
19:59 31-12-2011 

Wolbert Hermus  

Ik heb vanmiddag ook mijn laatste wandeling van dit jaar gemaakt, over de Waschkolk. Helaas heeft het mij niet veel opgeleverd. Een paar 

rondvliegende/roepende Grote lijsters en een opvliegende Watersnip.  

Gelukkig was de rest van het jaar wel een succes; met 8 Klapeksters op 1 dag, baltsende/zingende Grauwe klauwier en het ontdekken van 2 

Slangenarenden toch wel als (regio)hoogtepunten! 

 

Een mooi en vogelrijk jaar aan iedereen toegewenst!  

16:38 31-12-2011 

Evert Meijer  

Aan alles komt een eind..., aan dit jaar, maar ook aan deze geweldige week die nog voor wat leuke soortjes op mijn lijsten 

zorgde!  http://waarneming.nl/user/view/20729 

Vrijdag nog met Cornelis hier in de buurt gevogelt. 's Ochtends voor het eten nog even een Klapekster opgezocht. Zo heel veel meer was er 

niet te vinden op de hei... 

's Middags naar Veluwemeer geweest bij Harderwijk. Bij het Aquaduct zaten maarliefst 27 Blauwe reigers! Zo'n grote groep heb ik nog nooit 

bij elkaar gezien! 

Hierna geprobeerd een Krooneend te vinden, maar helaas vloog de groep van 2000 Kuifeenden en wat Tafeleenden op, om in het Harderbroek 

te landen. (op een of andere manier was de groep wel erg schuw!) 

Toen langs de Harderbosweg gefietst. Hier kwam 2x een Slechtvalk overvliegen. Waarschijnlijk dezelfde. Op/langs het Veluwemeer een 

groepje van 4 Grote zaagbekken, 100en Meerkoeten, 1 Waterhoen, wat Nonnetjes, Kuifeenden en Tafeleenden. Toen nog even in de haven 

gekeken waar 3 Grote zaagbekken zich leuk lieten zien.  

's Avonds bij landgoed Stakenberg,  1 Bosuil rondvliegend, erg leuk!    

21:51 29-12-2011 

Benno van den Hoek  

Een kort rondje over de Ermelosche heide leverde Dimitri en mij vanmiddag meerdere Watersnippen en 2 Bokjes op! leuk om die weer eens te 

zien in de regio.  

22:53 27-12-2011 

Gerard van Dijk  

Dinsdag 27-12-2011 Zeepad Stadsweiden (Harderwijk): 4 putters, fouragerend op de grond naast het fietspad (elzenzaden?).  

16:30 24-12-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend op de Vierhouterheide bij één vennetje 6 Watersnippen en 2 Bokjes!  

Hier een opname van opvliegende  Watersnip 

Bokjes maken helaas geen geluid bij het opvliegen... 

Verder was het wel leuk dat er bij een ander vennetje 3 Reetjes liepen, waarvan er één begon te roepen. Snapte eerst niet goed waar het 

geluid vandaan kwam, en was dan ook verbaasd toen ik een Ree zag staan die stond te blaffen! http://waarneming.nl/sound/view/11592 

 

Verder wens ik iedereen goede feestdagen toe alvorens ik voor een week naar het zuiden des lands vertrek!  

18:24 23-12-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend bij Polsmaten stond het water wel heel erg hoog. Van het slik was in elk geval niets meer over. Desondanks erg grote aantallen 

Kieviten en Goudplevieren (+750) en hier tussen 4 Bonte strandlopers. Hier ook een roepende Waterral en een vrouw Grote zaagbek. Bij 

Hoophuizen een Witgat, roepende Waterral, wat Putters, Groenlingen, Sijsjes, Appelvinken (+12), Goudvinken. Qua eenden zat er weinig leuks, 

heel veel Kuifeenden, Tafeleenden en een enkele Brilduiker. In de weilanden nog een gezinnetje Wilde zwaan met 5 juvenielen. Tussen de 

Brandganzen, Kolganzen en Grauwe ganzen niets leuks kunnen vinden. Bij monding Hierdense beek vlogen ook behoorlijk wat Kieviten en 

Goudplevieren (+300), dit betekent dat, als ik goed kan schatten, er meer dan 1000 Goudplevieren op dit stuk zitten. Niet verkeerd lijkt me!? 

En toen begon het te miezeren, en toen was ik nat en toen kwam ik thuis...  

17:23 21-12-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Bremerbergse Hoek-Veluwemeer 1 man Middelste Zaagbek in groep van 116 Grote Zaagbekken. Ook een IJsvogel daar. Strekdam 

Drontermeer 2 Waterpiepers.  

17:58 20-12-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 1589 Kleine zwanen, wv 18 juv. Wilde zwaan 142 wv 19 juv. Waterstand te hoog om de hoge aantallen Kleine zwanen vast 

te houden, nu -16 cm NAP. 

Bij Hierdense Beek een 1 kj Slechtvalk jagend. Op Hoophuizen nog een Tjiftjaf.  

11:40 20-12-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 73 Kleine zwaan en 2 Wilde zwaan. Bij Kamperdijkje nabij het Rietland een Waterpieper, bij Greppelveld een 

Slechtvalk.  

19:59 19-12-2011 

Evert Meijer  

Vorige week, ondanks het zeer dramatische regenweer, tijdens het fietsen een fraaie Houtsnip over vliegend in de schemer. Waarschijnlijk een 

plekje aan het zoeken om de dag door de brengen. Wel leuk!  

Zaterdag bij Staverden een 1e winter Grote gele kwikstaart. De eerste winter dat ik er een Grote gele kwikstaart zie, gewoon omdat er geen 

ijs ligt... sinds ik vogelskijk was er volgens mij niet één winter zo herfstachtig en onwinterig... 

Vanochtend op de fiets naar school een leuke onderbreking door een vos die precies in het licht van de fiets het fietspad over stak, fraai!! 

Onder schooltijd nog even naar de (nog steeds) 7 Ransuilen wezen kijken. Alle uilen werden wakker (zover ze sliepen) doordat er een aanval van 

een Sperwer werd gedaan. Nog 2 dagen school en dan kunnen we weer!  

18:40 18-12-2011 

Martin Jansen  

Gistermiddag Veluwemeer nog 1942 Kleine zwanen en ruim 70 Wilde zwanen. 

Waterstand wordt door de NW wind en vele neerslag nu kritisch hoog voor de Kleine zwanen, nu ca. 13 tot 14 cm boven winterpeil. Nog een 

enkele cm en de Kleine zwanen zullen vertrekken. Bij Polsmaten een subadulte Zeearend jagend achter de dam, veroorzaakte veel paniek.  

16:42 18-12-2011 

Wolbert Hermus  
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Vanochtend een tijdje vanuit de tuin gevogeld. In het begin veel meeuwen en ganzen. Vooral de hoeveelheid Stormmeeuwen viel op, zeker 250. 

Later kwamen de vinken goed op gang, verschillende groepen Vinken vlogen over, ook nog Groenlingen, Sijzen, Keep en 2 Goudvinken. Tijdens het 

ontbijt de grootste krent gezien. Ik zag door het raam een grote rover rustig boven het weiland glijden. Snel de kijker gepakt en zag meteen 

het lichtgrijze kleed met zwarte vleugelpunten. Een adult man Blauwe kiekendief! Geweldig om die zo vanuit 'de luie stoel' te bekijken.  

Begin van de middag nog naar de Elspeetsche heide gegaan; dit leverde 2 Klapeksters, 1 overvliegende Raaf en een Grote lijster op.  

19:11 17-12-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Dodaarsweg 2 Blauwe kiekendief, 1 Ruigpootbuizerd. Hierna naar de OVP, dit leverde vanuit de Kijkhut 'de Zeearend' o.a een 

Zilverplevier, Zeearend (adult) en 2 Bruine kiekendieven op, ik was behoorlijk verbaasd toen ik deze twee zag vliegen in de verte. Ook nog 

tijdens het wandelen een Klapekster gezien en een mogelijke Ruigpootbuizerd, maar deze verdween snel uit het zicht. 

23:18 16-12-2011 

Jenneke kamphuis  

Vanavond een roepende bosuil bij het Ambtsbos (bosgebied Heerde).  

17:11 13-12-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een paar uurtjes door de Bloemenkampen gestruind. Het heeft niet erg veel opgeleverd, naast wat gewone soorten ook 2 

overvliegende Raven. Dit verbaasde me wel zo vlakbij het Veluwemeer. Ook nog een paar x over een Haas gezien. De vele overvliegende 

Goudplevieren vielen ook wel op.  

12:52 12-12-2011 

Gerard van Dijk  

Heden 12/12/2012 op akker tussen Bloemendaalse weg en Beulekamper steeg, vlak achter sportcomplex Luxool (gem. Nijkerk): ca 250 

holenduiven. 

Zoveel heb ik er nog nooit bijeen gezien.  

12:49 12-12-2011 

Gerard van Dijk  

Aanvulling op waarneming ijsvogel aan ven 10/12: volgens Natuurmonumenten is in dit ven bij onderzoek géén vis aangetroffen.  

17:13 11-12-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij de Bloemenkampen een opvliegende Houtsnip en bij de monding van de Hierdense beek een overvliegende man Blauwe kiekendief. 

Voor de rest de gebruikelijke soorten rondom Veluwemeerkust: Kieviten, Goudplevieren, KL. zwanen, Pijlstaarten, Appelvinken, Watersnip, 

Torenvalk.  

21:35 10-12-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 10/12/2011 Deuverden (gemeente Putten, NM-complex Oldenaller) aan het ven 1 ijsvogel. 

Weliswaar lopen in de naaste omgeving een kleine en een vrij grote beek, en zou hij zich hier slechts kortstondig kunnen hebben opgehouden, 

maar hij dook daadwerkelijk tweemaal.  

20:25 10-12-2011 

Martin Jansen  

Zowel gisteren als vanochtend het Veluwemeer langs geweest. 

Vanochtend nog 2.265 Kleine zwanen en ongeveer 100 Wilde zwanen. Waterstand was vandaag ca. 5 cm hoger dan vorige week. Na een onstuimig 

weekje zijn er circa 400 Kleine zwanen de Flevopolder ingetrokken waaronder veel families met jongen. Zowel vrijdag als vanmiddag helaas 

kitesurfers actief. Vrijdag zelfs op smalle deel Veluwemeer (ruim 300 Kleine zwanen verstoord), is tussen 15 oktober - 15 maart gesloten voor 

alle vormen van recreatie. Hoophuizen de vaste soorten, Appelvinken en een enkele Goudvink. 

Vrijdag Hierden Oostermeen een adulte Pontische Meeuw die een Spreeuw te pakken had!  

18:53 10-12-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag weer naar het Veluwemeer geweest. Eindelijk weer eens de mogelijkheid om naar een blauwe lucht te kijken!  

Bij Hierdense Beek stonden de weilanden vol met plasjes. Dit was behoorlijk in trek bij de vogels, 10-tallen Kokmeeuwen, 100-en Kieviten en 

Goudplevieren vulden de weilanden en ook regelmatig de lucht, op een of andere manier was alles heel onrustig. Hier ook een Witgat en 

Watersnip. Een snelle klik met de camera naar boven leverde dit plaatje op waar ik wel tevreden over ben! 

 

 
 

Hierna naar camping Bad Hoophuizen gegaan. Hier wat Appelvinken, Staartmezen, Goudvinken en een Tjiftjaf. Die laatste nieuw voor de maand 

december, altijd leuk! 
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Op het water enorme groepen eenden die door de wind in grote groepen de luwte opzochten. 

Aangaande ik als doelsoort Krooneend had heel de groepen maar afgescand. Dit leverde vooral Kuifeenden, Tafeleenden en Pijlstaarten op. Ook 

zwommen er wat Nonnetjes, Brilduikers, Smienten en Wintertalingen tussen. De topper van het afzoeken was wel een vrouw adult winterkleed 

Topper! Voor mij een nieuwe Gelderlander. Ondanks de relatief dichte afstand lukte het niet om haar op de plaat te krijgen. 

 

Bij de Westeindse heide nog een schitterende Klapekster in het sprankelende licht van ene ondergaande zon... 

18:25 04-12-2011 

Gerard van Dijk  

Zeedijk vanaf Arkersluis tot Nulde zo. 4/11/2011 16.15-16.45 h 

Berm van fietspad langs Arkervaart: biddende torenvalk (een bijzonderheid rond Nijkerk). 

Putter polder oostpunt, tussen camping en zeedijk: ca 600 brandganzen grazend in avondschemering (ca 16.45 h). 

Delta Schuitenbeek-oost 1 grote zilverreiger;  ca 100 slapende zwanen; daarvan 2 zichtbaar-kleine zwanen; voorts kleine zwanen in DS-west: 2 

ad.+3 juv. 

Voorts veel eenden in DS-west en Nuldenauw in luwte van N301 (naar brug), zeg duizenden en vermoedelijk grotendeels smienten (niet goed 

bekeken vandaag).  

 

16:25 04-12-2011 

Arie en Helma  

In het Zwolse bos, nabij de Molenweg richting Wapenveld, staken twee reeën het bospaadje over. Ondertussen vloog er een Raaf vrij laag over 

met een hoop geluid. De typische staart was goed waar te nemen. Fijn weer eens iets te kunnen plaatsen hier.  

15:35 04-12-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Waskolk bij één van de vennetjes 1 Bokje en 3 Watersnippen, allen opvliegend richting een ander ven. Op de terugweg een 

Klapekster gevonden (eindelijk ook daar!). In het R.V.bos een Damhert die heel rustig al foeragerend op het grote zandpad liep.  

15:09 04-12-2011 

Martin Jansen  

Vanoctend Veluwemeer: 

Nabij Elburgerbrug 1 vrouw Blauwe Kiekendief. 

Bad Hoophuizen 1 Goudvink, ca. 20 Appelvinken, 2 Tjiftjaf. 

Nog steeds erg veel Kleine zwanen, kwam op 2.746 exemplaren waarvan 153 jongen. 

In total 88 Wilde zwanen waarvan een familie met 7 jongen (aanwezig sinds 24-11).  

19:05 03-12-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Oase-Drontermeer 1 Grote Gele Kwikstaart.  

14:59 03-12-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag sinds een lange tijd weer eens bij het gebied waar eerder de Generaal Winckelmankazerne heeft gestaan, gewandeld. Al snel een 

Klapekster in een laag boompje, in beeld. Toen we het hetzelfde stukje vanaf een andere kant bekeken zag ik ineens ook een tweede! Vlakbij de 

andere. Dit hadden de Klapeksters ook door. Ze gingen eerst in dezelfde boom zitten en vlogen elkaar al snel aan. Met de klauwen in elkaar en 

al roepend en fladderend belandden ze in de lagere struikjes. Hierna vlogen ze elkaar achterna en hebben we ze niet meer gezien.  

Dit was één van m'n spectaculairste Klapeksterwaarnemingen!  

21:41 02-12-2011 

Martin Jansen  

Dit weekend staat de broedsuccestelling van de Kleine zwaan op het programma. Verspreid over 4 landen (NL, DU, GBR, DEN) wordt van zoveel 

mogelijk vogels de leeftijd en de familiegrootte bepaald. 

In "mijn" telgebied ca. 20% van de populatie: 

Delta Schuitenbeek 106 waarvan 12 juveniel. 

Nuldernauw 32 wv 3 juv. 

Wolderwijd 57 wv 21 juv. 
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Veluwemeer 2.705 wv 151 juv. 

Drontermeer 156 wv 15 juv. 

Totaal Natura2000 gebied Veluwerandmeren 3.056 Kleine zwanen, 202 juvenielen (6,6%). Aantal ouderparen met jongen 102, gemiddelde 

familiegrootte 1,98. Familiegrootte varierend van 1 tot 5. 

Verder 94 Wilde zwanen, allen op het Veluwemeer. 

Bij het Nuldernauw een Roerdomp in een laag struikje boven de rietkraag. 

13:14 30-11-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer: 

Slaapplatstelling Ganzen in totaal 3300 Kolgans, 1200 Grauwe Gans, 25 Brandgans, 35 Nijlgans. 

Kleine zwaan in totaal 2902 vogels waarvan 149 jongen (15 - 20% populatie). Wilde zwaan 87. 

Verder nabij Lage Bijssel 1 man Blauwe kiekendief en ook nabij de Hierdense Beek 1 man Blauwe Kiek.  

21:09 29-11-2011 

Wim Smit  

Gisteren 28-11  in de weilanden langs de Killenbeek ong. 3000 Kolganzen . Een ex droeg een groene halsbanbring D69. Vandaag 1 Klapekster op 

de Ermelse Hei.  

20:00 29-11-2011 

Aad Bijl /Bernhard S  

24-11-2011 2 volwassen (paartje?) overvliegende Zeearenden (duidelijk witte staart) zo nu en dan baltsgedrag Locatie Vossemeer, Wehadden 

het er laatst nog over hoe vaak we daar Zeearenden hebben gezien, zeker wel 1x van de 3 bezoeken............! Ook slaapplaats Ransuilen gevonden 

éérst zaten er 4 nu 5. Machtig oom te zien, gewoon in een vrij kale middelgrote Berk  

19:55 29-11-2011 

Gerard van Dijk  

Dinsdag 29/11/2011 Leuvenumse Bos bij waterval, nabij de stuifrug aan de westzijde van de Poolse weg: 1 zwarte specht gehoord (kièh en 

kruu-kruu-kruu) 

 

Gisteren Putter polder een grote zilverreiger aan Arlersteeg.  

22:01 28-11-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij Staverden een Houtsnip (zelfde plek als in voorjaar met Wolbert), Grote gele kwikstaart, Groene specht, Raaf, Waterhoentjes 

en een heleboel Vinken en Kepen. 

 

Voor mijn opnames zie: http://waarneming.nl/user/sounds/20729  

20:54 28-11-2011 

Evert Meijer  

Vandaag was het dan weer een keertje zo ver dat de leraren nodig moesten vergaderen en de leerlingen maar thuis moesten blijven! En dan is 

totaal geen ramp! 

Vanochtend zat ik dan ook op half 9 op de fiets om zoveel mogelijk van het Veluwemeer te zien op één ochtend. In het Leuvenumse bos liepen 

er opeens 2 Edelherten naast me, die tientallen meters mee bleven rennen! Toen ik stopte verdwenen ze tussen de bomen. Hier hoorde ik ook 

een Zwarte specht pru-pru-pru'en. 

Vlak bij Hierden een schitterend actie van een Sperwer gezien. Niet normaal hoe vlug die door/langs/over/onder/boven de takken heen 

scheerde! Vervolgens bij monding Hierdense Beek begonnen. Hier Brilduikers, Kleine Zwanen en wat Wilde zwanen. Verder een stukje langs het 

riet gelopen wat 2 Grote zilvers, 2 Witgatjes, 2 Waterrallen en een Waterpieper opleverde. Vooral die laatste kon ik wel waarderen! 

Toen richting Hoophuizen gegaan. Hier een groep ganzen die helaas alleen uit Kollen en Grauwe ganzen leek te bestaan.  

Op de camping wat Appelvinken en een Witte kwikstaart. In het riet wederom Grote zilverreigers, Blauwe reiger, Waterral. Op het water 3 

Wintertalingen, 2 Smienten, minimaal 100 Brilduikers, stuk of 20 Nonnetjes. 100 Kuifeenden, stuk of 5 Tafeleenden,  en een heleboel Kleine 

Zwanen.  

Vervolgens vanaf de Duintjes gekeken. Hier een hele grote groep bestaande uit Pijlstaarten. Hier zwommen ook wat Slobeenden tussen. Bij 

Polsmaten zwom een vrouwtje Grote zaagbek. Op het slik wat Kieviten, Goudplevieren en een fraaie Watersnip. Achter het slik redelijk wat 

Bergeenden. In de weilanden een grote groep Goudplevieren, zeker 400! Omdat ik nog Tureluur op de maandlijst moest toch maar even heel de 

groep afgekeken, dit leverde tot mijn verbazing 4 Kemphanen op!  

Op de terugweg bij de Westeindse heide nog een Klapekster. Een beestje die totaal niet schuw was aangaande hij/zij meerdere keren op paar 

meter zat! Hier kwamen 2 Barmsijsjes aanvliegen die bíjna in de berken landden, maar toch doorvlogen. Jammer... 

In het bos aan de schapendrift een Zwarte specht. Luid roepend, erg gaaf!  

13:43 28-11-2011 

Jan E. Mons  

Op 24 november Klapekster op Westeindse Heide/Elspeetse Heide.  

08:29 28-11-2011 

Rob Compaijen  

Gistermiddag rond 15.30 uur een Zeearend vanaf 't Drontermeer richting  Polder Oosterwolde in. Te ver om te kunnen zien of het een juveniel 

of adult was.  

17:32 26-11-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend weer een keertje heerlijk op eigen grondgebied gevogeld. Eerst de Kerkuil een goede dag gewenst. Uit de weilanden vlogen 3 fraaie 

Holenduiven op. Sierlijke beestjes! 

Door het bos richting de Noorderheide gefietst. Hier diverse keren tot stil stand gedwongen door een Kruisbek, Kepen, Sijsjes en een fraai 

clubje Goudhaantjes. Ook vloog er een Havik op naast het pad die, nadat zij riep, gelijk met een bezoekje werd vereerd door een Gaai! 

Op de Noorderheide vloog een Kramsvogel over en op het vennetje zwommen wat Wilde eenden. Beetje saai dus... 

Hierna naar de Vierhouterheide gegaan. Langs het fietspad tussen Nunspeterweg en Vierhouten zat een Klapekster en lieten 2 Raven zich 

prachtig zien en horen. Helaas niet het beste licht voor foto's maar de stoerheid van de vogels springt eruit! 
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Hierna naar het ven van deze heide gegaan. Hier al vrij snel een Bokje opvliegend! Prachtig te volgen in de lucht voordat die landde. Van het ven 

vlogen 19 Wintertalingen op, die naar paar minuten rondjes te hebben gevlogen aan de horizon verdwenen. Heel het vennetje nog even 

rondgelopen wat, naast natte voeten (hoort er gewoon bij!), nog een keer hetzelfde Bokje opleverde! 

 

Hierna de oversteek gemaakt naar heide Schapendrift. Ook hier leek het op eerste gezicht saai met enkel een Torenvalk op jacht. Maar bij een 

vennetje werd het weer leuker. Hier zat een Klapekster die in het geheel niet schuw was. Bij het naderbij komen vloog er een Watersnip op.  

 



 
 

 
 

Nu ik toch al twee soorten snippen had moest een Houtsnip ook wel lukken! Niet dus... 

Vervolgens nog even een Steenuil opgezocht als afsluiting van een heerlijke ochtend! 

15:57 26-11-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 12.45 uur Westeindse heide een klapekster en waarschijnlijk een opvliegende houtsnip later Stakenbergerheide 14.00 uur ook een 

klapekster bij de liesberg 

Verder 2x over 2 Reeen een houtsnip en een torenvalk. 

,  

20:36 23-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond vanuit de mistige bosrand lange tijd een Bosuil horen roepen, vlakbij ons huis.  

17:51 22-11-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag redelijk goed zicht. 

Veluwemeer heel veel Kleine zwanen. Ik kwam er in een quick scan op 2566!! 

Bij Hoophuizen vloog een onvolwassen Zeearend (waarschijnlijk 1 kj) het binnenland in, richting Nunspeet.  

16:35 22-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag in de omgeving van Polsmaten o.a. Kleine zwanen, 80 Krooneenden tussen de andere eendensoorten, roepende Waterral vlak voor de 

hut, 2 Grote zilverreigers tp en zo'n 340 Goudplevieren tp in de weilanden. 

Bij de landtong bij de Killenbeek 2 roepende Waterrallen, Kleine zwanen, Brilduikers en 7 Grote zilverreigers op Pierland (slaapplaats?)  

19:23 21-11-2011 

Jenneke kamphuis  

Vanmiddag op  de Renderklippen , fietsend van Heerde naar Epe , vloog een wit-zwarte vogel voor de fiets over het pad,  deze ging in een kale 

struik zitten en ik kon de vogel heel goed bekijken: een klapekster. Minuten van mogen genieten op een  afstand van 20 meter, normaliter altijd 

een fototoestel in de tas maar vanwege de mist niet meegenomen , dus wat dat betreft een gemiste kans, ik had daar tijd genoeg voor gehad.  

11:05 19-11-2011 

Martin Jansen  
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Afgelopen woensdag tussen Oude Zeeweg en Achterwegje een man Blauwe Kiekendief, 2e kj vogel met nog enkele juveniele veren (P9, P10 en 

een enkele middenin arm). Gisteren iets verder richting Lage Bijssel opnieuw een man Blauwe kiek, nu een adult. 

22:31 18-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag met Evert M. een poosje op pad geweest, als grootste doel om Klapeksters te vinden.  

Bij Gortelse berg en Tongerense heide niks waargenomen. Bij Landgoed Welna geen Klapekster, wel 2 Raven tp en een groepje van 13 

overvliegende en roepende Kruisbekken, erg leuk om die weer eens te zien! Bij het Greveld toch een Klapekster gezien en een overvliegende 

Zwarte specht. Bij de Elspeetsche struiken een roepende Zwarte specht. 

 

Evert heeft trouwens een leuke geluidsopname van de Kruisbekken gemaakt.  

20:38 16-11-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk Drontermeer 344 Kleine zwaan, 24 juv. 

Op Veluwemeer nog heel erg veel . Nu ook de eerste Grote Zaagbekken.  

16:17 16-11-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag op industriegebied Lorentz 3  , Graspieper 10. Verderop op het bouwland 20 Toendrarietganzen. Op de weilanden achter 

Hierden  500 Gr Ganzen met daartussen 1 Ind. Streepgans. Buizerd 5 ex.  

22:30 15-11-2011 

Martin Jansen  

Afgelopen dagen veel met Kleine zwanen bezig geweest. 

Gisteren de Friese IJsselmeerkust voor 1942 vogels. 

Vanochtend Drontermeer in de mist minimaal 255 vogels. 

Veluwemeer vanmiddag in de nevel 2395 stuks. Een onvoorstelbaar aantal. In deze groep 163 juvenielen. Totale populatie Kleine zwaan wordt 

geschat op hooguit 20.000 exemplaren. Betekent dat ik in 2 dagen bijna 25% van alles wat er van een soort is gezien heb.  

Volgens mij nog steeds het meest bijzondere wat hier in de regio op vogelgebied te zien is. Daar kan geen dwaalgast tegen op.  

20:55 15-11-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend op de fiets naar school diverse Kepen voor me opvliegend. Ondanks de kou is het toch een heerlijk ritje! 

Vanmiddag nog even wat in Apeldoorn gevogeld. Helaas liet de Bosuil zich weer niet vinden. Gelukkig lieten de Ransuilen zich wel leuk zien, er 

zaten er nu 7! (er hebben er wel eens 20 gezeten, dus ik wacht geduldig!) 

Op de terugweg in het bos bij een plek (waar de Elspeetse scholieren het overbodige brood neergooien) een prachtige solovlucht van een Raaf. 

Luid roepend, hoorde de vleugels op en neer gaan! Hier ook een overvliegende Kruisbek en rond de 100 Kramsvogels.  

Toen de Elspeetse Kerkuil zich ook nog liet bekijken was het dagje wel geslaagd!  

19:18 13-11-2011 

Johan Hettema  

Vanmiddag rond 3 uur bij Bad Hoophuizen: aan noordzijde van de camping een grasveld met grauwe ganzen, opeens opvliegend en hoop 

tumult:  bleek een zee-arend langs te komen! 

Gelukkig camera meegenomen en enkele fraaie foto's kunnen nemen!  

15:41 13-11-2011 

Gerard van Dijk  

Vandaag 20/11 ca 12 uur Cyriasische Veld ("CV"; onderdeel NM-terrein Leuvenumse Bos) 

1 klapekster. 

Gezien, samen met D. & S. Dooijewaard. 

Zo kennen we het CV al een halve eeuw.... 

Vanaf Schapendrift-Stakenbergse Hei en noordelijke fietspad Elspeterhei geen klapeksters te zien, mogelijk mede door hardlopers en andere 

bezoekers.  

21:04 12-11-2011 

Martin Jansen  

Vandaag Sovon watervogeltelling, doe voor Randmeren aanvullende telling Kleine- en Wilde zwaan. 

Delta Schuitenbeek 64 Kleine zwaan waarvan 12 juv. 

Wolderwijd 98 Kleine zwaan waarvan 16 juv. 

Veluwemeer 1638 Kleine zwaan waarvan 124 juv.. Verder 50 Wilde zwaan waarvan 7 juv. 

Drontermeer 386 Kleine zwaan waarvan 38 juv.. Verder 3 Wilde zwaan. 

In totaal 6 gezenderde vogels afgelezen en 1 oude blauwe halsband van een jaar of 15 oud. 

Wolderwijd Weibeek 1 IJsvogel. Veluwemeer Soppenhof 1 IJsvogel. Rietland Drontermeer 1 Roerdomp. Bij monding Hierdense Beek ca. 15 

Toendrarietganzen tussen Kolganzen (3 Kolganzen halsringen afgelezen).  

17:02 09-11-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer 2 adulte Zeearenden. 

Drontermeer 219 Kleine zwaan (20 juv) en 1 Wilde zwaan. 

Veluwemeer vanmiddag 2 IJsvogels, Veluwestrandbad 2 Appelvinken, Hoophuizen verschillende groepjes Appelvink, 2 Goudvink, 4 groepjes 

Staartmezen (40 - 50 in totaal), 3 Glanskoppen. In totaal Veluwemeer 1188 Kleine zwanen waarvan 51 jongen (4,3%). Verder 15 Wilde zwanen. 

Tussen de Kleine zwanen 4 geringde exemplaren, allemaal oude bekenden.  

15:20 09-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend paar uur bij het Veluwemeer vertoeft. Bij het gebied rondom de Munnikensteeg vrij veel rovers; Buizerds, Torenvalk en Havik. Ook 

een vijftal Grote zilverreigers. Bij de monding Hierdense beek Klein zwanen, Brilduikers, roepende Waterral. Bij Hoophuizen meteen al veel 

Appelvinken, ik schat zo'n 20. Ook een Witte kwikstaart ter plaatse. Bij monding Killenbeek Kleine zwanen, Brilduikers én een groepje van zes 

Nonnetjes. Bij het eiland tegenover Hoophuizen een erg grote groep eenden, kon er door de mist niks van maken. Rondom Hoophuizen ook veel 

Grote zilverreigers.  

23:53 07-11-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer bij monding Hierdense Beek een subadulte Zeearend overvliegend (erg dichtbij). Verder daar een Waterpieper. Bij 

Hoophuizen 1 IJsvogel en een verdachte Boomkruiper, mogelijke Taiga op basis van roep, maar kreeg determinatie niet helemaal rond. Bij 
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Polsmaten ook 1 IJsvogel. Veluwemeer nu 904 Kleine zwanen waarvan 31 jongen. In totaal 6 Wilde zwaan. 

Om 13:30 uur op weg naar werk 1 Ruigpootbuizerd bij Swifterbant.  

21:14 06-11-2011 

Gerard van Dijk  

Vandaag 6/11/2011 op een maïsakker nabij de Hellerweg gem. Putten ca 30 grauwe ganzen, 7 nijlganzen en 1 kolgans. Op het grasland ernaast 18 

nijlganzen. 

Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar opmerkelijk is: 

- ganzen in het zandgebied 

- op een akker waar de maïs net geoogst is en het land al geploegd is (stengelstompen nog wel zichtbaar) 

- veel (25) nijlganzen, die ik (gelukkig) in Putter polder en Delta Schuitenbeek maar weinig zie.  

16:45 06-11-2011 

Jan Janssen  

Het hoeft niet altijd een langstaartklauwier te zijn om mooi te zijn ;-) : vanmiddag bij de Kapiteinshut/Broekbos zeker 100 krooneenden. Een 

prachtig gezicht, al die oranje kopjes tussen de massa's kuifeenden.  

18:08 05-11-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag in een tussenuur even naar de Ransuilen geweest in Apeldoorn. Na even zoeken zag ik er weer 4. Daarna nog even naar Zuidbroek 

geweest om een Bokje op te trappen. Niet gelukt, wel 2 Roeken en wat Kraaien in gigantisch grote groep Kauwen. 

 

Vanmiddag in het bos aan de Schapendrift in stukje Coniferen/dennenbomen binnen paar minuten 2 Houtsnippen opgestoten. Pas de 2e 

waarneming voor mij dit jaar... 

Tijdens het zoeken hoorde ik een Boomleeuwerik, tussen de bomen door zag er ik 3 overvliegen, vrij hoog richting, Noord...!  

Hierna van 3 Goudvinken genoten die de Larikskegels afgingen voor zaadjes. Erg fraai!! 

 

 
 

Op de heide 5 Watersnippen opvliegend bij een vennetje.  

16:52 05-11-2011 

Wolbert Hermus  

Ik zag deze waarneming zojuist staan: http://gelderland.waarneming.nl/waarneming/view/61554767. Helaas betreft het wel een vondst... 

16:08 05-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Renteloos voorschotbos een Witkopstaartmees, in een groepje Staartmezen. Verder ook nog een tweetal Matkoppen. 

Vanmiddag een rijtje van 8 Buizerds vanuit de tuin.  

15:46 04-11-2011 

Wim Smit  

Gistermiddag bij Polsmaten een adulte Zeearend. Bonte Strandloper 10 . Heel veel Goudplevieren en Kieviten. IJsvogel bij Hoophuizen.  

15:40 03-11-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag bij de weilanden in Hoophuizen grote groep ganzen. Alleen Kolganzen (+300) en Grauwe ganzen. Een stuk of 5 Grote zilvers. Op 

het Veluwemeer vanaf Hoophuizen 6 Dodaars, 2 roepende Waterral, 2 Grote zilvers, 2 Watersnippen, 3 Pijlstaarten (eersten?!, 2 man en 1 

vrouw), 4 vrouw Brilduikers en grote groep duikeenden van Tafel- en Kuifeenden.  

Op de camping groepje Staartmezen, 3 Appelvinken, Sijsjes en een Tjifjtaf.  

15:02 03-11-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 534 Kleine zwanen, waarvan 15 jongen. 

Bij Hoophuizen 1 ad Pontische meeuw, 2 IJsvogels, 1 Goudvink, 7 Appelvinken. De struikjes uitgevlooid, alleen wat mezen en nog 4 Tjiffen.  

12:39 03-11-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend tijdens het mountainbiken ook nog wat leuks gezien. Bij de Noorderheide 1 Klapekster tp, 18 Kramsvogels opvliegend en wat 

overvliegende Veldleeuweriken. Bij het heidegebied de Gortelsche berg een Klapekster tp. In het Renteloos voorschotbos 3 Hindes, waarvan 1 

die vlak voor me het pad overschoot. Terwijl ik even stilstond om bij te komen van dit moment een Zwarte specht recht over me.  

19:54 01-11-2011 

Martin Jansen  
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Vanochtend Veluwemeer de eerste 2 Wilde zwanen. Was tijdens opname met Omroep Flevoland voor het programma Natuurlijk Flevoland, 

uitzending vrijdag 17:45 uur, wordt elk uur herhaald. 

Vanmiddag bij Drontermeer/Abberteiland 1 jagende adulte Zeearend en 2 Slechtvalken. 

Bosje bij de Kamperhoek 1 Vuurgoudhaan en redelijk veel mezen (o.a. 2 Matkoppen), 3 Tjiffen en wat Goudhaantjes. Geen bijzonderheden dus.  

21:45 31-10-2011 

Evert Meijer  

Nu het donker is kunnen we in ieder geval nog genieten van de foto's onzer fotograaf mr. Denee... ;) 

http://www.pbase.com/jaapdenee/longtailed_shrike__langstaartklauwierVanmiddag uit school nog even langs de Kerkuil geweest die zich in de 

door de zon verlichte veldschuur leuk liet zien. Nog een stukje heide afgezocht maar het was al spoedig veel te schemerig om iets te zien..., 

super groot nadeel van de winter!  

19:58 31-10-2011 

Wolbert Hermus  

@Rob. Vanaf heden kunnen we alles wel beginnen met: 'Wel niet zo goed als een Langstaartklauwier' ;). Hopelijk zit hij er donderdag nog...  

18:21 31-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer ca. 475 Kleine zwanen. Niet exact te tellen, er ging een ballonvaarder over op ruime afstand. Alles in paniek de lucht in. 

Verder de eerste Nonnetjes (5). Bij Hoophuizen 1 IJsvogel, 7 Dodaars, 1 Witgat en een jonge of subadulte Zeearend overvliegend.  

16:17 31-10-2011 

Rob Compaijen  

Wel niet zo goed als een Langstaartklauwier, maar toch leuk: vanmiddag boven het centrum van Doornspijk een Zeearend richting ZW. Mogelijk 

ook een tweede exemplaar, maar dat kon ik niet goed inschatten. Rijdende bussen zijn niet de meest ideale locaties om vanuit te vogelen.  

19:49 30-10-2011 

Benno van den Hoek  

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hoor ik nu ook meermalen per week een Steenuil (soms 2) in de buurt. In de eerste 2 jaar dat ik hier 

(rand polder De Mheen, Elburg) woonde hoorde ik ze zelden. Op een paar honderd meter achter het huis ligt een rommelig boerenerf, waar ze 

blijkbaar graag verblijven.  

19:28 30-10-2011 

Gerard van dijk  

Steenuilen onder Nijkerk (gem. Putten en Nijkerk) nogmaals. 

Gisteren aan de Donkere steeg (grasland) een roepende steenuil in de schemering, op ca 350 meter van de nestkast waar eerder dit jaar een 

ex. boven zat.  

De steenuil aan het Kokkeveld onlangs zat ca 300 m van het erf aan de Deuverdense weg waar bijna altijd twee ex. op een schuur zitten. 

Het recent roepend gehoorde ex. aan de Bloemendaalse weg zat > 500 meter van genoemd erf met paar op schuur. Eenmalige waarneming, 

hoewel ik er vaak langskom- dat zegt echter niet alles, omdat ze niet vaak roepen. 

De steenuil die een of enkele jaren geleden op een erf aan de Spochthoornse weg zat (eenmalige waarneming) zat > 500 m van genoemd erf met 

paar. 

Al eerder uitte ik hier het vermoeden dat de nieuwe plekken betrekking hadden op uitgevlogen jongen. Het boek Steenuilen van VBN meldt dat 

in het najaar een verhoogde roepactiviteit optreedt als uitgevlogen jongen een territorium zoeken en gevestigde steenuilen hun territorium 

tegen indringers verdedigen. 

17:37 30-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend 07:45 uur bij Dronten een 1 kj Ruigpootbuizerd. 

Vanmiddag eerste stukje van smalle deel Veluwemeer 246 Kleine zwaan. 1 Blauwe Kiek, 1 kj.  

19:46 29-10-2011 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag was de Roodhalsgans nog steeds aanwezig in de Polder Oosterwolde. Ik ontdekte de vogel pas na lang zoeken 

tussen de paar duizend Kollen, veel Grauwe en een enkele Brandgans. De vogel zat nabij de eendenkooi, op zo'n 800 m. van de dijk. Dus met de 

scoop op 60x heel langzaam alle ganzen afturen tot je er helemaal scheel van ziet! Daarbij waren de vogels inderdaad nogal bewegelijk en vloog 

alles een paar keer massaal op. Op een gegeven moment kreeg ik de vogel ineens in beeld toen hij even met de kop omhoog stond en met de rode 

hals en borst naar mij toe. Daarna liep de vogel steeds mooi vrij te grazen. 

Verder stond er nog een Ooievaar tussen de ganzen en in het gehele gebied (en nabij Abberteiland) 12-15 Grote zilverreigers gezien.  

18:51 29-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij de Ketelbrug aan de Ketelmeerdijk maar liefst 3 Ruigpootbuizerds. Alle vogels 1 kj. Bosje van de Kamperhoek raakt steeds 

leger, er vertrekt meer dan dat er bij komt. Kon er vanmiddag nog 1 Vuurgoudhaantje uithalen in een groep Staartmees / Pimpels. 

Afgelopen woensdag 1 Ruigpootbuizerd nabij Dronten/Hoge Vaart aan de Elburgerweg, ook die 1 kj 

11:35 29-10-2011 

Bennie van den Brink  

Donderdag 27 okt. ontdekte ik een roodhalsgans temidden van een grote groep kolganzen. Ze foerageerden in de Polder Oosterwolde, niet ver 

van de Zomerdijk bij Noordeinde. De ganzen waren nog erg schuw en vlogen telkens op als er een grote tractor met veel lawaai langsreed. Ook 

een vliegtuigje bracht alles op de wieken. Mijn indruk was dat er een flink percentage jongen was. Een goed broedseizoen gehad? 

 

Bennie van den Brink.  

23:03 28-10-2011 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 28/10/2011 Voormalige landbouwenclave Beekhuizen in Leuvenumse Bos. 

Zwarte specht gehoord in vlucht (kruu-kruu-kruu) en daarna in zit (kièh). 

 

In Leuv. Bos kapitaal edelhert met hinde(s)  

22:58 28-10-2011 

Gerard van Dijk  

Donderdag 27/10/2011 Nuldernauw/ Delta S. aan oostkant van N301/brug, ca 17 uur. 

In het stukje Nuldernauw tussen N301 en monding Delta S. lagen  ruwweg 2000 of meer eenden maar, anders dan 22/10 gesuggereerd, niet 

alleen smienten maar ruwweg half om half smienten en kuifeenden. In Delta S. al weer veel wulpen op de slaapplaats (zie ook  22/10)  

21:48 26-10-2011 

Wolbert Hermus  
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Hier wat waarnemingen van de afgelopen dagen: 

24-10: overvliegende Grote gele kwikstaart bij sHeerenloo 

25-10: Klapekster bij Landgoed Welna. In de top van een vliegden. 

26-10: IJsvogel opvliegend bij één van de grachten van sHeerenloo. 

12:19 26-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 314 Kleine zwanen waarvan 17 juvenielen. Bij Hoophuizen 1 IJsvogel + Havik (man). Ter hoogte van de Lage Bijssel 1 

Havik, juveniel, gezien formaat een vrouw.  

18:10 24-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag terug uit werk Visvijverweg 1 Ruigpootbuizerd, 1 kj. 

Tussen 14:15 uur en 16:45 uur in bosje Kamperhoek rondgestruind. 

Sinds zaterdag veel nieuwe aankomst, 1 grote groep van naar schatting 150 vogeltjes. Meest Pimpel- (ca. 50), Kool- en Staartmezen (ca. 30). 

Ook naar verhouding veel Vuurgoudhaantjes, minimaal 8, nog 4 Tjiftjaffen, 2 Matkoppen en wat Goudhaantjes. Vrij vooraan in bos kort een 

Bladkoning geheel vrij. Een kwartier later ongeveer 100 meter verder opnieuw een/de Bladkoning (was een medewaarnemer bij die ik niet ken). 

