nunspeterweg.  

19:39 21-02-2010 

Lubbert Franken  

Vanmiddag, Randmeerweg tussen Polsmaten en Bad Hoophuizen 2 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Zilverreigers en 2 Winterkoningkjes . Bad Hoophuizen 

2 Putters, 13 Appelvinken 1 Buizerd, 1 Zilverreiger, 5 Staartmezen, en 1 roodborst. Oude Zeeweg Nunspeet in een weiland 40 Kramsvogels.  

18:57 20-02-2010 

Rob Compaijen  

Vandaag samen met Wolbert Hermus een ronde door de regio gemaakt. Vanmorgen in 't Harde begonnen. Rond 'De Knobbel' een roepende 

Zwarte Specht en drietal Kruisbekken. Op de Tongerense Heide onder andere een Boomleeuwerik (richting Oost). Tussen Gortel en Elspeet een 

Groene Specht, twee Raven en op verschillende plekken kleine groepjes Kruisbekken. Nabij de monding van de Hierdense Beek flinke groepen 

ganzen, met onder andere tientallen Toendrarietganzen. Uit de slootjes aldaar een opvliegende Witgat en Watersnip, en boven het Veluwemeer 

een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Op camping Bad Hoophuizen een tweetal roepende en zingende Appelvinken. Langs de Veluwemeerkust ter 

hoogte van Doornspijk een langsvliegend mannetje Blauwe Kiekendief. 

Opvallend was dat we op geen van de heidevelden waar we waren Klapeksters hebben waargenomen.  

21:02 18-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag op terugweg uit het werk: 

Rivierduingebied O-Flevo circa 10.000 Rietganzen, geen enkele Taiga kunnen ontdekken, 2 Kleine Rietgans, rest Toendra's. 

Bij Vossemeerdijk naast de boomkwekerij 17 Appelvinken en in kwelslootjes 5 Grote Zilverreiger en 1 Roerdomp. Bij Roggebotsluis o.a. 1 

Roerdomp. 

17:55 17-02-2010 

Wim Smit  

Gisteren 100 Putters bij camping Hoophuizen. Vanmorgen 2 IJsvogels in Stadsweiden en 1 ex bij de strekdam verderop in het Wolderwijd. 

Daar ook 2 Kieviten ( lange tijd niet gezien) en 2 Watersnippen.  

20:53 16-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij Polsmaten een Zeearend overvliegend naar ZW. Van vrij ver gezien, leek mij 3kj of mogelijk 4kj. Later zat er 1 bij Hoophuizen 

op het ijs van een zwaan te eten, met rug recht naar mij toe. Waarschijnlijk zelfde vogel. 

Bij Spijkerwegje mooie groep ganzen, meest Kol (7 zwarte halsbanden) en Brand, een enkele Toendrarietgans. Bij Oude Zeeweg 21 Kleine 

zwaan, bij de Bloemkampen/Hulshorst 79 met 1 geringde vogel die ik deze winter steeds zie rond het Veluwemeer (pootring geel 743). Bij 

Wezep?Duivendanse weg 135 Kleine zwaan en 35 Wilde zwaan, bij Polweg/Oldebroek 145 Kleine zwaan en bij Kamperveen/de Heuvels 12 Kleine 

zwaan met een oude bekende, vrouwtje met pootring wit 12F. Zie dat beest jaarlijks in die regio, binnen straal van 1 km. Dit jaar heeft ze 1 

jong, is voor het eerst sinds 2004. Daar ook een Kleine zwaan met gele halsband 062E, is op 17 dec 2008 geringd aan de Abbertweg in O-Flevo 

(was daar zelf bij aanwezig).  

21:02 14-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag rond 16:00 uur een 2kj Zeearend op het ijs tussen de monding Hierdense Beek en camping Bad Hoophuizen. Er zitten er dus 

minimaal 2. In wakken 12 Wilde zwanen en 5 Kleine zwaan. Op camping Bad Hoophuizen zingende Appelvinken. Vrijdag werd er een Roodhalsgans 

en een Dwerggans gemeld bij het Spijkerwegje, kon de echt grote groepen vanmiddag niet vinden, bleken om 17:00 uur aan de zuid kant van de 

Zuiderzeestraatweg te zitten, oost van Nunspeet. Zal morgen nog een poging wagen.  

20:25 14-02-2010 

Jaap Denee  
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Vanmiddag zat een 

adulte Zeearend tijdens een van de sneeuwbuien bij Polsmaten op het ijs. Even later vloog de vogel naar de kop van de dam en na een kwartier 

verdween de vogel in NO richting over het meer. 

 

 

19:49 13-02-2010 

Christien Mouw  

Vanmorgen op de Noorderheide te Vierhouten een Havik waargenomen. 

In Elsperbos en Vierhouterbos waren roffelende Bonte Spechten te horen. 