Zal zelfde beest wel geweest zijn, waarschijnlijk ook zelfde als afgelopen zaterdag. Met de groep trokken ook een aantal Boomkruipers mee 

waarvan er 1 telkens een vrij lange srriiii roep produceerde. Uiteindelijk die vrij gezien, veel wit boven oog en ook meer opvallende witte vlekjes 

aan uiteinde van wenkbrauwstreep. Onderdelen zonder bruin. Conclusie: Taigaboomkruiper. Blijft een prachtig stukje bos op een unieke plek in 

hoek IJsselmeer - Ketelmeer.  

20:31 23-10-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag met Wolbert een Grote gele kwik roepend over Barbarossa (chaletpark) bij Hulshorst. 

Vervolgens in gezelschap van Martin wat rondgestruind bij de duintjes/strandwal van Hoophuizen. Hier was het behoorlijk stil met een enkele 

Goudvink man. Op Bad Hoophuizen wat mezen-flocks gevolgd, met o.a. veel Staartmezen maar helaas geen 'kleine bruine vogeltjes (kbvtjes)' er 

tussen. Wel een enkel Appelvink gezien. Bij de monding van de Killenbeek nog een roepende IJsvogel en een Waterral, en enkele Grote 

zilverreigers. Verder opvallend weinig zwanen in het gedeelte voor Hoophuizen. 

Rond de middag tenminste 10 Flamingo's bij de vml. Ludgeruskerk t.h.v. Doornspijk. Door afstand en tegenlicht geen onderscheid kunnen maken 

in soorten. Hier ook nog een Grote zilverreiger.  

14:42 23-10-2011 

Jaap Schröder  

IJsvogel in wilgen langs de Weibeek, Harderwijk.  

14:18 23-10-2011 

Wim Smit  

N.a.v. het bericht van Michiel van 22-10 het volgende. Afgelopen week waren wij in Pruchten. 

Dat ligt 400km oostelijk van Diepholz ,ten zuiden van het eiland Zingst aan de Oostzee. Elke morgen en avond vlogen ongeveer 8000 

kraanvogels over ons onderkomen. Overdag fourageerden ze in een gebied tot op 30km van Pruchten. Volgens kenners aldaar was een deel al 

vertrokken, zuidwaarts. Oostelijk van P. zou een groep van 15000 vogels bivakkeren. 

Een aanrader!!  

13:42 23-10-2011 

J. Vreekamp  

Zojuist niet 1, maar 2 Klapeksters tp bij Galgenberg (Gortel, Gem. Epe). Verder zeer vel trekkende vogels.  

13:00 23-10-2011 

Jan Nijendijk  

Vanmorgen  een wandeling gemaakt over de Elspeetsche Heide. Mooi weer en een paar leuke waarnemingen: 

zwarte kraaien, buizerd, veldleeuwerikken, graspiepers, watersnip, klapekster.  

21:39 22-10-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 22/10/2011 Delta Schuitenbeek-west 

Rond 18 uur, in de late zonneschijn, ca 600 wulpen op de slaapplaats en nog ca 50 op het grasland (Putter polder) vlakbij. 

De slaapplaats bevindt zich op een ondiepte die een deel van het winterhalfjaar droog kan vallen. Nu kon je alleen aan de wulpen zien dat die 

ondiepte er is. Doordat het winterpeil lager is dan het zomerpeil, onstaan 's winters slikbanken en ondieptes. In maart worden de wulpen 

afgelost door grutto's (zie tellingen in deze rubriek). 

In Delta Schuitenbeek-oost géén wulpen vandaag (NB de grutto had daar in het voorjaar wel een tweede slaapplaats). 

Op Nuldernauw en DS-oost o.a.  veel smienten; vooral Nuldernauw oostelijk van de N301 ligt "vol". 

DS-oost verder o.a. 1 grote zilverreiger ter plaatse en een tweede ex. vliegend in die richting.  

20:17 22-10-2011 

Michiel de Vries  

Vandaag bij de natuurtuin in Harderwijk een vuurgoudhaantje gezien en bij een van de strandjes vloog een ijsvogel over het water.  

20:00 22-10-2011 

Michiel de Vries  

Afgelopen zondag voor een paar dagen naar Duitsland geweest. Op de heenweg in de omgeving van Diepholz langs geweest voor de kraan vogels. 

Voordat we gingen eerst met Benno overlegd of het de moeite waard was er heen te gaan. Volgens Benno was het nog wel vroeg.Toch zijn we 

maar gegaan. Benno had mij uitgelegd waar ik het beste heen kon gaan. 

Bedankt daarvoor Benno want het was de moeite waard. Op een plek zaten en vlogen er wel z'on 300 tot 400 kraanvogels om ons heen. Prachtig 

gezicht. 

In november zullen er wel meer kraanvogels zijn maar voor mij en mijn vrouw was dit al een belevenis.  

19:04 22-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vaste plaatsen in Roggetbotse bos en bosje bij de Ketelbrug uitgevlooid op zangertjes. 

Roggebot vaste pad aan NO zijde groep Staartmezen en 2 Tjiffen. 

Bos van de Kamperhoek lang moeten zoeken voor mezengroep. Uiteindelijk in luwe hoek in het zonnetje een grote groep Staartmezen/Pimpels 

met enkele Koolmees en Matkop. Daarin ook 1 Tjiftjaf, 1 Vuurgoudhaan en 1 Bladkoning. Bladkoning alleen gezien, riep niet, uiteindelijk uit oog 

verloren toen ie een wat hogere eik in vloog. 

12:20 22-10-2011 

Jan Nijendijk  
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Het waterschap heeft het riet langs het fietspad bij het vogeleiland gemaaid. De IJsvogel zat heerlijk met zijn kop naar de zon zich op te 

warmen.  

18:43 21-10-2011 

Martin Jansen  

Vergeten in voorgaande bericht: 

Bad Hoophuizen 1 Geoorde Fuut (ad, ruiend naar winterkleed) bij het ZW piertje. Ook een IJsvogel bij de beek aan de NO kant.  

18:37 21-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag een rondje randmeren: 

Veluwemeer Kleine zwaan 123 vogels, geen jongen (slechts 4 op brede deel, daar ook vrijwel geen Knobbels). Nabij de Kerkdijk een gemengde 

groep Chileense/Euro Flamingo's met 4 juvenielen, 2 zeker bij Euro's. 

Ter hoogte van de Lage Bijssel 1 Ruigpootbuizerd (1 kj). Daar ook een adulte Zeearend, ging in een boom zitten aan oever Veluwemeer. 

Regelmatig naar ZW trekkende Buizerds en Sperwers. Op Bad Hoophuizen veel mezengroepen uitgekamt. 1 roepende Bladkoning, helaas vogel 

niet in beeld gehad, kon het beestje niet vinden. Ook nog 7 Tjiftjaf, 2 Glanskoppen (daar niet algemeen). Verspreid over 2 groepjes ca. 10 

Appelvinken. 

Drontermeer 128 Kleine zwaan (9 juv).  

21:24 20-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Visvijverweg O-Flevo 1 Ruigpootbuizerd (08:30 uur). 

Vanmiddag IJsselmeerdijk bij Flevocentrale opnieuw een Ruigpootbuizerd, ook weer 1 kj. Drontermeer 152 Kleine Zwaan waarvan 12 juv. en een 

geringde vogel (014E). Was sinds 17 oktober aanwezig op Vossemeer. Vogel is in 2009 als 1 kj geringd in O-Flevo (Stobbeweg), later die winter 

bij Zalk en ook vorig jaar aanwezig in onze regio (Ellerweg bij EB-brug en 2e deel winter bij Zalk).  

17:43 20-10-2011 

Evert Meijer  

Yes!!! De Ijsgors was er echt één!  Roepje komt overeen met sonogrammen en  is goedgekeurd door waarneming.nl!!  

 

Vanochtend toen ik wegfietste werd ik bijna gelijk teruggeroepen door een barmsijs, en gelukkig, een Kleine barmsijs liet zich even bekijken in 

een berk. Kort hierna doorvliegend, alle berken nog even langsgegaan, dit leverde nog een Tjiftjaf op. 

 

Bij de Schapendrift een groepje Kramsvogels. Kort hierna 8 overvliegende Boomleeuweriken. Hierna geprobeerd een Bokje te vinden. 

Ondertussen hoorde ik weer 2 Barmsijsen, kort in vlucht in beeld gehad, meende lichte vleugelstrepen te zien, hierna vielen ze voor me in in 

een den, maar was net te laat om ze in beeld te krijgen en vlogen ze door. Onzekere Grote Barmsijs dus... Nog 2 Watersnippen en een stel 

Rietgorzen en Geelgorzen, maar geen Bokje.  

21:33 19-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend polder Oosterwolde vanaf de Zomerdijk een jagende Ruigpootbuizerd (08:15 uur).  

21:16 18-10-2011 

Evert Meijer  

Vanavond op 2 locaties een Steenuil, 3 uilensoorten op een dag dus!!  

 

Aangaande Wolbert tegen mij zei dat er weinig/geen verschil zit in geluid tussen Kleine en Grote Barmsijs, heb ik net nog even het geluid van 

Grote Barmsijs gecheckt. Dit komt wel erg overeen met Kleine. Heb de waarneming gewijzigd naar Barmsijs spec. (had alleen het geluid van 

Kleine paraat, en dat kwam overeen, maar Grote dus ook...) 

 

PS. Weet iemand of er verschil tussen de beide soorten zit in roep, of moet je de soort ook echt zien (bijvoorbeeld vleugelstrepen ofzo)?!  

19:50 18-10-2011 

Wolbert Hermus  

Op de heenweg naar Elspeet ook nog een Klapekster gezien bij de Westeindse heide. Overigens, het gebiedje waar we waren voor de Grote 

pieper heet Zuidbroek.  

@ Evert, leuke foto's! Is tenminste duidelijk op te zien wat het is ;).  

18:40 18-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Ketelmeerdijk 1 Ruigpootbuizerd, 1 kj vogel.  

17:40 18-10-2011 

Evert Meijer  

Vandaag een super leuke middag doorgebracht met Wolbert. Aangaande er een Grote Pieper was gemeld bij Apeldoorn, dachten wij dat we die 

gewoon even gingen vinden. Ik denk iets van anderhalf uur het gebiedje doorgestruind, van alles gezien maar geen Grote pieper.  

De leuke dingen waren wel Grote zilverreiger, Watersnippen, Rietgorsen, groepje van ong. 40 Graspiepers en het allerleukste was een Bokje! 

Voor ons allebei een goede soort. (Voor mij de 2e!) 

Hierna hebben we ons gericht op de uilen, als eerste 4 Ransuilen!  
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Toen naar een plek gegaan waar een Bosuil zou moeten zitten. Helaas was die verhuisd en zaten we naar een verlaten boom te kijken... 

Om dit goed te maken nog even langs dé Kerkuil van Elspeet gegaan. Vanavond nog maar even naar een Steenuil, dan heb ik 3 uilensoorten op een 

dag! 

 

 
17:14 18-10-2011 

Jan van Os  

Zondagmiddag op de dijk bij Zuiderzee zuid een zeearend overvliegend richting Hans en Grietje. 

Vanmiddag in de Akkervaartpolder een honderd brandganzen maar er zit een voor mij onbekende gans tussen met een sperwitte kop en ong. 10 

goudplevieren.  

12:17 18-10-2011 

Dimitri  

Welkom Hans! 

 

Volgens mij heb ik je naam wel eens hier en daar voorbij zien komen. Hopelijk ontdek je nog een paar mooie soorten voor onze! prachtige regio!!  

21:35 17-10-2011 
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Hans Bossenbroek  

Hoi allemaal,  

 

Sinds twee weken woon ik op de Veluwe en wel in Epe. Voorheen was ik een behoorlijk fanatieke twitcher maar intussen rust ik een beetje op 

mijn lauweren. Per 1 oktober ben ik in dienst bij Jeugd met een Opdracht als communicatiemedewerker. Inmiddels heb ik de Renderklippen 

gebombardeerd als mijn nieuwe 'local patch'. Tot nu toe nog niet echt spannende dingen gehad, maar welllicht in de toekomst. 

 

Gr. Hans  

21:15 17-10-2011 

Evert Meijer  

Dan zal ik hier ook maar even verslag doen van een rustige ochtend die uitliep op een spannende middag en avond en wat nog steeds spannend is! 

Vanochtend richting Harderwijk gegaan om wat leuke plekjes af te gaan. Het hoofddoel was de Kapiteinshut om daar de eenden af te kijken. Op 

de heide Schapendrift 2 vrouwtjes Blauwe kiekendief jagend. Bij Harderwijk eerst het stukje in de bocht van de Knardijk (andere kant van de 

haven) afgekeken. Hier zaten erg veel Kuifeenden, Tafeleenden en wat Krooneenden. Daarna het Harderbos ingegaan. Hier ontzettend veel 

Koperwieken, Sijsjes, Kramsvogels en het leukste waren 4 Kleine Barmsijsen die luid roepend over kwamen. Helaas lukte het me niet om de 

Kapiteinshut te vinden. Ook wel leuk waren 8 Smienten die roepend over kwamen. Toen naar de haven gegaan. Hier was het redelijk saai. Wel 

leuk dat er in één berkenboom iets van 10 Tjiftjaffen zaten die de ene rups na de andere er uit haalden! 

Op de terugweg op het Veluwemeer nog 2 Dodaarzen.  

Toen langs de Schapenweide gegaan om te kijken of al Kramsvogels zaten. Dit was het geval. Opvallend dat het luchtverkeer erg druk was met 

Vinken, Kepen, Sijsjes etc. Toen hoorde ik een vreemde 'tjilp'. Nee, geen Duinpieper of Grote pieper, maar wat wel?! 

Snel de camera gepakt en kon nog één roepje er op krijgen. Toen ik thuis kwam snel op het forum van waarneming.nl gezet. Al snel een reactie 

dat het waarschijnlijk om een Ijsgors/Sneeuwgors ging. Aangaande ik de vogel een poosje in de kijker had en geen wit had gezien was 

Sneeuwgors eigenlijk uitgesloten, IJsgors dus?! Ik heb mezelf al goed kunnen overtuigen maar of het voldoende is...?! Erg spannend.... (het zou 

namelijk soort 255 zijn en jaarsoort 225 (doel 2011)!! )  

Voor degene die mij kunnen/willen helpen in de ondersteuning, kijk hier: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=166913.0 

Vanmiddag naar Staverden geweest. Hier 2 Grote gele kwikken. Langs het Allee leuk groepje met Goudhaan, Vuurgoudhaan, Staartmezen, 

Sijsjes, Boomklever en Boomkruipers.  

20:37 16-10-2011 

Gerard van Dijk  

Putter polder/Nuldernauw/delta Schuitenbeek. Zo. 16/10/2011, 11-13h 

Blokje tussen Arkervaart en N301 ca 40 goudplevieren tussen ca 200 kieviten. Rest van de polder niet bekeken. Voorts 1 grote zilverreiger. 

Dijk: biddende torenvalk. 

 

Nuldernauw en Delta Schuitenbeek-west.  

Honderden smienten (nog niet uitgekleurd) en kuifeenden (aantallen zelfde grootteorde); 3 man pijlstaart; 2 man wintertaling; slobeend man 

uitgekleurd en een eclipskleed; krakeenden 

 

Delta Schuitenbeek-oost  45 kolgans op het water en ca 300 grauwe gans; 100-200 gg op grasland; later vetrrrok groot deel van Delta S--> 

polder ook. 

2 Indische ganzen. 

Groepje zwanen slapend, enkele kleine zw. koppen gezien--> reken 15 kleine zw. 

14 uur Deuverdense weg weer de 2 steenuilen in de zon. 

19:59 16-10-2011 

Gj van Dijk  

Er kwamen op het eind van de middag een paar belletjes roofpieten voorbij. Langs ketelmeer gezien rode wouw. Aan het eind van de middag 

kwamen ze neer. Op een Paar tarwe percelen net achter de keteldijk een stuk of 15 buizerds, 2 torelvalk, slecht valk, grauwe kiek, meerdere 

ruigpootbuizerds, 4 vrouw blauwe kiek. toetje op het eind van de dag. Leuk om te zien dat ze ongeveer 30 meter van elkaar gaan zitten. 

Vanmorgen in de hoenwaard ook een tiental buizerd, 1 ruigpoot, zeearend en de slechtvalk weer op de mast.  

18:16 16-10-2011 

Rob Compaijen  

Ik heb er lang op moeten wachten, maar nu dan toch eindelijk weer eens een betere waarneming dan Martin (;)): zojuist (samen met Anne) 3 

Rode Wouwen richting ZW, langs de Haerderweg te Doornspijk. Schitterend te bekijken in het avondlicht.  

16:18 16-10-2011 

Martin Jansen  

Zojuist een Rode Wouw over ons huis richting zuidoost. Ook heel veel Buizerds af zeielend richting zuid (tientallen in half uurtje).  

12:57 16-10-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een poosje vanuit de tuin gevogeld, dit leverde 28 soorten op in en om de tuin. Leukste waren groepje van 4 Appelvinken en 2 

overtrekkende Boomleeuweriken.  

Hierna naar de Elspeetsche heide gegaan; veel trek van Veldleeuweriken, groepje van 8 Buizerds, jagende Blauwe kiekendief boven de 

Schotkamp en bij de Schapendrift een Klapekster.  

22:07 15-10-2011 

Evert Meijer  

Van de 3e 'Ruigpootbuizerd' nog een foto kunnen maken. Alleen viel me op dat de buik helemaal niet echt donker is op de foto (ook niet op gelet 

in het veld). Op waarneming.nl verandert naar Buizerd. Wat denken jullie van deze rover?! 

21:17 15-10-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend moest ik nog even terug naar de heide (Elspeetsche heide dus!), aangaande ik m'n telescoopdoppen kwijt was door de haast. 

Gelukkig zijn er nog mensen die Wolbert heten en die doppen gewoon vinden! Toen ik de heide opfietste zag ik al snel weer een 

Ruigpootbuizerd. Dit was rond 12 uur. Aangaande Wolbert de Ruigpoten kort daarvoor een eind weg had zien vliegen denk ik dat dit een 3e 

exemplaar was! Deze schroefde ook omhoog waardoor mijn oog werd getrokken naar een groepje rovers..., wat Buizerds bleken te zijn,  het 

bleef niet bij een groepje en ik denk dat ik er totaal vandaag 75 had!  

Vanmiddag naar monding Hierdensebeek geweest. Opvallend weinig watervogels. Het leukste waren 6 voorbijvliegende Brilduikers. Op de 

terugweg langs het fietspad tussen Hierden en Stakenbergweg een enorm grote groep Vinken en Kepen.  

21:04 15-10-2011 

gj van Dijk  
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VAnmiddag voor de kateinshut veel kuif eenden en minimaal 80 manetjes krooneend geteld. Maar er zaten er wel 100 denk ik. Ook een 

klapekster.  

19:13 15-10-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten eindelijk weer een IJsvogel gezien. Even later bij de Nodbeek ook een IJsvogel, rustend op een paaltje. In de 

omgeving zo'n 10 Grote zilverreigers tp en overvliegend. Verder veel trek van lijsters, meeuwen en ganzen. 

Hierna met m'n vriendin naar de Elspeetsche heide. Al vrij snel vanuit de verte een rover opgepikt die regelmatig aan het bidden was. Dit bleek 

een Ruigpootbuizerd te zijn, kwam van NO aanvliegen. Zo'n 20 min. later kwam er vanuit de zelfde richting wederom een Ruigpootbuizerd aan. 

Zelfde patroon, paar keer bidden en strak overvliegen richting het bos. Vijf minuten daarna een groep van ca 30 Buizerds vanuit Noord, hoogte 

winnend en hard overvliegen. Boven de Schotkamp zag ik ze weer hoogte winnen.  

18:45 15-10-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 15/10/2011 eandmeer Nijkerkernauw ter hoogte van stoomgemaal Arkemheen: 

op het water rustende en poetsende grote jager. 

Mijn aandacht werd er op gevestigd doordat hij een paar keer werd aangevallen door meeuwen. Een grote donkerbruine vogel, ongespikkeld, 

met grote rechte (grijze of donkere) snavel. Bij wegvliegen opvallende witte vleugelstreep/vlek. Geen tekening op kop-> waarsch. juv. 

Op de zeedijk een tapuit. 

Tussen Arkervaart en N301 : 1 grote zilverreiger. (De grote aantallen van onlangs niet meer gezien maar niet de hele polder kunnen overzien)  

15:22 15-10-2011 

J. Vreekamp  

Klapekster tp Galgenberg. Fotos op waarneming. Verder zeer veel trek daar te zien op heide.  

14:35 15-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend watervogeltelling gedaan (Sovon telling, doe alleen de zwanen). Veluwemeer 105 Kleine zwaan. Extreem lage aantallen Knobbels, 

1289. Is nog ongeveer 30% van aantal 4 jaar geleden. Verder nog een late Boerenzwaluw en een Ruigpootbuizerd over ri. zuid. 

Drontermeer 97 Kleine zwaan, waarvan 1 familie met 4 jongen.  

11:20 15-10-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend super ochtend op heide Schapendrift. Ruim anderhalf genoten van 2 Ruigpootbuizerds, 2 Blauwe kiekendieven, 1 Klapekster, Grote 

lijsters, Kramsvogels, Koperwieken, Kepen, Vinken, Geelgorzen, Watersnippen etc. De Ruigpootbuizerds erg goed gezien, met dank aan m'n 

telescoop! Rond half 10 de eerste ontdekt op een vliegden. Rond 11 uur de laatste kwijt geraakt bij de Schapenweide... Super!!  

Weinig moeite gedaan om foto's (kheb 2 prutplaatjes waar niks op te zien is) te maken omdat het door de telescoop, ondanks de afstand, zo 

ontzettend gaaf was!! Krijg net sms dat Wolbert er eentje heeft!  

21:54 14-10-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 79 Kleine zwaan. 

Veluwemeer 41 Kleine zwaan, ca. 20 Brilduikers. Afgelopen woensdag ook nog 2 vrij late Zwarte sterns op Veluwemeer.  

21:58 13-10-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond in de omgeving van het Rietland Elburg een Grote zilverreiger en een IJsvogel. Op het Drontermeer een grote groep Kuifeenden, met 

al redelijk wat Smienten er tussen (prachtig weer die fluittonen!). Over de Kamperdijk enkele groepjes Veldleeuweriken en in de verte waren 

enkele tientallen Goudplevieren vliegend te zien.  

20:46 13-10-2011 

GJ van Dijk  

Dag Evert neem even contact op met Harry van Diepen van de kerkuilen werkgroep. Die kan je in contact brengen met een controleur in de 

buurt van Elspeet. Groeten Gerrit jan 

19:24 13-10-2011 

Evert Meijer  

Vandaag was het weer goed en genoeglijk om de afstand naar school af te peddelen. De groepjes Koperwieken en Kolganzen klonken als muziek 

in de oren!  

Vanmiddag uit school wat meer tijd genomen en nog even langs wat interessante plekjes gefietst. Dit was wel leuk met m'n eerste Kepen dit 

najaar. In de beroemde larikspercelen groepjes Sijsjes en ook Kruisbekken. Niet echt iets verdachts gehoord. Maar wel fijn dat er in elk geval 

'normale' Kruisbekken zitten! 

Vanavond werd m'n avondeten 'gestoort' door een telefoontje dat er een uil in een schuur zat. Dit leverde een fraaie Kerkuil op!! En aangaande 

ik lange tijd veel te weinig op deze site geschreven heb voeg ik maar een tekening toe (een foto kun je het toch eigenlijk niet noemen !!) Maar 

heel serieus, dit is een nieuwe plek voor Elspeet, er liggen er veel braakballen maar geen nestkast. Weet iemand hoe ik aan een goede 

Kerkuilenkast en (door iemand anders gevraagd) een Steenuilenkast kan komen? 

10:48 13-10-2011 

Gerard van Dijk  

13/10/2011 Kampenlandschap onder Nijkerk 

Vanmorgen 9 uur  7 reeën (1 bok) op groot graslandperceel; ze zitten hier 's zomers, als de aanpalende maïs dekking biedt. Deze was inmiddels 

geoogst, maar desondanks- 

Nabij Diermen lopen de aantallen "veldreeën" 's winters op tot bijna 40. 

SteenuilenOm 9 uur twee steenuilen op het dak van de al jarenlang bezette schuur aan de D. weg. 

Dit voorjaar ook-zoals gemeld-een steenuil boven de nestkast op een erf aan de Donkere Steeg. 

Kortgeleden een steenuil aan het Kokkeveld (een paar honder meter van eerstgenoemd territorium) 

Ca twee weken daarvoor een roepende (hondachtig geluid) steenuil aan de Bloemendaalse weg, weer een paar honderd meter verder. 

Het zou best kunnen dat laatstgenoemde twee waarnemingen op nieuwe plekken betrekking hebbenop nog zwervende uitgevlogen jongen. Wie 

weet daar meer van? Het kunnen ook altijd over het hoofd geziene exemplaren zijn. 

Tenslotte een sperwer, opgemerkt door de bekende kreet van 'begeleidende'kraaien, die deze laatste laten horen als er veen roofvogel in de 

buurt is (gaat vrijwel altijd op).  

20:17 12-10-2011 

Wolbert Hermus  

Afgelopen zondag de eerste Keep weer gezien. Foeragerend op maïsveld naast onze tuin, tussen tientallen Vinken.  

Zojuist een Bosuil roepend vanuit de bosrand. Vijf minuten lang gehoord, reageerde veelvuldig op mijn imitaties. Erg leuk om zolang te horen!  

17:55 12-10-2011 
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Martin Jansen  

Vanmiddag op zowel Drontermeer als Veluwemeer de eerste Kleine zwanen weer terug van ver. Drontermeer 21 exemplaren, smalle deel 

Veluwemeer 14. 

Drontermeer 2 Pontische Meeuw, Veluwemeer 1 Pontische Meeuw.  

19:04 08-10-2011 

Benno van den Hoek  

Ons lid Rein Top meldt mij zojuist dat hij afgelopen donderdag een Bladkoning heeft gehoord en gezien bij de oude afgraving, halverwege de 

Molenweg richting Wapenveld.  

17:30 08-10-2011 

Martin Jansen  

N.a.v. vorige bericht: tekst bij foto vermeldt Stormvogeltje, toont ook iets van witte band op ondervleugel wat bij juv. Stormvogeltje hoort. 

Echter ook grijs op bovenvleugel = Vaaltje. Zal wel gecorrigeerd worden. Vandaag ook een Vaaltje op IJmeer en weer een aantal bij de 

Flevocentrale.  

17:20 08-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend is er een Stormvogeltje gezien bij de Flevocentrale, zie foto trektellen.nl  

13:11 08-10-2011 

Martin Jansen  

Gisteren zijn er in onze regio bij de Flevocentrale weer enkele zeevogels gezien, 1 Vorkstaartmeeuw, 4 Vaal Stormvogeltjes een Grote- en 

Middelste Jager. (zelf was ik op Ameland voor o.a. 1000+ Jan van Genten, ruim 200 Grote Jagers, wat pijlen, paar Kleinste Jagers, 4 

Vorkstaarten, bizar!).  

17:17 05-10-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten een groep eenden. Voornamelijk Kuif en Tafeleend, 1 Krooneend en wat Smienten, daar ook 2 Kluten foeragerend. 

Bij de landtong achter Hoophuizen 3 Geoorde futen, dichtbij zwemmend. Ook nog zo'n 17 Dodaarzen, Baardmannen, 31 Brilduikers en verderop 

vanuit de rietkraag een roepende Waterral. Op de camping zelf vrij rustig, wel een klein aantal Appelvinken.  

13:41 05-10-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend eindelijk weer eens Witoogeenden in de groepen duikeenden op het Drontermeer. 2 stuks, in luwe hoekje achter het Rietland. Man 

en vrouw of juveniel. Verder 18 Krooneenden, 7 Rosse Stekelstaarten en ca. 1500 Tafeleenden en 500 Kuifeenden.  

06:53 05-10-2011 

Wolbert Hermus  

Zojuist de eerste uilensoort op de tuinlijst kunnen bijschrijven,een Steenuil roepend vanaf een naburige boerderij.  

15:35 03-10-2011 

Benno van den Hoek  

Gisteren tijdens de Birdwatch waren de overtrekkende Roodkeelpieper en Grauwe gors (tussen 8.00 en 9.00 uur) de spreekwoordelijke 

'krentjes'. Beide soorten zagen we hier nog niet eerder tijdens voorgaande tellingen. Meest getelde soort is de Graspieper geworden (345 ex.), 

2e werd de Kolgans (108 ex.) en de 3e plaats was dit jaar voor de Kokmeeuw (92 ex.). In tegenstelling tot eerdere jaren werden nu alleen de 

overtrekkende vogels geteld. Iedereen bedankt die dit jaar mee heeft gedaan!!  

20:48 02-10-2011 

roel pannekoek  

Tijdens de Birdwatch 2011 vandaag aan de Zomerdijk tussen Elburg en Noordeinde vielen de overtrekkende Kolganzen al op. Weer thuis in 

Harderwijk bleef het ook continu doorgaan. Steeds weer groepen van meestal tussen de 30 en 40 ganzen die in formatie overtrokken. Niet 

bepaald een beeld dat je associeert met zomerse temperaturen van 25 gr.!  

20:25 02-10-2011 

Gerard van Dijk  

Bizar kopieergedrag merelIn onze tuin zit een gehandicapte merel, waarvan één poot achteruit steekt. Vermoedelijk gepakt door een kat en 

ontsnapt. Onlangs ook een wijfje en een jong zonder staart: vermoedelijk idem. 

Het gehandicapte mannetje rust noodgedwongen vaak op zijn buik.Hij leeft van neergelegde peren en rozijnen. 

Een nieuw mannetje dat dit territorium ook graag gebruikt en weinig weerwerk krijgt van het verzwakte exemplaar, ging ook op zijn buik liggen, 

net als de rechtmatige eigenaar van het territorium. Wellicht een manier om de baas na te apen óf om voeren uit te lokken. 

(wie trekt zijn neus op voor merels?).  

20:13 02-10-2011 

Gerard van Dijk  

Zondagavond 2/10/2011 Arkemheen , 19-19.30 uur ca 19.15 zon onder) 

 

In totaal 34 grote zilverreigers in het overziene deel van de polder. 

Tussen Arkervaart en boerderij De Ark 4 ex. 

'Natuurgebied' tussen De Ark en De Wiel (=wetering achter gemaal): 7 ex. 

'Natuurgebied'ten westen van De Wiel ('de driehoek') ditmaal 0 ex. 

Ten zuiden van de Nekkeveldse weg en vermoedelijk allemaal te noorden van de Bontepoort(se weg) 23 ex, bijna allemaal staand of jagend op 

grasland, 16 ex daarvan op zo te zien recent gemaaid land. 

Bij vertrek om 19.30 uur was het nog goed licht. Geen slaaptrek gezien. 

In De Driehoek wel 1 ooievaar  

21:14 30-09-2011 

roel pannekoek  

Afgelopen dagen 'zingende' Tjiftjaf in de tuin en vanavond voluit zingende Boomleeuwerik op de Uddelse hei. Ook mooi een roedel herten 

kunnen bekijken totdat een piloot.... herstel: taxichauffeur van een legerhelicopter het nodig vond er laag overheen te jakkeren, waarna de 

beesten een sprint trokken het bos in.  

23:20 29-09-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag bosje Kamperhoek minimaal 3 Vuurgoudhaantjes en wat Tjiffen. Bos Roggebot alleen wat groepen Tjiftjaf en de eerste 

Goudhaantjes daar. Nu met het goede trekweer is de samenstelling van de groepen in die bosjes dagelijks anders, leuk om te volgen.  

20:43 29-09-2011 

Evert Meijer  
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Gisteravond in de buurt van Staverden een Kerkuil. Zat in een open kapschuur. Toen ik er in keek vloog hij/zij de nestkast in. Na paar minuten 

wachten kwam die er weer uit gevlogen. Echt gaaf!! 

15:53 29-09-2011 

Wolbert Hermus  

Vandaag langs OVP en Lepelaarsplassen gegaan. Vanochtend vroeg (6.30) al bij de Praambult voor burlende Edelherten, deze begonnen rond 

7.00u met burlen. Erg leuk te bekijken zo 's ochtends vroeg! Hierna naar de Lepelaarsplassen. Bij de hut 'Oeverloper' 8 Dodaars, 1 IJsvogel en 

groepje overvliegende Baardmannen. Bij de 'Kiekendief' meteen al succes. De Kleine waterhoen werd namelijk weer gezien toen wij de hut 

binnenliepen. Krappe 10 min. goed gezien! Op de terugweg hoorden we langs het fietspad een roepende Waterral.  

Bij de Lepelaarshut 1 Havik, 2 Wilde zwanen, Waterral en een groep van 21 Baardmannen.  

Terug bij de Grote Praambult een groep van 17 thermiekende Ooievaars en een Grote gele kwikstaart overvliegend. Bij het bankje in het gras 

lieten ook nog 2 Wezels zich even zien. 

 

P.s. ik ben mijn ANWB-vogelgids bij datzelfde bankje vergeten (kwam ik bij thuiskomst achter), als iemand daar toevallig heengaat en het boek 

ligt er nog; graag meenemen en even laten horen ;).  

23:14 28-09-2011 

Jaap Denee  

En dit is een van de Vuurgoudhanen van vanmidaag. De vogel bleef gedurende enkele seconden precies met zijn kop in een straaltje zonlicht 

zitten: 

 
21:12 28-09-2011 

Jaap Denee  

De Bladkoning van Trintelhaven:  

16:16 28-09-2011 

Jaap Denee  

In de Trintelhaven (hoewel wat verder weg, nog steeds Flevo) vandaag erg veel zangertjes met o.a. een Bladkoning, een overvliegende Grote 

pieper (niet door mijzelf gezien, maar door een vogelmaatje van me), een stuk of tien Vuurgoudhanen en veel Zwartkoppen, Tjiftjaffen, een 

Fitis, wat Gekraagde roodstaarten, Tuinfluiter en Braamsluiper (de laatste twee niet door mijzelf gezien). Leuk vogelen dus. Ik zal vanavond 

een fotootje plaatsen.  
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15:07 27-09-2011 

Martin Jansen  

In late ochtend / vroege middag vaste paadjes in bosje Kamperhoek en Roggebotse bos afgeweest. 

Kamperhoek nog een Braamsluiper, 2 Matkoppen en wat Tjiffen, stuk of 15. 

Roggebotse Bos het vaste Phyllo-paadje 1 Matkop, 6 Sijzen, 2 Appelvink, 2 Goudvink, 1 Zwartkop en in een groepje Tjiftjaf en 

Pimpel/Koolmezen 1 BLADKONING. Had ik nog niet verwacht. Eerst 1x horen roepen, daarna nog een half uur moeten zoeken voordat hij in 

beeld was (nog veel blad aan bomen).  

16:34 26-09-2011 

Evert Meijer  

Afgelopen zaterdag nog een keertje Hulshorsterzand afgestruind. Helaas was het weer een kansloze zaak aangaande de Duinpieper, die ik voor 

dit jaar wel kan vergeten... 

Tijd voor de zangertjes!!! 

Op een heideven op de Elspeetsche heide een Dodaars.  

 

13:01 26-09-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Ketelbrug 1 Blauwe Kiek, Slechtvalk en Grote Gele Kwik. 

Bosje Kamperhoek erg veel Tjiffen, soms 10 in 1 struikje. Maar liefst 8 Vuurgoudhaantjes ( en geen goudhaantjes!). De vele Zwartkoppen van 

de laatste dagen nu weg.  

08:54 26-09-2011 

Benno van den Hoek  

Zondag eind van de middag nog even aan het 'vlooien' geweest langs de achterrand van het Rietland Elburg. Dit leverde weinig kleine pietjes op, 

alleen wat Tjiffen en Fitissen, wat mezen (Kool/Pimpel) en een paar Gaaien (al trek?). Vanuit het rietland 2 roepende Waterrallen en een 

langsvliegende Grote zilverreiger. 

21:24 25-09-2011 

Gerard van Dijk  

Arkemheen, zondagavond 25/9/2011, ca 19 uur. 

Wijde omgeving van het stoomgemaal, in hoofdzaak het "natuurgebied" aan weerszijden van De Wiel maar deels ook ten zuiden van de 

Nekkeveldse weg: 

20 of meer grote zilverreigers. 

Ze zaten nog verspreid in de polder, nog niet op slaaptrek. 

Verder vrij veel (zeg: honderden) grauwe ganzen in de polder achter het gemaal.  

19:39 25-09-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna in het bos veel activiteit van mezen. Vooral Glanskop en Zwarte mees vielen erg op, in de groepjes ook wat 

Matkoppen gehoord (stuk of 5). Bij het heideveld 2 Raven tp. Op de terugweg vloog er een groep van 9 Raven over, later vlogen er weer 2 de 

andere kant op en deze gaven een leuke luchtshow.  

Vanmiddag een roepende, over onze tuin vliegende Kleine bonte specht (tuinsoort 47).  

11:47 25-09-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Ketelbrug 8 Grote Gele Kwikken en IJsvogel als meest opmerkelijk. Helaas bleef de wind wat achter. In bosje van de 

Kamperhoek veel Tjiffen, Zwartkoppen en diverse soorten mezen. Verder 1 Vuurgoudhaan.  

14:04 24-09-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Ketelbrug 1 juv Roodpootvalk, eerst wat jagend voor de post, later dichtbij door naar ZW. Verder 3 Grote Gele Kwikken, 

een Visarend, Wespendief, 2 Raven. 

Op de plaat in het Vossemeer 4 Reuzensterns.  

22:16 23-09-2011 

A. Morzer Bruyns  

Vanmiddag nog even naar Polsmaten geweest, erg rustig op het water. Maar voor het eerst sinds lang tijd weer een fourigerende ijsvogel 

gehoord in  de sloot voorlangs de hut. Mijn dag is al goed.  Verder vloog nog een bruine kiek (vrouw) over het riet. Ben er vorige week ook even 

geweest, en zag toen 2 visarenden  doortrekken. Beide vlogen achter elkaar aan, met ca. 1 km onderlinge afstand. En beiden doken in het water, 

de 1e was wel succesvol met een redelijke vis de 2e niet.  Mooi kunnen bekijken met goede belichting. De 1e visarend vloog een heel eind, 

richting Harderwijk met de vis in zijn klauwen. (kennerlijk geen erge honger)   

Een paar dagen geleden zag ik nog een vuurgoudhaantje (vrouwtje) in mijn 'vogelbadje'  zitten.  

Mooi vogeltje!  

22:21 22-09-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend even bij de Duintjes geweest, hier o.a. veel Tjiffen en 2 Matkoppen. Bij de Munnikensteeg een groep van 35 Gele kwikstaarten.  

20:54 21-09-2011 

Caro Baars  

Vanmiddag bij de sloot achter de Beethovenlaam in Nunspeet eindelijk naar zeer lange tijd weer een ijsvogel gezien!!  

17:52 21-09-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Hierden-Oostermheen 11 Paapjes, 8 Roodborsttapuit en 6 Tapuit.  

20:40 20-09-2011 

Evert Meijer  

Ik heb gisteren eveneens burlen geluisterd, met een mooie bonus van vrouw Bosuil aan de Oude Zwolseweg. Geniet maar van de opnames via 

deze link, die zo'n beetje al genoeg zeggen!! SUPER avond!!  

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/56872374 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/56874527  

18:59 20-09-2011 
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Wolbert Hermus  

Gisteravond bij de Stakenbergse heide een juv. Blauwe kiekendief, in de buurt van Elspeet al wat beginnende burlende Edelherten.  

12:21 20-09-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Elandweg nabij Dronten een juv. Blauwe Kiek (zondag werd daar een Steppekiek gemeld en zag er gisteren zelf een ringtail vliegen). 

Nabij Ketelweg een Kleine Zilverreiger. 

Vossemeer-plaat 9 Reuzensterns. In bosje bij de Kamperhoek erg veel Tjiffen en Pimpelmezen (nog geen (vuur)goudhaantjes etc). Verder daar 

4 Kleine Barmsijzen en 3 Grote Gele Kwikken overvliegend naar ZW.  

20:42 19-09-2011 

Jaap Denee  

Een plaatje van het Klein waterhoen van gisteren: toen liet de vogel zich gedurende ruim anderhalf uur in het licht van de ondergaande zon 

zien... 

 

 
12:13 19-09-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend even gekeken bij het Klein Waterhoen van de Lepalaarplassen. Liet zich kort zien aan overzijde van de hut (niet op vaste plek). 

Vloog later naar overzijde kanaaltje links van hut. M'n 2e, na in een grijs verleden een vrouw bij Korte Waarden / Veluwemeer.  

20:42 18-09-2011 

Martin Jansen  

Vandaag zijn er minimaal 2 Steppekiekendieven via onze regio naar ZW getrokken, beiden via de Flevopolder. Met nog steeds dagelijks vogels 

via Falsterbo (gisteren 5, vandaag 2) is dit iets om scherp op te zijn.  

18:11 18-09-2011 

Wolbert Hermus  

Net terug van Texel hier weer op pad gegaan, maar wel weer naar 'de kust'. 

Eerst bij de Bredeweg een groepje van 5 Tapuiten. Bij de Duintjes aangekomen een overvliegende Visarend met een vis in de klauwen, vloog 

richting ZO. Verder in de struikjes daar veel Zwartkoppen, minimaal 20 stuks. Op een weiland langs de Randmeerweg een groep van 81 Witte 

kwikstaarten, met 2 Gele kwikstaarten ertussen.  

Bij camping Hoophuizen een jagende Boomvalk. Even later landde er ineens een Sperwer op het gras met een Spreeuw in z'n klauwen. Erg gaaf 

om te zien! Grote paniek in de lucht en de Spreeuw nog een paar x horen roepen. 

13:09 18-09-2011 

J. Vreekamp  

De bosuil zat er vanmorgen ook nog. Prachtig.. 

10:28 18-09-2011 

Dimitri  

Mogelijk een Eleonora's valk in de OVP's bij de zeearend. Wordt nog gediscusieerd over een melanistische variant van een Boomvalk/ 

sllechtvalk/ torenvalk... 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/56809610  

22:06 17-09-2011 

Christien Mouw  

Vanmorgen tijdens het hoeden van de kudde schapen op de Stakenbergerheide, het groepje Boeren Zwaluwen dat er nog was, niet meer 

waargenomen. Wel de eerste groep Wilde Ganzen zien overtrekken, in zuidwestelijke richting.  

21:21 16-09-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag genoten van een prachtige Bosuil, die zat te pitten in een oude beuk in het Kloosterbos bij Wapenveld. De vogel liet zich in alle rust 

bekijken, maar volgde door zijn oogharen wel wat ik allemaal uitspookte daar beneden. Prachtig beest!! 
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21:11 16-09-2011 

Benno van den Hoek  

De Boerenzwaluwen zijn volop bezig met hun wegtrek naar het zuiden. De vangsten op de slaapplaats aan het Drontermeer bij Elburg zijn 

afgelopen week afgerond, met een totaal van zo'n 2500 vogels dit seizoen. Toch een ietwat teleurstellend resultaat in vergelijking met 

voorgaande jaren, zeker in het Jaar van de Boerenzwaluw. Mede door het mindere weer konden we pas laat in het seizoen beginnen (begin aug.) 

en vielen er veel avonden door slecht weer uit. Maar gelukkig gaat het hier om de kwaliteit en niet om de kwantiteit, dus we hopen weer op veel 

bruikbare gegevens, met name van de geloggerde vogels. 

mailto:bennovdhoek@hotmail.com


Een zeer opvallende vangst was onlangs een vogel die al in volledige rui was! Dit is heel bijzonder omdat ze dat in de overwinteringsgebieden 

horen te doen en niet tijdens de wegtrek hier! Zie voor meer info en foto's op onze site: 

boerenzwaluw.nl  

17:42 11-09-2011 

Johan Hettema  

Vanmiddag heide tussen Nunspeet/Elspeet een 7-tal raven overvliegend, een tweetal fraai buitelend langs/over/onder elkaar; het blijven toch 

prachtige vogels!  

09:09 11-09-2011 

Wolbert Hermus  

Nu pas ontdekt broedgeval, moet daar dus staan.  

08:56 11-09-2011 

Wolbert Hermus  

Wauw! 

http://waarneming.nl/waarneming/view/56695320 

 

Doortrek of nu pas broedgeval?  

19:42 10-09-2011 

Martin Jansen  

Omstreeks 18:30 uur een plevier over huis met veel kenmerken van Morinel. Kleiner als Goud/Zilver, iets snellere vlucht, vrij egaal (op afstand 

grijsachtig) getekend, geen vleugelstreep. Eerst over ri. west, enkele minuten later opnieuw over, maar toen ri. ZO. Helaas riep ie niet, 

onzekere waarneming, jammer.  

14:48 10-09-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend opnieuw geprobeerd een Duinpieper op m'n lijstjes te krijgen. Dit keer bij Harderwijk het nieuw stukje industrieterrein afgekamd. 

Dit leverde 15 Boompiepers, 40 Graspiepers, 10 Kneuen, 7 Witte kwikken, 4 Tapuiten, 20 Putters en 1 Torenvalk op. 

Ook het luchtverkeer in de gaten gehouden. Dit leverde (toen ik nog in Hierden) fietste 2 Boomvalken op en tijdens het zoeken 1 Wespendief, 

(erg lastig beest, alleen op silhouet kunnen determineren en dat lukte zelfs niet zonder vogelboek...) en ook nog stuk of 5 Gele kwikken. 

Toen was het weer tijd richting huis te gaan. Op de terugweg nog even stukje Hulshorsterzand meegepakt. Hier vloog een Boomvalk (nr 3 

vandaag!) deze liet zich zo geweldig mooi zien dat hij op een gegeven moment vol in m'n verrekijker vloog!! (niet letterlijk opvatten...) Hier vloog 

ook nog een Aalscholver. 

Toen ik terug naar m'n fiets liep zag ik in m'n ooghoeken iets de boom invliegen... Een Draaihals liet zich even mooi vrij zien, maar vloog toen 

een paar bomen verder. Ik heb geduldig staan wachten en even een mooie strofe kikikikiki geproduceerd. En ja hoor, daar zat hij/zij mooi vrij 

op een tak, bijna recht boven me!! Ach, het is de 5e pas dit jaar.... 
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13:56 09-09-2011 

Martin Jansen  

Gisterochtend nabij Houtribsluizen, Lelystad, 2 Dwergsterns. 

Gistermiddag IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale nog een vrij late Gierzwaluw.  

20:59 08-09-2011 

Gerard van Dijk  

Polder Arkemheen. 

Vanavond 8/9 om ca 19.45  uur 16 grote zilverreigers verspreid over het 'natuurgebied'(polder met natuurbestemming) aan weerszijden van 

de Wiel maar weldra verplaatsingen naar een bosje in "De Driehoek" (van SBB). Daar toen 10 zilverreigers opvallend in de bomen zittend, 

tevens nog 5 ex in De Driehoek en nog 1 ex ten oosten van de Wiel. Totaal 16 ex. Een vervolgbezoek zal moeten uitwijzen of dit een slaapplaats 

of een voorverzamelplaats is.  

NB Rond 20.30 uur was het bijna donker maar ik was ca 19.50 uur al vertrokken  

11:56 08-09-2011 

Jaap Denee  

Enigszins verlaat, maar wel interessant om hier even te melden: 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/56640946 (31 Reuzensterns op de Vossemeerplaat op 6 september door Anko Fokkens).  

21:15 05-09-2011 

Evert Meijer  

Gelukkig de Kleine Trap nog leuk kunnen zien zaterdag! Een kwartier nadat ik vertrok vloog die op..., degenen die ik op de parkeerplaats 

tegenkwam hebben het waarschijnlijk niet meer gehaald... 

Gisteren leuke show van 2 Raven boven de tuin, gevolgd door een 3e die strak door vloog. Blijven fascinerende vogels!!  

17:15 04-09-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Rietland-Drontermeer 1 Visarend (ad). 

17:15 04-09-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Landgoed Welna een Visarend in het gezelschap van 2 Raven. De Visarend cirkelde langzaamaan weg, de 2 Raven bleven 

rondvliegen boven de hei. Ook nog een jong Damhert gezien.  

13:24 03-09-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend ook nog gevogeld, dit leverde bij de duintjes meerdere zingende Zwartkoppen en een Grasmus op. Bij de Killenbeek een IJsvogel. 

Bij de monding Hierdense beek 1 rondcirkelende (richting N) Visarend en een Bruine kiekendief. Niet veel later nog een Visarend, jagend. Bij de 

Oostermheen 2 Tapuit, 1 Paapje en zo'n 30 Kneuen.  

Succes voor degenen die naar de Kleine trap gaan!  

12:24 03-09-2011 

Wolbert Hermus  

En kan ik dan ook mee?  

11:48 03-09-2011 

Evert Meijer  

Er wordt een Kleine trap en Witbandkruisbek gemeld op park Hoge Veluwe (Otterloosche kant). Zijn er mensen die er vanmiddag heen gaan en 

door Elspeet komen en mij eventueel ergens op kunnen pikken?! 

22:16 02-09-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Hulshorsterzand 26 Tapuit en 6 Paapje, 2/3 van gebied gezien. 

Verder wat Roodborsttapuiten, 17 Boomleeuwerik, 1 Veldleeuwerik en 1 Visarend overvliegend ri. ZW (ad. man). 

Vanochtend kort bij de Ketelbrug gestaan, ook daar erg veel Tapuiten (20+) deels ter plaatse en deels ri. zuid via de brug en dijk. Verder 2 

Boomvalk, 1 vrouw Wespendief, man Havik, Slechtvalk. 

In de avond van 30-08 nog 6 Reuzensterns bij Polsmaten.  

21:44 02-09-2011 

Wouter van Heusden  

Vanmiddag zag mijn vrouw 40 à 50 Ooievaars trekkend over ons huis (Beneluxlaan, Harderwijk). Ook regelmatig 2 Boomvalken de laatste dagen.  
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21:25 02-09-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag in de weilanden oost van Elspeet 6 Tapuiten, 2 Paapjes, 5 Roodborsttapuiten, 3 Boompiepers en 5 Geelgorzen.  

Vanavond o.a. schapenweides aan de Schapendrift gecontroleerd, in totaal nog 12 Tapuiten, 4 Paapjes en meer dan 20 Roodborsttapuiten. Ook 

erg leuk was een langsvliegende Koekoek! 

Heerlijk dit zomerweer!!  

19:37 02-09-2011 

Wolbert Hermus  

Zojuist 2 overtrekkende en roepende Zwarte ruiters boven onze tuin (Hulshorst, Barbarossa).  

22:59 01-09-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag rond 12.45 uur tot mijn verbazing 2 luid roepende Raven over het centrum van Oldebroek.  

16:00 01-09-2011 

Jaap Denee  

Vanmorgen kort gezocht naar de Witvleugelstern en snel gevonden op de paaltjes voor het haventje in 't Bovenwater. Vanaf de Grote 

Praambult vlogen twee Visarenden samen met een Bruine kiekendief (vr) en een Havik in een thermiekbel om vervolgens in ZW richting af te 

glijden. 

 

 
19:37 31-08-2011 

Jan van Os  

Ik weet het, het is behoorlijk ver van onze regio, doch wil het toch ff laten weten n.l. er zitten aan de haven van Blokzijl ransuilen, die rustig 

blijven zitten als je staat te kijken. 

Ze zijn te vinden als je het stadje inrijdt, direkt r.a. bij de haven en dan na ongeveer 125 meter. Soms zitten er veel. Afgelopen zondag waren 

het er drie. 

Misschien als iemand er langs komt een prachtig gezicht.  

17:05 31-08-2011 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag 1 visarend, 1 ijsvogel en 1 boomvalk bij Polsmaten vanuit de hut.  

16:19 30-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk via Bovenwater bij Lelystad. 1 juv. Witvleugelstern tussen ca. 55 Zwarte sterns.  

23:15 29-08-2011 

Benno van den Hoek  

De slaapplaats van Boerenzwaluwen in het rietland bij Elburg lijkt ineens helemaal verlaten. Vanavond vingen we nog een schamele 5 vogels, 

terwijl dat er vrijdag nog zo'n 200 waren. We moeten dus op zoek naar een nieuwe locatie waar ze wel zitten. Wel hadden we leuke resultaten 

met het lokgeluid van Gele kwikstaart. Vrijdag leverde dat 20 ringvangsten op en vanavond maar liefst 55 Gele kwikken!! We hebben af en toe 

wel eens een bijvangst, maar dit is absurt. Het gaf de avond toch nog'kleur, ondanks het baalgevoel van de ontbrekende zwaluwen en wat 

materiaalpech. Ook vlogen er nog een Boomvalk en een Grote zilverreiger langs.  

21:18 29-08-2011 

Martin Jansen  

Zojuist samen met Wolbert bij Polsmaten 13 Reuzensterns, Wolbert 2 Visarenden (ik was iets later, eerste gemist), 1 overvliegende en 

roepende Zwarte Ruiter, 3 Lepelaars naar ZW, 7 Grote Zilverreigers, ca. 20 Kemphanen, 1 Bruine Kiekendief. 

17:20 29-08-2011 

Martin Jansen  

Bij Ketelweg nabij Vossemeer 1 Kleine Zilverreiger en 2 Groenpootruiters. Vossemeer 1 Visarend. Drontermeer-Gelderse Sluis o.a. 8 

Pijlstaarten.  

20:45 28-08-2011 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer - Baai 1 juv. Geoorde Fuut en o.a. 37 Krooneend (23 man, 14 vrouw of juv).  

17:09 28-08-2011 

Benno van den Hoek  
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Zaterdagmiddag een mooi boottochtje gemaakt met familie; vanaf Kampen naar het Ketelmeer en via het mondingsgebied van de IJssel terug. 

We zagen hier o.a. een overvliegende Raaf, min. 25 Casarca's, 10-15 Grote zilverreigers, 2 Kleine zilverreigers en tenminste 2 Visarenden. Bij 

een 3e ex. konden we een dubbeltelling met een eerdere vogel niet uitsluiten. Deze vloog wel mooi langs, op ca. 30 m. van de boot, maar helaas 

met fel tegenlicht. Ondanks de crop was er in de nabewerking nog wel een leuk plaatje uit te halen: 

 
13:47 28-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Polsmaten 1 Visarend op 1 van de groene palen, een 1 kj vogel (lichte randen in mantel). Op dam 7 Reuzensterns waarvan 1 juveniel. 

Smalle deel Veluwemeer 1 jagende Visarend, adulte man (egaal bruine mantel, geen borstband, egaal witte ondervleugeldekveren). Achter de 

dam 4 Flamingo's (1 juveniel, 2 Chilenen en waarschijnlijk 1 van de hybriden Euro/Chileen). 

In weiland aan de Waterweg 19 Ooievaars. 

Monding Hierdense Beek 1 Visarend (ad. man). Oostermheen 2 Roodborsttapuit. Lorenz 3 juveniele Boomvalken, waarschijnlijk uit 1 nest, 

continu achter elkaar aan.  

20:04 27-08-2011 

Evert Meijer  

Blijkbaar durft Wolbert het ook niet echt goed te melden, maar vanochtend zijn we samen het Hulshorsterzand opgeweest. Gelukkig niet 

helemaal voor niets want als dikke hoogtepunt vloog er 1 Houtduif over (richting Oost), het betrof een juveniel exemplaar aangaande hij/zij 

geen witte halsvlek had. Allebei erg gaaf gezien! 

(wie trekt zijn neus op voor een Houtduif ?!)  

Verder érg rustig dus... (verdere hoogtepunten waren Boerenzwaluw en Koolmezen) 

 

Afgelopen dinsdagavond op een heidevennetje 12 Wintertaling. Donderdagavond zelfde plek 5 Slobeenden en 2 Wintertalingen. Wel leuk voor 

de Elspeetse omgeving!  

10:31 27-08-2011 

Gerard van Dijk  

Gisteravond 26/8/2011 ca 20.30-21.30 (schemering) Delta Schuitenbeek van west tot oost: 

géén lepelaars (meer).  

Boven Putter polder een vr. bruine kiekendief. 

 

In de tuin peren aan de boom traditioneel aangepikt door kauwen en nu ook door mussen en een koolmees.  

In de tuin een mussenslaapplaats in de bamboe. Voorheen zat deze in de vuurdoorn aan het openbare pad naast het huis, na inkorting tot ca 2,5 

meter hoogte (passerende voorbijgangers dichter bij) zijn ze naar de bamboe verhuisd. Uren voor zonsondergang zijn ze al weer terug op de 

slaapplaats. 

(Wie trekt zijn neus op voor mussen?)  

21:59 25-08-2011 

Martin Jansen  

Vanavond Polsmaten op de slaapplaats 41 Visdief, 37 Zwarte stern, 38 Kemphaan (in de schemering meerdere groepjes invallend), 2 

Reuzenstern, 8 Grote Zilverreiger. 

Spijkerwegje 1 Kerkuil. 

Afgelopen dinsdagmiddag na de regen telpost Ketelbrug 1 juv. Zwarte Ooievaar, 6 Bruine kiek, 1 Slechtvalk, 2 Boomvalk. Zwarte Ooi bleef aan 

verkeerde kant v/d brug, buiten de regio, rest wel door naar ZW.  

13:09 24-08-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend ook naar Hulshorsterzand gegaan. Al snel wat leuke soortjes gezien. Vanuit noord zo'n 40 Grote lijsters, landde in paar bomen. 

Groepje van 3 Tapuiten, tijdens de wandeling ook nog 4 individuen. Ook een juveniel Grauwe kiekendief voorbij zien vliegen. Helaas maar even 

kunnen zien en niet meer terug kunnen vinden. Tijdens de gehele wandeling Boomleeuweriken gehoord en groepje van 7 gezien. Ook nog een 

Zwarte specht over zien vliegen en een Paapje tp. In het Leuvenumse bos een leuke flock van 9 soorten met o.a. Grauwe vliegenvanger en 

Appelvink.  

21:02 23-08-2011 

Wolbert Hermus  

21-08 - roepende Zwarte specht in Belvederebos, gehoord vanuit de slaapkamer. 

 

Vanochtend een Kleine bonte specht in hetzelfde Belvederebos. 

Zojuist naar Polsmaten gegaan. Langs het Zeepad een Ooievaar, Torenvalk en wat Putters. Op de strekdam 1 Reuzenstern. Vanuit de hut zag ik 
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een Kleine zilverreiger druk foeragerend, soms vlakbij een Grote zilverreiger. De Kleine ook nog een poosje rechts van het eilandje gezien, dus 

meteen voor de 'Gelderlandlijst' ;). Even later vloog de Kleine richting ZW.  

09:50 23-08-2011 

Jaap Denee  

Martin, in grote lijnen klopt het natuurlijk wat je schrijft, maar piepers vliegen al heel vroeg in de ochtend. Met de buien vanuit het zuiden die 

voor de afgelopen late nacht en vroege ochtend voorspeld waren had je vanmorgen juist goede kans op 'nieuwkomers' die naar de grond 

gedwongen worden. Bovendien vliegen ze ook wel op andere momenten, afhankelijk van de omstandigheden. Zondagavond nog had ik enkele 

Boompiepers tussen de vele Boertjes over mijn tuin.  

22:13 22-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag "toevallig" ook op het Hulshorsterzand geweest (14:45 - 17:15 uur). 3 Tapuit, 19 Boomleeuwerik, 3 Graspieper, 2 Gekraagde 

Roodstaart, 7 Grote Lijster, 1 Boomvalk en 5 Roodborsttapuit. 

@ Jaap: piepers en kwikstaarten beginnen in de vroege ochtend toch pas te vliegen tot in de late ochtend / vroege middag? Dit i.t.t. 

zangertjes, Tapuiten, Draaihals etc. (nachttrekkers). 

Ik stem mijn zoekmomenten voor DP altijd af op meldingen op Trektellen.nl en dan pas zoeken in de middag voor pleisteraars in geschikt 

biotoop. Vandaag had ik hoop op vogels van gisteren die vanochtend niet vertrokken waren door de mist.  

21:15 22-08-2011 

Jaap Denee  

@ Dimitri: na de regen van komende nacht is de situatie morgenochtend beter om te zoeken. Er zal door het regenfront wel het een en ander 

naar beneden komen... Helaas kan ik zelf niet.  

19:27 22-08-2011 

Evert Meijer  

Vandaag eigenlijk heel de dag op het Hulshorsterzand gelopen. Ook al had het niet het gewenste resultaat, toch een leuke afsluiting van m'n 

vakantie! (nu pas?! ja, zelfs aan 8 weken komt een einde...) 

Toen ik het zand op liep, vluchtte de mist de bomen in en werd het vrij snel helder, dat was ietsje aangenamer! Al snel kwamen enkele roepjes 

m'n trommelvliezen binnen die ik opsloeg als 'Boompiepers', het gaf mij moed om de échte pieper(d) te vinden. 

Het volgende waar ik op stuitte waren 8 Boomleeuweriken. Ik weet niet hoe vliegerig die beestjes zijn, maar sowieso 17 verschillende 

exemplaren gezien. Met een schuin oog de lucht in de gaten gehouden, dit leverde wat Postduiven, een Grote bonte specht, een Grote lijster en 

een Kramsvogel op! Had hem al bijna de naam Grote lijster gegeven toen die 'Tsjakker-de-tsjak' riep, nog nooit eerder in Augustus gehad! 

Ook nog een kwartier achter een zangvogeltje aangelopen wat een Grasmus bleek te zijn. 

Vlak hier na een zingende Kleine bonte specht en een vrouwtje Tapuit. 

Vanmiddag de andere twee zandverstuiving afgezocht.    

Eén (Zwarte) Ooievaar was wel leuk geweest, maar 118 is andere koek!! 

 

 
 

Hier ook nog 1 Tapuit, groepje van 6 Boomleeuweriken, 1 man Goudvink (kwam roepend overvliegen!) en een groep van maarliefst 25 Grote 

lijsters! 

 

Bij de Schapendrift 5 Roodborsttapuiten en 1 roepende Raaf. 

 

De 2e Witbandkruisbek is trouwens een feit... : http://www.dutchbirdalerts.nl/report.action?id=33211&page=1  

18:41 22-08-2011 

Dimitri  

Na mijn werk even langs het "duinpieperveldje" bij Lorentz geweest in Harderwijk. Geen Duin maar wel een groep van 60 graspiepers, 20 gele 

kwikken en een enorme groep met kneusjes. 

Tussen de grapi's ook twee boompiepers. 

Erg spannend allemaal. Het veldje zou zomaar zijn naam weer eens eer aan doen.  

20:27 21-08-2011 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag boven mijn tuin in Putten 1 zwevende Wespendief. 
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19:07 21-08-2011 

Martin Jansen  

Zandplaatje is "De Plaat, Vossemeer". Vanmiddag om 16 uur na draaien van de wind en dus iets hogere waterstand, daar alleen de Wulpen. 

Drontermeer bij de Oase 2 Reuzensterns, jagend (16:15 uur). 

Gisteren Hulshorsterzand bijzonder weinig te zien, 8 Boomleeuwerik en 10 Grote Lijster (zelfs geen Tapuit kunnen vinden).  

17:11 21-08-2011 

Dimitri  

Op dat zandplaatje in het Ketelmeer(weet even de naam niet meer) 8 reuzensterns en een hele berg wulpen met een paar Regenwulpen en 1 

grutto.  

16:28 21-08-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 20/8/2011 polder Arkemheen achter het gemaal (vnl) op en (enkele) nabij gemaaid land (waar bruinig maaisel/hooi nog op het land 

lag): 

18 grote zilverreigers 

Deze kwamen ongetwijfeld op gemakkelijke prooien af, net als 3 blauwe reigers. 

Nijkerkernauw nabij de Laak: dodaars : 1 ad met kastanjebruine wang en 2 ad met lichte wang en 4 juv. bijeen; ondanks de late datum werd de 

'zang'nog ten gehore bebracht; echter 1 adulte te veel om 1 familie te kunnen zijn. 

 

NB Bijna de hele kuststrook van het stoomgemaal tot Spakenburg heeft nu een smalle rietkraag. Dit lijkt recent snel te zijn toegenomen. Het 

riet kruipt ook vaak de dijk op. Dit laatste geldt ook voor het tussen Spakenburg en de Laak talrijke lancetbladig kruiskruid (fluviatiele soort).  

Zowel door riet als grazige vegetatie is de steenbeschoeiining i.h.a. nauwelijks meer te zien. De komende aanberming in het kader van de 

dijkverzwaring zal het riet wel doen verdwijnen, maar het waterschap streeft er naar dit terug te laten komen (gaat niet altijd-zie Delta 

Schuitenbeek).  

15:54 21-08-2011 

J. Vreekamp  

Prachtige Zeearend te zien op 2e eilandje bij Lepaarshut.  

17:21 20-08-2011 

Dimitri  

Ten zuiden van de lepelaarsplassen (kwelzone) prachtig de woudaap 2x voorbij zien vliegen. Een knap beestje!  

15:02 20-08-2011 

Evert Meijer  

18-8 bij Polsmaten 1 adulte Reuzenstern op de dam.  

 

Gisteren bij Stakenberg 1 Raaf, bij Hulshorsterzand 3 Raven en bij Noorderheide ook 3 Raven. Op het Hulshorsterzand heeft m'n hart 

overuren gemaakt, toen ik met tegenlicht een vogeltje op een zandhoopje zag staan..., ze waren met z'n tweeën en het bleken dit te zijn: 

 

 
 

Niet de gewenste Duinpieper dus... 

 

Op de Noorderheide nog geweest voor de Ringslang, op de plek lag gistermiddag een Zandhagedis, deze liet zich wel leuk fotograveren! 
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14:09 19-08-2011 

Jaap Denee  

Op dit moment zitten er 6 adulte Reuzensterns op de dam bij Polsmaten.  

23:41 18-08-2011 

Martin Jansen  

Vanavond de 1e slaapplaatstelling voor de Reuzensterns gedaan (= jaarlijkse landelijke telling 3 of 4 weken van mid. aug. tot begin sept.). Bij 

Polsmaten 3 Reuzensterns op het slik achter de dam, gezien vanuit weiland bij het rietherstelproject. Verder 51 Zwarte sterns, 142 Visdief en 

7 Kemphaan. 

Eerder deze week (15-08) bij Kamperveen ook leuke groepen Kemphanen, ongeveer 60 stuks in groepen Kievit / Goudplevier.  

19:22 18-08-2011 

Gerard van Dijk  

Woensdag 17/8/2011 

Polder Oosterwolde : 3 grote zilverreigers tussen Noordeinde en Elburg, echter alle in zuidelijke deel. 

Daar ook 1 of 2 vr. bruine kiekendief, eerst boven de polder, dan naar het rietveld.  

19:19 18-08-2011 

Gerard van Dijk  

Maandag 15/8/2011 

Voorster Klei, vlak tegen dorp Voorst: 13-14 ooievaars 

Kerk Vorchten 2 torenvalken- de galmgaten leken echter met gaas afgesloten-waar broeden ze dan? 

Welsum: nu en al jaren géén steenuil meer in de kerktoren; vroeger in gat in toren te zien.  

16:27 18-08-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag bij Polsmaten 3 Reuzensterns. Een Boomvalk bij het industrieterrein Lorenz.  

15:10 18-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Lepelaarplassen / Kwelzone 1 Woudaap. Vloog een paar maal ca. 100 meter laag over het riet. Waarschijnlijk voedselvluchten, viel 

steeds in op zelfde plaats.  

11:11 18-08-2011 

Benno van den Hoek  

Gisteravond voor dit jaar een recordvangst gehad van 350 boerenzwaluwen in een uurtje tijd. Was al weer een tijdje geleden dat het om ons 

heen zo vol zat met kwetterende vogels. Geweldig! Verder de afgelopen dagen leuke bijvangsten gehad van o.a. Blauwborst en Gele kwikstaart. 

Ook gaan er elke avond meerdere Grote zilverreigers slapen in de bomen achter de waterzuivering. Gisteravond stonden er ook 7 Ooievaars in 

een weiland bij de Kamperdijk. 

 

Wel een beetje jammer dat je gisterochtend een keer niet mee kunt om te ringen en dat Bennie dan uitgerekend weer een Waterrietzanger 

vangt langs het Veluwemeer! Is niet de eerste keer in de afgelopen jaren....(voor mij blijft het voorlopig dus nog steeds bij 2 vangsten van 20 

jaar geleden, in aug. 1990 en 1991).  

18:48 17-08-2011 

Wolbert Hermus  

Martin, van harte gefeliciteerd met deze gave tuinsoort!!  

Ik vond m'n eigen tuinlijst al vrij indrukwekkend...  

 

@ Evert, leuke foto van dit koppeltje Adders. Voor mij wel de gaafste reptielensoort die ons land rijk is. 

18:44 17-08-2011 

Evert Meijer  

Gefeliciteerd Martin! Misschien is het verstandig om eens te gaan informeren of er niet een valkenier in Elburg woont, die graag mooie 

roofvogels de lucht in laat gaan...:P !!! 

 

Ik heb me vandaag ook met het woordje 'slang' bezig gehouden, alleen niet zozeer met de vogel zelf, maar met het voedsel van deze knaller... 
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Vanochtend vlak bij Gortel één van de mooie stukjes heide afgezocht. Binnen paar minuten was het raak, 2 Adders lagen rustig in de hei..., wat 

een gave beesten!! 

 

 
 

Op de terugweg 1 man Gekraagde roodstaart, 4 Goudvinken en 2 Kruisbekken. 

 

Vanmiddag had ik de smaak te pakken en heb de dichtsbijzijnde plek opgezocht waar in het verleden een Ringslang was gemeld. Helaas was bij 

het pad richting het gebied een bordje, verboden toegang... Wel kwam ik een leuk gebiedje tegen voor sprinkhanen en heb die maar even 

afgelopen. Op de terugweg kwam ik over de Noorderheide en ben één van de vennetjes langs gelopen, dit leverde 4 jonge Levendbarende 

hagedissen op en toen kreeg ik de schrik van m'n leven... op de plek waar ik m'n voet neer wou zetten, schoot een slang weg die via het water 

het riet in zwom! Ringslang!!! Morgen nog maar een keertje proberen voor foto's 

17:54 17-08-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag bij Polsmaten een Visarend en Kleine Zilverreiger.  

17:21 17-08-2011 

Martin Jansen  

En nu een Wespendief over ri. ZO.  

16:41 17-08-2011 

Martin Jansen  

2 minuten terug Slangenarend over Elburg, ri. ZW!!!!! 

Bivakmuts, vrijwel ongetekende ondervleugels + lichaam, paar donkere banden op staart. 

Gelijktijdig Buizerd en Sperwer in lucht.  

00:16 16-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Hulshorsterzand o.a. 2 Wespendief (ad. man en vrouw), 1 Zwarte specht, 2 Raaf.  

20:32 15-08-2011 

Evert Meijer  

Afgelopen week met vriend er veel op uit gegaan (gemiddeld 8-10 uur buiten per dag!?), voor vogels was het (te) saai, maar we hebben ons 

helemaal uitgeleefd op Sprinkhanen en Libelles... ook súper leerzaam! 

Maar ik zal het bij de vogelwaarnemingen houden, dan is het al veel te veel ;P! 

 

Zaterdagochtend (6-8) nog naar de Mibo gezocht, dit leverde alleen een stijve nek en een Kleine bonte specht op (alleen gezien).  

Zaterdagavond een Raaf over de tuin. 

Maandagochtend rondje vennetjes, langs de Nunspeterweg een vrouwtje Kleine bonte specht in jonge eiken. (de rest had ik al gemeld) 

Maandagmiddag bij Staverden 1 Grote gele kwikstaart en 1 IJsvogel. Toen richting Ermelosche heide gegaan. Onderweg 2 Boomvalken waarvan 

er eentje een zwaluw te pakken had. 

Maandagavond naar een bosvennetje gegaan waar op 3-8-1967 (!) maarliefst 23 Kemphanen, 1 Oeverloper en 8 Bosruiters zaten!!!  Deze avond 

was daar niets meer van terug te vinden..., het vennetje was behoorlijk dichtgegroeid, maar toch leuk!!  

Dinsdag bij Nieuw Millingse zand een groepje van 11 Boomleeuweriken. 

Dinsdagavond bij Vierhouterheide Nachtzwaluwen geprobeerd. Hoewel ze niet zongen, hebben we ze wel prachtig gezien!! 2x kwam er een 

Nachtzwaluw op paar meter kijken wat wij toch wel niet voor gekke wezens waren!  

Woensdagochtend naar Apeldoorn geweest. Over de 'Hoge Duvel' gefietst. Hier kwamen we tot de grote verrassing dat er hele grote stukken 

Lariks stonden!! Bij één van de leuke stukjes ook een grote groep Kruisbekken... er hoeft er maar 1 tussen te zitten!! (volgens mij lijkt het nog 

niet echt door te zetten, maar het is altijd leuk om scherp te blijven!) 

http://www.natuurbericht.be/?id=6421 

Hier ook een roepende Zwarte specht. 

's Middags naar het Hulshorsterzand geweest om de zandverstuiving een beetje te verkennen. Er vlogen maarliefst 3 Wespendieven in het 

gebied, waaronder een lichte fase, een groep van 13 Boomleeuweriken en 2 Raven. 

Donderdagochtend naar Polsmaten geweest. Op de heenweg lag er een Hazelworm op het fietspad, als dank voor het in de berm leggen gooide 
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hij zijn staart eraf... dat was niet helemaal de bedoeling maar toch wel leuk om een keertje mee te maken! Bij 'het Oever' 2 jagende 

Boomvalken en een overvliegende Visarend met vis. Bij Polsmaten 'opgeschrikt' door Wolbert Hermus die ons de rest van de ochtend 

vergezelde. Het leek erg rustig (wel 2 Flamingo's!! :P), maar opnieuw was het de strekdam die het leuke bracht, 5 Kemphanen, stuk of 50 

Zwarte en 2 Reuzensterns!!  

Vrijdagmiddag in een tuin bij Putten 2 Venglazenmakers die nog in de vijver hingen te wachten op mooi weer... Een prachtweek! 

 

Vanmiddag naar Welna geweest, wat een prachtig gebied!! Hier een Levendbarende hagedis, Bandheidelibel (!) en Moerassprinkhanen. Het 

toppunt van de middag was een strijd van leven op dood tussen een Havik en 2 Raven. 1 Raaf probeerde de Havik weg te jagen, maar de Havik 

begon de Raaf hierop aan te vallen, ik vond dat de Raaf behoorlijk angstig schreeuwde... Ze verdwenen uit het zicht door de bomen (nadeel van 

bos...:P) 

Een foto was het wel waard, alleen het ging zooo vlug! 

 

 
18:51 15-08-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag langs de Kleine Woldweg (Oosterwolde-Noordeinde) een paar grote groepen Kieviten gecheckt. Er zaten er genoeg, maar geen 

afwijkende beesten kunnen vinden. Verder in de gehele polder Oosterwolde al weer 22 Grote zilverreigers. Het waren er vast meer, want er 

kwamen er steeds meer uit sloten tevoorschijn. Langs een sloot aan de Wijkerwoldweg stond een mooie Purperreiger.  

11:56 15-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend ca. 11:15 uur 2 Raven over ons huis ri. zuid. Noit eerder gezien vanuit tuin.  

19:05 14-08-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag in het Renteloos voorschotbos veel vogels actief na de ochtendbuien. De eerste 'feedingflocks' beginnen ook weer te komen. Veel 

mezen, Goudhaantjes en Goudvinken bij elkaar in de buurt. Gedurende de gehele wandeling een Havik horen roepen. Aan het eind een geluid dat 

ik niet thuis kon brengen; een zachte, lage en korte pehh. Paar keer gehoord, de vogel niet kunnen zien.  

19:55 13-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag 13:20 uur op weg naar werk tussen Dronten en Swifterbant een 2 kj man Grauwe kiekendief.  

16:20 13-08-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een goede ochtendvangst gehad langs het Veluwemeer bij Elburg. Met Bennie en Dimitri vingen we 110 nieuwe vogels en een 

handjevol geringden. Meest bijzonder was een Grote karekiet, maar de rest van de soortenlijst was ook behoorlijk gevarieerd met o.a. 

Blauwborst, Braamsluiper, Grasmus, 5 Snorren en een Ringmus. Over de gehele ochtend lieten tenminste 20-25 Boerenzwaluwen zich (met 

geluid) verleiden om naar beneden te komen. Helaas had het afspelen van Waterrietzanger-geluid geen succes. Wel trok dit veel gewone 

Rietzangers en Kleine karekieten aan. Aan het einde van de ochtend 2 overvliegende Regenwulpen en een fraaie Visarend, biddend boven het 

meer. Deze dreef langzaam richting de buitenkant van de rietkraag en vloog op zo'n 30 meter van waar we stonden. Prachtig kunnen zien en een 

paar keer (op afstand) van hoog uit de lucht in het water duikend.  

08:47 13-08-2011 

Lubbert Franken  

Gisteravond 19:00 uur 2 Casarca's , 4 Lepelaars , 1 Grote Zilverreiger en 3 Ruezensterns vanaf het Zeepad Polsmaten bijelkaar halverwege de 

eilandjes.  

10:50 12-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend 08:00 uur 3 Reuzensterns op dam bij Polsmaten.  

19:17 11-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag tussen 14 en 15 uur 2 Zilverplevieren naar ZW, IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale. Ook ruim 400 Visdief en 16 Dwergmeeuw. 

Nabij Ketelweg / Vossemeerdijk 2 Kleine Zilverreigers.  

15:57 11-08-2011 

Benno van den Hoek  
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Eerder deed ik op deze site verslag van onze activiteiten rond het geolocatorproject bij boerenzwaluwen (berichten 15 en 30 juli). Sinds 

vandaag is er op onze website boerenzwaluw.nl een pagina ingericht met meer achtergrondinformatie over het project: link 

Helaas hebben we door het aanhoudende slechte weer deze week nog geen nieuwe pogingen kunnen ondernemen om boerenzwaluwen op de 

slaapplaats te ringen.  

12:55 11-08-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend drie kwartier bij de landtong bij Hoophuizen gezeten. Bij aankomst meteen een IJsvogel. Boven het Veluwemeer een constante 

stroom van Visdieven. Ook veel Zwarte sterns. Verder een groepje van 5 Tafeleenden, zestal Wulpen en 2 voorbijvliegende Futen. Alles vloog 

zuidelijk.  

Hierna naar Polsmaten gegaan, hier kwam ik Evert met een vriend tegen. Vanaf de hut o.a. 2 Europese Flamingo's en een vrouwtje Brilduiker. Op 

de strekdam ook weer veel Visdieven, Zwarte sterns en 2 Reuzensterns tp. 

18:44 10-08-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk tussen 14 - 16 uur IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale 820 Visdief naar ZW, 17 Zwarte stern, 27 Dwergmeeuw, 1 Grote 

Stern (juv --> 1e winterkleed), 1 ad. Zilverplevier, 3 Rosse Grutto.  

18:14 10-08-2011 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een rondje Veluwemeer gedaan. Bij het Ludgeruskerkje 7 Flamingo's. heb niet kunnen zien of er een  Chileense tussen zat. Bij het 

Harderbroek 2 Lepelaars. Verder niets bijzonders.  

18:01 10-08-2011 

Jan Nijendijk  

Een jagende boomvalk bij het haventje van v.d.Berg acher het bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk  

15:35 10-08-2011 

aad bijl  

Vanmorgen, Vreugderijkerwaard, 1 overvliegende visarend, 2 zwarte zwanen, 2 Noordse sterns, 2 Casarca's (vorige week 20)  

11:56 09-08-2011 

Martin Jansen  

Gistermiddag 1,5 uur bij de IJsselmeerdijk nabij de Flevocentrale gekeken. O.a. pakweg 450 Visdief, tientallen Zwarte sterns en 

Dwergmeeuwen naar ZW. Daartussen minimaal 2 1 kj Noordse Sterns.  

17:13 08-08-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend bij een vennetje op de schapendrift 1 Groenpootruiter en 2 Bosruiters. De Groenpootruiter vloog luid roepend op en landde nog 

eens bij het zelfde vennetje. De Bosruiters kwamen aanvliegen en wilden invallen, maar vlogen toch door. Verder maarliefst 14 Watersnippen 

opvliegend... waar de regen al niet goed voor is!!  

19:43 07-08-2011 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag was het voor de eerste keer dit jaar weer raak: we hoorden en zagen 2 roepende Wespendieven boven landgoed Oud-Groevenbeek 

cirkelen. Een voorrecht om dit vanaf het terras in je tuin te kunnen zien.    

12:45 07-08-2011 

Benno van den Hoek  

Gisteravond, bij één van de eerste vangsessies op de slaapplaats van Boerenzwaluwen langs het Drontermeer (nabij eiland 't Eekt), deze 

prachtige (adulte) Boomvalk als 'bijvangst'. 
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Vanmorgen langs het Veluwemeer het CES ringproject voor dit jaar afgerond met een tegenvallende vangst van 61 vogels. Waarschijnlijk was 

de harde regen van gisteravond en de sterke wind de oorzaak dat er zo weinig beweging van vogels in het riet was. Wel was duidelijk te zien 

dat met name Karekieten, Bosrietzangers en Rietzangers bezig zijn met het opvetten voor de grote wegtrek. Echte bijzonderheden waren er 

verder niet, hoewel er steeds de hoop bleef op een nog ergens rondhangende Waterrietzanger. Verder ook enkele vliegende Grote 

zilverreigers. In de vroege ochtend kwamen ook hier groepjes Boerenzwaluwen langs.  

12:37 06-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland een overvliegende Wespendief, ri. ZW. Verder een vrijwel geheel witte Kleine karekiet / Bosrietzanger, enkel wat bruine 

vlekken op vleugels.  

20:58 05-08-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Rietland Drontermeer geweest om de Waterrietzanger te proberen. Helaas bleek al snel dat het gebied niet vrij toegankelijk 

was. Daarom langs de Oostzijde van het gebied gelopen. Dit leverde wat Baardmannen, Grote zilverreigers, Roodborsttapuiten en een Waterral 

op. Maar de Waterrietzanger liet zich niet horen/zien. 

 

De avond maakte alles weer goed! Aangaande ik de Grote gele kwikstaart nog nooit voor Augustus had richting Staverden gegaan. Op het park 

wat rondgedwaald tot ik een Groene specht tegen kwam. Het bleek een juveniel te zijn! Een geslaagd broedgeval dus!  

 

 
 

Nog een kwartiertje zoet geweest met deze specht toen de rust wreed verstoord werd... 

'Kikikikikikiki....' Dit klonk wel heeel erg Mibo-achtig! Een half uur tevergeefs de bomen afgezocht waar het geluid vandaan kwam, met een 
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lichte twijfel dat het misschien toch gewoon een Kleine bonte was. Toen ik richting de fiets liep kwam het geluid zo'n 200 meter van de oude 

plek vandaan, dit was overduidelijk! Maar ook nu bleef die onvindbaar. Nog geen zeker broedgeval maar hij zit er nu al wel minstens 9 maanden!  

 

Op de terugweg nog even langs het Kasteel gereden waar de 2 Grote gele kwikstaarten zich nog even lieten zien! Staverden is toch wel een 

gigantisch mooie plek!!  

18:33 04-08-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag de Gr.Klauwier man gezien langs de Strandgaperweg. Nu nog de juvenilen.  

15:41 04-08-2011 

Evert Meijer  

Voor Visarend moet ik helaas 45 minuten fietsen, want ik vrees dat ik jaren moet wachten in m'n tuinstoel... ;P!  

 

Vanochtend richting Polsmaten gegaan. Bij aankomst dacht ik dat ik net zo goed gelijk terug kon fietsen, zooo rustig was het! Gelukkig niet 

gedaan... 

Het fietspad af gereden en heel de tijd alles uitgekamd. De strekdam bleek propvol te zitten met visdiefjes, stuk of 40 Zwarte sterns (!), 

Kokmeeuwen en Kleine mantelmeeuwen. Achter de struiken (niet zichtbaar vanuit de hut) zaten 2 Grote Zilverreigers, 1 Lepelaar en  1000-en 

Kieviten, goed m'n best gedaan om er een Steppekievit uit te halen, maar niet geslaagd...  

Wel leuk waren 6 Flamingo's, die de laatste tijd bij de st. Ludgeruskerk zaten, die mijn beeld binnen kwamen vliegen en vlak bij de hut landden! 

Deze werden gevolgd door 2 Grote Zilverreigers die hier ook landden. Toen het al weer tijd was om huiswaarts te gaan en ik de telescoop 

netjes had ingepakt kwam er een reuze vogel aanvliegen vanaf Elburg. Snel telescoop weer gepakt en ik had een prachtige Visarend in beeld!! 

De Visarend vloog weer richting Elburg dus ben hem achterna geracet. Na een tijdje dook die en pakte een vis, waarmee hij/zij thermiekend 

richting NO vloog. Toen ik weer op adem was gekomen, kwam ik erachter dat de doppen van m'n scoop weg waren... Fietspad weer teruggefietst 

en gelukkig lagen ze 'keurig' in de berm! Een plaatje voor de sfeer...!! 

 

 
13:51 04-08-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland Drontermeer 1 juv. Waterrietzanger. Beestje 2x vrij gezien, reageerde op tape. Middenkruinstreep, lichte teugel en 

opvallende gelige indruk, ongetekende borst, rug niet gezien.  

Bleef veel onderin riet op ca. 5 meter afstand, vaak roepend tsjak, exact gelijk aan tape, vogel reageerde daar op. 

Gistermiddag ook al gezocht en vanochtend na 2,5 uur (paar km rietkraag) was het raak. Vorig jaar op 6 augustus, die toen ca. 1 km oostelijker.  

13:38 04-08-2011 

Martin Jansen  

En nu een treintje van 5 Ooievaars ri. ZW, ook vanuit de tuinstoel.  

13:29 04-08-2011 

Martin Jansen  

Enkele minuten geleden 2 Visarenden thermiekend boven ons huis, later afgleidend richting Veluwemeer. 