Opvliegende Houtsnippen omgeving Elspeterbos.  

13:20 13-02-2010 

Wim Smit  

Benno,de ganzen die wij gisteren in Z.Fl zagen werden opgejaagd door 2 helicopters en 2 kleine vliegtuigjes, die telkens terugkeerden. 

12:54 13-02-2010 

Benno van den Hoek  

Al de gehele morgen zijn er veel onrustige vliegbewegingen van een paar duizend ganzen, boven weidegebied De Mheen net buiten Elburg. 

Vanuit het raam zijn bijna continu vliegende vogels te zien, voornamelijk Kollen, Grauwe en Rietganzen. Zojuist kwamen ze weer massaal vlak 

over het huis heen. Ook vliegen er in de verte regelmatig ganzen die richting polder Oosterwolde gaan. Zouden er jagers in het veld zijn, of zou 

de onrust een natuurlijke oorzaak hebben? Vanaf hier kan ik geen (grote) roofpieten ontdekken. 

Nabij de binnenstad ook een voorbij wapperende Grote zilverreiger.  

22:58 12-02-2010 

Wim Smit  

Even de waarneming van vanmiddag veranderen. Het Bokje zat er niet, het was een Witgatje. De plek en omstandigheden waren ideaal voor een 

Bokje, helaas !  

22:18 12-02-2010 

Michiel de Vries  

Dimitri, de groep ganzen waarin ik de Taiga's in heb gezien zaten bij Hoophuizen en in de scoop heb ik ze een voor een bekeken. Met de Tirion 

erbij heb ik ze op naam gebracht. Zo ben ik op een aantal van 2 tot 3 Taiga's gekomen.  

Na jouw links gezien te hebben schijnt het iets lastiger te zijn dan ik zo uit de Tirion haal. 

Voor mij waren het Taiga's maar het blijft inderdaad discutabel. Ik zou zeggen zet ze maar niet bij de waarnemingen. In ieder geval bedankt 

voor deze toevoeging want zo leer je nog wat.  

20:00 12-02-2010 

Will Suvee  

Vanmorgen tijdens het werk zagen wij bij ons in de middentuin een Pestvogel fourageren, tussen enkele Kramsvogels. Later die middag reed ik 

naar huis toe, toen mij het geluid opviel van heel veel kwetterende vogels, welke mij niet zo 1,2,3 bekend voorkwamen. Terplekke aangekomen, 

zaten er ca. 40 Pestvogels in  het Matenpark in Apeldoorn. Dit was een fenominale waarneming.  

19:56 12-02-2010 

Jan van Os  

Vanmiddag langs het Zeepad in Harderwijk heel veel meerkoeten, wilde eenden wat knobbelzwanen, in een struik hingen vetballen en netjes 

pinda's waar een 40 mussen mee bezig waren. Een paar honderd meter van de kant een 20 wilde zwanen. 

Wat mij opviel was dat de knobbelzwanen erge honger hadden en aan bijvoeren toe zijn, ook in de Friesegracht.  

19:06 12-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij de Elburgerbrug een Houtsnip.  

16:51 12-02-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag bij een strak blauwe lucht leuke vogeltocht gemaakt. Varelseweg: Bokje . Hoophuizen: Zeearend (juv.) op het ijs. Z.Flevoland, 

omgeving Mosselweg/Kokkelweg veel ganzen. Voorzichtige schatting 8000 ex in gemengde groepen.Toendrarietgans (grootste deel) en 

Kolganzen .Nijlgans 25, Wilde Zwaan 8 en een groep van 25 zwanen, niet te zien of het Kleine of Wilde waren.  
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08:34 12-02-2010 

lubbert Franken  

Vanmorgen 8.20 uur 2 Raven boven 't Hul Nunspeet hoog vliegend en roepend richting West.  

17:36 11-02-2010 

Jan van Os  

Vanmiddag bij een vriend aan de Harderijkerweg te Ermelo op de voederplaats aanwezig van tijd tot tijd, 2 holenduiven, sperwer, 3 

turksetortels, wat koolmezen, pimpelmezen en 2 glaskoppen. Verder een 40 mussen, waaronder 10 ringmussen. 

Op de Paralelweg in Hierden een buizerd en een havik met 5 kraaien in gevecht.  

12:38 11-02-2010 

Dimitri  

@michiel de vries: 

 

Weet je zeker dat er ook Taiga's bij zaten? Waren het Geelbekken of Zwartbekken? Taiga's blijken namelijk erg zeldzaam te zijn in 

Nederland met ieder jaar maar een paar zekere gevallen. Kijk hiervoor op: 

 

Taigarietgans 

 

en 

 

Determinatie Taiga's 

 

Groetjes!  

13:44 09-02-2010 

V.Vermeer  

Vanmiddag een bijzondere gast op ons voederhuisje. Een steenuilje!!! 

Ongegeneerd foto's kunnen maken! 

Schokkerstraat Elburg  

20:55 08-02-2010 

GJ van Dijk  

voor een ieder die het nog niet weet. Evenals vorig jaar zit er al een paar dagen weer een Kokarde zaagbek op het Apeldoornskanaal.  

Er zit nu alleen een man vorig jaar was het een paartje. 

20:52 07-02-2010 

Michiel de Vries  

Vanmiddag tussen Hoophuizen en Polsmaten wezen kijken. Op de Killenbeekweg zaten ter hoogte van de kwekerij een groep van ongeveer 40 

wilde zwanen met een 10 tot 20 knobbelzwanen. Regelmatig kwamen er wilde zwanen bij.  Bij Hoophuizen en Polsmaten zaten groepen ganzen. 

Zowel Taiga-en Toendra rietganzen,grauwe,brand en kolganzen door elkaar. Een kolgans had een zwarte halsband om de witte letters KTX  als 

ik het het goed heb gelezen. Waar komt deze vandaan? 

Verder is nog het vermelde waard dat ik donderdag 28 januari bij Drielanden een Ruigpootbuizerd gezien heb.  

16:24 07-02-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend Flevocentrale 1 Zwarte Roodstaart (man).  

Vossemeer nabij eiland de Zwaan 1 2kj Geelpootmeeuw.  

13:26 07-02-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Waskolk een Kleine bonte specht gezien. Verderop in het Renteloos voorschot een groepje van 4 Kruisbekken (3m, 1v) in een 

Lariksboom en 2 keer over 2 reeën. 

15:18 06-02-2010 

evertmeijer  

Vanmiddag bij Staverden zaten er 6 verschillende soorten eenden, 

mandarijneenden (exote) 

wilde eend (bij elkaar iets van 100) 

pijlstaart (1 man) 

slobeend (1 vrouw) 

krakeend (1 vrouw) 

wintertaling (2 vrouw)  

19:57 05-02-2010 

Christien Mouw  

Op de weiden aan de Schapendrift regelmatig 14 Koperwieken waargenomen, die daar tezamen met een groep Spreeuwen fourageren.  

Tevens begint daar vaak tegen schemertijd een Bosuil luid te krijsen.  

19:20 05-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag De Dellen/Oldebroekse hei 2 Zwarte spechten, 2 Raven. De grote rover van afgelopen zaterdag (30-01) nog niet teruggevonden, na 

3 middagen zoeken. Komt nog wel hoop ik. Ben zeker van determinatie.  

20:27 04-02-2010 

Jan van Os  

Vanmiddag om ongeveer 3 uur kwam ik thuis en zag tot mijn verbazing een sperwer op een bloempot zitten met een mus onder z'n poot. 

Het opeten van de mus duurde wel 3 kwartier, de mus werd totaal opgegeten, ging nog even op een hekje zitten, maakte de snavel schoon en 

vloog de stad in. Heb het heel mooi kunnen filmen vanuit de keuken en woonkamer.  

16:39 04-02-2010 

Martin Jansen  

Vandaag leuke groepen ganzen langs Veluwemeerkust. Nu wat meer Brandgans ertussen. Tussen de Bloemkampen en de Hierdense Beek in een 

grote gemengde groep van circa 4.000 een Kleine Rietgans en een Rotgans. Aan Oude Zeeweg 52 Kleine zwaan (7 juv). Bij monding Hierdense 

Beek 6 Wilde zwaan, 3 Witgatjes. Veel grote groepen Kramsvogels en Veldleeuwerikken.  

16:14 04-02-2010 
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Rob Compaijen  

*Edit*: 'een groepje van 7 Appelvinken DAT langsgevlogen kwam.'  

16:13 04-02-2010 

Rob Compaijen  

Zojuist zag ik, vanuit huis, hoe een Torenvalk een stootduik maakte op een Merel die maar ternauwernood ontsnapte. Ik had nog niet eerder 

een op vogels jagende Torenvalk gezien, en had eerlijk gezegd verwacht dat een Merel wat te groot zou zijn.  

Vandaag al twee maal een jagende Havik langs huis. Wel veel opvliegende duiven, maar geen slachtoffers. Ook leuk was een groepje van 7 

Appelvinken die langsgevlogen kwam. 

Afgelopen maandag een fouragerende Groene Specht langs De Hoogte, te Oldebroek.  

12:56 04-02-2010 

Jan van Os  

Gisteren ff op Hoophuizen geweest en op het eiland tov de camping een Zeearend gezien via de telescoop van Wim Smit. Nog  bedankt 

trouwens. Verder bij de kijkhut een grote bontespecht en daar verder niets gezien. In de omgeving veel knobbelzwanen, 2 x een buizerd, 5 

kraaien en een 15 kleine zwanen tussen de knobbelzwanen. Een enkel paar knobbelzwanen is al een klein beetje begonnen met baltsen.  