17:28 03-08-2011 

Evert Meijer  

29-7 naar Vaassen geweest waar een Bandheidelibel was gemeld. Helaas niet gezien. Wel een erg leuk gebied waar 2 Wespendieven boven 

vlogen. Hier ook een vrouwtje Beekoeverlibel. Het was alleen zo drassig dat mijn voeten niet droog bleven... 

 

30-7 op de hei wat vennetjes langs geweest. Dit leverde weinig bijzonders op, behalve een stel natte voeten. (die libelles zitten allemaal 

precies niet op het droge :)!! ) 

 

1-8 's avonds weer wat vennetjes gecontroleerd (khoop nog steeds op een Zwarte Ooievaar tp!) M'n hart bonkte 11,3x zo snel als gewoonlijk 

toen er 2 Blauwe reigers uit het riet kwamen zetten... Bij de Schapenweide vloog tot m'n grote verbazing een Tapuit. (uiterste best gedaan in 

Juli en zie ik hem op 1-8!!!) Deze zat behoorlijk slecht in de veren en ik vroeg me af of die wel kon vliegen! Rennen kon die i.e.g als de beste!! 
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Vanochtend met spanning gewacht op de melding van Steppekievit, want áls die werd gemeld wou mijn boven-beste-vader 's middags rijden! 

Gelukkig werd die gemeld, maar dan nog zien! 

Om half 3 kwamen we bij de plek aanrijden en stonden er 4 vogelaars Kieviten en Goudplevieren te bekijken, maar dáar kwam ik niet voor ;P! 

Gelukkig vloog na paar minuten wachten/kijken/hopen een groepje Kieviten mijn scoop binnen en ja hoor, de Steppekievit sprong er kleurlijk uit! 

Met z'n allen nog ong. half uur genoten van deze prachtige vogel! 

Op de terugweg even langs de Grauwe kiekendief gereden. Net na het Vliegveld kwam er een fraaie Wespendief langsvliegen. Op de plek van de 

vorige keer met Lubbert gestopt. M'n vader zag een rover aan komen vliegen, wat een Rode Wouw bleek te zijn! Nooit geweten dat ze zoooo 

mooi zijn! Het rood spatte eraf! Ruim een kwartier in de scoop gehad. Landde meerdere malen in de rand van het koren, om daarna de weg over 

te steken en achter de bomen te verdwijnen...  

Toen ik de andere kant op keek vloog er wederom een rover wat de/een vrouw Grauwe kiekendief bleek te zijn! Een super geslaagde middag!  

 

(de Citroenkwikstaart was wel een leuke aanvulling geweest...)  

13:31 03-08-2011 

dimitri  

Voor het eerst is er een (gemend) broedpaar van Citroenkwikstaart met een gele kwik bij Zeewolde! de plek wordt wel geheim gehouden: 

 

http://www.sovon.nl/default.asp?id=202&hid=540 

 

Zoek de suikerbietenakkers af! pfff  

08:32 03-08-2011 

roel pannekoek  

Gisteravond een groep van minstens 40 Groenlingen 'dansend' op een tarweakker aan de Varelseweg in Hulshorst. Wat een fraai gezicht is het 

toch, een graanakker met laat strijklicht en invallende vogels.  

17:49 02-08-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteren bij een heidegebied 1 Gladde slang. Op de terugweg een groepje van 5 Grauwe vliegenvangers en een Hazelworm op de weg. Deze 

even geholpen met oversteken.  

16:49 02-08-2011 

Rob Compaijen  

Vanmorgen bij De Haere een roepende Groene Specht, een mannetje Goudvink en een vlinderende Wespendief. Daar ook redelijk veel insecten: 

o.a. leuke aantallen Boomblauwtjes, Koevinkjes, een Gehakkelde Aurelia, een Citroenvlinder, een Hooibeestje, een Landkaartje en een 

Heivlinder.  

11:32 02-08-2011 

Martin Jansen  

Steppekievit liet zich vanochtend redelijk zien. Eerst een tijdje rondvliegend in grote groep Kievitten. Later teruggevonden nabij A6 in weiland 

tussen ca. 200 Kievitten en 150 Goudplevieren. Vogel was toen te zien vanuit een bosje van het Flevolandschap. 

Zondagavond 31-07 nabij eiland Eekt - Drontermeer een Purperreiger.  

11:24 02-08-2011 

Jaap Denee  
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21:15 01-08-2011 

Jaap Denee  

Vanmiddag voor niets naar de Steppekievit gezocht. Hij zat er op dat moment nog niet (net als de grote groep Kieviten waar de vogel zich 

blijkbaar in bevindt). 

 

Wel vloog er een juveniele Zwarte ooievaar langs die werd opgemerkt door Hans Pohlmann en die we vervolgens op de Kamperhoek fraai konden 

oppikken. Op de terugweg naar huis vloog een tweede Zwarte ooievaar in N/NO richting over de Swifterringweg. 20 Minuten later werd 

vermoedelijk dezelfde vogel door Michiel Nijhuis teruggevonden midden op de Kamperhoekweg (zie waarneming.nl).  

20:36 01-08-2011 

dimitri mulder  

Na lang zoeken toch de onvolwassen Steppekievit bij de visvijverweg bij Dronte gevonden! hij zat uiteindelijk 200 meter van de oude stek. 

Gevonden nadat Martin een half uurtje weg was (sorry Martin)  

18:34 01-08-2011 

Wim Smit  

Ten oosten van de Bremerbergplas aan de Strandgaperweg ligt een gebied dat bij uitstek geschikt is voor de Gr. Klauwier. Regelmatig heb daar 

gezocht en vanmiddag een Gr. Klauwier ]vr. gezien. Volgens een medevogelaar heeft de Klauwier hier gebroed. Nog maar eens zoeken.  

14:47 01-08-2011 

Gerard van Dijk  

Arkemheen/Putter polder en Delta Schuitenbeek, zondag 31/7/2011, 20.30-21.30 uur 

In de polder tussen Arkervaart en N301 om ca 20.20 uur 7 lepelaars in een weiland (2 poetsend, 5 slapend). 

Ca 21 uur een in een sloot fouragerende lepelaar in de Putter polder ter hoogte van Delta Schuitenbeek-oost ("SBB-strook"). Deze liep 

rakelings langs een blauwe reiger aan de oever. De reiger verroerde geen vin. Dit stond in scherp contrast met de actieve verjaging van de 

purperreiger op Oldenaller door een blauwe reiger eerder op de dag. 

In Delta S.-oost 5 lepelaars (4 bij 2e eilandje en 1 bij de kade).  

Het is goed mogelijk dat de geziene 7+1=8 lepelaars in de polder later alsnog naar DS-oost zijn gekomen, gezien de hogere aantallen die ik 

onlangs in DS-O telde (iets later dan nu).  

22:37 31-07-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij de Waschkolk 1 Zwarte specht en 1 Kleine bonte specht. En twee Reegeiten.  

18:47 31-07-2011 

Gerard van Dijk  

Zondag 31-7-2011 

Landgoed Oldenaller, verschillende onderdelen. 

Bij het kasteelbos een raaf gehoord. Minimaal eenmaal eerder hier gehoord en een keer in de nabijgelegen oostpunt van de Putter polder 

gezien. 

Heideterrein (met ven) Oldenaller aan de Broekermolenweg: 1 purperreiger zeer fraai gezien, opgejaagd en vermoedelijk verjaagd door een 

blauwe reiger, die daarna langdurig in een den bleef zitten. 

Donkere steeg: nieuwe vindplaats steenuil: om ca 14 uur steenuil op schuurdak met meteen daaronder zijn nestkast. 

De steenuil van de Deuverdense weg zat ook op zijn vaste plaats op zijn schuurdak. 

 

Gisteren een paar nijlganzen met 3-4 jongen bij een plasje in het kampenlandschap achter Luxool, vlakbij de muizenstaartgroeiplaats (die 

onlangs bleek net binnen het Zuiderzee-inundatiegebied van 1916 te vallen) 

18:37 31-07-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 30-7-2011, Bloemendaalse weg, Nijkerk 

Ter hoogte van de tennisbaan, op de grens van de bebouwde kom, een ijsvogel aan de bermsloot. Hij vluchtte al gauw voor het verkeer en is niet 

weergezien. Vermoedelijk een zwervend exemplaar.  

16:33 30-07-2011 

Benno van den Hoek  

leuk dat het NOS journaal gisteren ook nog even aandacht gaf aan het geo-locatorproject van de Boerenzwaluwen (vanaf 5.33 min.): link  

16:17 30-07-2011 

Benno van den Hoek  

mailto:jhdenee@gmail.com
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:gervandijk@hetnet.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:gervandijk@hetnet.nl
mailto:gervandijk@hetnet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
http://nos.nl/uitzending/44252-nieuwsuur-2200-uur.html
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


Vanmorgen langs het Veluwemeer bij Elburg een wat magere ringvangst met zo'n 70 vogels en met name aan het begin (tussen 5.00 en 5.30 uur) 

nog wat regen. Wel erg leuk was onze eerste Buidelmees van dit jaar! De juveniele vogel was uiteraard het hoogtepunt van de ochtend. 

 
Vlak daarvoor steeg de adrenaline al door een fel roepende vogel in een struik naast de netopstelling. Het explosieve staccato roepje deed ons 

direct denken aan een Cetti's zanger (te meer omdat ik die van de week een vergelijkbaar geluid hoorde maken in de Biesbosch). Bovendien 

meenden we de meeste roepjes van de 'normale' riet- en struweelvogels onderhand wel te kennen en deze week daar zeker van af. We kregen 

de vogel af en toe even in beeld en ook dit zag er goed uit: qua profiel wat gelijkend op Nachtegaal en op het oog roodbruiner dan Snor. Helaas, 

bij het kort afspelen van de Cetti's zang reageerde hij/zij alleen met een zacht gebrabbel wat toch weer erg Snor-achtig klonk. Het bleef ons 

toch niet lekker zitten en we hoopten de vogel te vangen om andere soorten uit te kunnen sluiten. Die uitsluiting kwam in het laatste half uur, 

toen we de vogel vingen en we er helaas niets anders van konden maken dan een juveniele Snor. Inderdaad wat lichter bruin dan de volwassen 

Snorren, maar het plaatje klopte niet met de zo gehoopte soort (te lange vleugel en aantal staartpennen klopte ook niet: 12 pennen, i.p.v. de 

kenmerkende 10 bij Cetti's).  

23:42 29-07-2011 

Lubbert Spaansen  

Vandaag nog even opzoek gegaan naar de zeearend en gevonden Lepelaarsplassen. 
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15:12 28-07-2011 

Evert Meijer  

Nog vergeten te melden, langs het Larserpad vlogen 2 Zomertortels over en bij Polsmaten vlogen 2 Boomvalken luid roepend.  

 

Vanochtend op de Vierhouterheide een Wespendief, erg gaaf langsvliegend. Verder erg rustig. Op de vennetjes die ik langs ben gegaan 2 

Blauwe reigers.  

21:10 27-07-2011 

Evert Meijer  

Gisterochtend eindelijk weer eens een Kruisbek. Kwam luid roepend over. Gistermiddag bij Doornspijk wat Roeken. Vanaf de st. Ludgeruskerk 2 

Europese Flamingo's.  

 

Vandaag dus erg leuk dagje gehad. Toen ik de deur uitstapte kwam er een Kruisbek luid roepend over. Ik hoorde één of andere gekke zang, snel 

gecheckt of het misschien een Grauwe fitis was (nadat ik hem had gezien), maar ik denk toch gewoon een afwijkende Fitis-zang... Eerst naar de 

Grauwe kiekendief gegaan (volgens andere vogelaar zaten er 7 paar in heel Flevoland!!). Na een tijdje zag ik 2 rovers, het bleek een Bruine 

kiekendief te zijn, die met een vrouw adult Grauwe kiekendief aan het stoeien was! Zij (de vloog langzaam verder weg en toen kwijt geraakt. 

Daarna richting de Lepelaarsplassen gegaan, onderweg even de Zeearend meegepikt vanaf het Jan van den Boschpad. Vlakbij het nest zat er 

eentje in een kale boom. Wel een vreselijke afstand!  

Bij de Lepelaarsplassen 5 Ijsvogels, waarvan ik geen foto's meer durf te plaatsen... ;P 

Hier ook een Smient (hoe lelijk kunnen ze zijn in de zomer!), 2 Oeverlopers en een geweldige juveniel Geoorde fuut, die ik daar uitmaakte voor 

een jonge Dodaars...!! Sorry Lubbert, maar dit is toch wel ietsje leuker!! Vervolgens bij Polsmaten nog een Ijsvogel. 

mailto:evertmeijer96@gmail.com
mailto:evertmeijer96@gmail.com


 

 
20:33 27-07-2011 

j.vreekamp  

Zojuist vliegent hert soerel  

19:41 27-07-2011 

Benno van den Hoek  

Geweldige platen Lubbert! 

Een klein fietsrondje Polder Oosterwolde leverde o.a. 2 Raven (luid roepend naar elkaar), 7 Grote zillies en wat roofpieten op (Buizerds, 

Torenvalk en enkele Bruine kieken).  

Erg leuk is een graanakker langs de Wijkerwoldweg, wat helemaal aan het overwoekeren is door onkruid. Hierop zaten nu vele tientallen 

Ringmussen en, voor zover zichtbaar in het uitgestrekte veld, ook veel Kneu, Putter en Rietgors. De vraag is of dit nog geoogst zal worden. 

Zoniet, dan zie ik met veel plezier het najaar en de winter tegemoet....  

18:53 27-07-2011 

Lubbert Spaansen  

nog een paar 
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17:56 27-07-2011 

Lubbert Spaansen  
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Vandaag met Evert op pad geweest. Grauwe Kiek, Oeverloper, witgatje, 6 stuks ijsvogeltjes, En nog een aantal maar dat weet Evert beter. 

hierbij een foto van de ijsvogel aan de Lepelaarsplassen. 

 
14:20 27-07-2011 

roel pannekoek  

Gisteravond 26/7 aan een zijpad van de Zuiderzeestraatweg bij Hierden een alarmerend paar Roodborsttapuit. Bij een verbouwde boerderij 

aan datzelfde pad een alarmerende Zwarte roodstaart met voedsel. 

In de bosstrook tussen Van de Valk-hotel en Infracentrum 2 kekkerende Boomvalken. Nog eens vaker kijken hier.  

21:34 25-07-2011 

Evert Meijer  

Het zijn trouwens 2 Dwergganzen...  

21:33 25-07-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend werd ik in het bos uitbundig verwelkomd door een complete familie Haviken! Leuk dat ze toch weer gebroed hebben! Aangezien er 

veel regen is gevallen, staat er erg veel water op de hei. Het eerste vennetje dat ik afging leverde maarliefst 12 Watersnippen en 2 Witgatjes 

op! Ondertussen vloog er nog een Wespendief over. Een eindje verder vloog een jonge Blauwe reiger op. Er zwerven er nu 2 over de heide! Nu 

nog een Zwarte Ooievaar erbij... Ook erg leuk was een paartje Buizerd die hun jong vliegles aan het geven waren. Vlakbij de Schapenweide 

kwamen 6 Grote lijsters overvliegen en er foerageerden op het zandpad maarliefst 8 Boomleeuweriken! Mijn grootste groep ooit! 

Vanmiddag in de nieuwbouw weer een groepje Sijsjes. Wie weet hebben ze hier toch weer gebroed!? 

 

Vanavond naar Zwolle geweest waar er voor het 5e jaar Dwergganzen overzomeren! Bij aankomst aan gelijk een groot aantal Kolganzen waar ze 

tussen moesten zitten. Helaas lag het grootste deel met de kop in de veren, maar geheel onverwachts kwamen ze over het water de hoek 

omzwemmen! Vervolgens nog een half uur flink genoten van deze schitterende ganzen! Helaas erg grote afstand, heb wat foto's door de 

telescoop gemaakt wat onder andere dit matig bewijsplaatje opleverde: 

 

 
08:58 25-07-2011 

Evert Meijer  

Vrijdagavond nog een rondje gefietst wat op de Schapendrift een Koekoek en de oer-veluwse-geluiden van Boomleeuwerik en Geelgors klonken. 

Op een schuur net buiten Elspeet een Steenuil. 

Zaterdag langs de Molenbergweg een stukje waar enorm veel vogels zaten, dankzij het vogelvoer en de vele nestkasten die er hingen! Wel het 

leukst was een Kleine bonte specht die zich door zijn roep verraadde en zich een poosje leuk liet zien. 
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Op een plek waar de Kerkuilen dit jaar 4 jongen grootbrachten, zat het laatste jong op een balk in de schuur! Ze zijn allemaal succesvol 

uitgevlogen! 

Bij Staverden vloog nog een mannetje Grote gele kwikstaart.  

21:36 23-07-2011 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 22/7/2011, Delta Schuitenbeek, ca 21-22 uur 

Lepelaar: 

DS-oost: bij atol: 9 ex, waaronder 4 of meer jongen (1  bedelend) 

Voorts 3 lepelaars bij hret kleine eilandje en 1 in de polder hier vlak bij (mogelijk dubbel gezien). Totaal 12-13 ex. 

Tussen Steenen Kamer en Putten: voor tweede maal in een week een steenuil op een (m.i. varkens-)schuur. Dit is de derde plek in deze buurt 

waar in 2010-11 steenuilen zijn gezien.  

21:29 23-07-2011 

Gerard van Dijk  

Dinsdag 19 juli 2011. Delta Schuitenbeek, ca 21-22 uur. 

DS-west op de rotsblokken en palen van de afsluiting: ca 18 visdieven, (zo te zien minstens 6 juv.). Zouden ze toch weer  op een van de eilandjes 

gebroed hebben? 

Voorts 39 aalscholvers en kok-, kleine mantel- en zilvermeeuwen. 

Verspreid in DS: 

kuifeendvrouwtjes met jongen: 5x 

lepelaar:   

8 in DS-oost (5 bij het 'atol'en 3 bij het kleine eilandje);  

Eerder 3 lepelaars in de polder (tussen Arkervaart en N301) maar niet persé andere ex. 

Grauwe gans:  

ca 100 tussen Arkervaart en N301, ca 100 (of meer, niet alles te zien) op Nuldernauw net achter de kade en ca 550 in Delta Schuitenbeek-

oost. 

oostkade Arkervaart 16 Canadese ganzen; Putter polder 10 brandganzen (laag aantal)  

21:15 23-07-2011 

Gerard van Dijk  

Zondag 17-7-2011 Delta Schuitenbeek en Nuldernauw ca 21-22 uur 

Rietveld hoek N301-Zeedijk grote spreeuwenslaapplaats 

Delta S.: kuifeend vrouwtje met ca 7 kleine jongen (waarvan 2 ver afgedwaald), 3 vr. met 5 jongen (van een van de drie?) en een vr. met 6 

halfwas jongen. 

Opvallend hoe laat kuifeenden nog kleine jongen hebben. 

DS-oost: géén kokmeeuwen, visdieven en lepelaars (zie ook andere dagen). 

19:31 16-07-2011 

Benno van den Hoek  

Langs de Korte Waarden bij Elburg vanmorgen een vrij normale ochtendvangst, met 94 nieuwe vogels en 24 geringden. Opvallend veel (jonge) 

Rietzangers, bijna nog meer dan Kleine karekiet. Leuk was een juveniele Roodborsttapuit! Zeker ongewoon voor deze locatie, maar dit voorjaar 

heeft langs de ruige rietstrook een broedpaar gezeten. Het vrouwtje liet zich ook nog even zien. Verder een in de rietkraag vallende Grote 

zilverreiger. 

 

Overigens afgelopen zondag, met een vergelijkbaar aantal geringde vogels, een bijzondere Baardman gevangen: deze had namelijk een gesloten 

voetring (oranje metaal) en is dus als volière-vogel gehouden. Ongelooflijk wat je in die wereld soms aantreft!!  

14:41 16-07-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Kapiteinshut in het Broekbos 7 Dodaarzen (4 ad en 3 juv). Bij de Kievitslanden 3 overvliegende Lepelaars en 1 tp, 5 

Witgatjes, Kluut met jongen, 2 jagende Torenvalken, 4 Ooievaars en 2 zingende Sprinkhaanzangers. Als dit komkommertijd is, heb ik toch een 

leuk mandje met komkommers ;).  

20:48 15-07-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Bennie gestart met een uniek project in Nederland. Op een boerderij in Oldebroek zijn 2 Boerenzwaluwen uitgerust met een 

zogenaamde geolocator: een kleine en lichtgewicht chip, die op de rug van de vogel geplaatst wordt. De vogel draagt als het ware een klein 

rugzakje, maar heeft er geen last van tijdens het vliegen, zitten etc. Deze geprogrammeerde chip moet het komende jaar gegevens verzamelen 

over het trekgedrag van de vogels.  
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We weten ongeveer waar onze zwaluwen overwinteren (aan de hand van ringterugmeldingen), maar er is nog bijna niets bekend over de exacte 

trekroute, hoe lang ze er over doen en welke gebieden onderweg bezocht worden. Dit is laatste is uiteraard ook van belang voor de 

bescherming van deze 'stepping stones'. In het kader van het Jaar van de Boerenzwaluw heeft Vogelbescherming gelden beschikbaar gekregen 

om totaal 50 Nederlandse zwaluwen van zo'n geolocator te voorzien. In onze regio worden 10 zwaluwen hiermee uitgerust. De andere 8 willen 

we komende week aanbrengen op een locatie in Noordeinde. Bij voorkeur nemen we 2e of 3e jaars mannen. Deze hebben de trektocht al vaker 

gemaakt, zijn dus het sterkst om te overleven en zijn bovendien het meest plaatstrouw. Want dat is de truck: de techniek is helaas voor kleine 

vogels nog niet zo ver dat we de vogels via de satelliet kunnen volgen (dat is het volgende doel uiteraard!). Maar we moeten deze vogels volgend 

jaar terugvangen op de broedlocatie (vandaar het belang van plaatstrouw) en dan kunnen we de chip uitlezen. Overigens is de locatieaanduiding 

van de geolocators minder nauwkeurig dan van satellietzenders, maar dan nog krijgen we hiermee veel meer gegevens binnen dan van de enkele 

terugmelding die uit het wijdse Afrika komt. Nogmaals een erg spannend en uniek project, wat ons een enorme berg aan nieuwe gegevens en 

inzichten kan geven!!  

14:24 15-07-2011 

Benno van den Hoek  

Het is duidelijk komkommertijd, maar toch een nieuwe tuinsoort: zojuist 2 Raven langsvliegend, waarschijnlijk afkomstig uit de Flevopolder.  

09:05 13-07-2011 

Benno van den Hoek  

Gisteravond een jagende Boomvalk door een groepje foeragerende Boeren- en Huiszwaluwen jakkerend, net achter het huis (noordkant van 

Elburg). Waarschijnlijk al weer op stroperstocht langs de slaapplaatsen van Spreeuwen en zwaluwen, die nu weer langs de randmeren beginnen 

te ontstaan.  

08:39 13-07-2011 

roel pannekoek  

Afgelopen 2 avonden kerkuilenkasten gecontroleerd tussen Harderwijk en Hoge Enk. Daar waar de kasten bezet waren betrof het kleine 

broedsels van meestel 3 jongen.  

22:22 12-07-2011 

Wolbert Hermus  

Afgelopen maandagavond bij de duintjes een vrouwtje Roodborsttapuit mét een juveniel. Bij Polsmaten 1 Grote zilverreiger en meerdere Blauwe 

reigers tp en 7 Blauwe reigers overvliegend richting zuid.  

18:04 12-07-2011 

Jan van Os  

Maandagmiddag aan de Couperuslaan een scholekster in het gras en een lijster aan de Frisialaan. Aan het Zeepad een karrekiet.  

15:41 11-07-2011 

theo  
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Vanmorgen een rondje Kroondomein bij Gortel. Opvallend vaak de roep van Zwarte Specht. ook opvallend. 5 vliegende herten. 

 

 

 
23:17 10-07-2011 

marja postuma  

wij hebben de kwartelkoning nog steeds in onze wei. Hij is behoorlijk luidruchtig. Byzonder dat zo'n vogel 20 meter van je slaapkamerraam af 

zit. Vanaf de garderenseweg richting staverden iets voorbij de bocht is hij goed te horen.  

11:29 08-07-2011 

Wim Smit  

Gisteravond met Afke v.d. Beek en Ank in de omgeving van de schaapskooi op de Ermelse Hei geweest.  Een Nachtzwaluw gaf een prachtige 

vliegshow.  

14:58 05-07-2011 

mailto:marjapostuma@hotmail.com


Evert Meijer  

Even een paar waarnemingen van afgelopen week, voordat ik voor 2,5 week richten het Zuid-Westen van Nederland ga om m'n jaarlijst over de 

200 te tillen en m'n levenslijst ietsje dichter bij de 250 te brengen!! 

 

30-6: een Dodaars op een redelijk groot heidevennetje vlak bij Vierhouten. Leuke vondst van vennetje met een goede soort erop! 

 

1-7: Elspeetsche heide, 4 Boomleeuwerik, 1 man Grauwe klauwier.  

 

2-7: Staverden, paartje Grote gele kwikstaart (dit moét gewoon een broedgeval zijn!) en 2 IJsvogels. Bij de rotonde Speuld even het 

Kwartelkoning-gebiedje bezocht, hier Grasmus, jagende Boomvalk en redelijk wat zingende Geelgorzen. 's Avonds rond 11 uur hier tevergeefs 

staan luisteren..., helaas! 

 

4-7: Noorderheide, 4 Raven, 1 juveniele Koekoek die gevoerd werd door Graspiepers, Gekraagde roodstaart en 1 super mooie Havik jagend. 

Verder in de bossen Matkop, Kuif-, kool-, pimpel-, en zwarte mezen. 

's Middags naar de Ermelosche heide geweest. Bij de Schaapskooi een Grote lijster super dichtbij foeragerend. Nog nooit zo goed gezien!! 

 

 
 

Toen richting vennetje gegaan waar een Zwervende Heidelibel moest zitten. Hier overvliegende Sijs en wat roepende Goudvinken. Na een 

rondje rond het vennetje vond ik de libel, erg gaaf!! Later vloog er nog een 2e langs. 

 

's Avonds op 2 Steenuilenplekken uitgevlogen jongen (3 nesten rond Elspeet zijn nu uitgevlogen). Op beide plekken zaten 2 jongen. Op één van 

de plekken was er 1 (van de 3) verdronken... Triest! 

 

Vanochtend gebiedje bij Gortel in de buurt bezocht. Hier iets van 10 Beekoeverlibellen! Verder aan vogels een roepende Waterral, zingende 

Kleine karekiet en rietgors. 

 

Op de terugweg langs Elspeter Struiken gegaan. Hier viel ik in een groep van 100-en mezen. Eigenlijk alle soorten erin verwerkt ;P. Toen ging er 

bij mij een lampje branden dat er misschien wel een Kleine bonte specht tussen zat, na even zoeken zag ik er nog één ook!!  

Helaas alleen maar zeer bewogen, onscherpe foto's kunnen maken, maar ik had ook niet anders verwacht !!  

 

 

 

 

 

 

13:59 05-07-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend ook naar Plan Roerdomp gegaan. Veel Kemphanen, Kieviten en Wintertalingen. In totaal 11 Grote zilverreigers geteld en op 1 van de 

eilandjes lag een Vos. Hierna naar het gedeelte van Harderbroek gegaan waar eerder de Am. Wintertaling zat. Hier heb ik 2 Kleine plevieren 

gezien en een groep van 13 Lepelaars (met enkele juv.)  

11:57 05-07-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen een Grauwe Kiekendief, fouragerend boven de gemaaide Kievitslanden. Dezelfde als die van 27-06? Ook 2 Ooievaars deden zich 

tegoed. In het Plan Roerdomp tevergeefs gezocht naar de Steltkluut. Veel mooi gekleurde Kemphanen.  

13:53 03-07-2011 

J. Vreekamp  

Zojuist 1 x Wespendief Tongeren. Mijn eerste ooit! (foto's op waarneming.nl) 

12:43 03-07-2011 

Benno van den Hoek  
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Donderdagavond een rondje langs enkele Kerkuilkasten gemaakt om jonge uilen te ringen. In en nabij Oldebroek 2 nesten met 4 jongen van een 

week of 4 oud. De meeste vogels waren in goede conditie, hoewel 1 jong aan de magere kant. Daarna bij Doornspijk een nest met 5 jongen en 

nabij 't Harde een kast met 2 grote jongen (ca. 6-7 wkn.) en een wat kleiner nakomertje. Langs de Eperweg bij landgoed Schouwenburg vlogen 

ook nog een vijftal Raven rond (waarschijnlijk rondhangende jeugd).  

16:04 02-07-2011 

Dimitri  

Vandaag bij Plan Roerdomp, Harderbroek, tussen de bergen Kemphanen en handjevol ruiters een mooi adult mannetje Steltkluut. Verder tussen 

een handjevol bontjes een Kleine strandloper.  

13:30 02-07-2011 

Evert Meijer  

Best Bert, 

Het was niet mijn doel om stoer te zijn. Ik was aan het kijken of er jongen/eieren in zaten..., toen ik hem er uit had gehaald (anders kon ik niet 

zien of hij op eieren of jongen zat) de ring afgelezen, die hij/zij omhad, hier lijkt mij weinig mis mee!!  

Ik haal geen Steenuil uit een nest, alleen om een foto te kunnen maken, dat  lijkt mij logisch!  

23:42 01-07-2011 

Wim Smit  

Om 23.15 u  de Kwartelkoning gehoord bij de rotonde Speuld. Daarvoor een Nachtzwaluw langs de Stakenbergweg.  

18:05 01-07-2011 

Bert Hanekamp  

Beste Evert Meijer, 

Het lijkt wel erg stoer om een steenuil uit zijn nest te halen om een leuke foto te maken maar het is niet de bedoeling om een vogel zonder 

goede reden uit zijn broedruimte te halen. En het is nog verboden ook . Niet meer doen dus!  

17:48 01-07-2011 

Bert Hanekamp  

In een grasland tussen de rotonde bij Speuld en Staverden riep op 30 juni vanaf ca. 22.30 uur tot omstreeks 06.00 uur een Kwartelkoning. ( 

Vanaf de weg luisteren.)  

15:22 01-07-2011 

Dimitri  

Lammergier: Lammergier 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/55410201  

15:21 01-07-2011 

dimitri  

Hou de lucht in de gaten! 

Er vliegt in onze buurt wellicht een Lammergier rond!! 

 

23:34 30-06-2011 

Martin Jansen  

Vanavond Baai / Drontermeer 43 Krooneend (2 vrouw, rest eclipskleed man), 1 Grote Karekiet, paartje Rosse Stekelstaart en een man hybride 

Tafeleend x Witoogeend.  

22:10 29-06-2011 

Evert Meijer  

Eergisterochtend op de heide naar Adders gezocht, aangaande ik een tip kreeg waar ze regelmatig lagen te zonnen. Helaas niet eentje kunnen 

vinden. Wel erg gaaf waren 3 Zwarte Spechten die luid roepend de hei over vlogen, van bosje naar bosje die er niet zoveel zijn op de heide! Ze 

zochten dan ook snel het échte bos weer op! Gistermiddag tijdens enorme hitte omgeving Tongerense heide bezocht. Dit leverde schitterende 

Bosparelmoervlinders, Heideblauwtjes, een Ree en als mooiste 2 Boomleeuweriken die prachtig op het pad foerageerden. Dit leverde weer wat 

leuke plaatjes op! 
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Met de tong op de schoenen, als een lap leer, thuis naar de kraan gestrompeld voor een druppeltje verkoeling... 

's Avonds nog een paar uurtjes van de familie Steenuil genoten, wat een leuke vogels! 

 

Gisterochtend naar Staverden geweest. Hier 1 Grote gele kwikstaart en 1 IJsvogel! Allebei leuke en goede soorten! De Ijsvogel was dit jaar 

pas de eerste! Ook wel leuk waren een stel Putters en 1 Tuinfluiter. Hierna naar het Uddelermeer geweest waar ik nog een zeldzaam 

Schavertje (Krekel), Gewone Oeverlibel, Futen en een Waterhoen zag.  

's middag nog een bosvennetje afgezocht op Libelles en Krekels (ook super interessant!) 

Dit leverde ook iets van 30 teken op..., alleen op m'n lichaam dan! 

 

Vanmiddag naar het Veluwemeer geweest, eerst naar Elburg om de Lachstern te zoeken, helaas niet gezien :P, wat ik ook niet verwachte! Hier 

wel 2 Flamingo's en een Bruine kiek.  

 

Toen naar Polsmaten wat Spotvogel, Kleine plevier, 2 Grote zilverreigers (!), 4 Blauwe reigers, 10 Krooneenden, 12 Lepelaars en uitgevlogen 

Oeverzwaluwen (er vlogen er ong. 200) opleverde.  

Ook enorme aantallen Kieviten gezien. Bij het Zeepad kwam enorme groepen over vliegen, samen wel 3000!  

Op de terugweg een hele gave waarneming van Aalscholver. Zat in de berm, automobilisten stopten zelfs om te kijken! Ik kon ong. tot op 2 

meter afstand komen! Dit was natuurlijk wel leuk voor m'n camera, waarvan ik de batterij maar even heb leeg geklikt :). 

 

 



 

 
16:07 29-06-2011 

Martin Jansen  

Zojuist een Zwarte Wouw over ons huis richting zuidoost. Exact zelfde route als eerder dit jaar een Rode Wouw over kwam (11-04).  

20:46 28-06-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond in de omgeving van Hoophuizen o.a. 1 zingende Kwartel en 2 Sprinkhaanzangers. Op de terugweg kwam ik, letterlijk, op de 

Harderwijkerweg een Steenuil tegen. Deze vloog al snel in een boom vlak voor me.  

Gisteren ook nog verrast door een Fluiter in het bos, vlak achter m'n woning (woon tegenwoordig op Barbarossa, bos achter m'n woning heet 

Belvederebos). Naast deze Fluiter ook al Zwarte spechten, Appelvinken, Hazelworm én Ree aangetroffen in dit bos. 

 

@Roel: Leuke waarnemingen met de Nachtzwaluwexcursie!  

11:27 28-06-2011 

roel pannekoek  

De van vorige week vrijdagavond verplaatste nachtzwaluexcursie is gisteravond in alle opzichten een succes geworden. Om 21.30 ging een 

groepje van 7 deelnemers op pad voor een fikse tippel over de Uddelse hei. En het waren niet alleen de vogels die onze aandacht trokken. Naast 

gewone soorten als Boompiepers, Buizerd, Grote bonte spechten, Zwartkop, Roodborsttapuiten, Gekraagde roodstaart, Kneuen, Grote lijster, 

diverse Geelgorzen, minstens 4 jubelende Veldleeuweriken zagen we een show van 3 jagende Boomvalken - aan hun vlieghouding te zien jagend 

op libelles. We zagen een klein groepje Damherten en twee maal een flinke groep gemengde Edelherten, waarvan de mannetjes in bastgewei, 

met in totaal meer dan 30 dieren. Diverse keren schoot een ree door de struiken. Een zandhagedis kruiste ons pad en later in de schemer een 

Hazelworm, die eenmaal opgepakt daar niet van gediend bleek te zijn. Nauwelijks 100 m verder lag een flinke adder voor onze voeten. In de 

bosrand begon - gelukkig voor de excursieleider - een Nachtzwaluw te ratelen. De tocht voortzettend stuitten we op een Nachtzwaluw op het 

mulle zandpad, waarna 2 exemplaren zenuwachtig 'tjukkend' rakelings rondjes om ons heen vlogen. Het was duidelijk dat we ons in hun 

broedterritorium bevonden en we zijn spoedig doorgelopen. Van zó dichtbij Nachtzwluwen te zien krijgen hadden we niet durven hopen. Op de 

terugweg op de Hofweg kruiste een Vliegend hert onze route en tot slot hobbelde een dikke Gewone pad over de weg.  

19:36 27-06-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond met m'n vriendin 's avonds naar de Elspeetsche heide gegaan. Binnen een paar seconden hadden we zowel Nachtzwaluw (erg ver 

weg) als baltsende Houtsnip. De houtsnip liet zich er goed zien, paar keer overvliegend en duidelijk de 2 verschillende geluiden gehoord. Op de 

terugweg naar de auto nog 2 Nachtzwaluwen gehoord en 1 even gezien, laag vliegend boven de heide.  

12:23 27-06-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen jagende Grauwe Kiekendief omgeving Strandgaperweg. 

14:58 26-06-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Bennie vogels geringd op de Korte Waarden bij Elburg, voor het CES-ringproject. Totaal hadden we 72 nieuwe vogels en 16 met 

ring, maar weinig echte bijzonderheden. Leuk was wel een Grote karekiet (de eerste dit jaar op deze plek). Geweldige beesten. Daarmee heb je 

wel wat in handen! Heel wat anders dan het gepriegel met de vele (jonge) Tjiftjaffen die we ook hadden.  
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Verder vooral veel jong spul van Rietzanger, Rietgors en enkele jonge Sprinkhaanzangers en Grasmussen. Ook een jonge Baardman. Nog geen 

enkele jonge karekiet. Als die uit zijn, wordt het pas echt druk! 

Zangactiviteit van vogels wordt nu ook snel minder. Alleen nog 2 felle Bosrietzangers die lekker tegen elkaar tekeer gingen.  

10:16 26-06-2011 

Wolbert Hermus  

Nog even een toevoeging op mijn vorige bericht. Diezelfde avond heb ik een, voor mij, nieuw geluid van de Koekoek gehoord. Naast de bekende 

Koekoek, de Koekoekoek, een soort bubbelend geluid (vrouwtje?), hoorde ik vrijdag een Koekoek een soort kwakend geluid maken, maar dan 

lager. Op de volgende link hoor je het geluid aan het eind. http://waarneming.nl/sound/view/8333  

23:18 25-06-2011 

Theo  

Vanmorgen met Bart naar de Tongerense Heide om Bosparelmoervlinders te fotograferen. Ondaks de regen en dankzij de tips van Bart 

Stornebrink is dat wel gelukt. 
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11:08 25-06-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond op Landgoed  Welna m'n eigen Nachtzwaluwexcursie gehouden. De avond begon al leuk met 1 roepende Raaf, 2 Zwarte spechten en 

2 Reeën (waarvan 1 erg donkerbruin). Om 22.15 begon het 'avondvogelen' met een baltsende Houtsnip. Een kwartier later hoorde ik in de verte 

de eerste Nachtzwaluw zingen, gevolgd door een contactroepje. Ineens vlak achter me (stond voor de bosrand) een Nachtzwaluw snoeihard 

zingend. Echt nog nooit zo hard gehoord. Snel m'n vriendin gebeld, zodat ze mee kon genieten. Iemand een idee of dit lijsttechnisch telt ;)? 

Deze ging ook nog een poosje vlak voor me rondvliegen, terwijl er rechts van me een andere Nachtzwaluw aan het zingen was. Op een grasveld 
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waar ik zicht op had 3 adulte Zwijnen, een groepje van 8 biggen en 2 Reeën. Ook hoorde ik nog even een Houtsnip. Hierna ben ik nog even naar 

het Greveld gefietst, hier hoorde ik in de verte 1 Nachtzwaluw. 

Op de terugweg 2 Zwijnen bij de Parallelweg. Vlakbij de Zandenplas hoorde ik waarschijnlijk een Zwijn wegrennen. Het klonk erg lomp en veel 

lawaaieriger dan bijv. een Ree. Dat betekent alleen wel dat ze het wildraster door zijn gebroken.    

20:25 23-06-2011 

Evert Meijer  

Vanavond planning om nog even bij de Steenuilen te gaan posten, maar helaas liep er een jochie met een fluitje te spelen, weg uiltjes!! (wel één 

adult in boom zien zitten) Toen een poos bij een Appelvinkenfamilie gestaan, een kersenboom is geen gek ding om in de tuin te zetten!! 

 

 

11:16 23-06-2011 

Evert Meijer  

Gisterochtend in het bos een mooi mannetje Kleine bonte specht. Eerst vlak naast me roepend, toen na 5 minuten stuk verder. Na 10 minuten 

zag ik bij puur toeval iets uit m'n ooghoeken langs een boom schuifelen, terwijl ik op een ander stuk lette! Erg leuk gezien, helaas gaan foto's 

en Kleine bonte specht bij mij nog niet echt samen... 

Vlak daarna kwam een Raaf luid roepend overvliegen, richting de Noorderheide, met een gang erachteraan gegaan toen ik moest stoppen voor 

een stel toeristen die de weg kwijt waren..., weg Raaf! Na 10 minuten zag ik hem (?) helemaal aan de andere kant van de heide achter de bomen 

vliegen... Verder in het bos nog stuk of 5 zingende Fluiters.  

 

Gistermiddag naar de Ijsvogels van Lubbert geweest. Op 2 plekken een roepende Goudvink. Vlak bij Hulshorst een Steenuilennest bekeken. 

Hier zaten alleen 2 ouders in, zover ik het kon zien. Ik was zo stoer om er één uit te halen, erg gaaf, maar m'n handen waren aardig verwond 

door de poten ;)! De andere Steenuil maar met rust gelaten... 

 

Hier ik met een Steenuil: 

 

 
 

Toen bij de hoek Varelseweg -Randmeerweg een zingende Bosrietzanger, nieuw jaarsoort! 

 

Aan de rand van de camping zat een Steenuil te jagen! (zie ik niet zo vaak...) Bij de monding Hierdense beek in de buurt, 2 Ijsvogels heeeeel 

gaaf!! (Jaarsoort 191) Verder met stuk of 50 Krooneenden, Visdiefjes, jonge Meerkoeten erg geslaagd!! Tussen de buitjes door naar huis 

gekronkeld, en was nog aardig droog ook! 

21:32 22-06-2011 

Lubbert Franken  
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Vanavond polsmaten , de eerste jonge Oeverzwaluwen zitten in de ingang van hun nest te wachten op voedsel, onder aan de zandhoop een kleine 

plevier en aan het Zeepad 12 Lepelaars in een weiland. Verder nog een Bruine Kiekendief en een 

Visdief   

21:29 22-06-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond met m'n vriendin naar industriegebied Zuiderpoort te Lelystad gegaan. Al snel de Kwartelkoning even gehoord. Niet veel later ook 

langer en harder gehoord. Vlak voor vertrek nog op zien vliegen. Ook nog een groep van 5 en een groep van 3 Ooievaars ter plaatse.  

20:11 21-06-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend in het bos Schapendrift net na de regen een flink gezang van vogels. Vooral Roodborsten, Winterkoningen, Boomkruipers, 

Zwartkoppen, Grauwe vliegenvangers (kunnen zooo mooi zingen!!) deden goed hun best! Verder 2x roepende Goudvink, een man Gekraagde 

Roodstaart en iets van 10 Grote bonte spechten, waarvan 7 juveniel! Bij de Schapenweide vloog een Grote lijster op. Verder hier in de buurt 

een krijsende juveniele Buizerd.  

 

Vanmiddag was het bij het Kraamgezin rustig. Alleen één van de ouders zat te kijken of het al mooi weer werd, dat viel denk ik een klein beetje 

tegen!  

Bij de Schotkamp zat een Zwarte roodstaart, 4 Grote lijsters en een lachende Koekoek.  