22:03 03-02-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag De Dellen 2 Raaf, 1 Zwarte Specht.  

19:10 03-02-2010 

Evert meijer  

vanmidddag bij Staverden inderdaad een prachtig mannetje pijlstaart, een slobeend, geen winertalingen meer en ook geen middelste zaagbek ( 

ps. Jan van OS: er zijn trouwens maar een stuk of 10 goedgekeurde waarnemingen van middelste zaagbekken in Gelderland. was het niet een 

grote zaagbek? of iets anders?)  

15:53 03-02-2010 

Silvia van Amerongen  

2 dagen geleden heb ik een tweetal kleine zilverreigers waargenomen aan de oever van de Grift, naast het  Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van 

de Stokveldse weg , Heerde Zuid.  

11:50 03-02-2010 

Jan van Os  

aan Evert Meijer. 

 

Na het zoeken in een vogelboek ben ik tot de conclusie gekomen dat het een mannetjes pijlstaart is en inderdaad een wintertaling  

23:11 02-02-2010 

Adrie Hottinga  

 

Samen met Gerrit Jan van Dijk roofvogeltelling verricht.  

Tijdens roofvogeltelling van KNNV afd. Epe en Heerde in de omgeving Vorchten/Veessen: 

11 Canadese gans, 63 ad en 18 juv Wilde zwaan, 37 ad en 6 juv Kleine zwwan, 8ad en 1 juv Knobbelzwaan. 24 Buizerds, Twee Torenvalken, Twee 

Havikken, één Slechtvalk, twee Raven en twee Patrijs.  

10:25 02-02-2010 

Martin Jansen  

Gisterochtend 4 Toppers (3m/1v) Flevocentrale/IJsselmeerdijk tussen drijfijs. Op weg naar werk vele honderden Kramsvogels richting zuid, 

ook groepjes Veldleeuwerikken.  

15:33 01-02-2010 

Evert Meijer  

aan Jan van Os: was het bij Staverden geen wintertaling?? 

er zitten de laatste tijd een stuk of 5 wintertalingen!! 

leuk die middelste zaagbek! 

22:20 31-01-2010 

G J van Dijk  

Vandaag, 

OP de hoek Lijdijk Naaldeweg. Groep van 50 Kleine zwanen en Wilde Zwanen. 

21:26 31-01-2010 

Gerard van Dijk  

Vrijdag  29/1/2010 elzen tussen weilanden achter sportcomplex Luxool -Nijkerk ca 100 sijzen. Een algemene soort, maar een mooi aantal, 

waarbij moet worden aangetekend dat het lastig was de beweeglijke groep te tellen & schatten.  

21:14 31-01-2010 

Jan van Os  

Vanmiddag een rondje Kasteel Staverden gelopen en in de vijver aan de achterkant van het kasteel, 10 manderijneenden, 1 middelstezaagbek en 

een voor diverse mensen en ook voor mij een onbekende eend, klein van stuk, schuw en steeds op en neer zwemmend. Verderop bij de 

parkerplaats in een plas ook een door mij niet thuis te brengen eend. Verder een boomklever, merel en 6 goudvinken. Beide eenden heb ik 

gefilmd en zal morgen proberen ze thuis te brengen.  

13:44 31-01-2010 

Wolbert Hermus  

Ik ben vanochtend ook langs het Veluwemeer geweest. Van Polsmaten tot aan de Bloemenkampen. Bij Polsmaten zaten een paar Wintertalingen 

en daarvandaan kon ik ook goed de vele Kramsvogels voorbij zien vliegen. In een weiland langs de Vreeweg zat een grote groep ganzen 

bestaande uit Grauwe, Kol, Toendrariet, Brand en Canadeze ganzen, een bont gezelschap dus. Bij de duintjes heb ik nog een jagende Torenvalk 

gezien. 

In de buurt van de achterste camping zat een groep Knobbel en Kleine Zwanen en een viertal Soepganzen in verschillende kleuren.  

Daarna ben ik de Killenbeek afgelopen tot aan het Veluwemeer, wederom heel veel Kramsvogels en onderweg twee Piepers gezien, ik hou het op 

Graspiepers. Bij het Veluwemeer zag ik wat Sijsjes en een groepje Berg en Kuifeenden.  

Op het Veluwemeer waren trouwens ook wat IJssurfers bezig, ook wel leuk om te zien.  

11:08 31-01-2010 

Benno van den Hoek  

Zaterdagmorgen ook wat rondgezworven in de omgeving Polsmaten/Hoophuizen. Langs de randmeerweg nog steeds een leuke mengeling van 

ganzen en langs de Varelse weg 3 soorten zwanen in 1 groep. Erg leuk, vooral toen er wat Kleine zwanen bij kwamen zitten en het gejubel als een 

echo tegen de bomenrand van camping Hoophuizen weerklonk. Bij de duintjes van Hoophuizen tenminste 200 foeragerende Sijzen, wat 
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Staartmezen, langsvliegende Kramsvogels en een clubje Goudvinken kort aanwezig (4-5 ex). Langs de Horsterweg bij Doornspijk nog een 

tweetal Grote zilverreigers.  

21:27 30-01-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij de Dellen oost van de Woldberg een grote Arend. Onderstaande beschrijving zojuist op waarneming.nl geplaatst. Waarneming 

was nabij schietkamp op Oldebroekse Heide, ter hoogte van Daendelserf. Ik denk heel sterk aan Steenarend. Zie onderstaande beschrijving: 

Grote arend, grootte vergelijkbaar met Zeearend die ik vrijwel wekelijks zie in randmeerregio. Vleugels leken iets minder breed dan Zeearend. 

Staart duidelijk langer dan Zeearend. Frequentie vleugelslag leek mij iets hoger dan Zeearend. Uiterlijk vrijwel geheel donker bruin, 

uitgezonderd bovenzijde kop tot ver in nek, daar lichter bruin. Bovenzijde vleugels een vage grijze baan. Vogel uitsluitend vliegend gezien met 

zon schuin achter. Kwam van rechts voor mij op circa 100 meter afstand en hoogte hooguit 30 meter. Vogel vloog parallel aan bosrand richting 

WZW. Strakke en heel directe vlucht. Vogel zowel schuin van voren gezien en uiteindelijk na voorbij vliegen ook van achteren. Opvallend was 

dat telkens een vast aantal vleugelslagen (5 tot hooguit 8?) gemaakt werden gevolgd door een korte glijpauze. Van achter gezien werden 

vleugels heel licht omhoog gehouden tijdens glijvlucht met punten vleugels licht opgekruld. Beest leek mij een geheel donkere staart te hebben. 

Ben niet bekend met deze soort, daarom op onzeker. 

12:13 30-01-2010 

Wouter van Heusden  

Vanochtend bij de monding van de Weibeek een Lepelaar.  

14:07 28-01-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen, ong.12u, bij de strekdam in het Wolderwijd 1 Zeearend op het ijs. Ad.? Lichte kop en halsdelen. Kleine Zwaan 4ex, Gr. Gans 50ex 

bij een wak.  Weibeek 1 IJsvogel.  

11:10 28-01-2010 

Wim en Neli Janszen  

Eind van de Varelse weg  mannetje Blauwe kiek, Riet , Kol ,Grauwe ganzen 

Veel Puters en Kramsvogels  en er kwam een Vos aan lopen en alle ganzen weg  

ook enkle Kl Zwanen en veel Knobbelzwanen  

19:41 26-01-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag vanaf camping Hoophuizen 2 Zeearenden. Een in een boom op het eiland Pierland, een bij de monding van de Hierdense Beek. De 

groep vanong.7000 ganzen langs de Randmeerweg is zeer bijzonder omdat 4 soorten in de groep zitten. Veel ganzen rusten en komen nauwlijks 

van de plaats. Kou? Vier ex met halsringen afgelezen.  

15:59 26-01-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer in een groot wak 75 Wilde zwaan en 45 Kleine zwaan. Op de rand van het wak een Zeearend. Bij de Oude Pol nog steeds 

veel Ganzen, groep van circa 7.000.  

10:49 26-01-2010 

Jan van Os  

Zojuist over het Zeepad gelopen en er zijn bijna geen wakken meer. De vogels krijgen het moeilijk want een zwaan had al aardig wat ijs aan z'n 

veren en de meerkoeten krijgen ook al ijsafzetting op de vleugels. Verder veel kokmeeuwen, kleine zilvermeeuwen en 2 stormmeeuwen. 

Verder moh 2 wilde zwanen en een paar kauwen en kraaien.  

18:59 25-01-2010 

Wim Smit  

Vanmiddag in de Varelse Beek 1Witgatje.T.o Hoophuizen 40 Kl.Zwanen ,waaronder 4 juv. 

De groep ganzen van Wolbert mooi te zien.  Tussen andere kleinere groepen zaten ook Toendrarietganzen.  

10:55 25-01-2010 

Wolbert Hermus  

Ik kom zojuist bij het Veluwemeer vandaan en ik heb vanaf het duingebied 1 Zeearend op het ijs zien zitten, deze vloog na 15 min op en liet een 

aantal eenden erg schrikken, even later verdween hij achter het eiland. Op het weiland tegenover de ingang van de Hooge Bijssel (?) een grote 

groep ganzen bestaande uit Kol, Grauwe en Toendrarietganzen. Er viel me ook een Rietgans op die wat doffer/grijziger van kleur was en de 

poten waren ook minder van kleur. Verder zaten daar ook wat Kleine Zwanen tussen.  