17:01 20-06-2011 

Evert Meijer  

Van de week toetsweek en dan vakantie! Eigenlijk is deze week ook al vakantie aangaande ik maar 2 uurtjes naar school hoef per dag om toetsen 

te maken!! 

Vanochtend bij de Vierhouterheide, terwijl ik een Groot dikkopje aan het fotograferen was, een ratel van 2-3 seconden. Voor dat het tot m'n 

duffe hersens doordrong dat het een Nachtzwaluw was, was het weer voorbij!! Maar toch erg grappig overdag!! Op de heide een groepje 

Geelgorzen, overvliegende Grote lijster, zingende Koekoek, 2 Grauwe vliegenvanger en een rover waar ik een Wespendief van wilde maken, maar 

hij verdween achter de bomen :(! 

 

Vanmiddag op kraamvisite geweest, waar een drieling was geboren!! Ze leken echt super veel op elkaar en ook op beide ouders!! Een keertje wat 

anders dan beschuit met muisjes...  
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Zo, dat was dus echt genieten!! De ouders waren aan het jagen (voor de duidelijkheid, dit was om 2 uur in de middag!!), de jongen aan het 

bedelen. Toen de ouders mij doorhadden begonnen ze luid te roepen, ik dacht even dat ze overlegden hoe ze mij gingen aanvallen....  

 

Toen naar de heide, waar ik me met wat libelles heb kunnen vermaken. Daarna even naar de Grauwe klauwieren geweest, man en vrouw allebei 

leuk gezien! Op de terug weg nog een Zwijn de stuipen op het lijf gejaagd!!  

Verder in een tuin mogen kijken waar 3 jaar geleden nog een Kerkuil broedde, paar weken terug een Steenuil in de nestkast zat (alleen 

controle), 2 paartjes Appelvinken broeden, die er nu met 8 jongen rondvliegen, dagelijks een reiger de tuin visiteerd... bijzonder hoor!!  

21:04 19-06-2011 

Lubbert Franken  

Vanmorgen deze foto gemaakt aan het 

Veluwerandmeer   

21:35 18-06-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag een SUPER middag gehad!! Ik had namelijk de eer om met B. Hanekamp mee te gaan Kerkuilen ringen! Eerst ergens rond Staverden 

in de eerste nestkast gelijk beet, 1 vrouw adult op 4 kersverse jongen. Er lag ook nog een ei bij, die waarschijnlijk nog uit moest komen. (de 

jongste was nog maar net uit het ei gekomen!) De jongen waren te klein om een ring te krijgen dus dat hebben we nog te goed!! Wel het 

vrouwtje kunnen ringen, waarbij we haar erg mooi konden zien!!  

Bert Hanekamp met adulte vrouw Kerkuil: 
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Toen naar Elspeet gegaan. Hier zaten nog steeds 4 levende jongen die inmiddels al flink ontwikkeld waren!!  

 

Daarna nog 2 lege nesten bewonderd, waarna ik weer huiswaarts ging... Een enorm leuke ervaring!! 

12:35 18-06-2011 

Adrie Hottinga  

Zaterdag 18 juni 2011: 1 Boomvalk jagend achter Boerenzwaluwen. Eén Steenuiljong in de hoogstandboomgaard. Kerkweg 10 Vorchten.  

21:11 17-06-2011 

Evert Meijer  

Welkom Geertje! Je begint gelijk met een waarneming waar iedereen (?) stik jaloers op wordt!! :) Ík in ieder geval wel!! Zo'n wekker wil ik ook 

wel!!  

Ik ben eigenlijk wel héél nieuwsgierig naar de foto!! Een foto is niet gauw slecht genoeg..., en helemaal niet van een Roerdomp!! Niet iets om 

voor te schamen! Maar zelf weten! 

20:04 17-06-2011 

Geertje Kroes  

Weet nu pas van dit gastenboek, maar wil dit toch even melden: 10-16 's morgens vroeg werden we gewekt door onze merel die bij ons zit te 

broeden, want ze waren helemaal in paniek, ik ging het bed uit, in de veronderstelling dat ik een kraai of kat weg zou moeten jagen, tot onze 

grote verrassing, bleek er een roerdomp op onze pergola te zitten, nu wonen wij in een rijtjes huis in Elburg, zijn wel in het bezit van een 

vijver, wat veel vogels waarderen, maar dit hadden we niet kunnen dromen!! Het was niet gewond, dus misschien een verdwaald jong? Heb er een 

foto van kunnen maken, maar is van ontzettend slechte kwaliteit. wat wil je ook, de verrassing en 4.15 u. in de ochtend, zo uit de slaap! Dus die 

hou ik voor mijzelf. 

20:06 16-06-2011 

Adrie Hottinga  

Maandag 13 juni 2011 - twee Wespendieven cirkelend boven De Nijensteen te Veessen. 

Woensdag 15 juni 2011 - drie Appelvinken - Vorchterenk te Vorchten. 

Donderdag 16 juni 2011 - één Zwarte ooievaar foeragerend in het Zijbroek te Vorchten (van 9.00 tot 11.00 uur).  

19:29 16-06-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond rond 22.15 bij de Elspeetse heide. De zangers waren nog wel bezig toen ik kwam. Koekoeken, Geelgorzen, meerdere 

Veldleeuweriken. Rond 22.30 de eerste Nachtzwaluw horen zingen. Verder op 2 verschillende lokaties een Nachtzwaluw horen roepen. Ook nog 

1 Houtsnip gehoord. Aan wild: twee hard voorbij rennende zwijnen, 2 vrij jonge Edelherten en een moederzwijn met zo'n 6 jonge biggen. Zelfs 

nog even van de maansverduistering genoten.  

09:34 16-06-2011 

Rob Compaijen  

Nog vergeten te melden. Afgelopen maandag een langsvliegende adulte Geelpootmeeuw bij de gracht van Elburg. Beest was mooi en herkenbaar 

te zien met felgele poten en behoorlijk donkere, enigzins naar blauw neigende bovenzijde vleugels.  

21:21 14-06-2011 

Theo  

weer wat geleerd. Tijdens het fotograferen van Bosparelmoervlinders hoorde ik een geluid dat klonk als: kukedie. Toen de vogel in de buurt 

ging zitten maakte ik er een foto van en na wat beeldbewerking (100mm macro en dan een foto 0- 10 meter in een boom is wat lastig) bleek het 

om een boomleeuwerik te gaan (met voer in zijn bek). het zal wel om een contactroepje gaan. 

 

14:39 14-06-2011 

Theo den Hertog  

vanmorgen op de heide bezig geweest met het fotograferen van bosparelmoervlinders. Later op de ochtend (rond 10 uur) hoorde ik op het 

Hendrik Mouwenveld bij Vierhouten de ratel van een nachtzwaluw.  

01:20 14-06-2011 

Martin Jansen  

Het is buiten de regio (20 minuten van Elburg), maar vanavond was het Rallenavond bij Schokland. 4 Porseleinhoentjes tegen elkaar in roepend. 

1 ging er helemaal los, hield niet op. Daar tussendoor 2 Waterral en van ver 2 Kwartelkoning. Waaaaanzinnig mooi.  
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19:24 13-06-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op De Haere de laatste Bonte vliegenvangers van dit voorjaar geringd. Een succesvol voorjaar met mooie legsels en weinig predatie 

van marters! Na afloop ben ik in de tuin van een kennis (net buiten het gebied) gaan staan om wat foto's te maken van een paartje 

vliegenvangers die continu aan het voeren waren. Deze vogels waren al helemaal aan mensen gewend en ik kon er rustig op een meter of 4 bij 

gaan staan! De vogels vlogen af en aan. 

 
Er zitten maar 3 jongen in dit kastje (1 helaas dood gegaan afgelopen week), maar de ouders waren er niet minder druk mee. Soms waren ze na 

2 minuten al weer terug met een rups, nachtvlinder of een vliegend insect. Ongelooflijk wat daar allemaal naar binnen ging! 

 
En dit insect kon ik zo snel niet thuisbrengen, maar het opvallende geel-oranje achterlijf kan iemand misschien op een idee brengen: 
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Ondanks de enorme inzet van dit ouderpaar zagen de jongen (die ook geringd zijn) er niet helemaal goed uit. Ze waren nog maar nauwelijks 

gegroeid t.o.v. vorige week en ze oogden minder fit dan andere jongen die ik dit voorjaar zag. Het mannetje heeft ook een ring, vermoedelijk 

een vogel uit mijn gebied maar helaas kon ik dat niet checken op deze foto...  

15:02 13-06-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend tijdens het mountainbiken 4 Fluiters gehoord; 2 bij Renteloos voorschotbos, 1 in het Vierhouterbos en 1 in het Hendriksbos. 

Verder bij Landgoed Welna 2 Raven en bij het Hendrik mouwenveld 1 constant roepende Boomleeuwerik. Tijdens de fietstocht ook zo'n 15 

Bosparelmoervlinders (1 ging zelfs even op m'n mountainbike zonnen :)).  

21:02 12-06-2011 

Dimitri  

Daarnet op een veldje na het vliegveld maar vlak voor de a6 een prachtige Kwartelkoning gehoord en gezien! Met veel moeite had ik na een 

tijdje zijn kop helemaal vrij in beeld op een meter of 5! Verder hier ook zijn onderdaan; een Kwartel roepend.  

12:28 12-06-2011 

J. Vreekamp  

Vanmorgen bij eiland Eekt: 1 x Wielewaal en 1 x Grote Zilverreiger.  

20:49 11-06-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Horsterwold-Stille Kern meerdere Wielewalen erg mooi te zien. Blijkbaar was er laag in struikjes en riet voedsel te halen. Diverse 

vogels voedselvluchten zien maken tussen hoge Populieren en Wilgen en lagere begroeiing. Minimaal 5 verschillende vogels waarvan 3 man. In 

het groen van het Horsterwold met de juiste licht met recht Golden Orioles. Verder zoals gebruikelijk daar erg veel Grasmussen (100+?), 

diverse zingende Spotvogels en Bosrietzangers. In de plassen 2 Lepelaars en een Grote Zillie. De Roodmus die daar gisteren gemeld werd niet 

gevonden (op vrijwel exact dezelfde plek waar ik er in 2 jaar geleden 1 had).  

10:32 11-06-2011 

Lubbert Spaansen  

Roodborsttapuit 

 
20:34 10-06-2011 

Evert Meijer  
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Vanmiddag in een leuke tuin rondgestruind. Allemaal insecten waarbij de verschillen je doen duizelen! Enorm gaaf! Heb me maar tot de vogels en 

vlinders gewend, die gelukkig iets beter te doen zijn! Wel leuk was Zwarte roodstaart, Grauwe vliegenvangers en Zwartkoppen. Aan vlinders 

Groot dikkopje (foto) en Bruine zandoogjes. Toen ik de nieuwbouw in reed zag ik een Boomvalk aan komen vliegen. Snel wat plaatjes gemaakt 

(natuurlijk pruts ;( ). Toen vloog die richting ons huis, dus even wat harder gefietst waardoor ik hem over de tuin had!!! :) 

 

 
18:53 10-06-2011 

Gerard van dijk  

 

Gisteren 9 juni 2011 polder Arkemheen 

Zingende resp. blatende watersnip in graslandje naast oprijlaan van het stoomgemaal Hertog Reinout. 

Op het gemaal ca 40 nieuwe huiszwaluwnesten , molenstomp en electrisch gemaal niet kunnen bekijken wegens luifels. 

In grasland achter het Ampt (bij de Nijkerkersluis) 2 lepelaars 

Nog veel ongemaaid grasland in Arkemheen, geheel anders dan in het achterliggende zandgebied en de Eempolders (reservaat uitgezonderd) 

Zingende grasmus in wilg bij 'natuurparkeerplaats'Hulckestein 

Idem rietzanger bij afrit stoomgemaal 

Weidevogelboerderij De Ark met fraai weidevogelpaneel aan de weg. 

Koekoek gehoord aan (vermoedelijk)  Flevolandzijde  

15:15 10-06-2011 

Benno van den Hoek  

Ook vogels hebben soms Kameleon-neigingen door zich aan te passen aan de omgeving (kleur) waar ze zitten. Hier een mooi voorbeeld van een 

Boerenzwaluw op een zeilbootje (Strekdam Elburg): 
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10:11 10-06-2011 

Benno van den Hoek  

Op de terugweg vanaf Schokland (2 prachtige Kleinst waterhoentjes gezien!) nog even staan luisteren langs de Ketelmeer- en Vossemeerdijk 

voor Kwartelkoning. Hier helaas niets gehoord. Met name in de hoek waar nu het ontwikkelingsproject Roggebotveld is gelegen hoorde ik ze 

enkele jaren geleden nog wel eens. Het gebied was toen nog vnl. grasruigte en nu is het veel natter met veel riet. Veel minder Kwako-biotoop 

dus. Wel zong er nog een Blauwborst in de schemering en liep er een Lepelaar te maaien. Helaas was ik daarna te laat in de schemering om bij 

eiland 't Eekt en Abbertbos nog Wielewalen te horen. Wel een prachtige stille avond met spiegelglad water.  

20:01 09-06-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag rond Staverden redelijk wat Grauwe vliegenvangers. Verder nog wat naar Libelles gezocht. Wel leuk waren Vuurjuffers, 

Smaragdlibel, Grote keizerlibel en Azuurwaterjuffers. Helaas verder geen Grote gele kwikstaart(en) 

 

 
10:21 09-06-2011 

Lubbert Spaansen  

Eindelijk een putter... 

 
23:31 08-06-2011 

Martin Jansen  

Vanavond in de Dellen 3 Nachtzwaluwen. 1 erg dichtbij op een tak zingend. Later wat rondvliegend, sloeg de vleugels ook een paar maal tegen 

elkaar, opnieuw erg dichtbij. Verder een roepende Bosuil.  

17:34 08-06-2011 

Jan van Os  

Gisteren ff naar kasteel Staverden geweest en op weg daar naar toe bij de Zwarte Boer een overvliegende grote bonte specht en bij het 

kasteel ook weer een grote bonte gezien, terwijl er een stel z.kwikstaarten jongen moeten gezien het wegvliegen met voedsel. 

 

Een stel putters heeft daar ook jongen, gezoch naar de nesten, maar nog niet gevonden. 

 

Verder veel merels en paar gr. lijsters en 1 zanglijster. Op de boerderij een nest boerenzwaluwen met jongen. 
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Af en toe hoorde je een buizerd.  

12:52 08-06-2011 

Lubbert Spaansen  

nog een paar van vandaag 

 
 

 
10:22 08-06-2011 

Martin Jansen  

Gisteravond even een rondje voor Kwartelkoningen. 

Greppelveld niets, Kievitslanden ook niet (slechts deel uitgeluisterd), net achter vliegveld Lelystad 1 onregelmatig roepende Kwako en in 

natuurpark ook 1 roepende Kwako. Deze vogel ook een stukje zien vliegen.  

21:01 07-06-2011 

Lubbert Spaansen  

van vandaag 

 

20:32 07-06-2011 

Evert Meijer  

Vanavond officieel het 5e steenuilen territorium ontdekt. Op deze plek zat/werd pas sinds een week een 2e uil gezien volgens de boer. Ze zijn 

al wel op de plek van het nest bezig, maar kon er niet bij en weet niet of ze eieren/jongen hebben... Heb nog niet één steenuilennest kunnen 

inkijken. Ze doen het allemaal achter isolatie enzo. 

Verder op een andere plek een Steenuil op schuur. Wel grappig dat hij in de lucht sprong!! Ooit wel eens gezien?? Hij draaide trouwens een half 

rondje ondertussen!! Toch maar een plaatje, gewoon voor de bijzonderheid! 
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18:59 07-06-2011 

Benno van den Hoek  

Maandagmorgen (7.00-8.00 uur) tijdens de zoekactie naar de gors op de strekdam een man Krooneend in de baai. 

Gisteren aan het einde van de middag, op de terugweg van een afspraak in Harderwijk, nog even op de Elspeetse heide gekeken. Hier was een 

mooi mannetje Grauwe Klauwier te zien.  

18:04 07-06-2011 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even naar Harderbroek geweest. Veel laag vliegende zwaluwen, rietgorsjes, karrekiet, rietzangertjes, Buizerd, 2 Baardmannetjes, 2 x 

koekoek, de libellen zijn er ook weer vol op.  

15:46 07-06-2011 

Evert Meijer  

Gisteravond Kerkuilencontrole gedaan met Alexander. Van de 9 plekken waren er sowieso 2 bezet. Met 3 en 4 jongen. Uit een 3e kast vloog een 

Kerkuil man, die daar blijkbaar zijn slaapvertrek had. Op een andere plek mochten we geen kijkje nemen in de kast, maar volgens de bewoner 

zaten er wel jongen in. Niet slecht dus (als ik het goed begreep), 3 van de 9.  

Rond Elspeet zagen we een Steenuil jagen. Ik weet met deze plek erbij 4 plekken zeker. Op één plek zat begin mei ook nog een steenuil maar 

hier heb ik nog niet met de boer kunnen praten. Voor Elspeet zit ik dan op 5 territoria!!! 

Bij Vierhouten hoorden we een Kleine bonte specht roepen, die zich ook leuk liet zien. (adulte man) Helaas alleen maar wat verschrikkelijke 

donkere baggerplaatjes kunnen maken ;( 

Al met al een leuke ervaring rijker!! 

14:40 07-06-2011 

Rob Compaijen  

Klinkt erg goed, Martin. Vervelend voor je dat je het beest niet terug hebt gevonden! 

 

Vanmorgen zag ik vanuit mijn ooghoeken nog net twee Wielewalen de Drontermeerdijk oversteken naar het Abbertbos. Even een tijdje staan 

wachten en na een paar minuten vlogen ze terug richting 'De Eekt'. Mooi kunnen zien.  

11:48 07-06-2011 

Martin Jansen  

Afgelopen zondagmiddag omstreeks 14:15 uur had ik op de Strekdam bij Elburg een waarneming van een opvallende gors. 

Kwam direct na de regenbuien het terrein bij de jachthaven op lopen en zag voor mij op de grond een paar vinken, 1 ringmus en 1 rietgors met 

een iets grotere gors. Vogel had in eerste oogopslag veel weg van een adult vrouw Geelgors (zou erg bijzonder zijn op die locatie in deze 

periode). Beest riep echter herhaaldelijk een scherp zitt, zitt, en dat ken ik niet van een Geelgors. Riep ook niets anders dan dat. Verder viel 

de koptekening op, het contrast op de wang/oorstreek was groter dan bij vrouw Geelgors gebruikelijk. Twee duidelijk donkere banen, tussen de 

banen ingevuld met vrij helder licht vaalgelig. Ik begon toen (vooral door de roep) aan Cirlgors te deken. Dan weet je dat de stuitkleur HET 

kenmerk is voor een zekere determinatie (Geelgors opvallend bruin, Cirlgors groengrijs). Heb de vogel een paar maal van achteren gezien, 

echter de stuit niet vrij, vogel hield de vleugels gevouwen. Op de overgang van de rug naar de staart was geen bruin te zien en ook aan zijkant 

direct onder de vleugelpunten was er geen bruin. Verder vond ik de arm- en handpennen opvallend bruine zomen hebben, op de schouder viel mij 

dat niet direct op (al deze kenmerken had ik paraat). Toen heel voorzichtig de ANWB-gids uit de rugtas gehaald voor meer kenmerken. Wat ik 

uit de gids haalde bevestigde mijn vermoeden, het was echter zaak de stuit goed in beeld te krijgen. Plots vloog alles op en toen ik van de scoop 

opkeek kwamen er mensen over het pad richting de uitgang van het terrein. Mensen vroegen nog heel belangstellend of er irts te zien was etc. 

Ik hoorde de vogel toen nog een paar keer roepen en had goede hoop dat ie weer naar beneden zou komen. Er kwamen echter steeds weer 

mensen over het pad. Uiteindelijk na een uur vertrokken. Totale waarnemingsduur zal een 3 tot 5 minuten zijn geweest (best wel lang), 

waarnemingsafstand 40 tot 45 meter. Gebruik gemaakt van kijker en scoop. 

Die zelfde avond is er nog gezocht door Jaap en ook 2 vogelaars uit Zwolle. De volgende ochtend (gisteren) is er gezocht door Benno en mij. 

Zelf ben ik er 's middags opnieuw geweest. Indien het een Cirlgors geweest zou zijn en goed gedocumenteerd zou zijn geweest (foto's), dan 

zou dit het 7e geval voor NL geweest zijn. Het enige onzekere is dat ik de stuit niet vrij gezien heb (is wel het belangrijkste kenmerk). Roep 

was goed. Typisch geval van jammer maar helaas.  

11:06 07-06-2011 

Martin Jansen  
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Gistermiddag rondje Drontermeer. Slechts 22 Krooneenden (oorzaak druk Hemelvaartweekend?). 1 paar met 2 pullen en 1 vrouw met 2 pullen. 

Opvallend kleine families en voor 1e week juni ook weinig families. Verder 5 paren en 5 mannen.  

Verder 1 paar Rosse Stekelstaart, ca. 5 Grote karren, 4 Grote Zilverreigers en 2 Lepelaars. 

Net buiten de regio op 20 auto-minuten van Elburg gisteravond een Kleinst Waterhoen op Schokland. Er zijn daar de afgelopen dagen zeker 3 

exemplaren vastgesteld.  

20:55 05-06-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdagavond 4/6/2011 Delta Schuitenbeek (ca 21.05-21.45 uur) en Putter polder. 

Het was weer landelijke gruttoslaapplaatstelling, maar door het hoge water (zomerpeil) waren de verwachtingen niet hoog gespannen. 

Inderdaad slechts 3 ex. gezien. 

Putter polder 1 lepelaar fouragerend in sloot onderaan de dijk ter hoogte van DS-OOst. 

Putter polder ten oosten van de N301: weidevogelgebied:  

Een groot deel van de graslanden is nog ongemaaid en nog niet beweid. De hooilanden herken je van verre door de grijze kleur van de bloeiende 

witbol, wat ook op lagere mestgiften duidt. 

Ten oosten van de Middelbeekweg is ca 3/4 of meer ongemaaid en onbeweid. 

Tussen de Middelbeekweg en de N301 loopt het percentage ongemaaid/onbeweid af van > 50% naar misschien 20%. Over het hele gebied is 

mogelijk nog wel de helft ongemaaid, ondanks de droge afgelopen periode. Mogelijk is dit mede te danken aan beheersovereenkomsten. De 

Eempolders buiten de reservaten zijn ongeveer een maand eerder gemaaid. 

Het blok tussen de N301 en de Arkervaart is nu wel  bijna geheel gemaaid. 

Vanaf de kade van de Arkervaart te oordelen, lag in Arkemheen ten westen van de vaart wel weer veel ongemaaid land.  

15:41 05-06-2011 

Lubbert Spaansen  

jammer past er net niet op... wat is hier de maximale breedte 600 pixels?  

15:39 05-06-2011 

Lubbert Spaansen  

nog een paar van de laatste dagen...  

 
 

 
13:04 05-06-2011 
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J. Vreekamp  

Mooie foto spanish. Vanmorgen wezen zoeken naar de Wielewaal, helaas niet gehoord in Abbertsbos. Wel 2 x Kleine plevier en 1 x Zwarte Stern 

bij oase.  

19:54 04-06-2011 

Benno van den Hoek  

Lubbert, 

Het is in ieder geval een Rietgors en zo te zien al een jong beest. Ik dacht eerst aan een vrouwtje, maar het beest lijkt heel glad en nieuw in 

zijn (veren-)pak te zitten. Vooral de gave, wat pluizige flankveren (net onder de vleugel) en puntige staartpennen (hier niet te zien) zijn vaak 

kenmerken voor jonge rietgorzen. Later, in augustus/september, is dat al een veel minder duidelijk kenmerk. Maar ook de koptekening is over 

het algemeen minder donker dan bij vrouwtjes.  

18:22 04-06-2011 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even naar Harderbos geweest en wat leuke baardmannetjes, rietgors, karrekiet, aalscholver, roodborst nog wat.. haha ken hem nog 

niet.. en nog eentje die ik nog niet ken.. Wie o wie wel.. hier een plaatje 

 
 

en deze toppertjes de baardman.. 

 
17:39 04-06-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag nabij eiland Reve/Drontermeer een Purperreiger. Bij Eekt een Boomvalk. 

Verder diverse Grote karren, zit nu op 25 territoria (een rondgang door Sovon medewerkers paar dagen geleden leverde 29 ex. op, ongekend 

veel). Helaas 3 kitesurfers bijna tussen de poffertjes bij Abbert.  

13:41 04-06-2011 

Wolbert Hermus  
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Vanochtend vroeg op pad om, met behulp van wat tips van Benno, Wielewalen te zoeken. 

Bij het Greppelveld een aantal Bosrietzangers en 2 Spotvogels. In het Abbertbos had ik al vrijwel direct de eerste Wielewaal gehoord, direct 

daarna aan de andere kant nog 1. Niet veel verder op een campingveld hoorde ik ineens een Zomertortel! Binnen 5 min. de 2 doelsoorten. Voor 

mij de eerste keer dat ik Wielewaal en Zomertortel hoorde, erg mooie geluiden! Verderop nog een 3e Wielewaal. Bij een picknicktafel bij een 

plasje hoorde ik een Nachtegaal, niet veel later een 4e Wielewaal. 

Onderweg ook nog een Sprinkhaanzanger en een Reegeit. In het tweede gedeelte van het Abbertbos geen Wielewalen meer.  

Iets voor de Hanzelijn weer terug richting Elburg. Langs het Drontermeer 4 Grote karekieten gehoord, ook nog 1 gezien.  

Hierna naar Landgoed Welna gegaan. Hier begonnen de roofvogels actief te worden. het begon al goed met een Wespendief! Niet veel later een 

Havik en wat Buizerds. Ook waren de 2 Raven weer actief. Bij het Greveld even gegeten. Terwijl ik aan het eten waren, kwamen er 6 Buizerds 

bijeen om te thermieken! Erg gaaf om zoiets te zien!  

11:25 04-06-2011 

Gert en Henk de Vos  

Gisteravond controle ronde van kerkuilenkasten in de omgeving Heerde -Wezep. Drie bezette kasten (al meerdere jaren bezet) met nog kleine 

jongen. Helaas op een al jaren bezette locatie dit jaar geen broedsel meer nadat de jongen daar vorig jaar ook al dood in de kast lagen. Nabij 

A50 , ouders verkeersslachtoffer geworden? 

Daarna nog geluisterd nog nachtzwaluwen aan de rand van de schietkamp ter hoogte van de Dellen. 

Drie nachtzwaluwen waren actief aan het roepen, ook vlak boven ons hoofd zien vliegen. Ook het paar Bosuilen was actief aan het roepen.  

09:30 04-06-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tijdens de 6e inventarisatieronde door het Rietland Elburg o.a. 2 Boomvalken, paartje Krooneend, man Rosse stekelstaart, 2 Grote 

karekieten (inmiddels vaste zangposten aan beide kanten van het gebied) en verder de gebruikelijke rietvogelsoorten. Deze keer wel opvallend 

veel Bosrietzangers actief. Weer veel imitaties van hen gehoord, zelfs even van een Kwartel! Naast veel jonge Baardmezen nu ook de eerste 

jongen gezien van Kleine karekiet (net vliegvlug jong) en Blauwborst (prachtig gespikkeld jong).  

19:29 03-06-2011 

Evert Meijer  

Gisteravond in het Harderbos bij Harderwijk gezocht naar Wielewalen. Helaas niet gelukt. Wel leuk waren Appelvinken, Dodaars, Waterhoen, 

Snor, Knobbelzwanen met 5 jongen, wel leuk was een jong die op de rug zat en als leukste een Purperreiger die van hoog aan kwam vliegen en 

toen al cirkelend naar beneden kwam en in boompje landde! Voor mij nog best een zeldzaamheid! 
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Vanochtend rondje heide met als leukste wel een vennetje met Libellen. Nu het weer wat zomer wordt beginnen de libellen mijn interesse weer 

te krijgen!! 

Een Viervlek werkte goed mee!! En voor een compacte camera een erg scherpe foto!! 

 

 
 

Verder ook een Grote keizerlibel, in stukje bos nog Grauwe Vliegenvangers (nestvondst) en ook een nestkastje met Bonte vliegenvangers. 

 

Vanmiddag langs Hulshorsterzand, op 2 plekken zingende Fluiter. Verder is het vreselijk druk met toeristen, dus probeer een beetje 

onmogelijke zandpaden uit te kiezen... 

Tussen Hulshorst en Polsmaten iets van 3 zingende Grasmussen. Bij Polsmaten 1 échte Flamingo, 1 Pontische Meeuw (met dank aan vogelaar die 

een hele goede telescoop had, waardoor dit mijn beste waarneming ooit was!!) later kwam die over de hut gevlogen en vloog richting Harderwijk. 

Verder iets van 30 Krooneenden, niet één vrouw gezien! (?), tafeleenden, Krakeenden, Aalscholvers, Bergeenden, Kleine karekiet, Grote 

canadese gans, Brandgans en Grauwe gans. Geen Casarca en Roodhalsgans meer. (ik houd ze, ik zeg dit vooral voor die laatste, voor wild!) 

 

Op de terugweg op de Stakenbergerheide een roepende Kwartel! Voor mij een nieuwe Elspeetsche heide soort!!  

13:53 03-06-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Willem Jan een rondje om het Drontermeer gefietst. Eerst het Abbertbos in, waar we al snel een Wielewaal en een 

Zomertortel hoorden. Daarna ter hoogte van eiland 't Eekt gaan staan, waar op het eiland ook 2 Wielewalen luid zaten te zingen. Prachtig te 

horen, ondanks de wind. Op het eiland ook een Grote karekiet. Verderop in het Abbertbos geen Wielewalen meer, maar wel o.a. Goudvink (min. 3 

ex.), Matkop, Grauwe vliegenvanger en nog een mooie Zomertortel bovenin een boom. Na de Hanzelijn was het in het Revebos vrij rustig. Hier 
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nog wel een Appelvink roepend, met voer in z'n snavel.  

Aan de andere kant van het meer bij de Gelderse sluis 5 Krooneenden (mannen) langsvliegend. Nabij Abberteiland vlogen maar liefst 8 Grote 

zilverreigers richting eiland Reve. Toch bijzonder in deze tijd. Bij Abbert zat weer een Grote karekiet te zingen en hier nog een man 

Krooneend. Ter hoogte van het eiland dichtbij de Zomerdijk een roepende Kwartel. Op slechts 10 meter, maar in het hoge gras niet te zien. Ter 

hoogte van eiland 't Eekt aan de landzijde van de rietkraag weer een Grote karekiet. Eerst zingend en even later vliegend met een 2e ex. Langs 

de Kamperdijk bij Elburg nog een vliegende Ooievaar.  

10:01 03-06-2011 

Michiel de Vries  

Vanochtend zag mijn vrouw op het Schippersstrand langs het Zeepad in Harderwijk een Krooneend vrouwtje met pul. Ook zat er een zingende 

grasmus langs het Zeepad.  

Gisteren op het Beekhuizerzand nog een groep van drie raven.  

19:40 02-06-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op De Haere bij Doornspijk een langsvliegende Raaf en een man Havik. Ook op 2 plaatsen een zingende Fluiter. Ik kom hier al bijna 

20 jaar elk voorjaar in het gebied, maar de Fluiter hoor ik hier pas sinds 2 of 3 jaar en nu dus al op 2 plaatsen. Meer mensen hebben de indruk 

dat er dit jaar opvallend veel zijn. 

Er zijn Bonte vliegenvangers die aan het uitvliegen zijn en er waren nog vogels met eieren, dus er zit veel variatie in legbegin dit jaar. Verder in 

de nestkasten al veel vogels (mezen) die met hun 2e broedsel zijn begonnen.  

13:47 02-06-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend gewandeld in de Kroondomeinen nabij Gortel. Dit leverde 6 Fluiters, 4 Bonte vliegenvangers, 2 Gekraagde roodstaarten, 1 Kleine 

bonte specht en 2 Geelgorzen op. Bij iedere combinatie van zon en Bosbesstruiken erg veel Bosbesbruintjes en ook nog vrij veel Meikevers.  

10:17 02-06-2011 

Benno van den Hoek  

In de omgeving van Oosterwolde en Oldebroek is het dit jaar nogal mager met de Steenuilen. In 2010 waren nog 5 van de 10 kasten bezet door 

uilen (helaas niet allemaal succesvol door koude meimaand). Tijdens een rondje langs de nestkasten (gisteravond) zaten er nog slechts in 2 van 

de 10 kasten jonge Steenuilen. 1 Nest met 4 mooie jongen en 1 nest met een klein jong en nog een (koud) ei. Leuk was ook een oudervogel die 

hier in de kast zat en uiteraard ook een ring kreeg. Was dus blijkbaar geen jong van de afgelopen jaren van deze locatie, anders had hij/zij er 

vast al één gehad. De andere 8 kasten waren onbezet of waren gevuld met veel nestmateriaal van Spreeuwen (jongen al uitgevlogen).  

21:15 01-06-2011 

Wouter van Heusden  

Aan het eind van de middag vloog hier een roofvogel over die ik niet direct thuis kan brengen. Hij was duidelijk groter dan de twee 

zilvermeeuwen die hem zaten te treiteren. Hij had een witte staart, zonder banden; zwarte vingers en een duidelijk zwart afgetekende 

achtervleugelrand, zwart op de oksels. Verder erg licht. Met mijn vogelboekjes en net even nog wat googlen kom ik richting Arendbuizerd. Zou 

dat  kunnen?  

19:41 01-06-2011 

Evert Meijer  

Gisteravond op een schuur buiten Elspeet een Steenuil. Blijven erg leuke beesten!! 

 

 
 

Ook wel grappig was een voedering van jonge Eksters. Ook die jongen willen overleven, terwijl ze het andere soorten niet gunnen... de natuur is 

best hard. (zag vanochtend een plundering van een merelnest door Ekster). Verder in een weiland een Kievit. Denk dat die toch ergens zijn nest 

heeft in de weilanden of op de heide. 

 

Vanmiddag naar Apeldoorn geweest voor examen Engels. Leuk tochtje, ong. 10 km alleen maar door bos, wat ik volgend jaar 2x per dag hoop te 

fietsen. Onderweg nog wat zingende Fluiters, Kuifmezen, Grote bonte spechten. Eigenlijk was het iets te warm...! 

Daarna nog even op de heide geweest, bij Stakenberg 1 paartje Boomleeuweriken. Volgens mij het enige broedpaartje op heel de heide, wat ik 

weet. 

Verder een zingende Merel, waarvandaan ik eerst dacht dat het een Wielewaal was... Stom!! 
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11:01 01-06-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer Elburg tot Polsmaten 2 Grote Karekiet. 

Thuis vanuit tuin 2 adulte Zeearenden vrij hoog rondcirkelend. Schat zo ongeveer boven brug/Greppelveld. Ongetwijfeld het paar van de 

IJsseldelta, vrouw nu ook zo ongeveer volledig witte staart.  

07:40 01-06-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij de Stakenberg 2 Nachtzwaluwen, 1 roepend en 1 vloog stijl omhoog om direct weer te dalen (jagen?), 1 Houtsnip overvliegend 

en meerdere Koekoeken, waaronder 1x een vrouwtje horen roepen.  

Op de Westeindse heide 1 Nachtzwaluw en bij stukje heide van Hulshorsterzand (zit naast fietspad) hoorde ik ook nog een Nachtzwaluw en 

een Houtsnip.  

De totale wildstand: 2 Reegeiten, 4 Edelherten en 1 Zwijn.  

21:14 30-05-2011 

Martin Jansen  

27-mei Elspeetsche heide 1 Kwartel, 1 Raaf, 5 Geelgors, 11 Roodborsttapuit, 1 Wespendief, 1 Boomvalk. Hulshorsterzand 8 Roodborsttapuit. 

28-mei Elspeetsche heide 4 Geelgors, 8 Roodborsttapuit (3 juv), 1 Fluiter, 1 Appelvink overvliegend. 

29-mei Oostvaardersplassen/kijkhut Wigbels eiland 66 Bontbekplevier, 1 Bonte strandloper, 2 Groenpootruiter, 1 Strandplevier. 

Vanavond vanuit tuin 2 Appelvink overvliegend, 1 Boomvalk.  

19:38 29-05-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een wandeling gemaakt door het Leuvenumse bos en een stukje langs Hulshorsterzand. In het Leuvenumse bos 1 Vuurgoudhaan, 4 

Fluiters, 1 vrouwtje Bonte vliegenvanger. Bij het Hulshorsterzand 2 voorbij vliegende Grote lijsters en enkele Veldleeuwerikken en 

Roodborsttapuiten.  

20:01 28-05-2011 

Benno van den Hoek  

Vandaag met 6 leden een hele mooie excursiedag in en rond de Oostvaardersplassen doorgebracht. In de ochtend een ronde gemaakt langs de 

vaste vogelkijkplekken. Dit leverde bij de Kleine praambult o.a. enkele Raven, 1 Strandplevier (leuke binnenland en regiosoort), 1 Kleine 

zilverreiger en een jagende Boomvalk op. Bij de Grote praambult nog een Kleine zilverreiger naast een Grote (veel gezien in het gebied) en een 

op afstand vliegende Roerdomp. Verrassender waren hier 2 foeragerende Kraanvogels! Bij het Jan v/d Boschpad o.a. 1-2 Zeearenden. Voor 

zover ik kon zien op die afstand had de eerste vogel geen lichte snavel en staart (dus subadult), terwijl er even later wel een duidelijke adulte 

vogel boven het gebied rondjes begon te draaien. Voor de hut van de Lepelaarplassen niet zo veel bijzonders, maar wel o.a. Dodaars. Vanmiddag 

met een gids vanaf de Kitsweg een heel eind het (afgesloten) gebied in, o.a. naar de Aalscholverkolonie en de hutten De Zeearend en Wigbels 

eiland. Ergens ver het gebied in o.a. een Buidelmeesnest. Voor zover wij konden zien niet bewoond en geen vogels in de nabije omgeving. Vanuit 

de hutten konden we het uiteindelijke dagtotaal op 91 soorten brengen.  

15:05 28-05-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend grote ronde gedaan door bos en hei. 5 fluiters, 1 bonte vliegenvanger (zang is eigenlijk al weer over), 2 koekoek, 2 boomleeuwerik, 

6 buizerds, 3 Gekraagde roodstaart, 1 Matkop, Zwarte mezen, Kuifmezen, Goudhaantjes, Boomkruiper, 2 Grote lijsters en 2 Edelherten. Niet 

echt veel spectaculairs dus..., misschien wel door de harde wind.  

01:03 28-05-2011 

Veronique Vermeer  

Afgelopen dagen kunnen genieten van "mijn voliere" een span boerenzwaluwen die onder het afdak naast de schuur een nestje gebouwd hebben. 

De hele dag zitten zij gezellig te kwetteren. Nu is het wachten op de eieren. 

Vanavond op een schuur aan de Tempelweg een steenuiltje gezien.  

22:52 26-05-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond op De Haere weer een Zwarte specht, luid roepend in vlucht en daarna een tijdje kunnen bekijken tegen een boom. 

Gisteravond tegen 23.00 uur nog even bij het Greppelveld en het Rietland staan luisteren. Hier was het stil. Op beide plaatsen wel veel 

roepende kikkers, maar niet de gehoopte nachtvogelsoorten.  

11:05 26-05-2011 

roel pannekoek  

Gisteravond een rondje Uddel. Voor het 3e jaar hoor ik daar de Koekoek met de 3-drietonige roep. Tussen de bekende twee hoog-laag tonen 

plaatst hij nog een halve toon. De normale roep kan hij ook, maar de drietoon roept hij bijna voortdurend. 

Verder 2 ratelende Nachtzwaluwen, 6 zangposten Roodborsttapuit, 3 Veldleeuweriken, nog 2 Koekoeken, 4 Geelgorzen, Boompiepers, Kneuen, 2 

damherten.  

23:36 25-05-2011 

Martin Jansen  

Vanavond met de kano een rondje op het Drontermeer van eiland Eekt tot eiland Reve (bij de tunnel) en terug. Totaal 16 Grote Karekieten (nu 

21 zangposten na de datumgrens). 

Verder 6 Snorren, Wielewaal, Sprinkhaanzanger, 34 Krooneenden (26m/8v, eerste mannen alweer in rui naar eclips), 1 Roodhalsfuut, 1 Grote 

Zilverreiger (prachtkleed met sierveren op rug), erg verrassend 2 Purperreigers samen opvliegend uit rietkraag en rondjes circelend en later 

weer invallend. In schemering bij Eekt een man Houtsnip in baltsvlucht. Greppelveld 1 jagende Ransuil.  

11:47 25-05-2011 

Wouter van Heusden  

Vanmorgen bij het IJsselmeerstrand langs het Zeepad in Harderwijk een paartje Krooneend met 2 jongen  

10:55 25-05-2011 

Jaap Denee  

Volgens mij zie ik ook op de crop van Evert een verdikking om de linker poot, net boven de voet: een ring? Volgens mij kun je zelfs bijna stellen 

dat hij blauw is. Herinner jij je dat van twee jaar geleden, Wolbert?  

09:45 25-05-2011 

Wolbert Hermus  

Evert, je hoeft niet zo hard van stapel te lopen hoor. Ikzelf heb ook m'n twijfels over de Roodhalsgans. Ik vond het al heel raar om met een 

loopneus van de hooikoorts i.p.v. een loopneus van de winterse kou naar ganzen te kijken ;).  Rob, Sjoerd en ik hadden, ik geloof 2 jaar geleden, 

ook een Roodhalsgans bij Polsmaten (eind april, begin mei) Deze bleek na even zoeken ook een gekleurde ring te hebben.  

22:50 24-05-2011 

Benno van den Hoek  
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Vanmorgen in de polder Arkemheen en Putterpolder veel jong grut dat tussen het lange gras liep te stappen. Overal waren alarmerende ouders 

te zien van Grutto-, Tureluur- en Kievitkuikens. Een prachtig gezicht! 

Net zo genieten was het bij een heel klein plasje (80x80 cm) langs de Arlersteeg waar continu Huiszwaluwen modder kwamen halen. Prachtig 

om vanaf een paar meter afstand te zien hoe de ijverige vogels hun bekken volstouwden met specie. Het waren zeker vele tientallen vogels, 

want het was gedurende een half uur een constante aanvoer van vogels. Daarbij enkele leuke plaatjes kunnen maken. Op deze kleine foto wat 

lastig te zien, maar let bij deze vogel ook op de zgn. vliegluis op zijn rug. Deze bloedparasiet leeft graag in zwaluwnesten (vooral als er jongen 

zijn). Deze vogel is nog met een nest bezig, dus het is heel goed mogelijk dat dit diertje al geruime tijd op deze vogel leeft en zelfs de reis 

naar Afrika heeft meegevlogen! Onderzoek heeft uitgewezen dat dit vaker voorkomt. Dit type vliegluis komt veel op zwaluwen voor, maar meer 

op Huis- dan op Boerenzwaluwen. 

 
Verderop in de polder Arkemheen werd vanmorgen stil gestaan bij het feit dat precies 100 jaar geleden de eerste vogel in Nederland voor 

ringonderzoek werd geringd. Net als op 24 mei 1911 werd er ook nu, dit keer onder ruime mediabelangstelling, een Spreeuw in Nijkerk geringd. 

Zie o.a. de verslagen bij Vroege vogels, Hart van Nederland en op de site van Omroep Gelderland: 

verslag Omroep Gelderland  

21:03 24-05-2011 

Evert Meijer  

Goed dat je er vraagtekens bij zet Martin!! Ik heb liever geen escapes op mijn lijstjes!  

De Kolganzen die er zitten zijn ook redelijk laat. Dus volgens mij, als die Roodhalsgans escape zou zijn, kunnen die Casarca, Kolganzen, Canadese 

ganzen, Brandganzen net zo goed escape zijn... Als er een plaatselijke ganzenhouder zit, zou het kunnen? Verder heeft die Roodhalsgans niet 

iets wat volgens mij op een escape wijst, ring, kortgewiekte vleugels, tam. Hij was juist redelijk schuw.  Ik zat wel te kijken naar het groene 

tussen zijn poten, wat is dat?? Lijkt me niet de boom erachter! Hier de foto wat gecropt: 

 

 
22:38 23-05-2011 

Martin Jansen  

Roodhalsganzen zijn prachtige vogels. Ik denk echter dat het erg onwaarschijnlijk is dat deze vogel op het noordelijkste puntje van de 

Russiche toendra uit zijn ei gekropen is. Deel 2 van de Avifauna van Nederland (blz. 52) meldt: Roodhalsganzen worden waargenomen in oktober 

- april, incidenteel ook in de zomermaanden (vermoedelijk ontsnapte vogels). Ik wil de pret niet bederven, maar het is 23 mei.  

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/971711/Honderd-jaar-vogelringonderzoek.htm
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22:12 23-05-2011 

Wolbert Hermus  

Aan het eind van de middag even bij Polsmaten geweest. Vrij snel de Roodhalsgans gevonden tussen de Grauwe en Brandganzen. Op de terugweg 

een Steenuil op een lantaarnpaal, in de buurt van Groenrijk.  

19:50 23-05-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Polsmaten geweest om de waarnemingen van Lubbert na te doen... 

En dat lukte wonderbaarlijk!!  (bedankt Lubbert!!) 

Aan de Waterweg op de heen en terug een zingende Spotvogel. 

Langs het Zeepad de groep ganzen afgegaan wat de Roodhalsgans opleverde. Eerst was alleen de kop zichtbaar, later ging die staan en vloog na 

5 min. met een deel van de groep naar het water. Erg gaaf!! Hier zaten ook nog 2 kolganzen en 1 casarca. (alleen de kop zag ik toevallig!) 

 

 
 

Verder nog een man jagende Bruine kiek en 6 Bergeenden. 

 

Bij de hoop met zand zag ik al gelijk een Kleine plevier lopen (Er liepen er 2). Toen ik de camera aan het pakken was, viel mijn oog op een vogel 

aan de voet van de zandberg. Ik zag een Zomertortel! Heb hier bij half uur continu foto's gemaakt, met voor mij echt prachtplaten!! Soms 

meerdere soorten tegelijk in de lens, Boerenzwaluw (pakte nestmateriaal), Oeverzwaluw, Ringmus, Huismus, Putter.  Wolbert nog gewaarschuwd 

die helaas niet zoveel had als ik... 

 

Moeilijk om uit zoveel mooie foto's te kiezen, maar ik vond die Kleine plevier toch wel gaaf, omdat die duidelijk liet merken dat die respect 

voor mij had!! De rest van de foto's op  

http://waarneming.nl/user/photos/20729 

 



 
 

 
14:18 23-05-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend met Kroonenden bezig geweest: 

Rondje Vossemeer voor 10 Krooneenden (9m/1v). Verder 4 Snorren, 2 Sprinkhaanzanger, 4 Grote Karekiet, 2 Buidelmees, 1 Zeearend (ad.), 

paartje Smient en 1 Purperreiger. 

Wolderwijd 19 Krooneend, 11 mannen en 1 paar met 6 pullen (eerste jongen dit jaar op de Veluwerandmeren). 

Delta Schuitenbeek 19 man Krooneend, 2 paar en 2 man Smient en leuk een paartje Slobeend met 6 pullen.  

21:28 22-05-2011 

Lubbert Franken  
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Vanavond 19:00 uur Zeepad Polsmaten een Roodhalsgans in de weilanden en een Kleine Plevier voor de zandhoop met Oeverzwaluwen en een 

Europese Flamingo voor de vogelkijkhut

  
12:36 22-05-2011 

J. Vreekamp  

Vanmorgen Groote Woldweg: Kneu, Spotvogel, Rietgors, Bruinekiekendief, Rietzanger, Koekoek, Tjiftjaf, Vink. Zomerdijk: Wulp. Rietlanden 

Elburg: Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Baardman, Tjiftjaf  

09:05 22-05-2011 

J. Vreekamp  

 
Bruine Kiekendief, Zomerdijk Oosterwolde  

16:23 21-05-2011 

Theo  

Gisteravond op de Tongerense Heide twee territoria Nachtzwaluw. Mooi moment: twee Nachtzwaluwen (man en vrouw) die vier meter voor ons 

in de hei 'vielen'. vanaf deze plek begon het mannetje (het vrouwtje vloog weer rond) heel zacht en melodieus te ratelen. Nog niet eerder 

zoiets gehoord. 
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Vanmorgen op het Kroondomein bij Gortel (net zoals afgelopen dinsdag) een aantal Fluiters. Tijdens ons ontbijt zat Ruben onder de teken. 

Minstens 15! Verder Zwarte en Groene spechten.  

16:10 21-05-2011 

Wolbert Hermus  

Gisteravond op het fietspad naast de Elspeetsche heide 1 Nachtzwaluw, even kunnen zien in het licht van m'n fiets. Ook paar keer horen 

roepen. Verder geen activiteit van Nachtzwaluwen.  

13:41 21-05-2011 

Jan van Os  

Vanmorgen om 10 voor 10 een zeearend boven de binnenstad van Harderijk, wel op grootte hoogte, doch met de telexcoop goed te zien, 

vliegend naar nno.  

13:13 21-05-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met 5 personen de 4e inventarisatieronde langs/door het rietland bij Elburg gelopen. De ochtend begon mistig, maar opnieuw met 

veel zingende vogels. In de vroege schemering verlieten, net als de vorige keer, weer kleine groepjes Gele kwikstaarten het rietland. 

Waarschijnlijk wordt dit dus als slaapplaats gebruikt (nog steeds doortrek?). Hoogtepunten waren verder een langsvliegende Purperreiger, die 

schuin over het rietland richting de brug vloog. Ook 2 zingende Grote karekieten, die zich prachtig lieten horen en van dichtbij zien. 1 Ex. zat 

aan de rand van de baai achter de waterzuivering en de 2e vogel in de noordpunt van de smalle rietstrook, nabij de monding van de 

Eektermerkwetering. Ook vlogen diverse vogelsoorten al met voer rond, waaronder een mooie Blauwborstman die even duidelijk liet merken dat 

hij een nest in de buurt had. Ook al een groepje van zo'n 10 jonge Baardmannetjes met hun ouders. Voor de volgende rondes zijn er nog enkele 

plaatsen vrij, dus meld je aan als je een keer mee wilt lopen (zie data op de website en in Anser).  

13:07 21-05-2011 

J. Vreekamp  

Vanmorgen naar Oosterwolde geweest. Groote Woldweg: Rietzanger, Snor, Spotvogel, Kneu, Ooievaar. Zomerdijk: Roerdomp, Rietgors, 

Baardman, Krooneend, Bruine Kiekendief.  

22:14 20-05-2011 

Christien Mouw  

Vanmiddag vier Geelgorsen waargenomen in dennenboom bij 't vennetje aan de Schapendrift. 

Twee Koekoeken riepen onafgebroken hun eigen naam. Torenvalkjes en Boomvalk zien vliegen boven de Stakenbergerheide. Kwikstaartjes in de 

schapenweiden.  

21:53 20-05-2011 

lubbert spaansen  

@JaapDenee Ik werk bij de Beyaerd Harderwijkerweg 497 dat is binnen een kilometer van de plek die jij beschrijft. Bij ons in de bomen en 

rond om het terrein zie ik ze iedere nacht zitten misschien dat ie daar ergens vandaan komt. Heb al is geprobeerd te zoeken waar ze hun 

nesten hebben maar kan het niet vinden. Top van je dat je met de vogel naar de DA bent geweest en hem uit zijn lijden hebt laten verlossen. 

 

Lubbert  

20:58 20-05-2011 

Jaap Denee  

correctie op locatie Steenuil: ik schreef de eerste keer Harderwijkerweg, dat moet natuurlijk Zuiderzeestraatweg zijn  

20:56 20-05-2011 

Jaap Denee  

@ Evert: die foto (in het tweede bericht) van de jonge Kievit doet het de ene keer wel en de andere keer niet. Heb geen idee waar dat aan ligt.  

20:53 20-05-2011 

Jaap Denee  

Vanmiddag om half zes vertelde een van mijn assistentes me dat er vanmorgen langs de Harderwijkerweg een uiltje onder haar fiets fladderde 

en dat ze hem in de berm had gezet... Ik vroeg haar op de terugweg de plek nog even te checken en me te bellen als de vogel er nog zat. Een 

kwartier later ging de telefoon: hij zat er nog. Zodra ik klaar was ben ik in de auto gesprongen en ben ik gaan kijken. Op de aangegeven plek lag 

een adulte Steenuil. De vogel leefde nog, maar verzette zich niet toen ik hem voorzichtig oppakte. Ik had weinig hoop (een vermoedelijke 

botsing met een auto en dan een dag lang langs de weg liggen doet een vogel geen goed), maar ben toch even langs de dienstdoende dierenarts 

in Harderwijk gereden. Mijn vermoeden werd bevestigd: de vogel was op sterven na dood en heeft door de dierenarts een spuitje gekregen. 

Jammer... 

 

Vervelender is dat de vogel mogelijk in de buurt jongen heeft zitten die het nu met 1 ouder moeten stellen. Misschien weet iemand van de 

vogelwacht of er bij een van de boerderijen langs de Zuiderzeestraatweg tegenover de Essenburg een broedgeval zit? De vogel lag een de kant 

van de Essenburg op ongeveer 20 meter van de Hierdense Beek. 

 

De vogel net na het oprapen: 
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22:22 19-05-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond, tijdens het wekelijkse rondje langs de nestkasten op de Haere, een zingende Fluiter, 2 roepende Zwarte spechten en een groepje 

van 6-8 Kruisbekken. Deze luid roepend overvliegend en door de boomkruinen moeilijk kunnen tellen. Leuk was ook een ree die door het bos 

rende. Hier nog maar een paar keer eerder gezien. Even later hoorde ik hem zelfs even roepen! 

Verder lijken de broedende vogels het overwegend goed te doen. Er lijkt nog steeds weinig predatie te zijn van boommarter (direct afkloppen, 

het seizoen is nog niet afgelopen) en veel mezen staan al op uitvliegen. 1 Kast had zelfs 12 grote Koolmezen die elk moment uit kunnen vliegen. 

Deze zaten nu nog boven op elkaar gepropt in de kast. Ook bij de Bonte vliegenvangers zijn de eerste jongen in de afgelopen week uitgekomen 

en kon ik de eerste 2 nestjes zelfs al ringen (zoals eerder aangegeven zijn de eerste al rond 24 april beginnen te leggen). Sommige jongen 

waren nog maar net uitgekomen en lagen nog nat tussen de eierschalen. Ook kon ik enkele oudervogels ringen en had er 1 vogel een ring uit een 

eerder jaar. Ook zat er 1 Gekraagde roodstaart op 3 kleine jongen. 

Leuk detail: Bennie v.d. Brink, die de nestkastcontrole doet in een klein gebiedje aan de andere kant van het heideveld, had deze week een 

Bonte vliegenvanger met een Helgoland-ring!  

21:06 19-05-2011 

Evert Meijer  

Volgens mij niet gelukt Jaap!! De foto's wel gezien! Super gaaf!! 

 

Vanmiddag langs het fietspad Spijkerweg m'n eerste Spotvogel van het jaar. Luidkeels zingend, af en toe kort zichtbaar maar niet echt goed 

gezien. Verder langs het fietspad grutto's, tureluurs, blauwe reiger, braamsluiper. Toen het Zeepad op. Hier een groepje ganzen waaronder 3 

kolganzen! Best grappig! 

 

Bij Polsmaten telde ik 149 nestgangen van de oeverzwaluwen. 

Verder Oeverloper, Futen, Slobeenden, Krooneenden, Bergeenden, Kuifeenden, Pontische Meeuw (Leuk gezien op het slik, geen idee wat voor 

kleed het was maar het zal wel de 3kj zijn), Kluten, Visdief, Zwarte Sterns (2 richting Noord-Oost), 3 Europese Flamingo's, 2 Kleine Karekiet, 

Grasmus en dat was het leuke wel! Helaas geen kleine steltjes kunnen ontdekken. (Steenloper, bonte strandloper, Kleine plevier) 

 

Via Hulshorst teruggegaan. Op 2 plekken zingende Fluiter, niet één gehoord op de 'oude'plek bij het Hulshorsterzand, maar toen regende het 

ook. De Grauwe Klauwier nog steeds niet... 

Hij is een beetje laat dit jaar. (Overal in NL trouwens).  

22:09 18-05-2011 

Jaap Denee  

mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:evertmeijer96@gmail.com


Gewoon even een leuk sfeerplaatje... omdat het kleine spul uit aan het komen is (hoop dat hij past in dit formaat). 

 

 
22:08 18-05-2011 

Jaap Denee  

Gewoon even een leuk sfeerplaatje... omdat het kleine spul uit aan het komen is (hoop dat hij past in dit formaat). 

 

 
11:52 18-05-2011 

Lubbert Spaansen  

Bij Bad Hoophuizen wezen wandelen aantal kneutjes, Graspieper,Roodborsttappuit, kwikstaartjes roepende koekoek.  

 
11:50 18-05-2011 

Lubbert Spaansen  
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20:48 17-05-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten 4 Bonte strandlopers, 1 Steenloper, 2 Kleine plevieren, 1 Lepelaar en minimaal 10 Kluten. Ook veel jonge eenden van 

Berg- Kuif en Wilde eend. In de zandbult 147 nestgangen van Oeverzwaluw.  

19:33 17-05-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Staverden geweest. Aardig wat leuke dingen. Langs het Allee 2 zingende Vuurgoudhaantjes, wat Boomkruipers, Boomklevers en 

Grote bonte specht. De laatste 2 hingen gewoon aan bladeren en aten daar dingen (rupsjes) van!! Vooral die Grote bonte specht was absurd! 

Toen bij het kasteel een Grote Gele kwikstaart (erg gaaf, toch wel grote kans op broedgeval lijkt mij!!, super!) en Grauwe vliegenvanger.  

Op het landgoed vloog mijn eerste Wespendief over voor dit jaar.  

Bij de Witte pauwen een heel gesprek gehad met Groene specht, waar ik zelf niet veel van begreep. Wel kwam die (wrschijnlijk daardoor) 

aanvliegen en mooi dichterbij zitten.  

Verder hier een zingende Tuinfluiter, de eerste keer dat (naar ik weet) ik hem leuk heb gezien! Hij was echt fel en verjoeg een man Zwartkop!  

18:54 17-05-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk hutje bij plas voor Kleine Praambult/Oostvaardersplassen leuke aantallen steltjes. 145 Bontbekplevier, 9 Kleine 

strandloper, 4 Bonte strandloper, 1 Steenloper, 1 Kanoet, 1 Zilverplevier, 2 Temmincks strandloper, 14 Groenpootruiter, 5 Bosruiter. Pad er 

naartoe oa. 4 Grauwe vliegenvanger en 5 Gekraagde roodstaart.  

10:07 16-05-2011 

Rob Compaijen  

De totaalscore van het team Sjoerd en Rob wilde ik nog niet verklappen omdat ik dacht dat dat wel in een officieel verslagje in de Anser zou 

gebeuren. Weet ook niet waarom. Maar goed: Sjoerd en ik hebben het record van vorig jaar (117) aangescherpt met drie soorten. Het staat nu 

dus op 120! 

Missers waren o.a.: Torenvalk, Sperwer (beide op de terugweg wel gezien...), Noordse Gele Kwikstaart, Zwarte Specht, Paapje, Grote 

Zilverreiger, Zwarte Stern en Boomvalk.  

12:49 15-05-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer tussen Elburg - Polsmaten 3 Grote Karekieten (1e inventarisatie rondje). Verder 4 Tapuiten op het zandpad bij de 

Bliksweg.  

12:06 15-05-2011 

Benno van den Hoek  

Voor het 2e jaar deden Wolbert en ik als 2e team mee aan de regio Big Day van Rob en Sjoerd. Op het spel stond hun record van 117 soorten 

uit mei 2010. Zelf kwamen we toen helaas niet verder dan 102. Maar ons proefrondje van 5 mei j.l. gaf ons (met 105 soorten) vertrouwen om 

weer een 12-uurs 'battle' aan te gaan. 

 

Om 3.30 uur hadden Wolbert en ik afgesproken bij station Nunspeet, om iets na 4.00 uur te kunnen starten bij de Malle Jan in Vierhouten. De 

Bosuil van vorige week riep nu pas langs de rand van de Noorderheide. Daar hoorden we ook (net als op 5 mei) 2 Nachtzwaluwen. Ook zongen 

toen al de eerste Roodborsttapuiten, Veldleeuweriken en Koekoeken. In Elspeet gingen we uiteraard weer naar de Stakenbergweg, waar de 

Kwartel helaas niet meer te horen was. Wel 3 prachtige edelhertmannen die overstaken. Langs deze weg wel een Steenuil op een huis en elders 

in Elspeet nog 1. Daarna, volgens ons strakke tijdschema, door naar kasteel Staverden. Hier hadden we geluk met onze doelsoort: een zingende 

man Grote gele kwikstaart (nieuw big daysoort!) op het kasteel. Dankzij een geweldige lokroep van Wolbert was ook de Groene specht weer te 

horen. Op 5 mei verloren we hier veel tijd door problemen met de fietsketting, maar nu verliep alles naar wens met o.a. nog Grauwe 
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vliegenvanger, Vuurgoudhaan en een groep van ruim 25 edelherten. 

 

Terug naar de Elspeetse heide naar de schapenweide langs de Schapendrift. Op 5 mei nog goed voor >15 Tapuiten, enkele Paapjes en 2 

Beflijsters. Nu helaas alleen nog enkele Tapuiten. Over de heide (met o.a. Geelgors) naar de Stakenberg, waar helaas de Grauwe klauwier van 

vorig jaar (nog) niet aanwezig was. Het Leuvenumse bos richting Hulshorsterzand leverde opnieuw meerdere Fluiters op, maar op het HH-zand 

was het opvallend stil. Net voor de oversteek over de A28 nog wel Goudvink en Appelvink. Via Hierden naar de Oostermheenweg met een 

Ooievaar op nest. Bij de monding van de Hierdense beek helaas weinig nieuws en ook geen Smient en Goudplevier meer zoals afgelopen week. 

Langs de Munnekensteeg ook voor ons gelukkig de roepende Kwartel. Daarna begonnen we ons wat zorgen te maken, omdat het door de flink 

aangetrokken wind muisstil was overal. De volop zingende Nachtegalen, Braamsluipers en Tuinfluiters van 5 mei waren nu volledig stil. Bij 

Polsmaten zaten veel vogels door de wind in de luwte van de dam en daardoor voor ons verscholen. Wel weer nieuwe soorten met o.a. Kluut, 

Krooneend en een Pontische meeuw (3ekj). Via onze vaste Waterhoen bij 't Hul in Nunspeet (schaamsoort van 2010!) reden we opnieuw via 

Nunspeet richting A28. Nu via de Waskolk naar Welna voor hopelijk roofvogels. De omstandigheden waren natuurlijk niet super, maar Raaf en 

Zwarte specht konden bij Welna worden genoteerd. 

 

Op de Woldbergweg een korte ontmoeting met Rob en Sjoerd, waarna wij doorreden naar de plek waar zij vandaan kwamen: de toren van de 

Haelbergheide in De Dellen. Mogelijk de beste plek voor roofvogels in de regio, maar voor ons weinig nieuws. Wel een Sperwer en onze eerste 

Boomleeuwerik pas. Via de Wolderg naar de landgoederen Zwaluwenburg en Schouwenburg met een enkele nieuwe soort (Glanskop). Bij Old 

Putten (Elburg) een stukje nieuwe natuur langs een beek met (net als 5 mei) een paartje Kleine plevier. Daarna naar de strekdam Elburg met 

helaas niet de gehoopte Witoogeend. Wel onze eerste Nachtegaal (pff). In het rietland volgden daarna alleen nog Bosrietzanger en Baardman. 

Daarmee kwam de lijst al op 104 en reden we voor het laatste half uurtje nog richting Abberteiland. Hier ging het ineens weer hard met de 

nieuwe soortjes, met Torenvalk, Putter en Grote karekiet bij eiland 't Eekt. Bij de Bolsmerksluis gelukkig nog net de eerste en enige Spotvogel, 

toen ook een vrouw Bruine kiek die uit de polder kwam vliegen. Bij de picknickplaats werkte een Zwarte stern zo goed mee dat zij zelfs van de 

route afweek en op 5 meter langs kwam vliegen onder euforische geluiden. We hadden nog 9 minuten om bij Abberteiland te komen, gooiden 

onze fietsen tegen de dijk en gingen op een draf richting de rietkraag, waar een zingende Blauwborst ons eindtotaal van 111 soorten compleet 

maakte! 

Met een tevreden gevoel reden we terug naar Elburg voor een uitgebreide evaluatie met het andere team. Het feit dat team 1 er toch weer een 

paar meer had, zal ons zeker weer extra stimuleren voor de editie 2011!!  

11:41 15-05-2011 

Rob Compaijen  

Of we stoer zijn, weet ik niet. Wel hebben we allemaal meer dan 125 km gefietst. Een aantal leuke soorten in de route die Sjoerd (Radstaak) 

en ik fietsten (zonder het totaal te verklappen): bij de Tongerense Heide 's morgens vroeg twee Nachtzwaluwen, een baltsende Houtsnip en 

tenminste drie roepende Bosuilen. Langs de Bovenstraatweg een Steenuil en langs de Grote Woldweg (Oosterwolde-Noordeinde) twee zingende 

Snorren, twee zingende Sprinkhaanzangers, twee zingende Bosrietzangers en zeker vier zingende Spotvogels. In de brede sloot langs de 

Bolsmerksluis een mannetje Zomertaling. Bij 'de Abbert' een Grote Karekiet en een Nachtegaal. De picknickplaats leverde 18 Krooneenden en 

twee mannetjes Zomertaling op. Tussen het Noordeinde en Elburg nog vijf zingende Blauwborsten. Een korte stop bij de Ludgeruskerk leverde 

drie Europese Flamingo's op. 

Toen een hele tijd weinig spannends. Op 'de Knobbel' een prachtig dichtbij langsvliegende Wespendief. In het bos achter de Haelbergheide 

een drietal roepende Goudvinken. Op de toren van de Haelburgheide was het ouderwets goed vogelen: een Havik, een Grote Lijster, een Raaf, 

een Sijs en vier Kruisbekken. In de Dellen op vier plekken een zingende Fluiter. Onderweg naar Polsmaten niets interessants behalve een Benno 

van de Hoek en een Wolbert Hermus (het andere team), en in de bebouwde kom van Nunspeet een Theo den Hertog.  

Polsmaten was erg goed met een overvliegende Lepelaar, een langsvliegende Zwartkopmeeuw, een Pontische meeuw tp, een Kleine Plevier, een 

Bonte Strandloper en twee foeragerende Steenlopers (!). De Munnekensteeg leverde een roepende Kwartel op (Martin, bedankt voor je 

melding). En op het nippertje nog een roepende IJsvogel bij het beekje langs Bad Hoophuizen.  

17:22 14-05-2011 

Martin Jansen  

Mooie foto Evert, zo zie je ze niet vaak! 

Vanmiddag op eilandje in de plas aan de Strandgaperweg 1 Drieteenstrandloper. 

Nog een melding van 12 april, Buidelmees 2x roepend bij kijkscherm in Plan Roerdomp/Harderbroek. 

Gisteravond laat een Bosuil aan de Zuidweg in De Dellen.  

16:23 14-05-2011 

Evert Meijer  

En nu onze stoere Big-dayers aan het nagenieten (?) zijn van hun dagje, kan ik mijn geduld niet meer op brengen om mijn Kwartelfoto's op deze 

site te zetten:)!! 

Op 5 mei, toen Wolbert en Benno hun proefritje deden, ontdekten ze deze Kwartel roepend aan de Stakenbergweg. Helaas was het al licht toen 

ik er heen ging dus de kans dat ik hem had was erg klein. Heb het weiland strook voor strook afgezocht en na 45 min. vloog die een meter luid 

roepend voor me op en vloog een eind verder. Gelukkig wist ik de plek, dus met de verrekijker het gras afgekeken, toen viel mijn oog op het 

kopje van mijn eerste Kwartel ooit!! Het was toen gewoon klik-klik-klik-klikken!! 
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Vanochtend onder het werk een fraaie Boomvalk overvliegend.  

Vanmiddag rondje heide met erg weinig vogels. Nog slechts 2 tapuiten. 

10:29 14-05-2011 

Lubbert Franken  

 
Deze foto vanmorgen gemaakt op Polsmaten  

23:29 13-05-2011 

Martin Jansen  

Vanavond Baai/Drontermeer 1 vrouw Witoogeend. Helaas de man van de voorgaande 2 jaar er (nog) niet bij. Vrouw nu in gezelschap van 2 man 

Tafeleend en 1 man Kuifeend. 

In 2009 was het broedpaar aanwezig op 24 mei, in 2010 op 13 mei. 

Verder in de Baai 2 zingende Grote Karekieten.  

22:04 13-05-2011 

Caro Baars  

sinds gisteren heb ik 2 nagenoeg witte mussen???? in mijn tuin 

wie weet van jullie of dit ook mussen zijn?? 

ze zijn jong aangezien ze gevoerd worden door vader en moeder huismus. 

heb wel foto's maar weet niet hoe dat werkt (ben niet zo'n pc mens). 

ben benieuwd naar een reactie.  

19:26 13-05-2011 

Jan van Os  

mailto:l.franken7@chello.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:ccbaars@kpnmail.nl
mailto:jvosme@planet.nl


Vanmiddag was ik in de buurt van het leugenbankje en tot mijn verbazing was er een gekraagde roodstaart aan het muggen vangen. Gisteren op 

het landgoed Staverden 2 x een lachende groene specht en een paartje tuinfluiters, grote lijster, een stel staartmezen en veel merels en 

spreeuwen.  

15:11 12-05-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 149 Krooneenden (130m/19v). Verder 3 Geoorde Fuut nabij Kleine Mheen/Hierden en 1 roepende Kwartel nabij 

Killenbeek/Hoophuizen.  

19:19 11-05-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Vossemeer 12 Krooneend (11m/1v), 1 man Smient, 1 Grote Karekiet en 2 Buidelmezen. Verder 1e Spotvogel dit jaar.  

09:06 11-05-2011 

roel pannekoek  

Vanmorgen een lachende Groene specht nabij ons huis (rand binnenstad H'wijk). Volgens mijn vrouw afgelopen dagen al vaker gehoord.  

19:14 10-05-2011 

Lubbert Franken  

 
18:01 10-05-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Nuldernauw + Delta Schuitenbeek 7 Krooneend (5m/2v) en 10 Smient (6m/4v). 

Wolderwijd 30 Krooneend (23m/7v), 2 Geoorde Futen beetje verdacht half in rietkraag en 2 Grote Karekiet (de eerder gemelde en 1 achter 

tankstation Drielander).  

13:16 10-05-2011 

Dimitri  

Vannochtend even bij Kamperhoek gestaan. Zeer weinig trek maar om 9:00 uur toch een Roodkeelpieper luid roepend overgevlogen! Later nog 

een Wielewaal.  

21:32 09-05-2011 

Lubbert Franken  

 
Kleine Karekiet Polsmaten  

19:42 09-05-2011 

Dimitri  

Vanmiddag in de Stille Kern een mooi dichtbij overvliegende man Wielewaal. Later ook horen zingen.  

17:58 09-05-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 54 Krooneenden (44m/10v) en 5 Grote Karekiet. 

Nog een poging voor het matige bewijsplaatje van de Ortolaan van vanochtend (was nog tp maar gebied is kwetsbaar, sorry), verder vanochtend 
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o.a. ook een vrouw Grauwe Kiekendief. 

 
17:23 09-05-2011 

Pascal Wink  

Vandaag nog een dagje vrij dus 's morgens maar weer even op Kamperhoek gestaan. I.t.t. gisteren vloog er nauwelijks wat...  De leukste soort 

was een overvliegende   Roodkeelpieper  (al weer mijn derde in drie dagen!). Verder nog  Grauwe kiek (2e kj man), Smelleken, Geelpootmeeuw 

en Wielewaal. Bij gebrek aan vogels al weer om 11.30 uur vertrokken.  

15:04 09-05-2011 

Evert Meijer  

Jammer Dimitri (maar volgens mij even goed nog leuke soorten)!! Super foto's Jaap! Gaaf Martin (ook de super leuke soorten bij Breskens)! 

Alleen moest u nog een keer op de foto klikken, zodat er niets anders dan de foto op het scherm stond. En dan de link toevoegen! 

 

Afgelopen zaterdagavond de vakantie afgesloten met 3 zingende Nachtzwaluwen bij de Noorderheide.  

13:28 09-05-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend kwam ik in een erg kwetsbaar gebied een Ortolaan tegen (mijn 4e al dit voorjaar). Zal ook eens een (matig) bewijsplaatje bijvoegen. 

 
22:26 08-05-2011 

Pascal Wink  

Inderdaad een leuk dagje op Kamperhoek. Dezelfde soorten als Jaap. Vooral de Roodpootvalk was erg leuk. Verder nog de eerste Wespendief 

van het jaar (voor mij dan..), Purperreiger, Ooievaar (2) en Smelleken (4) en grote aantallen Noordse kwikken (meer dan 1200, dagrecord voor 

de telpost) .  

20:25 08-05-2011 

Martin Jansen  

Mooie foto's en soorten Jaap! 

Was daar vanmiddag ook even tussen 14:30 uur en 17:00 uur voor 1 Rode Wouw (2 kj) en 1 vrouw Grauwe kiek. Even afkikken na 6 dagen op rij 

Breskens met heel veel moois.  

17:36 08-05-2011 

Jaap Denee  

Kamperhoek leverde vandaag een leuk lijstje op: tenminste 3 Grauwe kiekendieven, 1 Rode Wouw, 5 Zwarte Wouwen (zie foto), 1 Visarend, 1 

Boomvalk, 1 jagend mannetje Roodpootvalk (zie foto), 1 Zwarte ooievaar en 1 Roodkeelpieper. Pascal was er ook, dus als ik iets vergeten ben vul 

gerust aan! 
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15:52 08-05-2011 

Gerard van Dijk  

De eerder gemelde NACHTEGAAL aan de Havenlijn nabij de spoorlijn in Nijkerk bleek bij nadere inspectie niet in de elzen en brandnetels te 

zitten maar in aangrenzend ondoordingbaar struweel van vnl. braam en vlier. Nu al ca 5 maal gehoord, vooral 's morgens, maar ook 's middags.  

15:42 08-05-2011 

Gerard van Dijk  

EEMLAND-Arkemheen-weidevogels 

Weliswaar buiten ons rayon, maar één nationaal landschap vormend met Arkemheen en nuttig voor vergelijking: Eempolders 

In de Eempolders liggen enkele in de landinrichting gerealiseerde reservaten met aaneengesloten (100%) eigendom van Natuurmonumenten, 

sinds kort een nagenoeg optimale waterhuishouding en inschakeling van boeren op eenjarige basis. Het grootste blok ligt aan weerszijden van de 

Zomerdijk in de gemeente Eemnes (bijna 250 ha). Dit wordt de laatste jaren geïnventariseerd door VWG Het Gooi e.o. (D.A. Jonkers c.s.), In 

2010 stelde men hier 266 paar grutto's vast, 216 paar kieviten, 123 paar tureluurs en ook weer kemphanen (9 terr.): terugkeer is dus tóch 

mogelijk. 

Op 5 mei zag ik hier zelf ca 7 hanen en ca 8 hennen, maar dat is onvolledig.  

De eerste week van mei dit jaar begon het maaien in het agrarisch gebied van de Eempolders op grote schaal, op 8 mei leek dat vanaf de A1 al 

voltooiod (Polder de Haar ca 100% gemaaid). 

Op 6 mei was in de Putter polder (hele Zeedijk afgefietst) nog helemaal nergens maaiactiviteit te zien en Arkemheen zal wel vergelijkbaar zijn. 

Opmerkelijk dus: Eemland met een optimaal reservaat en daarbuiten zeer vroeg en snel maaien (maar ook (m.i.)vrijwillig weidevogelbeheer en 

beheersovereenkomsten- nadere informatie in te winnen) en Arkemheen met een als geheel veel minder intensief graslandbeheer maar een 

reservaat dat nog niet alle voordelen heeft van het Eemlandse reservaat. 

14:53 08-05-2011 

Dimitri  

Vannochtend op zoek gegaan naar draaihals in de ovp's. Veel Grauwe vliegenvangers en Grasmussen. Een mooie boomvalk vloog langs het pad 

naar de zeearend. In het kleine hutje links naast de zeearend mooi uitzicht over het water met veel groenpootruiters, zwarte ruiters, 1 

reuzestern, 6 steltkluten, een Temmincks strandloper en een overvliegende Europese kanarie! maar (natuurlijk) weer geen draaihals...  
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13:46 08-05-2011 

Dik Bos  

Op het Beekhuizerveld minimaal 4 tapuiten gezien. Vermoedelijk meer maar ter voorkoming van dubbeltellingen laat ik het maar bij minimaal 4 

want zoveel zag ik er tegelijk. Laten we hogen dat er ook wat blijven om te broeden. Een paar jaar geleden was dat nog zo.  

20:13 07-05-2011 

Evert Meijer  

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php/topic,142727.0.html 

 

Worden alle oeverzwaluwenwanden in de regio doorgegeven aan de AID? 

 

Er zitten er nu 2 in/bij Nunspeet. Deze zijn allebei 'veilig'!  

17:43 07-05-2011 

Gert en Henk de Vos  

Een rode wouw vloog vanochtend in no richting over bij het lugeruskerkje aan het Veluwemeer, later weer gezien boven de N50 thv Zalk  

17:30 07-05-2011 

Jaap Denee  

Na de melding van een Dwergarend in NO richting over de Maarnse berg (volg de lijn en je zit met een beetje fantasie in Ermelo) direct een 

trektelpost in mijn achtertuin ingericht: het leverde uiteraard niet zoveel op. Uiteindelijk heb ik naast enkele honderden postduiven en de 

residentiele Gierzwaluwen, 1 Boomvalk en 1 Wespendief in NO richting zien vliegen... Die laatste is toch een leuke tuinsoort.  

12:36 07-05-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend op de schapenweide weer wat Gele kwikken. Lieten zich super zien! 

Hier ook wat Tapuiten, maar het meeste is al weer weg. Ook geen Paapjes en Beflijsters meer. 

 

Hier foto van man: 
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En voor de vrouwen: 

 
21:10 06-05-2011 

Jan Janssen  

Topavondje bij Polsmaten, met o.a. Europese (1) en Chileense (3) flamingo, rosse stekelstaart, kleine karekiet, rietgors, 12 brandganzen, 2 

zwarte zwanen, oeverloper, grutteo, kleine plevier, 8 kluten, een stuk of 10 gele kwikstaarten, 3 krooneenden en een zomertaling. En passant 

ook nog 'collega' Lubbert Franken ontmoet.  

11:35 06-05-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag naar de Grote karekiet van Roel geweest. Bij aankomst gelijk luid zingend. Ook zong hier een Kleine karekiet wat de vergelijking 

erg makkelijk maakte! Eerst was de Grote karekiet niet zichtbaar, maar na een half uur zag ik hem laag zitten. Vanaf zandberg (was die net 

iets beter zichtbaar) wat bewijsplaatjes kunnen maken. Erg gaaf!! 

 

 

 

Vanochtend op de Schapendrift en Stakenbergerheide weinig te zien. Wel weer grappig was dat een havik achter 2 koekoeken aanzat die luid 

het drielettergrepige koe-koe-koek riepen! Ook wel leuk was een draaihals. Onbegrijpelijk dat die zeldzaam is!! Hier ook met tegenlicht een 

foto van kunnen maken. Toen Wolbert kwam was die helaas weggevlogen...  

Zie waarneming.nl voor foto's.  

20:02 05-05-2011 

Sjoerd Radstaak  

Gaan er toevallig mensen uit de regio a.s. zaterdag en/of zondag naar Kamperhoek? Ik zou graag meerijden, dus mocht er iemand gaan dan rijd 

ik graag mee. Alvast bedankt!  

17:26 05-05-2011 

Pascal Wink  

06-00 tot 13.30 uur, Kamperhoek. Erg rustig. De hoogtepunten van vanmorgen waren:  

 

Een Duinpieper, 2 Grauwe kiekendieven (man + vrouw), 4 Smelleken, 3 Boomvalk, Slechtvalk, 3 Purperreigers, 2 Beflijsters en mijn eerste 

Wielewaal van het jaar.  

09:08 05-05-2011 

Jaap Denee  

De zandhoop bij Polsmaten levert leuke mogelijkheden op. Niet alleen voor de Oeverzwaluwen, maar ook voor alle vogels die komen drinken uit 

het water dat uit het zand loopt en aan de voet van de zandhoop in plasjes blijft staan. Putters, Kneuen, Groenlingen en af en toe een 

Boerenzwaluw die nestmateriaal kwam verzamelen, kwamen voorbij in het half uurtje dat ik er stond: 
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Verder tussen Polsmaten en Hierden: 3 Tapuiten, 3 Paapjes en 2 Roodborsttapuiten.  

21:09 04-05-2011 

Lubbert Franken  

Vanavond ongeveer 100 Gele 10 Witte Kwikstaarten op het grasveldje op polsmaten, 30-35 Oeverzwaluwen die nu 12 gangen hadden 

uitgegraven,  12 Flamingo's waarvan 2 Europese 3 Oeverlopers in de hoek van het grasveldje bij het slootje, 1 Bruine Kiekendief, 2 

Krooneenden, 2 Zwarte Zwanen en een Kleine Karekiet die zich mooi liet zien in de zon.  

17:08 04-05-2011 

Evert Meijer  

Gisterochtend rondje bos ten oosten van Elspeet. Niet eens zo'n heel groot stuk gepakt maar toch op 15 plekken zingende Bonte vliegenvanger 

en op 4 plekken zingende Fluiter. Verder 1 Gekraagde roodstaart, Zwarte mezen, Staartmezen, Goudhaantjes, Kuifmezen, 4 Appelvinken en 2 

Grote lijsters. 

 

's Middags richting Stakenbergerheide. Bij de Stakenbergweg vloog een Raaf roepend over die werd aangevallen door een kraai. Op een schuur 

zat een Steenuil. 

Bij de schapenweide Schotkampweg 3 Paapjes en 5 Tapuiten. Op de heide 2 (misschien zelfs 3) mannetjes Torenvalken (zouden die ergens in 

het bos broeden??) Verder op de heide zingende Koekoek en Boomleeuwerik. 

 

Vanochtend naar Polsmaten geweest. Op het Spijkwegje en het Zeepad grutto's (leuk kunnen platen) 2 zingende Sprinkhaanzangers in het riet, 

1 Paapje en 1 Tapuit, 1 overvliegende man Krooneend. 

Op het grasveldje bij Polsmaten slechts 2 Gele kwikken, de rest was nergens te bekennen. Hier vloog ook 1 Stormmeeuw over.  

Vanuit de hut 2 Europese Flamingo's met 8 Chilenen, 4 Oeverlopers, 1 Lepelaar, 1 man Krooneend, 7 Canadese ganzen. Toen ik wegfietste zag ik 

dat bij het uitgebaggerde zand van het Veluwemeer allemaal Oeverzwaluwen vlogen, ze bleken 9 gangen te hebben!! Voor foto's zie: 

http://waarneming.nl/user/photos/20729 

Op de terugweg langs de Randmeerweg 2 zingende grasmussen. 

Bij het Hulshorsterzand 2 zingende fluiters. Verder langs het fietspad 1 roepende goudvink. 

 

Vanmiddag het fietspad richting Apeldoorn gefietst. (Vaassenseweg) Onderweg 5 zingende Fluiters, 2 keer een overstekende Zwarte specht, 

super gave beesten!!, 1 zingende Groene specht, 2 zingende Gekraagde roodstaart, 1 Goudvink en een groepje Sijsjes.  

08:41 04-05-2011 

roel pannekoek  

Vanmorgen een Grote karekiet in het stukje oude riet t.o. huize Randmeer in H'wijk. Opmerkelijk is dat meldingen uit eerdere jaren ook altijd 

deze locatie betroffen.  

11:44 03-05-2011 

Benno van den Hoek  

Maandagavond een eerste controle uitgevoerd bij de 60 nestkasten op De Haere bij Doornspijk. Ik had de verwachting dat de mezen al wel 

volop op de eieren zouden zitten en dat was ook het geval met veel broedende Pimpel- en Koolmezen (helaas geen Zwarte en Kuifmees dit jaar). 

Verrassender vond ik dat de Bonte vliegenvangers ook al volop bezig waren met leggen. Diverse vogels zaten op het nest (dus aantal eieren niet 

kunnen checken) maar er was zelfs al een volledig legsel van 7 eieren. De eerste vogels zijn dus rond 24/25 april al gaan leggen. In 2010 werd 

het eerste vliegenvangerei pas rond 1 mei gelegd, met een gemiddelde van alle legsels rond 5 mei. Slechts in 1 kast lagen eieren van Gekraagde 

roodstaart, maar ze hebben nog kans want er waren ook nog een paar kasten leeg. Maar wel opvallend dat ik in het gebied niet 1 roodstaart 

hoorde zingen… 

 

Ook had ik een positieve indruk van de hoeveelheid verstoring. Slechts bij enkele nesten leek er sprake van verstoring, maar dat is nog vele 

malen minder dan in voorgaande jaren. Nog niet te vroeg juichen uiteraard want het broedseizoen is nog maar net begonnen, maar het lijkt een 

heel stuk beter dan b.v. 2009, toen er bijna geen ei of jong veilig was voor de boommarters in het gebied. Hopelijk beginnen de 

predatiewerende voorzieningen op de kasten nu eindelijk vruchten af te werpen. Vorig jaar was het al een stuk beter dan de jaren daarvoor, 

maar volle-dig uitsluiten lijkt haast niet mogelijk. 

 

Verder op 2 plaatsen een 'klagende' Zwarte specht (mogelijk zelfde vogel) en 2 overvliegende Appelvinken. Leuk waren ook de pas uitgevlogen 

Grote lijsters die op een tak nog zaten te bedelen. Wat zien die jongen er al mooi uit in hun kleuterkleed!  