20:29 24-01-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 24/1/2010 

Arkervaart ijsvrij; Nuldernauw  van brug tot Nulde met ijs bedekt, Delta Schuitenbeek West ijs, DS-midden deels open, DS-oost deels open. 

Putter polder onder de sneeuw. 

Arker vaart o.a.  13 nonnnetjes (4 man, 9 vr.) 

DS-oost o.a. 180 wintertalingen (als 17/1)  

Putter polder oostpunt (ongeveer vanaf camping tot A28): ca 100 hazen. 

17:54 24-01-2010 

Martin Jansen  

I.v.m. landelijke slaapplaatstelling dit weekend wat meer naar ganzen gekeken. Een paar grote wakken op het Veluwemeer blijken als slaapplaats 

leuke aantallen aan te trekken, is pas na de dooi van de afgelopen week op gang gekomen. De grootste groepen bij de Hierdense Beek, Bad 

Hoophuizen, Nodbeek en Polsmaten/Oude Pol. Weinig bijzondere soorten, leuk waren 3 Kleine Rietganzen. Totalen voor Veluwemeer: 

Kolgans 6.200 

Brandgans 275 

Grauwe Gans 1.400 

Toendra Rietgans 700 

Kleine Rietgans 3 

Canadese Gans 15 

Kleine zwaan 117 

Wilde zwaan 177  

16:34 24-01-2010 

Benno van den Hoek  

Zojuist kwam er, toen ik toevallig uit het achterraam keek, een mooie Blauwe kiekendief man op ca. 25 meter van de tuin langsvliegen boven de 

polder. Met een paar snelle vleugelbewegingen slalomde hij tussen een paar bomen door en verdween uit het zicht.  

16:00 24-01-2010 
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Lubbert Franken  

Vanmiddag, Camping Bad hoophuizen 2 Zeearenden op het ijs bij een wak en jagend achter watervogels aan. Verder een honderd sijzen en een 

Grote Bonte Specht in het bosje naast de camping.  

16:25 23-01-2010 

Johan Hettema  

Bij Polsmaten en Oude Pol (Nodbeek) grote groepen kol en grauwe ganzen, knobbelzwanen, een enkele wilde zwaan en kleine zwaan.  

14:37 23-01-2010 

Wim Janszen  

Vrijdag 20 Januarie gezien bij Speuderveld 15 a 20 Geelgorsen  

14:35 23-01-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend 2 Zeearenden bij eiland Pierland/Veluwemeer. Beide vogels 2e of 3kj. 

Op Veluwemeer 17 Wilde zwaan. Is nog vrijwel geheel bedekt met ijs. In Flevopolder ter hoogte van brede deel Veluwemeer 135 Wilde zwaan 

bij Mosselweg (7 groepjes) en 15 bij Kubbenweg.  

22:14 22-01-2010 

J. van Os  

Vanmiddag liep ik ff langs het Zeepad in Harderijk en in een groot wak, ongeveer 40 meter van de kant 25 kuifeenden, 400 meerkoeten, 1 

watedrhoen, grote zilvermeeuw en 4 wilde zwanen en in een wak verderop 10 wilde zwanen en veel meerkoeten.  

09:35 22-01-2010 

J. van Os  

Afgelopen woensdag ben ik via de onderkant van de dijk vanaf Nijkerk naar de A 28 gereden, en heb heel veel gamzem gezien, o.a. grauwe , nijl, 

1 indische en aardig wat brandganzen. Op de Zeeweg een 20 holenduiven, grote zilverreiger en wat sijsjes. 

Lanmgs de A 28 de eerste 25 grutto's gezien bij hmp 44 en verder langs de A 28 veel knobbelzwanen en grauwe ganzen  

20:24 20-01-2010 

Martin Jansen  

In de late middag Rietland Drontermeer 4 Baardman, 1 Roerdomp, 2 Blauwe Kieken naar slaapplaats (vrouw + subadulte man) en 4 Grote 

Zilverreigers naar slaapplaats.  

10:58 20-01-2010 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Nodbeek in het weiland een groepje Kleine Zwanen en een groep ganzen met o.a. Taigarietganzen, Kolganzen en Grauwe 

Ganzen. Vanaf de duinen kon ik 2 Witgatjes zien in een plasje op een weiland. Even later vloog er nog een mannetje Blauwe Kiekendief over.  

14:32 18-01-2010 

roel pannekoek  

Zondagmorgen 17 januari thuis de eerste zang van Heggemus. Zondag een week eerder zang van Kruisbek op de Noorderheide.  

20:36 17-01-2010 

Gerard van Dijk  

Zondag 17/1/2010 Delta Schuitenbeek-oost 

In een wak ca 180 wintertalingen; 

 

Aantallen watervogels verder nog laag; wakken in DS-midden & oost; Nuldernauw tussen Nijkerk en Nulde nog helemaal met ijs bedekt. 