21:04 02-05-2011 

Jan Janssen  
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Gistermiddag mijn eerste gierzwaluwen weer gezien, 6 stuks rondvliegend boven ons huis (Beneluxlaan Harderwijk). Na het avondeten nog even 

naar Beekhuizerzand gefietst. Net voorbij de uitkijktoren een mooie tapuit die vlak bij het fietspad zat, liet zich prachtig bekijken.  Aan de 

overkant van de vlakte , op geluid afgaande, een overvliegende raaf.    

20:52 02-05-2011 

Evert Meijer  

Vandaag dus met Lubbert, bij Harderbroek de Amerikaanse Wintertaling, aardig dat die heeft gewacht op een late twitch :). Verder hier stuk 

of 10 Watersnippen, 1 man Slobeend, 2 Krakeend, 3 'normale' Wintertalingen en het Witgatje was een Oeverloper. ('k zat daar behoorlijk te 

twijfelen eerlijk gezegd, vandaar dat Lubbert hem de naam witgat gaf, was dus mijn fout!) Hier ook een snor zingend en een lepelaar ter 

plaatse. 

Toen het pad naar de Grauwe Gans, hier zat m'n eerste sprinkhaanzanger te zingen. Ook erg gaaf nachtegaal gehoord. Verder hier behoorlijk 

rustig. 

Toen richting het bezoekerscentrum gegaan. Bij kijkhut de Kluut een zingende blauwborst. 

Op weg naar het Wigbels eiland een groep van 200 Edelherten, erg gaaf heen en weer rennend! Helaas een beetje trieste conditie als ik mag 

oordelen over de vacht en dikte van die beestjes. Net voor de hut kwamen 2 regenwulpen luid roepend overvliegen. Vanuit de hut kluten, zwarte 

ruiters (1e 2011 voor mij) groenpootruiters, tureluurs, kemphanen en brandganzen. Helaas waren de steltkluten weg... 

 

Toen naar Kijkhut de Zeearend. Langs het pad vloog een vogel op, ging even op stronk zitten en vloog toen verder het dode bos in. De houding, 

vlucht, kleur en de grote wezen op draaihals! (7e voor NL, 3e dit jaar!) Hier ook een tapuit, de staartmees (uniek dichtbij en op open plek!) en 

een zingende gekraagde roodstaart. 

Vanuit de hut nog een slechtvalk, pijlstaarten en grote zilverreiger. 

Op de terugweg een dodaars, raaf en bruine kiekendieven. 

Over heel het stuk enorm veel (jonge) grauwe ganzen, werk genoeg voor de Zeearenden zou je zeggen! 

 

Vanmiddag na thuiskomst nog snel even rondje gedaan wat bonte vliegenvangers, glanskop, torenvalken, havik en bij de schapenweide maarliefst 

21 tapuiten, 7 paapjes en een beflijster opleverde. 

 

Een leuk begin van de vakantie met 1 nieuw soort, 3 nieuw jaarsoorten en 76 dagsoorten!  

19:09 02-05-2011 

Lubbert Spaansen  

Vandaag met Evert op pad geweest eerst naar Harderbroek waar de Amerikaanse Wintertaling zat. Hier ook een aantal kievitten witgatje en 

vanalles nog wat. Daarna door naar Oostvaardersplassen. Hier een heleboel reeen gezien. en nog allerlei soorten maar dat weet Evert beter dan 

ik.  

Hierbij een staartmees. 

 
08:21 02-05-2011 

Evert Meijer  

@Pascal. Bedankt! Ik had ook al een andere reactie gehad dat het niet waar was... Maar dat komt doordat bij de statistieken staat dat het 

grootste aantal 2 is, als je op die 2 klikt verschijnt de waarneming van Wolbert...  

 

Afgelopen zaterdagmiddag op de Vierhouterheide een saai rondje met 1 koekoek, 2 torenvalken en 2 raven. Dat was eigenlijk alles. Totdat ik 

bijna de heide afwas en er een rode wouw boven de bosrand vloog!! Helaas met tegenlicht maar wel het silhouet overduidelijk gezien. Hij leek 

niet tegen de wind in te kunnen/willen en ging steeds hoger, al cirkelend richting zuidwest. Eindelijk!! 

 

's Avonds was ik eigenlijk van plan om te gaan genieten van houtsnippen en nachtzwaluwen toen ik de melding van de engels kwikken zag. Toen 

hier maar heengegaan. Minstens 10 keer alle kwikken afgescoopt, maar ik kwam niet verder dan ong. 10 noordse en 30 gele kwikken. Helaas 

Wolbert! 

Snel nog even de hut uitgekeken wat 2 Europese flamingo's en 1 casarca opleverde. 

06:25 02-05-2011 

Ingeborg vanDenderen  

Zondagmiddag 1 Mei  rond  16.45 uur , boven  het  Erkemenerstrand  bij  Nijkerk,  een visarend!  

20:37 01-05-2011 
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roel pannekoek  

Vanmorgen (zo) om 09.00 vier cirkelende ooievaars boven onze woning (kan niets betekenen). 

In de binnenstad van Harderijk nog steeds niet één Huiszwaluw. Zou het dit jaar helemaal over zijn na het dramatisch slechte resultaat van 

2010?  

18:57 01-05-2011 

Gerard van Dijk  

De afgelopen week tweemaal een NACHTEGAAL waar de Havenlijn bij de huidige spoorlijn komt, in een ruigte van o.a. els en brandnetel op ex-

moestuin. 

Dit is de derde of vierde keer in ca 10 jaar  dat ik een nachtegaal hoor in de nabijheid van de Nachtegaalsteeg (aan de andere kant van het 

spoor).  Nergens anders in de wijde omtrek heb ik ze ooit gehoord.  

15:09 01-05-2011 

Pascal Wink  

Gisteren nog even op Kamperhoek gestaan. Waarschijnlijk vanwege de harde wind erg weinig trek. Nog wel twee Beflijsters en een Zwarte 

wouw. Helaas net te vroeg weggegaan voor twee Lachsterns... 

 

@ Evert. Het klopt niet helemaal wat je verteld is.  Er zijn in Nederland wel meer waarnemingen geweest van twee Slangenarenden. O.a. door 

mezelf (1996, Hoge Veluwe). Desalniettemin blijft het natuurlijk een prachtige waarneming! 

 

@ Wolbert. De linker op de foto lijkt me een gewone flava, of bedoel je toch de rechter?  

13:24 30-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Polsmaten verschillende gele kwikstaarten gezien. De Noordse, Gele en vermoedelijk 2 Engelse. Helaas stond er in m'n gids 

weinig info over die beestjes en kon ik er ook geen foto van maken. Ik heb wel een foto gevonden waar een soortgelijke op staat. De linker op 

de volgende foto: http://waarneming.nl/fotonew/2/2038482.jpg 

Eén van de 2 die ik zag had nog minder geen rondom de staart dan de gefotografeerde. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.  

Bij de schaapsweide van de Stakenberg 7 Tapuiten op een rijtje op het hek, met nog 3 in het veld. Op het hekje zaten ook 3 Paapjes.  

22:26 29-04-2011 

Martin Jansen  

Een paar waarnemingen van de afgelopen week: 

Zaterdagavond 23-04 Rietland-Drontermeer 1 Roerdomp + 1e Bosrietzangers (mijn vroegsten ooit), 1 Ransuil.  

Zondag 24-04 eerste Boomvalk vanuit de tuin en ook 1 bij Kamperhoek op terugweg uit werk. Dinsdagochtend 26-04 Drontermeer bij 

Abberteiland 1 2 kj Rode Wouw op ca. 50 meter, 23 Krooneend (19m/4v), 1 Roodhalsfuut. 

Woensdagochtend 27-04 Hulshorsterzand 1 vrouw Beflijster, 2 Fluiters, 1 Visarend + prooi over naar ZO, 18 x zingende Gekraagde Roodstaart, 

14 Roodborsttapuit, 7 Tapuit, 1 Geelgors. 

Donderdagmiddag 28-04 Veluwemeer 141 Krooneend (106m/35v), 1 man Brilduiker, 4 Noordse Kwikstaart, 3 Paapje, 6 Tapuit, 4 

Roodborsttapuit.  

19:00 28-04-2011 

Evert Meijer  

Ik krijg net een mailtje van een vogelaar die mij feliciteerde met de slangenarenden. En niet alleen om de soort maar ook omdat het de eerste 

waarneming in NL is van 2 exemplaren!! Super toch!!! Hier had ik nog niet naar gekeken, maar hij dus wel!! 

17:14 28-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij het Hulshorsterzand 3 zingende fluiters. Eentje nog leuk gezien ondanks de bladeren. Op het Zeepad bij Polsmaten liet ik me 

door Martin vertellen dat hij 4 Noordse kwikken had op het grasveldje. Deze had ik dan ook binnen paar minuten in beeld. Gave beestjes!! 

Helaas was ik bij 2 met tellen toen ze allemaal opvlogen. Ondertussen liepen er 2 wilde eenden zo ongeveer over m'n voeten!!  

Toen vanuit de hut in een groepje van 5 Flamingo's sowieso één Europeaan. Helaas sliepen ze allemaal. Hier ook zingende braamsluiper, 

rietzangers, rietgors en m'n eerste kleine karekiet.  

2 vrouwtjes bruine kiek jagend, 2 krooneenden, 2 slobeenden, 2 krakeenden.  

Toen weer op het grasveldje gekeken waar ik nu 3 Noordse kwikken telde. Éentje liet zich op redelijke afstand goed bekijken. In totaal iets 

van 25 Gele en 10 Witte kwikken 

 

 
20:44 27-04-2011 

Evert Meijer  
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Vanmiddag op de schapenweide aan de Schapendrift m'n eerste 2 Paapjes (jrs 175!). Lieten zich leuk zien. Hier ook vrouw Beflijster, 2 Kieviten 

en 3 Tapuiten.  

09:17 27-04-2011 

dimitri  

@Evert 

 

Dimitri was dus een van de eerste die het hoorde... fijn. 

Het moet toch mogelijk zijn om ook voor mij deze schaamsoort af te strepen. Als het Benno al lukt...:)  

08:39 27-04-2011 

roel pannekoek  

Gisteravond (di) met Jaap naar het Kroondomein bij Uddel: 2 expl. Groene specht roepend, Raaf, Koekoek, 2 overvl Wulpen, enkele Robotaps, 3 

Tapuiten, TV, Kneuen, 1 Veldleeuwerik, Geelgors en ja hoor, om 21.00 uur voorzichtige ratel van onze 1e Nachtzwaluw.  

20:10 26-04-2011 

Evert Meijer  

Gefeliciteerd Benno!! Goed op de plaat gekregen!!  Ben benieuwd hoe Dimitri kijkt als hij dit leest!!! :)!!  Kan ik nu in ieder geval met een 

geruster hart nog een draaihals ontdekken!  

19:48 26-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen rond 11.00 uur eindelijk mijn eerste Draaihals op Nederlands grondgebied!! De vogel zat langs het Julianapad richting vogelhut 

Zilverreiger, langs de Oostvaardersdijk. Zag na enig zoeken plotseling een middelgrote vogel in een struik schieten, ongeveer een meter of 7 

voor mij. Zat erg verscholen maar zag al snel aan de fijn getekende buik en borst dat het beet was. Daarna vloog de vogel elke keer een stukje 

verder en liet zich af en toe even mooi vrij zien. Helaas was hij wel behoorlijk schuw, dus kon slechts een paar snelle plaatjes schieten. De vogel 

zeker een half uur kunnen volgen en daarna kwijtgeraakt in een dicht bosje. Wat een fantastisch mooi beest zeg! Uit het buitenland is dit al 

één van mijn favoriete soorten, dus ben erg blij met deze waarneming in onze eigen waarnemingenregio!! 

 

 
 

Tuurlijk had ik nog wel betere foto's willen maken, maar de vogel liet dit nauwelijks toe en bleef op afstand. Ben toch wel blij met dit plaatje, 

ondanks de afstand (behoorlijke crop). 

Na deze mooie start naar de Lepelaarsplassen om weer eens bij de vogelhut te gaan kijken. En je weet maar nooit wat je langs al die paadjes 

tegenkomt! Op het Trekvogelveld o.a. een Grote en een Kleine zilverreiger. Vanuit de hut een vrouw Rosse stekelstaart dichtbij en een 

langsvliegende IJsvogel. Toen was er ineens paniek onder de vogels omdat er een subadult Zeearend vanuit de achterrand van de plas kwam 

vliegen. Deze boog al snel weer af het bos in. Zo'n 10 min. later kwam er een prachtige adult het bos uit en bleef even mooi boven de plas 

hangen. Vloog daarna in noordelijke richting weg. 

Bij het Jan v.d. Bosch-pad vooral steltjes afgezocht, maar geen bijzonderheden. In de verte boven het gebied opnieuw een subadult Zeearend 

(leek mij niet dezelfde). 

Rond 16.00 uur opnieuw even bij de Draaihalsplek gekeken, maar helaas niets meer gevonden. Tenslotte langs de Praamweg nog een Ooievaar en 

bij de Kleine praambult een foeragerende Steltkluut, tussen de Zwarte ruiters, Groenpootruiters en Kluten.  

16:33 26-04-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag rondje heide Schapendrift/Liesberg/Stakenberg. Op de schapenweide 2 beflijsters, 3 tapuit en 1 kievit. Aan de Stakenberg kant 

2 boomleeuweriken. Verder meer touristen gezien dan vogels :(, dus geen slangenarenden... 

Vanmiddag bij Staverden 2 vuurgoudhaantjes zingend en foeragerend en 2 putters. 

Op de heide tussen Elspeet en Staverden 3 raven overvliegend.  

15:32 26-04-2011 

aad bijl  

Vanmorgen bij de BMP-inventarisatie een fluiter in Klooster Hulsbergen + 35 bezette gaten in de oeverzwaluwenwand bij het gemaal in 

Wapenveld  

13:33 26-04-2011 

Lubbert Spaansen  
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Hallo ik ben Lubbert uit Hierden (35jr) en ben een hobbiefotograaf. De laatste tijdt ga ik er steeds meer op uit om vogelds te spotten en 

proberen te fotograferen.. Ben nu enkele malen op Harderbroek geweest. Strandgaperweg, langs de Hierdensebeek, natuurtuin Harderwijk enz 

enz. Met wie o wie mag ik is een keer mee om de vogels wat beter te leren kennen? Vervoer hebben we en ik kan meestal even in de ochtenden 

en op zondag en maandag ben ik vrij. Ben nu druk aan het sparen voor een andere lens waar ik de vogels mooi mee vast kan leggen. Groet 

Lubbert 

 
20:38 25-04-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag Fluiter, 1 ex, langs de Poolse Allee. Net als vorig jaar op 25 april de eereste Gierzwaluwen boven ons huis  

19:30 25-04-2011 

Pascal Wink  

Opnieuw Kamperhoek (06.00-12.30 uur). Weinig trek vandaag.  

 

De leukste soorten voor vandaag waren Visarend, Smelleken, Duinpieper, Paapje en Europese kanarie (van alles één). Nog steeds een Buidelmees 

ter plaatse.  

18:37 25-04-2011 

Theo den Hertog  

Zojuist de eerste Gierzwaluw voor mij van dit jaar. Vanmiddag lanfs het Eibertjespad in de buurt van Vierhouten een Fluiter 

11:20 25-04-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen een roepende Kwartel langs de Strandgaperweg.  

08:16 25-04-2011 

Evert Meijer  

Eén slangenarend is 's middags gewoon weer gezien op de heide!! Misschien vliegen ze dus nog ergens rond... Misschien vanmiddag even rondje 

fietsen!  

22:21 24-04-2011 

Christien Mouw  

Gisterenmiddag de Koekoek horen roepen aan de Schotkamp, richting heide. 

Bijna iedere avond tegen elf uur krijsende Steenuiltjes te horen boven een schuur aan de Schapendrift. Een stuk of vier zingende Geelgorsen 

in vliegden bij vennetje op de heide. 

21:14 24-04-2011 

Pascal Wink  

Vandaag weer van 06.00 tot 14.00 uur op Kamperhoek gestaan. Minder trek dan gisteren. De hoogtepunten: Purperreiger (2), Kleine 

Zilverreiger (2), Visarend, Rode wouw (3), Smelleken (2), Pontische meeuw (2e kj), Duinpieper, Paapje, Buidelmees (tp) en Europese kanarie (2).  

19:31 23-04-2011 

Evert Meijer  

Grauwe gors ingevoerd op waarneming.nl, het kan gewoon niets anders wezen!  

3 goede soorten op een dag, op eigen werkterrein!!  

 

Fijn weekend!  

17:28 23-04-2011 

Martin Jansen  
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Evert, Wolbert en Pascal gefeliciteerd met die mooie soorten!!! 

Na werktijd van 15 tot 16 uur nog even op Kamperhoek gestaan, kom er toch langs. 

Resultaat 2 Zwarte Wouw samen over, 1 Ruigpootbuizerd (2 kj) laag over, 1 Smelleken en 1 Slechtvalk.  

17:22 23-04-2011 

Jaap Denee  

Hoi Evert, Wolbert, 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie Slangenarend! Vanmiddag was ik zelf nog even op de Ermelose hei met mijn gezin en fantaseerde toen nog 

even over de mogelijkheid van een voorbij zwevende Slangenarend en jullie hadden hem gewoon een paar km verderop. Top! 

 

Wat betreft die gors: los van het formaat hadden je bij een vrouw Ortolaan de rossige onderdelen en de gelige keel en mondstreep moeten 

opvallen. Bovendien heeft bij deze soort het vrouwtje ook een vrij rozige snavel en een wat grauwgroene kop. Dat had je moeten zien. Een 

Grauwe gors is eigenlijk heel saai bruin gestreept met inderdaad roze poten, een forse snavel en een licht oogringetje. Het enige dat in het 

veld echt opvalt aan het beest is het formaat.  

16:55 23-04-2011 

Evert Meijer  

Oja, de grauwe gors had een diepe golvende vlucht. (deed me denken aan draaihals:)!! )  

16:53 23-04-2011 

Evert Meijer  

Wat een dag!! Vanochtend buiten Elspeet kwam er een gorsachtige aanvliegen die op een braakliggende akker ging zitten. Toen ik er heen 

fietste vloog die op en ging op een hek zitten. De poten waren roze, forse indruk, het kleed was bruin gestreept. Hij had een wit oogringetje. 

Liep een poosje met tapuit. Om één of andere reden vloog hij luid roepend op. Het geluid kende ik niet. Wel een beetje geelgors tikkend. Toen 

Dimitri en Jaap gebeld, allebei lukte niet. Toen Wolbert die ook dacht aan vrouw ortolaan. Alleen dat geluid klopte niet. Ik kom thuis alleen uit 

op grauwe gors. Is dit aanvaardbaar? Ik voer hem nog niet in, hij is toch weg. Als de grauwe gors niet zo zeldzaam was, was ik 100% zeker.. . 

 

Toen naar de schapendrift heide, waar ik op de schapenweide tegen het licht in een paapje dacht te zien. Helaas toen ik met het licht mee 

stond was die weg. De heide langzaam over gefietst richting Stakenberg. Ondertussen kwam er een rover aan vliegen wat een zwarte wouw 

bleek te zijn!! Eerst tegen het licht in. Later vloog die naar de andere kant waardoor ik hem mooi met het licht mee kon zien!! Gisteren nieuw en 

nu gewoon op de hei!! 

 

Over heel de heide 4 gekraagde roodstaarten, 2 boomleeuweriken en een koekoek. 

 

Toen ik bijna thuis was belde Wolbert of we samen verder konden fietsen. Samen eerst langs de grauwe gors die niet meer terug was gekomen. 

Toen kwamen we bij de schapenweide waar we een rover zagen vliegen.... Deze werd vergezeld door een 2e slangenarendwaarvan ik ook een foto 

heb kunnen maken. Ik weet zeker dat dit er ook één was. Onder andere door het feit dat ze op elkaar gingen zitten. Wie had dit kunnen 

denken?? Heel Nederland is trouwens in de ban van zeldzaamheden...  

 

 
15:29 23-04-2011 

Pascal Wink  

Wolbert en Evert, gefeliciteerd met de mooie waarneming!  

 

Zelf van 06.00 tot 14.00 weer bij Kamperhoek gestaan. Niet heel veel trek maar toch wat leuke soorten gezien met als hoogtepunt een (2e kj) 

vrouwtje Steppekiekendief. Verder o.a.:  

 

Grauwe kiekendief, Visarend (2), Rode wouw, Zwarte wouw (een 'treintje' van 6 dichtbij langsvliegend), Smelleken, Slechtvalk, Purperreiger, 

Ooievaar (2), Zwartkopmeeuw (2), Zomertortel (mijn eerste dit jaar), Paapje en Ortolaan.  

15:29 23-04-2011 

Benno van den Hoek  
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In het rietland Elburg wisten de vogels vanmorgen duidelijk niets van het begrip 'stille zaterdag'. Zoals verwacht waren de vogels in nog 

ruimere aantallen en nog uitbundiger aanwezig dan 2 weken geleden. Waren er op 9 april nog slechts 2 Kleine karekieten, nu zongen er al 27 in 

het gehele gebied en ook waren de eerste 2 Bosrietzangers te horen met hun leuke immitaties (o.a. Blauwborst, Rietzanger en Pimpelmees). 

Verder 23 Rietzangers (vorige keer 11), 8 Blauwborsten (zelfde aantal), 3 Snorren en 3 Sprinkhaanzangers. Verder nu ook op meerdere 

plaatsen zang van Tuinfluiter en Grasmus. Ook riep er een Koekoek langs de achterrand van het gebied, zagen we enkele Krooneenden en zwom 

er uit de wal verrassend genoeg nog een man Grote zaagbek! Maar opnieuw hadden we achter de waterzuivering geen IJsvogel. Ik vraag mij 

ernstig af of ze hier de winter levend zijn doorgekomen...  

13:23 23-04-2011 

Dimitri  

Vandaag tijdens de vogelcursus een mooie Rode Wouw boven het bos bij de bijennatuurtuin te nunspeet.  

13:09 23-04-2011 

Wolbert Hermus  

Net terug van de Stakenberg, daar samen met Evert Meijer een mogelijke Slangenarend ontdekt! Het was een grote rover. Eerste wat opviel 

was witte buik en ondervleugels. Bovenvleugels waren bruin en uiteinden daarvan donkerder. De stuit was wit en staart was bruin gebandeerd. 

De kop was donkergekleurd, stak goed af tegen het wit. Het beest had ook iets in de snavel, dit had het meest weg van een slang (lang slank, 

geen uiteinden en bewoog mee in de vlucht). Verder had het beest vrij rechte vleugels, de vingers niet te tellen op de foto's. Vloog samen met 

een andere rover (mogelijk een 2e?) hard en hoog richting Oost. 

Ook had ik vandaag m'n eerste Tuinfluiter en een zingende Vuurgoudhaan bij het Zandenbos.  

20:40 22-04-2011 

Pascal Wink  

Ook niet veel aan te vullen. Na het vertrek van Evert, Benno, Dimitri nog twee Smelleken (totaal dus 5) en nog een Slechtvalk (totaal 3). Een 

Zwarte wouw, mogelijk één van de twee eerder waargenomen vogels, kwam relatief dichtbij langs. Net toen ik weg wou gaan werd een 

Steppekievit gemeld vanaf het J. van den Boschpad. Deze vogel nog fraai kunnen bekijken. Hier ook nog een adulte Zeearend bij het nest.  

18:41 22-04-2011 

Benno van den Hoek  

Weinig op aan te vullen Evert, alleen de paar Appelvinken die nog langs/overkwamen en natuurlijk de vrouw Beflijster die enige tijd ter plaatse 

zat. Verder een heel klein stipje boven de brug die door enkele mensen als Roodstuitzwaluw werd gedetermineerd (erg knap, maar door ons niet 

te zien). Ook een mogelijke piep van een Europese kanarie, maar die riep maar 1 tel en is niet op de lijst gekomen. Volgens de vaste tellers 

(trektellen.nl) zijn de Graspiepers afgerond op 30.000!!  

18:25 22-04-2011 

Evert Meijer  

Bij het Drontermeer trouwens ook nog een man brilduiker en ooievaar. Geen roodhalsfuut helaas.  

18:22 22-04-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend dus naar Kamperhoek geweest. Met dank aan de vele aanbiedingen om mee te rijden! Super! Uiteindelijk met Dimitri en Benno 

meegereden. Onderweg hadden we nog een koekoek. Bij de telpost werd ons gelijk een overvliegende purperreiger en een oeverloper 

aangewezen. Aangezien het voor mij de eerste keer was stond ik echt raar te kijken bij de constante stroom graspiepers! Echt absurd wat een 

aantallen! Er zat af en toe een boompieper tussen. (de aantallen weet niemand volgens mij!) Leuke soorten waren wel 3 smellekens, 1 bonte 

kraai, 1 ruigpootbuizerd (vloog eerst achter de ketelbrug langs, later kwam hij van achteren terug en ging een eindje verderop jagen), 2 

slechtvalk, 1 groenpootruiter, 3 witgatjes, 1 koekoek (viel in het gebied, later overvliegend), 4 zwartkopmeeuwen, 2 huiszwaluwen, 3 

gierzwaluwen, 56 regenwulpen,  1 raaf, 41 zwarte stern, 4 grote zilverreiger, en in het laatste kwartier 2 zwarte wouwen! Erg ver weg, heb er 

zelf 1 gezien, maar dat schijnt genoeg te zijn om op de lijst te zetten!! 

Toen we wegreden zagen Dimitri en ik nog net een verdachte witte kwik zitten, het bleek een vrouwtje rouwkwik te zijn! Mooie donkere vlekken 

en stuit. En toen er een witte kwik aan kwam vliegen begon die zich ook nog mooi aan te bieden!  

Bij het Eekteiland een zingende nachtegaal, koekoek en tuinfluiter. Een mooie dag met voor mij 11 jaarsoorten, waarvan 4 levenslijstsoorten! 

(Ik ben vast wel iets vergeten, de aanvulling is voor de andere aanwezigen! Martin, Pascal, Dimitri en Benno!!!) 

 

 
21:02 21-04-2011 

Wim Smit  
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Vanavond om 20u. een jagende Velduil. Vanaf het fietspad op de Knardijk tussen de Ossenkampweg en de Gooise weg heb ik een kwartier naar 

de vogel kunnen kijken. Het is lang geleden dat ik in de omgeving een velduil waargenomen heb. De Am. Wintertaling niet meer gezien. Wel 10 

Kemphanen en een zingende Snor op een lisdodde .  

20:14 21-04-2011 

Evert Meijer  

Vanavond een boomvalk mooi laag over de tuin. Was nog net beleefd genoeg om de telefoon er niet op te gooien. En aangaande het een zeer 

geëerd persoon was (ik noem verder geen namen :P) was ik blij dat hij mee kon denken of het niet een sperwer was, ook al zag hij zelf de vogel 

niet:)!! Een leuke tuinsoort voor mij, en ook nog erg vroeg!! Vorig jaar pas eind mei!!  

16:41 21-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag richting Veluwemeer voor wat jaarsoorten. "Helaas" wat oponthoud door een draaihals op de Westeindse heide en m'n eerste 3 

fluiters bij het Hulshorsterzand. Toen deze soorten leuk gezien en op de foto gezet waren, eerst richting Hoophuizen gefietst. Langs de 

Randmeerweg m'n eerste grasmussen en braamsluiper. Toen naar Polsmaten wat ook een zingende braamsluiper opleverde en ik meende m'n 

eerste kleine karekiet te horen, alleen wordt deze determinatie onzeker gemaakt door de waarneming van Martin... Heb er niet echt bewust 

naar geluisterd of het misschien grote kar was.  

Vervolgens weer huiswaarts gegaan. Bij de Bredeweg nog een steenuiltje die volgens de bewoner daar broedde. De steenuil vloog inderdaad in 

een 'ding' dat het nest leek. 

Toen net voor het Hulshorsterzand aangehouden onder verdenking van brandstichting... 

Waar ze mij voor aanzien!! Helaas kon ik niet bewijzen wie ik was dus....... :((((  

Dat is weer het  voordeel van vogels. dat je gewoon een foto maakt en die op het internet zet!!!!  

12:58 21-04-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Hulshorsterzand voor o.a. 13 Gekraagde Roodstaart, 13 Tapuit (9 man, 4 vrouw), 8 Roodborsttapuit (7 man, 1 vrouw), 3 Beflijster 

(2 vrouw, 1 overvliegend), Goudvink, 2 Zwarte Specht, 1 Kramsvogel. 

Via Polsmaten terug, daar geheel onverwacht een zingende Grote Karekiet, erg vroeg en is ook geen vaste locatie voor Grote karren, zal wel een 

doortrekker zijn. 

Daarna even bij de hotspot voor deze soort geluisterd, Eekteiland/Drontermeer. Daar nog niets, wel een Koekoek.  

08:30 21-04-2011 

Rob Compaijen  

Eergisternacht, na een avondje nachtvlinderen, een jagende Kerkuil langs de Zuiderzeestraatweg in Elburg. Gisteravond bij het grote rietveld 

van Elburg een zingende Snor. In de rietkraag ter hoogte van het huisje met het rode dak een zingende Sprinkhaanzanger. Een paar meter 

verderop, op een hek, een vrouwtje Rouwkwikstaart. Bij de picknickplaats een tweede Sprinkhaanzanger en vanuit de polder was een 

'hoempende' Roerdomp te horen.  

21:23 20-04-2011 

Willy van Dijk  

Willy van Dijk 

Vanmorgen de braamsluiper weer terug aan de verlengde Kerkweg in Hattemerbroek, vaste zomergast inmiddels op deze locatie.  

20:43 20-04-2011 

Johan Hettema  

Vanmiddag op het water bij Polsmaten, heerlijk zeilweer WK 3-4 : aan vogels een grote groep zwarte sterns, (=/- 30 stuks),  enkele visdiefjes 

en een reuzenstern. Scheren allen vlak langs ons zeilbootje, of fraai dichtbij te zien op betonningen.  

19:49 20-04-2011 

Evert Meijer  

Net nog even een rondje met vier zingende bonte vliegenvangers (3 man en 1 vrouw). 

5 appelvinken (groepje van 4 en 1 losse). Op de Vierhouterheide 1 kruisbek roepend overvliegend. 1 roepende boomleeuwerik en 3 overvliegende 

kieviten. 

Vandaag meerdere gierzwaluwen boven ons huis, grootste aantal bij elkaar was 8. 

Ook leuk was een groep houtduiven achterna gevlogen door sperwer.  

18:31 20-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag tijdens de lunchpauze ook de eerste Braamsluiper (Oldebroek). Vanavond langs de Driemerkenweg (Oosterwolde) een 

langstrekkende Smelleken, laag over de weilanden ri. oost (Winterdijk). Langs het fietspad naar de Wijkerwoldweg veel activiteit van Grutto's 

en Kieviten. Het is daar nu echt 'beleef de lente' met alarmerende vogels dicht langs het pad en b.v. een Kievit broedend vlak langs de sloot. 

Prachtig! Hoe mooi ook al die webcambeelden, het echte beleven doe je nu buiten!  

14:40 20-04-2011 

Martin Jansen  

Vandaag met Wolbert op Kamperhoek gestaan (6:40 uur - 13:30 uur). Het was vrij rustig. 

3 Grote Barmsijs ter plaatse, 8 Bramsijs spec. over naar NO, 4 Zwartkopmeeuw, 1 Purperreiger, 1 Kraanvogel (8:49 uur), diverse grote groepen 

Zwarte Stern (> 150 in totaal), ca. 35 Dwergmeeuw, ca. 15 Visdief, Witgat 7, Bosruiter 7, Oeverloper 3, Gierzwaluw 3, Regenwulp 31, Kleine 

plevier 1, Lepelaar 2, Appelvink 2, Raaf 1, Tapuit 1. 

De rovers kwamen vrij laat op gang: 3 Blauwe kiek (1 man), 3 Smelleken, ca. 10 Torenvalk, ca. 10 Sperwer, 1 Havik, 2 Rode Wouw (1 recht over 

om 12:23 uur, 1 langs de snelweg 13:13 uur), 2 Zwarte Wouw (11:52 en 12:44 uur). 

Verder 1 onzekere Duinpieper om 9:40 uur, alleen gezien, vogel riep niet. Ook een Morinelplevier erg ver gemist, kon er niks van maken.  

21:35 19-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten m'n 1e Braamsluiper, 7 Gele kwikstaarten en meerdere Bontbek-, en Kleine plevieren. De eerste pullen van Grauwe gans 

en Wilde eend liepen al weer rond.  

21:03 19-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond vanuit het werk over landgoed Zwaluwenburg bij 't Harde gefietst, waar mijn eerste Fluiter zong. Voor zover ik kan nagaan mijn 

vroegste tot dusver. Broer Willem Jan had hem hier overigens zondag ook al! 

Hij zat beide keren langs het fietspad van de Bovenheigraaf, tussen de Laanzichtsweg en het pad naar het kasteel.  

21:01 19-04-2011 

Christien Mouw  

Vanmorgen tijdens het schapen hoeden de Blauwe Kiekendief weer waargenomen. Schitterend gezicht om hem in de bekende V-vorm met grote 

snelheid vlak boven de heidevelden te zien scheren, richting schapenweiden. Elk jaar in deze tijd keert hij hier terug.  
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19:56 19-04-2011 

Evert Meijer  

Net ook mijn eerste Gierzwaluwen boven ons huis.  

18:38 19-04-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend op weg naar school m'n eerste bruine kiekendief overvliegend. Mooi laag over de hei en fietspad. Vanmiddag op de schapenweide 5 

gele kwikstaarten. Op de heide een boompieper die recht boven me in een berk bleef zitten. Erg gaaf gezien, ook al geen zeldzaamheid!! 

 

Heb misschien een brutale vraag, maar is er iemand van plan om vrijdag of zaterdag naar Kamperhoek te gaan?? Ik wil er namelijk graag heen 

(gezien de wind en soorten van Martin en Pascal!!) maar heb zelf geen vervoer. Is er iemand die mij dan mee kan nemen?? Ik woon in Elspeet, 

kan eventueel wel ergens opgepikt worden. Bijvoorbaat zeer erkentelijke dank!!  

17:03 19-04-2011 

Pascal Wink  

Net als Martin vandaag  (07.30-14.00 u) op Kamperhoek gestaan. Maarliefst 4 Zwarte wouwen (na zijn vertrek kwamen er nog drie over!), Rode 

wouw ( ook één gemist), Grauwe kiek (2), Smelleken, Kraanvogel, Zwartkopmeeuw (2), Beflijster (3), Kleine Barmsijs (3), Barmsijs spec (3) en 2 

Europese kanaries. Ook mijn eerste Gierzwaluw en Huiszwaluw van dit jaar. Leuk dagje. Ben benieuwd wat dit paasweekend brengt....  

13:36 19-04-2011 

Martin Jansen  

Gisteren late ochtend + voormiddag Kamperhoek voor o.a. 6 Smellekens, 3 Zwartkopmeeuw, 2 vrouw Blauwe Kiekendief, 2 Oeverloper, ook > 

10.000 Graspieper. 

Later Oostvaardersplassen/Kleine Praambult ca. 15 Zwarte Ruiters, 10 Groenpootruiters. 

Vanochtend Kamperhoek, 06:50 uur - 12:30 uur: 

2 Grauwe Kiekendief (1 man recht over, vrouw vrij ver), 1 Zwarte Wouw, 1 Rode Wouw, 1 Europese Kanarie mooi dichtbij (vrouw), 1 Kraanvogel, 

4 Beflijsters, 2 Zwartkopmeeuw, 3 Gierzwaluw, 11 Witgat, 21 Regenwulp, 8 Oeverloper, 1 Smelleken, 5 Barmsijzen, 4 Groenpootruiter, ca. 50 

Zwarte Stern.  

20:48 18-04-2011 

Wolbert Hermus  

Net m'n eerste 2 Gierzwaluwen boven ons huis aan de Jan topweg.  

20:44 18-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag op een plek 2 bonte vliegenvangers, die hun intrek hebben genomen in een van de vele nestkastjes. Op een andere plek 1 zingende 

man bonte vliegenvanger.  

19:14 18-04-2011 

Jan van Os  

Vanmiddag bij Oug Groevenbeek een boomvalk, een grote lijster en wat vinken en mezen, daarna naar Polsmaten en in het weiland voor de 

vogeluitkijkhut een stuk of tien gele kwikstaarten en in en op het water voor de hut 3 scholeksters, 2 futen vele amerikaanse en grauwe 

ganzen, wat grutto's, kievitten, kuifeenden, 1 stel krakeenden, 3 krooneenden, 2 futen, 2 bergeenden en diverse meeuwen.  

15:52 18-04-2011 

Wim Smit  

Braamsluiper achter ons huis.  

13:57 18-04-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen een rondje gefietst. Op het Beekhuizer Zand was een paartje Tatuit en voor mij de eerste Tuinfluiter. De Am.  Wintertaling was 

mooi te zien  langs de Knardijk. In het Harderbos was veel zang, o.a. Tuinfluiter 2 ,Koekeoek 1, Grasmus 3, Nachtegaal4.  

12:10 18-04-2011 

Dimitri  

Gisteren ook even naar de mooie Amerikaanse Wintertaling gekeken (wat een vertikaal wit streepje wel niet te weeg kan brengen... Daar ook 

mijn eerste Bosruiter van het jaar gezien.  

08:35 18-04-2011 

Pascal Wink  

Gisteren, ondanks de wind uit de verkeerde hoek, toch maar even naar Kamperhoek gegaan. Er was een aardige trek van graspiepers maar 

verder vloog er niet zoveel. Desondanks nog wel twee Rode wouwen (naar zuid), twee mannetjes Smelleken, twee Pontische meeuwen ( 2e KJ en 

ad.) en een paartje Zwartkopmeeuwen. Verder kort een mannetje Rouwkwik en twee Beflijsters tp. Een derde lag doodgereden langs de weg. 

Een ander gevalletje van 'jammer' was een op de brug doodgereden Boommarter die Mervyn nog even kwam showen.  

 

Verder bij het Harderbroek nog een mannetje Amerikaanse wintertaling en bij de Delta Schuitenbeek nog twee (3e KJ) Ponten, waarvan één 

met een gebroken poot.  

08:10 18-04-2011 

Martin Jansen  

Zojuist terug van het werk uit de nachtdienst een prachtige Rode Wouw over de Elburgerweg ri. NO tussen Dronten en Elburg bij brug over de 

Hoge Vaart (07:30 uur). 

Het wordt idd weer tijd voor spannende soorten Evert. Zeker met alleen maar oostenwind in de weersvoorspelling de komende week.  

07:30 18-04-2011 

Evert Meijer  

De eerste duinpieper is weer gemeld, Martin ?:)!!  

22:04 17-04-2011 

Christien Mouw  

Evert, jij ziet en onderscheidt veel meer vogels dan ik, maar door de schapen meer in de schapenweiden te laten grazen, zullen daar beslist nog 

meer vogels door aangetrokken worden. Dus houdt die schapenweiden de komende tijd goed in de gaten! 

20:44 17-04-2011 

Benno van den Hoek  

Bennie v.d. Brink hoorde vanmorgen naast z'n huis in Noordeinde een Braamsluiper. Voor zover ik terug heb gelezen de eerste dit jaar.  

16:39 17-04-2011 

Martin Jansen  

mailto:evertmeijer96@gmail.com
mailto:p.wink@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:evertmeijer96@gmail.com
mailto:jvosme@planet.nl
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:p.wink@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:christien@elspeet.info
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl


Vanmiddag Drontermeer 8 baltsende Geoorde Futen.  

14:34 17-04-2011 

Wolbert Hermus  

Ik hoor net van m'n vriendin dat ze vanochtend een Koekoek heeft gehoord bij de Ermelosche heide. Eerste in de regio?  

13:44 17-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Wolbert een kort rondje langs het Veluwemeer gemaakt. Langs de Oude Molenweg bij Doornspijk een man Tapuit. Bij 

Hoophuizen o.a. een paartje Roodborsttapuit, onze eerste Nachtegaal luid zingend en mijn eerste Grasmussen (min. 2 ex. zingend). Verder hier 

veel Zwartkop en een langsvliegende Havik vrouw. Een onherkenbare lijsterachtige (fel tegenlicht) verdween helaas uit het zicht. Daarna nog 

even bij het Harderbroek gekeken waar de Amerikaanse wintertaling zich mooi liet zien nabij de dijk.  

21:35 16-04-2011 

Evert Meijer  

Vanavond m'n vader even lief aan gekeken en die wilde mij wel even naar Harderbroek chauffeuren. Bij aankomst weinig te zien. Uiteindelijk 

een stuk of 5 witgatjes, 4 watersnippen, 2 blauwborsten (schitterend boven in riet), 2 rietzangers, 2 baardmannen (alleen gehoord), 10 

wintertalingen, 1 grote zilverreiger en helaas geen Amerikaanse wintertaling... Gelukkig niet voor niets geweest want 2 snorren lieten zich 

goed/luid horen, eveneens een nieuw soort voor mij!!  

17:22 16-04-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag even gekeken bij de Amerikaanse Wintertaling in het Harderbroek (14:00 uur). Mooi dicht bij de weg. Verder daar 3 Kleine Plevier, 

1 Witgat en 2 Bontbekplevier. 

Strandgaperweg 4 Kleine Plevier, 2 Groenpootruiter, 1 Witgat, 1 man Roodborsttapuit en 1 Blauwborst. 

Bij Greppelveld 1 Reuzenstern via het Drontermeer over naar NO (17:00).  

16:16 16-04-2011 

Evert Meijer  

Ik kom er net achter dat er nog een veel leukere soort in de buurt zit, alleen is die erg lastig. 

http://waarneming.nl/gebied/view/115?sp=803, oftewel amerikaanse wintertaling! 

 

Vanmiddag op de schapenweide wat gele kwikstaarten en 2 tapuiten. Ook ontzettend veel graspiepers en veldleeuweriken. De schapen hebben 

toch wel aantrekkingskracht!! 

Een hele poos de lucht afgekeken voor wat leuke trek. Helaas alleen 3 buizerds en 1 torenvalk.  

In het zelfde weiland als de vorige keer nu 2 beflijsters.   

Nog even naar de draaihals gezocht maar niet meer gevonden. Nog wel een glanskop met een geheel witte staart.  

13:10 16-04-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend uit het werk vloog er een draaihals op langs de Pirkweg. (zijweg/parallelweg van Staverdenseweg) Had geen camera bij me dus als 

een gek heen en weer gefietst. Gelukkig vrij snel weer gevonden en bewijsplaatjes kunnen maken!! Eindelijk weer een zeldzaamheid, en weer een 

specht!!! 

 

 
11:33 16-04-2011 

theo  

Vanmorgen een kort rondje over het hulshorster zand. In de bosrand twee maal over een grote groep Kepen  

09:46 16-04-2011 

Rob Compaijen  

In het kader van mijn vrijgezellenfeestje vanmorgen vroeg 'ontvoerd' en gedumpt (met fiets met lekke band en bandenplaksetje) in de Dellen. 