Arkervaart open op tak westelijk van eiland na. 

O. van Arkervaart  1 grote zilverreiger, W-kant biddende torenvalk.  

17:22 17-01-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer bij Hoophuizen 1 Zeearend op het ijs. In wakken 14 Wilde zwanen. 

Bij monding beekje een Witgatje.  

20:14 16-01-2010 

Martin Jansen  

Vergeten in voorgaande bericht: Vossemeer 4 Pontische Meeuw (3 ad, 1 2kj), Veluwemeer 1 Pontische Meeuw (ad). Al deze vogels op het ijs bij 

wakken.  

20:12 16-01-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Roggebotsebos naast de boomkwekerij een groep van 19 Appelvinken. Veel Kramsvogels daar (150?) in Duindoornstruiken. 

Aan de Mosselweg nabij het Veluwemeer 67 Wilde zwaan waarvan 8 jongen. 

16:40 16-01-2010 

Johan Hettema  

Vanochtend in ons vogelhuisje (centrum Nunspeet) een appelvink en vanmiddag in een sloot bij de Bredeweg,Hulshorst een tweetal witgatjes.  

11:32 15-01-2010 

Wim Janszen  

Zaterdag 9 Jan langs de varelse beek gezien Sperwer zittend langs de weg  

in de beek langs de weg Grote Zilverreiger in de beek eenWitgatje 

Maandag 11 jan Appelvink op de voerplank Olmenlaan19 

Woensdag 13 jan in de beek bij vogeleiland harderwijk Pijlstaart en 2IJSvogels 

donderdag 14 jan lomenlaan 19 Goudvink en Appelvink  

11:17 15-01-2010 

Christien Mouw  

Donderdagmorgen, 14 januari, een roffelende Grote Bonte Specht waargenomen in het Elspeter bos.  

21:48 14-01-2010 

Aad Bijl  

Vandaag. 

bij het Kloosterbos: 

2 raven 

3 houtsnippen 

t.n.v. Vorchten 

18 kleine zwanen ( 1juv.) 

12 grote zwanen (1 juv.) 
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Wapenveld: 

6 kleine zwanen 

21:42 14-01-2010 

Aad Bijl  

Dinsdag 12 januari 

1 ijsvogel vloog over de Spijkweg thv Bremerberg 

2 baardmannen in het Harderbroek 

2 blauwe kiekendieven (m+v) in het Harderbroek 

16 nonnetjes bij gemaal Lovink 

1 zeearend boven het Roggebotzand 

1 kleine bonte specht in het Roggebotzand  

13:37 14-01-2010 

Hanneke van Leeuwen  

Vanuit mijn werkplek (Gemeentehuis Kampen) uitzicht op een grasveldje. Hier staan nu 5 blauwe reigers en 1 grote zilverreiger.  

16:36 13-01-2010 

Wim Smit  

Vanmorgen in de Varelse Beek mooi een Bokje gezien.  

21:03 11-01-2010 

Jaap Denee  

Vanmiddag tijdens het werk even kort langs de ijsbaan van Harderwijk gereden. In het wak in de vijver aan de Plantage zat een paartje 

Krakeend dat haast timide overkwam tussen al het geweld van de om gestrooid brood vechtende Kokmeeuwen, Meerkoeten, Wilde- en 

Soepeenden. 

10:29 11-01-2010 

theo  

afgelopen zaterdag (9/1) een barmsijs (kleine?) in de tuin.  

16:20 10-01-2010 

Rob Compaijen  

Vanmiddag nog een extra Houtsnip in de tuin ontdekt: soms drie fouragerende Houtsnippen in één kijkerbeeld! Ik denk dat er in de regio 

momenteel op allerlei locaties Houtsnippen te vinden zijn; met dit pak sneeuw trekken ze uit het bos, en duiken ze op allerlei plekken op. In de 

gaten houden dus!  

13:35 10-01-2010 

Jan van Os  

Gisteren een beetje aan de buitenkant van Harderwijk gelopen en als je oplet dan zie je momenteel redelijk vogels, o.a. 3 koperwieken, 5 

kramsvogels, koolmezen, pimpelmezen en langs het Zeepad, putters, sijzen en in een mooi wak 2 dodaars, kuifeenden, krakeenden, 

knobbelzwanen, veelmeerkoeten en een enkel waterhoen. 

 

In het riet een paar rietgorzen en eentje een meter voor me op het voetpad, onder een elzenboom.  

19:59 09-01-2010 

Benno van den Hoek  

Het is met die kou, sneeuw en het zwakke licht niet echt een pretje om buiten vogels te gaan vogels kijken en fotograferen. Maar soms komen 

de vogels gewoon naar jou toe. 

Deze Steenuil zat vanmiddag bij mij in de dakgoot toen ik toevallig op zolder was en uit het raam keek. Vanachter het raam en in rare bochten 

wringend kon ik ongestoord wat plaatjes schieten, ondanks het feit dat hij mij wel zag. Hij had alleen oog voor de vogels op de voedertafel en 

volgde elke beweging. Hij ging hier zo in op dat het hem helemaal ontging dat ik het raam open deed en er half uit hing (op ca. 4 m. afstand). 

14:33 09-01-2010 

Rob Compaijen  

@Dik Bos: Ik vermoed dat je een Veldleeuwerik hebt gezien, om de volgende redenen. 1) Kuifleeuwerikken zijn erg zeldzaam, zoals je zelf ook 

aangeeft. Via waarneming.nl kun je zien dat er maar een aantal plekken in het land zijn waar ze momenteel zitten. 2) Zoals je daar kunt zien, 

zijn dit vooral industriële of in ieder geval bebouwde locaties. Volgens mij is een waarneming in bosachtige gebieden bijna uitgesloten. 3) Ook 

de Veldleeuwerik heeft een kuif, al is die minder groot en (dus vaak) minder goed zichtbaar. Maar hij heeft hem wel degelijk. 

 

Gistermiddag twee Vuurgoudhaantjes in de tuin op 't Mulligen, een jagend vrouwtje Havik langs De Hoogte. Zojuist twee fouragerende 

Houtsnippen in de achtertuin, soms mooi vrij zichtbaar. Erg fraai!  

19:13 08-01-2010 

Dik Bos  

Op 3 januari liep ik op een bospad op de Haspel vlak langs de N302 en 5 meter voor mij zat een kuifleeuwerik. Ik twijfelde natuurlijk. Wie 

verwacht er nu een kuifleeuwerik en dan ook nog op een bospad. Ik kan echt niet bedenken wat het anders geweest kan zijn. Hij vloog op en 

ging vlak bij weer zitten en wederom kon ik de kuif heel goed zien. Echt een verrassing.  

23:45 07-01-2010 

Jan Nijendijk  

Varelsebeek; grote zilverreiger, witgatje, ijsvogel en bokje. Bij de monding van de Hierdensebeek; sneeuwganzen, grauwe ganzen, kolganzen, 

watersnippen, witgatje, buizerd, torenvalk, roerdomp, winterkoninkje, vinken, sijzen en kramsvogels. 

22:08 07-01-2010 

Michiel de Vries  

Nog een melding van vorig jaar. Op 31-12 vloog er een groep van 5 ooievaars over ons huis. Zouden ze van Lelystad kunnen komen?  

23:41 06-01-2010 

Jan Nijendijk  

Kuststrook Stadsweiden bij "Vogeleiland"en tussen Rietgorsstrand: 

3 IJsvogels w.o. 2 mannetjes, putters, sijzen, heggemus, koperwiek, waterral, waterhoen, buizerd, bergeenden, pijlstaarten, kuifeenden, 

smienten, knobbelzwanen, tafeleenden, krakeenden, slobeenden.  

18:37 03-01-2010 

Jaap Denee  

In een heerlijk stil en wit besneeuwd Harderbroek (plan Roerdomp) vandaag Baardmannetjes gezocht en gevonden. Er waren er ongeveer 20 

aanwezig rondom het pad. Verder was het erg rustig. 

19:16 02-01-2010 

Johan Hettema  
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Nagekomen bericht: gisteren bij het Hendrikszand  een zwarte specht op een grove den, later jubelend weggevlogen.  Aan de andere kant van 

het pad timmerde een grote bonte specht er lustig op los.  Had net een telelens vervangen, omdat ik wat sfeer foto's van het landschap wilde 

maken,dus helaas geen foto's van kunnen maken. Maar goed, deze beelden van de spechten staan weer op mijn eigen harde schijf in de 

bovenkamer  

18:33 02-01-2010 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Hierden aan de Veluwemeerkust een man en vrouw Blauwe Kiekendief. 

Veluwemeer weer bijna geheel dicht gevroren, 167 Wilde zwaan en 53 Kleine zwaan. 

Hoophuizen 3 Appelvinken.  

20:54 01-01-2010 

Martin Jansen  

Vanmiddag Korte Waarden Veluwemeer vrouw Blauwe Kiekendief. 

Mosselweg bij werkschuur Natuurmonumenten 143 Wilde zwaan (13 juv) en 15 Kleine zwaan. Tussen de Wilde zwanen 3 geringde exemplaren, 

allen uit de Baltische staten. 

Veluwemeer brede deel 124 Wilde zwaan (10 juv) en 45 Kleine zwaan (3 juv).  

14:32 01-01-2010 

Webmaster  

Bij deze wens ik alle leden en bezoekers van deze website een heel goed, gezond en vogelrijk 2010 toe!!  
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