Geen enkel probleem, want van de gelegenheid gebruik gemaakt om lekker vogels te kunnen kijken. In de Dellen aanwezig: vier Zwarte 

Spechten, een aantal Appelvinken, een Kruisbek, een Goudvink, twee Raven en een jagend vrouwtje Havik. In Tongeren een roepende Groene 

Specht. Rondom de Doornspijkse Heide tenminste vier zingende Gekraagde Roodstaarten en een Grauwe Vliegenvanger.  

19:14 15-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag richting het Hulshorsterzand, langs de Klaverweg (zandpad tussen Stakenbergweg en Hulshorsterzand) een groep van minimaal 75 

kepen! Lieten zich eerst erg slecht zien totdat ik een vennetje ontdekte. Na een kwartier wachten kwam alles wat ik op had doen vliegen terug 
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en was het zoveel mogelijk plaatjes schieten!! Thuis zag ik op een foto een grote barmsijs er bij zitten!! Super!! op het Hulshorsterzand stuk of 

5 boomleeuweriken en m'n eerste gekraagde roodstaart, die zich alleen liet horen. In totaal 4 verschillende zwarte spechten gehoord. Alles 

wat maar kon gehoord aan roepjes, zang en roffel!! 

Op de terugweg over de Stakenbergerheide een gekraagde roodstaart die zich leuk liet zien. Hier ook nog een kramsvogel. 

 
17:43 14-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag via de Spijkerweg en het Zeepad naar Polsmaten gefietst. Langs het fietspad een groep van zo'n 500 goudplevieren. In het riet 

hoorde ik een rietzanger. Langs dit riet een behoorlijk poosje gestaan. Erg leuk was een roepende waterral en een blauwborst die boven het 

riet vloog en toen luid onderin het riet ging zingen. (helaas alleen de rode staart gezien) 

Verder 5 overvliegende oeverzwaluwen en 2 witgatjes die bij Polsmaten leken te landen. Boven de strekdam vlogen wat visdiefjes, 

dwergmeeuwen en 1 zwarte stern.  

Daarna bij Polsmaten op het slik 5 kemphanen, 50 dwergmeeuwen, 5 zwarte sterns foeragerend (vlogen later naar zuid) en 1 visdief. Al met al 

weer zeer geslaagd!!  

16:15 14-04-2011 

Jan Nijendijk  

Strekdammetjes bij de parkeerplaats De Staart(Horst): 

* paar krooneenden 

* 6 visdieven 

* kieviten 

* scholeksters 

* kleine karekiet 

* en het barst er van de zwartkoppen en tjiftjaffen  

22:21 13-04-2011 

Wouter van Heusden  

Vanavond één Gierzwaluw boven ons huis aan Beneluxlaan in Harderwijk.  

14:12 13-04-2011 

Wolbert Hermus  

Zo, ik ben ook weer thuis na een lange fietstocht. Even ter aanvulling op het verhaal van Rob: vanochtend bij de St. Ludgeruskerk in de buurt 

van het scherm 3 zingende Rietzangers, 7 Europese Flamingo's voor de hut, een Blauwborst en een voorbijvliegende Bruine kiekendief.  

Op de terugweg nog langs Polsmaten gegaan en hier was een groepje van 28 Kemphanen.  

12:13 13-04-2011 

Rob Compaijen  

Vanmorgen een tijdje in de buurt van Elburg gevogeld met Wolbert Hermus. In de baai bij het Drontermeer een groepje van tenminste 6 

Geoorde Futen. Verder een aantal Krooneenden, Slobeenden, drie Visdiefjes en veel Oeverzwaluwen. Aan het begin van de strekdam een eerste 

zingende Grasmus. Bij het grote rietveld een zingende Snor, veel Rietzangers en een fanatiek zingende Blauwborst naast het kijkscherm. Op 

het meer nog een vrouwtje Brilduiker.  

Ter hoogte van eiland 'De Eekt' tenminste 2 Pijlstaarten, een paartje Wintertaling en veel Kluten. Leuk was een langsvliegende Purperreiger bij 

de Bolsmerksluis! De vogel ging strak richting zuid. Even voorbij de picknickplaats opeens redelijk veel trek van roofvogels: 4 Bruine 

Kiekendieven, 3 Buizerds en een Visarend. Deze laatste verdween met een gevangen vis richting de polder.  

11:38 13-04-2011 

Jan Nijendijk  

Bij de parkeerplaats De Staart(Horst): krooneenden, baltsende Grutto's boven de strekdammen, tureluurs, scholeksters. Op de terugweg in de 

rietkraag achter het Vogeleiland Stadsweiden een sprinkhaanzanger en een winterkoning die met veel lawaai zijn territorium afbakende.  

21:19 12-04-2011 

Martin Jansen  

De Roodhalsfuut van het Drontermeer is terug. Voor het 4e jaar op rij op exact dezelfde locatie. Is wel mooi op tijd nu. In 2008 de eerste 

waarneming op 14 april, in 2009 op 7 mei en vorig jaar op 15 april.  

21:03 12-04-2011 

Ada en Chris Herzog  
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Sorry, niet iedereen weet waar de Natuurtuin is. Deze ligt aan de zuidwestkant van de wijk Stadsweiden in Harderwijk bij de monding van de 

Weibeek.  

21:00 12-04-2011 

Ada en Chris Herzog  

Vanavond om 18.40 uur boven de Natuurtuin een Gierzwaluw die daar zeker 3 kwartier de 30 boertjes gezelschap hield die in de luwte van de 

bomen aan het jagen waren.  

17:25 12-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag langs het fietspad tussen Elspeet en Gortel 4 appelvinken foeragerend op beukennootjes (??) Gaaf gezien!! Op de Noorderheide in 

het bosje bij het vennetje 3 zwartkoppen, 1 fitis en een groep van minimaal 30 grote barmsijsen.  Kwamen aanvliegen, landden boven me in boom 

en vlogen toen weer terug.  

15:18 12-04-2011 

Aad Bijl / Bernhard  

8 April Vossemeer noord, 2x zingende Nachtegaal, Veel Rietzangers/-Gorzen, 5xBaardman,1x Bl.borst, 1x B.Kiekendief Man, 1x zingende 

Sprinkhaanzanger, 2x Kl.Karrekiet, 3x Zw.kop, veel fitis en Tjiftjaf en Grasppieper 

Elburg noord 3xB.Kiekendief waarvan 1 man met rietstengels in de poten, 5x Gele kwik. tussen de poten van een schaap door foeragerend. 

Polsmaten. de 1e keer dat we hier waren, mooi maar kwestsbaar gebied met al de recreatie 2 Zomertaling man 1x vrouw, 2 zwartkopmeeuwen. 

Volgens campinggast vliegt bijna wekelijk een zware Chinook defensie helicopter over waardoor alles wat er zit opvliegt. Dit Doorgegeven aan 

Benno, hij geeft dit door aan iemand met contacten bij defensie, misschien kan de vliegroute verlegd worden waardoor verstoring minder 

wordt! 

 

Harderbroek (;smiddags) wat groeit het 1e stuk toch dicht, jammer. 4x Bl.borst 1x Sprinkhaanzanger  

21:56 11-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten een koppeltje Zomertalingen, en m'n eerste Visdieven op de dam. Vanaf het fietspad hoorde en zag ik een Rietzanger, 

prachtig in een dode struik net boven het riet. We konden hem dus goed zien zitten. Terwijl m'n vriendin er naar aan het kijken was vloog er 

een Bruine kiekendief voorbij. Niet veel later zag ik boven de dam een Zwarte stern vliegen.  

20:23 11-04-2011 

Evert Meijer  

Gisteren 15 aalscholvers en 3 appelvinken over onze tuin. 

 

Vanmiddag schapenweide schapendrift 2 tapuit. M'n eersten weer. Hier ook 2 oeverzwaluwen overvliegend. Ontdekt op roep die ik niet kende. 

Best grappig om nog steeds nieuwe geluiden te horen! Een man torenvalk hing een poosje in de verte die ik een poosje later aan de andere kant 

van de heide weer zag. Vorig jaar had ik hem in mei weer voor het eerst op de heide. Daarna een paar leuke schapen/koeienweilanden langs 

gegaan voor lijsters. Dit leverde één grote lijster en een prachtige beflijster op. Was een mix tussen man en vrouw denk ik :) Aan de zijkanten 

begon een witte maan, terwijl die op de borst bruin was... Misschien nog niet volgroeide man? Verder m'n eerste boomblauwtjes en oranjetipje.  

 

 
14:11 11-04-2011 

Martin Jansen  

Zojuist een Rode Wouw recht over ons huis richting ZO.  

Vanochtend Hulshorsterzand 6 Gekraagde Roodstaart, 17 Roodborsttapuit (13m/4v), 12 Boompieper, 13 Boomleeuwerik, 5 Tapuit (3 losse 

mannen en 1 mogelijk paar), 1 Geelgors, 2 Goudvink, 4 Veldleeuwerik. 

Bij Polsmaten ca. 200 Dwergmeeuw, 24 Zwarte Stern en 5 Visdief. Voor de hut de vrouw Casarca.  

13:19 11-04-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen de eerste Nachtegaal to Gemaal Lovink. De Strandgaperweg en Strandgaperbeeek was heel goed. De Sprinkhaanzanger liet zich 

horen. Verder Blauwborst 5, Tapuit 1, Gele Kwik 4, Visdief 4, Oeverzwaluw 2, Tureluur 8, Witgatje 1, Nijlgans p+ 4juv. Kluut 10 ,Huiszwaluw 2.  

15:16 10-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Dimitri ook aanwezig bij de Kamperhoek (zei bericht Martin). Op de terugweg naar Elburg nog paar plekjes bezocht. Langs de 

Visvijverweg is een prachtige Oeverzwaluwwand gemaakt, waar al zeker 100 vogels bezig waren om nestpijpjes te graven. Prachtig gezicht, 

steeds allemaal tegelijk tegen de wand en dan massaal weer wegvliegend. Op de grasvelden van Roggebotstaete helaas geen Beflijsters nog, ook 
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niet bij de naastgelegen boomkwekerij. Wel een Grote zilverreiger bij een plasje. Op de Roggebotplaat enkele tientallen Kluten. Vanmorgen bij 

vertrek uit Elburg mooie ochtendsferen, met mistflarden over het water en baltsende futen en passerende Visdiefjes.  

14:34 10-04-2011 

J. Vreekamp  

Vandaag begin van de middag even naar het Vierhouter Bosch geweest: 1 x Groene specht, 1 x Zwarte Specht, 1 x Zwartkop, 1 x Fitis en een 

paartje Bonte vliegenvangers. 

 
12:57 10-04-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Kamperhoek rustig. 

6 Zwartkopmeeuwen (3x2), paar Boompiepers, 1 Gekraagde Roodstaart, 1 Smelleken, 4 Witgatjes, 3 Appelvinken, Barmsijzen en 1 Buidelmees 

roepend over. 

Ter plaatse een stuk of 6 Bruine Kiekendieven, veel Oeverzwaluwen.  

11:43 10-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op Landgoed Welna had ook ik m'n eerste Gekraagde roodstaart. Een groep van minimaal 20 Barmsijzen ter plaatse, helaas door 

het tegenlicht en de beweeglijkheid niet kunnen zien welke. Verder een zingende Geelgors, Boompiepers en Raaf. Een mannetje Zandhagedis 

liet zich ook mooi zien. 

Gisteravond nog even met m'n vriendin bij Polsmaten geweest, dat heeft mij een Groenpootruiter en 7 Gele kwikstaarten opgeleverd.  

10:39 10-04-2011 

roel pannekoek  

Vroeg op het Beekhuizerzand: 4 zingende Gekraagde roodstaarten, 2 overvliegende Barmsijzen, diverse jodelende Boomleeuweriken, 1 

Veldleeuwerik, enkele Roodborsttapuiten. 

Op het paalnest van de familie Vierhout aan de Zuiderzeestraatweg in Hierden een  Ooievaarspaar. 

19:16 09-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op De Haere op verschillende plaatsen zingende Bonte vliegenvangers, minimaal 4 ex. Ook kort een Groene specht gehoord (zelfde 

plek als op 26/3). 

Thuis (Schokkerstraat Elburg) vloog mijn eerste Huiszwaluw over.  

17:19 09-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend zo'n 28 Dwergmeeuwen tp op de zandplaat voor Polsmaten, aantal al bijna in zomerkleed. Boven het Veluwemeer de grote groep 

Dwergmeeuwen, moeilijk te tellen. Op en rond de hut veel zingende Zwartkoppen en wat Kneuen.  

17:11 09-04-2011 

Chris Herzog  

vanmorgen een overvliegende Rode Wouw ri ZO. Monding Weibeek, Harderwijk.  

16:52 09-04-2011 

Evert Meijer  

Er zaten trouwens ook nog een stuk of 15-20 wulpen!  

16:51 09-04-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend tijds het werken m'n eerste huiszwaluwen overvliegend. 

Vanmiddag van camping "de Oude Pol" de dwergmeeuwen gezien. Vlogen behoorlijk eind weg. (Rond eiland de Snip) Erg grote groep, minimaal 

175. Helaas geen visdief of zwarte stern eruit kunnen halen.  

Bij Polsmaten op het slik m'n eerste kemphaan. Ik zag een witte meeuw, was nogal vaag beest want z'n kop was ook wit.  Helaas vloog alles 

ineens op, en was ik de meeuw kwijt. (Dus geen zwartkopmeeuw:(!! )Doordat alles opvloog zag ik wel een lepelaar erbij vliegen die achter het slik 

landde. Na een tijdje vloog deze op en kwam 2 keer mooi langs de hut vliegen. Verder aardig wat wintertalingen, 2 kleine plevieren, tureluurs, 

scholeksters en vanuit de hut was ook de casarca te zien! 
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14:23 09-04-2011 

Rob Compaijen  

Gistermiddag de eerste twee zingende Bonte Vliegenvangers op de Haere. Ook een keer 1 en een keer 2 overvliegende Barmsijzen.  

10:25 09-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met 5 personen de eerste inventarisatieronde bij het Rietland Elburg gelopen (6.25-9.15 uur): samen met Martin Jansen, Alexander 

M. Bruins, Betty van Bruggen en Louw den Besten. 

Opvallend veel zangactiviteit van rietvogels al, met o.a. de 2 eerste Kleine karekieten, 11 Rietzangers, 8 Blauwborsten (w.o. 1 paartje net buiten 

inventarisatiegebied), 1-2 Snor, 1e Sprinkhaanzanger en uiteraard veel Rietgors (waarvan de zangactiviteit al weer begint af te nemen). Verder 

op tenminste 2 plaatsen Zwartkop in de hoek van de waterzuivering en langs het buitendijkje om de 20 m. een Fitis (totaal 20 terr.). Ook 2 

Bruine kiekendieven waargenomen en nabij de Kamperdijk veel Graspieper en een groepje Gele kwikken (doortrek). Erg leuk was een groepje van 

7 Geoorde futen nabij de monding van de Eektermerkwetering (meest noordelijke punt van het inventarisatiegebied). Hier ook een Witgat. En 

het weer kon uiteraard niet beter zo!  

21:43 08-04-2011 

Evert Meijer  

Vanavond om 21:14 riep buiten Elspeet een kerkuil, vrij vertaald dat het tijd was om te gaan jagen. In het volgende kwartier niet meer gehoord 

en maar gegaan.  

20:36 08-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag aan de bosrand 3 zwartkoppen foerageren op klimopbessen. Hier vloog een raaf roepend over. In de weilanden man zwarte 

roodstaart.  

In de bosrand bij de schapenweide schapendrift hoorde ik een "trrr" geluid. Geen idee wat het was. Na een tijdje zag ik een lijster aan komen 

vliegen die dit riep. Een fraaie man beflijster kwam over!! Helaas vloog die door en landde niet op de schapenweide. In de bosrand riep nog 

steeds een ander beflijster die na een tijdje ook wegvloog. Helaas niet gezien.  

15:17 08-04-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Harderbroek 1 Grote Gele Kwikstaart, 1 Snor, stuk of 10 Rietzangers, 1 man Roodborsttapuit, 1 Groenpootruiter overvliegend, 

paartje Zomertaling. 

Veluwemeer in totaal 179 Krooneenden (125m/54v). 

Verder tussen Hoophuizen en Polsmaten een grote groep Dwergmeeuwen, ca. 250 stuks. Daartussen enkele Visdiefjes en de eerste 2 Zwarte 

Sterns. 

Bij Polsmaten op slikplaat voor de hut 2 Zwartkopmeeuwen. 

Bloemkampen 1 man Roodborsttapuit.  

14:50 08-04-2011 

Jaap Denee  
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Hier alleen Chilenen... (rest van de foto's kon door de afstand en de zeer matige kwaliteit zo de prullenbak in) 

 

 
12:00 08-04-2011 

Jaap Denee  

@ Rob: ik was er gisteren en in een groep van 22 flamingo's liepen 3 (Europese) Flamingo's. De rest was voor zover zichtbaar allemaal Chileense 

flamingo. Zal vanavond een (sfeer)plaatje uploaden.  

09:41 08-04-2011 

Rob Compaijen  

Zojuist bij de Ludgeruskerk: 3 Europese Flamingo's (liepen er meer, maar door de mist niet te determineren), 1 zingende Zwartkop, een 

paartje Roodborsttapuit, 1 zingende Rietzanger en 1 zingende Blauwborst. Bij de ijsbaan van Elburg ook een zingende Zwartkop. Langs de 

Veldweg en in de vesting van Elburg een zingende Zwarte Roodstaart.  

21:49 07-04-2011 

Martin Jansen  

vanavond bij de EB brug al weer een stuk of 15 Visdiefjes (nog geen Zwarte Sters). Tussen de vele zwaluwen nu ook een paar Huiszwaluwen.  

21:04 07-04-2011 

Rob Compaijen  

Zojuist een Rietzanger bij het grote rietveld bij Elburg. Daar ook een roepende Waterral. En in het weiland naast het kijkscherm een groep van 

zeker 40 Gele Kwikstaarten.  

20:24 07-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag aan de Hullerweg in Nunspeet wat waterhoenen en m'n eerste zichtbare man zwartkop, erg schuw beestje. Bij Polsmaten eerst het 

Zeepad opgefietst. Hier m'n eerste gele kwikstaarten. Na een poosje de casarca "van" Lubbert gevonden. Liet zich erg goed zien. Op het 

grasveldje bij Polsmaten nog 3 gele kwikstaarten, dit waren mannen dus anderen dan van het Zeepad. Vanuit de hut slobeenden, pijlstaarten, 

kluten en zelfs de flamingo's bij Elburg. Niet meer dan wat roze vlekjes in het water, maar wel grappig! Geen verschil gemaakt in soort, wat 

gewoonweg niet mogelijk was:).    

Op de terugweg in de weilanden bij de Krommeweg een enorm grote groep kokmeeuwen. Helaas vlogen ze toen ik dichterbij kwam op en gingen 

weiland verder zitten. Geen zwartkopmeeuw eruit kunnen halen. Op de terugweg via Hulsthorsterzand, Stakenberg. Erg veel zang van 

boompiepers en fitissen.    

18:06 07-04-2011 

Jan ,Willy van Dijk  

Vanmorgen in de Vreugderijkerwaard plm 60 kluten, twee gele kwikstaarten, boerenzwaluw, 

zomertaling(m+v), diverse wintertalingen en slobeenden, ook nogdiv. smienten  

09:59 07-04-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend omgeving Rietland - Drontermeer mijn eerste Rietzangers dit jaar, 2 stuks. Verder een overvliegende Waterpieper (schaars de 

afgelopen winter) en tussen Eekt en Rietland 4 Geoorde Futen.  

20:16 06-04-2011 

Evert Meijer  

Vanavond bos schapendrift 2 roepende zwarte spechten. Op de heide een zingende boompieper. Verder heel veel veldleeuweriken en kneuen.  

18:46 06-04-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Elburgerbrug - Veluwemeer 6 Geoorde Futen, 30 Krooneend (20m/10v).  

22:38 05-04-2011 

Lubbert Franken  

Jaap, bedankt voor je uitleg !  

22:23 05-04-2011 

Lubbert Franken  
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22:22 05-04-2011 

A. Morzer Bruyns  

Afgelopen zondagmiddag lang het Drontermeer de hond uitgelaten. Ondertussen t.h.v Geldese Gracht ca. 50 kluten en dwergmeeuwen gezien. 

Nabij Roggebotsluis 5 bruine kiekendieven, die op termiek de polder invlogen. Ook voor mij de 1e zwaluw en fitis op zaterdag in Elspeet, en op 

zondag divere langs de randmeren.  

Nabij de Kerkdijk stonden 23 flamingo's . te ver om goed onderscheid te maken.  

21:43 05-04-2011 

Wolbert Hermus  

Zo, ik zal maar weer eens wat zinnigs melden hierzo ;). 

Vanmiddag m'n 1e Zwartkop, op 's Heeren Loo. Vanavond bij Polsmaten een grote groep Witte kwikken met de 4 Gele kwikken. Circa 50 

Tureluurs, 17 Kluten, Kleine plevier en 2 Lepelaars. Op de strekdam stonden erg veel Scholeksters. 

Waarneming.nl doet het trouwens gewoon bij mij.  

18:31 05-04-2011 

Evert Meijer  

Okay, maar doet waarneming.nl het dan wel bij jou, Jaap? Want anders is er bij mij ook wat mis met deze dierbare site!!  

17:21 05-04-2011 

Jaap Denee  

haha... die betweterige forum gebruikers ook altijd. ;) Zo dan: 

 

 
17:19 05-04-2011 

Jaap Denee  
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Ik zie onze foto's gewoon, Evert, maar als ik de URL achter de kruisjes van Lubbert bekijk en kopieer, dan kom ik op de waarnemingspagina uit 

van een Casarca waar de foto een onderdeel van uit maakt. Deze URL is dus niet de juiste. De juiste URL is de vet gedrukte in mijn vorige 

bericht. Ik ben maar even zo vrij: 

Dit is de link van Lubbert... 

... en dit is de link naar de foto in die link:  

17:08 05-04-2011 

Evert Meijer  

Bij mij doet waarneming.nl het niet! Vandaar misschien ook al de kruisjes. Die ik nu in plaats van alle foto's zie staan (ook die van mij en Jaap). 

Misschien heeft Lubbert het toch goed gedaan?  Vanmiddag erg koud/harde wind en 2 grote lijsters waren eigenlijk het leukst van alles...  

16:56 05-04-2011 

Jaap Denee  

Dus hierboven "plaatje toevoegen" aanklikken, http:// vervangen door http://waarneming.nl/fotonew/2/1965202.jpg (je hebt hieronder de 

URL van de hele waarneming gebruikt, niet van alleen de foto)) en dan op 'toevoegen' klikken.  

16:48 05-04-2011 

Jaap Denee  

Het gaat niet goed, Lubbert. Je moet de foto eerst ergens op een website op het net plaatsen (ik gebruik hiervoor altijd waarneming.nl), de 

URL van de foto kopieëren en hier toevoegen en vervolgens de foto laten staan waar hij staat. Dan moet het lukken...  

21:48 04-04-2011 

Jaap Denee  

Gisteren ook even bij de brug bij Elburg wezen kijken. De groep flamingo's was nog aanwezig, maar zonder telescoop en door de enorme 

afstand waarop ze zaten heb ik geen onderscheid kunnen/willen maken tussen Europese-, Caribische- en Chileense. Er vlogen ongeveer 10 

Dwergmeeuwen rond en er waren kort 2 Pontische meeuwen ter plaatse: 

 

 
20:15 04-04-2011 

Dimitri  

Daarnet nog even bij het uitkijkpunt van Harderbroek gestaan. Naast de vele zingende Blauwborsten ook nog een oeverloper en 2 witgatjes. 

Mooie afsluiter was een overtrekkende Purperreiger die tegen de wind in naar west probeerde te vliegen. Door de straffe wind lukte hem dit 

niet waardoor hij minutenlang laag boven mij bleef hangen. Schitterend!  

17:45 04-04-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag bos Schapendrift zingende zwarte mezen, kuifmezen, goudhaantjes en zwarte specht. Op de schapenweide wat veldleeuweriken. Op 

de heide graspiepers en kneuen maar nog geen boompiepers. Aan de Schotkamp zong een fitis die zich later super liet zien, samen met een 2e 

exemplaar. Hier vloog een vogeltje voor me uit die vreselijk schuw was maar toen ik hem eindelijk in beeld had bleek het een vrouw bonte 

vliegenvanger te zijn! Maarliefst 2 dagen vroeger dan vorig jaar!  
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22:22 03-04-2011 

Nico Hoogteyling  

vanmiddag 1 st visarend, heel veel zingende blauwborsten, zomertalingen, roodborsttapuiten, kleine plevieren, bontbekplevieren. 

Dit alles aan de strandgaperweg tussen Kapiteinshut en Dorhout Mees.  

21:38 03-04-2011 

Jenneke kamphuis  

2 april, 4 wulpen aan de Kavelweg, in Heerde, gehoord en gezien. 

Bosuil gehoord in Bakhuisbos, Heerde 

3 april, kleine bonte specht mannetje op een dode boom , deze werd weggejaagd door de grote bonte specht, dan is het verschil in grootte wel 

heel duidelijk, Heerderbos thv het Heerderstrand. 

10 minuten later nog een vrouwtje kleine bonte specht in het Amtsbos (Bakhuisbos) Heerde. 

1 zwarte specht  gezien en gehoord  in de bossen a/d rand van de Renderklippen , Heerde.  

20:05 03-04-2011 

Lubbert Franken  

Vanavond Polsmaten 3 Lepelaars en aan het Zeepad 1 Casarca in het weiland. 

19:44 03-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond tenminste 3 zingende Blauwborsten aan de noordzijde van het Rietland bij Elburg. 1 Vogel liet zich prachtig bekijken bovenin een 

rietstengel.  

19:36 03-04-2011 

Gerard van Dijk  

Diermense weg nabij Oldenaller 

ca 65 kramsvogels. NB Vrijdag ca 45 bij Hoophuizen; daarvoor lang niet gezien. 

Weilanden tussen Oldenaller en A28 12 nijlganzen 

 

Diverse fietstochten, tientallen km, door kleinschalig landschap met boerdeijen in noordelijke Gelderse Vallei gem. Nijkerk-Putten in maart-

begin april: nergens grote lijsters! De soort lijkt zeldzaam geworden.  

19:30 03-04-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 2/4/2011. tussen Arkervaart en Nulde,  

Tussen Arkervaart en N301, ca 19.45 uur (zomertijd).  40-50 grutto's in groep; meer dan 60 hazen, 1 lepelaar. 

Delta Schuitenbeek-west 20.10 uur ca 150 GRUTTO's op westelijke slaapplaats (achterste ondiepte; die aan dijkvoet maar 3) en 70 GRUTTO's 

op de volgende ondiepte een paar honderd m. verder 

Delta Schuitenbeek-oost  verdeeld over twee ondieptes  170 en 280 GRUTTO's (20.40 uur, zware schemer). Tevens ca 80 kemphanen. 

TOTAAL DS minstens 670 GRUTTO's (minstens: na 20.10 mogelijk nog aankomsten DSW) 

Vergelijk met 850-1000 twee weken geleden. 

De grutto's slapen (nu) (vnl) op ondieptes die niet drooggevallen zijn. Op de brede slikranden (aanwezig tot zomerpeil ingaat of opwaaiining 

optreedt) bij eilandjes bijv. zitten ze niet. 

Ook (vele) honderden kokmeeuwen in DS-oost, waarschijnlijk meer dan wat straks op de eilandjes zal broeden. 

Putter polder tussen gemaal en Nulde ca 380 brandganzen en 2 Indische ganzen; momenteel weinig grauwe (niet geteld). 

DS-midden (smalle deel): 1 lepelaar  

19:13 03-04-2011 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 1/4/2011 

-Leuvenumse Bos: roffelende en lachende zwarte specht 

-Hoophuizen (nabij strandwal einde Varelse weg): 45 kramsvogels en 2 appelvinken op het stuk grasland waar de strandwal is afgegraven. 

- Strandwal nu bijna helemaal door  bos en struweel bedekt (rond 1970 nog veel droog grasland); geen beweiding; sleedoorns nog-i.t.t. elders- in 
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knop (wat wijst op wilde variëteit)- 

Tussen dit stuk en het volgende is de strandwal afgegraven, naar verluidt bij de werkverschaffing in de dertiger jaren (en zand in zee gestort-

vandaar de hoek in de kustlijn).  

17:23 03-04-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Elburgerbrug 1 Visdief, veruit mijn vroegste ooit. Tussen de Dwermeeuwen (ca. 25) nu ook enkele 2 kj vogels. Greppelveld o.a. 1 

vrouw Blauwe Kiekendief.  

Baai Drontermeer 2 Geoorde Fuut, 1 Beflijster.  

16:57 03-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten minimaal 8 Zomertalingen, Watersnip en Kleine Plevier. Op het grasveldje 3 Rietgorzen, 4 Gele- en 3 Witte 

kwikstaarten.  

16:26 03-04-2011 

Dimitri  

Rondje gereden in ons werkgebied: 

Bij Elburg nog steeds tenminste 1 europese flamingo tussen een stuk of 10 chilenen + dwergmeeuwen. 

Bij harderbroek mooie kluten,, 6 zingende Blauwborsten en kort een zingende Snor! 

Bij het uitkijkpunt de Stille Kern veel Appelvinken en zingende Boompiepers.  

14:32 03-04-2011 

Jan Nijendijk  

Elspeetsche heide, bij Stakenbergweg;  

zwarte specht roepend vanuit de bosrand;  

veldleeuweriken overal in de lucht bezig hun territorium te bezingen; 

roodborsttapuiten; wulp; graspiepers; koolmees; pimpelmees; boomleeuwerik; roodborst.  

12:41 03-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de rotonde bij de poort van 't Hul (Nunspeet) een Noordse kauw tussen een aantal gewone.  

Bij de st. Ludgeruskerk 3 Zomertalingen (2m 1v). Vanaf Flevoland doemde er vanuit de mist ineens een grote rover op, dit bleek een Visarend te 

zijn! na wat rondcirkelen verdween hij richting Elburg.  

23:56 02-04-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk Visvijverweg nabij Kamperhoek 1 Zeearend (onvolwassen) ri. oost. Ook 1 Slechtvalk daar. Veluwemeer nabij 

Elburgerbrug ca. 70 Dwergmeeuw. 

Vanavond nabij Rietland 5 Blauwborst, 1 vrouw Ransuil roepend en in de schemering kwamen er Kiekendieven slapen in het riet, 1 man Blauwe en 

4 vrouw Bruine.  

20:22 02-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij de Spijkweg m'n eerste Gele kwikstaart. Langs diezelfde weg ook een tweetal Appelvinken gehoord en in de buurt van het 

haventje tegenover het Harderbos een aantal Kneuen  

19:59 02-04-2011 

Evert Meijer  

Gisteren op school (Uddel) een boerenzwaluw overvliegend. Ook een groep van 30 kramsvogels. 

Gisteravond in de schemer vlogen er 2 steenuilen van een schuur. Een steenuil werd gelijk aangevallen door de nog actieve eksters.  

Aan de schapendrift net in het bos een groep van wel 75 koperwieken. Eerst een groep overvliegend en later ook nog een stel ter plaatse. 

 

Vanmiddag naar Harderwijk geweest. Bij het nieuwe industrieterrein Lorentz naar kleine plevieren gezocht. Al snel kwam er eentje aanvliegen 

en ging dichtbij de weg zitten. Na een paar foto's vloog die op samen met nog één. Na paar minuten vlogen er nog 2 op!! Er zitten er dus 4!!! 

Goede broedkans?? Erg mooie show! 

Daarna in de hoek van de Knardijk een stuk of 7 krooneenden.  

Toen Harderbroek, Plan Roerdomp, doorgestruind. Hier echt genoten. Het begon met een waterpieper tussen graspiepers. Daarna 2 opvliegende 

watersnippen, man zomertaling, man baardman (roepend en af en toe mooi boven in riet), minstens 5 zingende fitissen, 3 oeverzwaluwen (kort 

ter plaatse), 1 zingende zwartkop en 1 zingende boompieper. Kortom, binnen een uur 9 nieuw jaarsoorten!! Ook nog andere leuke dingen als 

slobeenden, wintertalingen, groene specht, grote zilverreiger, rietgorzen en krakeenden. Echt genieten! 

 

Bijna thuis, m'n eerste boerenzwaluw dit jaar voor Elspeet.  

14:29 02-04-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen bij de Korte Waarden weer de grote groep Flamingo's, met opnieuw hoofdzakelijk Chilenen. Langs de rietkraag ook een paartje 

Roodborsttapuit. Langs de Bremerbergdijk aan de andere kant van het Veluwemeer ook volop zingende Fitissen. Ook 2 overvliegende Raven 

richting Doornspijk. Op het meer tenminste 65 Kluten en daarachter ook wat zwemmende Dwergmeeuwtjes. T.h.v. Elburg foerageerden later 

zeker 35-40 vogels. Enkele vogels al mooi op kleur. Vanaf strand De Oase nog eens ruim 70 Kluten op de plaat en minimaal 200 Grutto's. Langs 

het Vossemeer geen verdere bijzonderheden. Bij het ontwikkelingsgebied Roggebotveld een foeragerende Grote zilverreiger. Langs het 

Drontermeer ook een ex. vliegend t.h.v. Abberteiland. Hier vloog ook een man Bruine kiekendief. Vanaf het eiland klonken naar mijn idee 

Blauwborstgeluiden, maar door de wind verwaaide het snel dus niet helemaal zeker (zitten daar al wel).  

12:17 02-04-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Welna m'n eerste Fitissen (eindelijk), paar Boompiepers, rondvliegende Raaf, groepje van 14 overvliegende Zwarte kraaien. Ook 

van de 2 zeldzaamste slangen allebei een exemplaar gezien, lekker in het zonnetje.  

18:40 01-04-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Korte Waarden ca. 30 Dwergmeeuw en 36 Krooneend (24m/12v).  

20:36 30-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend richting werk Vossemeer-plaat 2 Zwartkopmeeuw. Vanmiddag terug Drontermeer 2 Zwartkopmeeuw. Bij de Elburgerbrug-

Veluwemeer 2 Dwergmeeuwtjes.  

14:01 30-03-2011 
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Wim Smit  

Eergistermorgen heb ik zonder succes het Harderbos en omgeving afgezocht naar voorjaarszangers.  Vanmorgen met minder zon was er veel 

zang. Fitissen overal langs de Harderdijk. Ossenkampweg Blauwborst 3  , Zwartkop 1 , Kneu 5. In de plas zaten 6 Kluten. 

In de Harderbosplas Lepelaar riep een Roerdomp en de  zang van de Appelvink hoorde ik op diverse plaatsen. Knaagsporen van de bevers 

waren  langs de plas te zien  

13:24 30-03-2011 

Jaap Denee  

Over de Kleine plevieren die Wim Smit gisteren meldde: mooi spul. 

 

http://www.pbase.com/jaapdenee/image/133520691 

 

en 

 

http://www.pbase.com/jaapdenee/image/133525163  

21:29 29-03-2011 

Evert Meijer  

Afgelopen zondag m'n eerste klein koolwitje.  

Maandagmiddag aan de bosrand min. 3 appelvinken. Zwerven de laatste tijd weer in beetje door Elspeet. In de winter niet aanwezig geweest! 

's Avonds op de heide (het is weer licht!!) alle normale heidesoorten. Kneuen, graspiepers, geelgorzen,  veldleeuweriken, roodborsttapuiten en 2 

boomleeuweriken. (Luid roepend, op paar meter afstand foeragerend. Helaas kon ik de goede heidepol niet vinden op de camera voordat ze 

opvlogen:(.  In het bos dacht ik een zwarte specht te horen maar de zang ging verder in een zanglijster... Die beesten doen ook alles na!! Had 

vorig jaar een keer het geluid van een vrouwtje bosuil!! 

 

Vanmiddag op de heide tussen Elspeet en Staverden paartje roodborsttapuiten. Hier vloog een groep van ong. 30 kramsvogels over.  Verder 

gingen hier 2 buizerds de lucht in, die daarna samen naar beneden doken (dat was al spectaculair genoeg!!) en op een spar gingen paren!!!!! Bizar!! 

Puur mazzel!!  

Bij Staverden een groep van min. 50 koperwieken!!! Zaten luid te zingen, iets wat ik nog nooit eerder had gehoord. (Heb met hoofd van 

boswachters gesproken, dat vroeg hij omdat hij had gehoord van iemand dat ik de mibo had ontdekt! Helaas schijnen de ijsvogels te zijn 

uitgestorven... 3 strenge winters...) 

 

Vanavond in de weilanden 4 zwarte roodstaarten, 2 man en 2 vrouw. Betere combinatie is niet denkbaar:)  Hier ook 3 kramsvogels en 2 grote 

lijsters.    

15:28 29-03-2011 

theo  

o ja, afgelopen zondag (27/3) een eerste zingende zwartkop in de tuin  

14:50 29-03-2011 

Rob Compaijen  

Vanmorgen langs de Drontermeerdijk een zingende Fitis en twee rondvliegende Witgatjes. Ten noorden van eiland 'De Eekt' ligt, door het lage 

waterpeil, een zandplaat bloot. Hierop heel veel steltjes, maar vanwege slecht licht en geen telescoop helaas niet kunnen uitpluizen. Misschien 

dat iemand anders er iets leuks uit weet te halen?  

12:15 29-03-2011 

Wim Smit  

Op het nieuwe stuk industrieterrein Lorenz Harderwijk, waren 2 paartjes Kleine Plevier  baltsend in de weer. Ook nog een Zwarte Roodstaart  

12:07 29-03-2011 

Theo den Hertog  

Vanmorgen op het Kroondomein achter Gortel 'mijn' eerste zingende Fitissen van 2011. 

Verder nog veel sijzen (maar zeker de helft minder dan vorige week) en een Kleine Bonte Specht  

21:27 28-03-2011 

Martin Jansen  

Vanavond Greppelveld en kwelsloot nabij de Elburgerbrug 1 Waterpieper (deels zomerkleed), paartje Zomertaling (ratelende man) en 2 Bokjes. 

De Bokjes opgestoten uit rand kwelsloot, zoals gewoonlijk pas opvliegend als je er bijna op staat.  

22:50 27-03-2011 

Wolbert Hermus  

Ik kon vanmiddag 2 Kleine plevieren vinden bij Polsmaten. Vlak voordat ik Dimitri zag, zag ik nog een Zwarte roodstaart opvliegen vanuit een 

weide. Bij de duintjes nog gezocht naar Fitis (vorig jaar had ik em daar al zingend op 27-03). Wel vloog er een Ooievaar over richting Noord. 

Op de terugweg 8 Kneuen aan de Vreeweg. 

Vanochtend nog 2 Zwarte spechten, 3 overvliegende Kruisbekken en (uiteraard) veel groepen Sijzen in het Leuvenumse bos. Op het 

Hulshorsterzand Boom- en Veldleeuwerikken.  

20:54 27-03-2011 

Wouter van Heusden  

Vanmiddag vloog een Ooievaar over bij ons thuis (Beneluxlaan, Harderwijk). Bij ons in de tuin zaten vanaf 20 februari Sijzen aan de pinda's, in 

de loop van de tijd steeds meer, tot zo'n 15 à 20 tegelijk in de tuin, tot vorige week zondag. Die zondag zijn ze halverwege de dag plotseling 

vertrokken.  Zouden die toen naar de bossen getrokken zijn? Dit weekend waren er wel weer twee. 

20:53 27-03-2011 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag op de fiets langs Oldenaller en de Delta Schuitenbeek geweest. Bij Oldenaller wel Grote-, maar geen Middelste bonte specht. In de 

Delta Schuitenbeek op de zandplaten, en in de Putterpolder honderden Grutto's en veel Tureluurs. De lente galmde door de lucht! In de delta 

zwommen 3 Zomertalingen (2 man, 1 vrouw). Verder o.a. 7 Kluten. Op een gegeven moment gingen plm. 400 Brandganzen vanuit de Putter polder 

de lucht in naar de delta. Ze vlogen precies over me heen. Shit! (letterlijk!)    

20:43 27-03-2011 

Benno van den Hoek  

Vanavond een Raaf en 2 Grote zilverreigers rond het Abberteiland. Hier en bij het Rietland enige tijd staan luisteren langs de rietkraag, maar 

helaas nog zonder een Blauwborst te horen. Vanuit de polder veel roepende Grutto's.  

19:20 27-03-2011 

Dimitri  
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Vanmiddag eerst even naar Polsmaten waar 4 kleine plevieren rondliepen (mijn eerste dit jaar en ook Wolbert tegen kwam (niet de eerste keer 

dit jaar...) 

Daarna naar Plan Roerdomp gegaan waar de eerste Fitis zong! Er vlogen veel Baardmannetjes rond maar helaas nog geen Zomertalingen...  

12:36 27-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend tussen 8:30 uur en 10:30 uur trektelpost Kamperhoek: 

Mijn 1e Huiszwaluw, Kleine Plevier, Gele Kwikstaart, Rouwkwikstaart, Zwarte Roodstaart en Zwartkopmeeuw dit seizoen. Absolute uitschieter 1 

Kuifleeuwerik. Verder ca. 5 Bruine Kiek naar NO en 3 Bruine Kiek per plaatse. Vossemeer-Noord 2 paar Zwartkopmeeuw, Vossemeer-Plaat 2 

paar Zwartkopmeeuw.  

20:44 26-03-2011 

Jan Janssen  

Geen spectaculaire soort, maar toch: voor het eerst in de 15 jaar dat ik in Harderwijk woon een keep in de tuin (Beneluxlaan). Vorige maand al 

de primeur van een goudvink, dus wie weet wat het jaar nog brengt.  

19:53 26-03-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een roepende Groene specht op de De Haere bij Doornspijk. Hier ook onnoemelijk veel Sijzen overal (tja, waar niet momenteel). 

Vanavond ook de eerste Boerenzwaluwen gezien boven het Veluwemeer bij Elburg. Prachtig gezicht om ze weer over het water te zien scheren. 

Ik telde er zeker 20-25 en al snel ontdekte ik ook meerdere Oeverzwaluwen. Ik hoorde er steeds meer en er kwam een groepje van zeker 10 

Oevers heel mooi langsvliegen richting de brug. Bij de Korte Waarden een Grote zilverreiger en dezelfde groep Flamingo's als hieronder 

aangegeven. Langs de Zuiderzeestraatweg Oost bij de rotonde richting de stad een Ooievaar op een lantaarnpaal. 

 

Een aanrader is ook dit voorjaar weer de webcam bij het Boerenzwaluwnest in Noordeinde, zodat je de zwaluwen van minuut tot minuut kunt 

volgen: http://www.beleefdelente.nl/boerenzwaluw 

Nu zijn er alleen nog schapen te zien en te horen, maar daar zal komende week zeker verandering in komen!  

19:29 26-03-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag de Korte Waarden - Veluwemeer 1 paartje Zomertaling, 19 Krooneend (13m/6v). 

Ik mis de Dwergmeeuwen daar. Hadden er al een paar dagen kunnen zijn, zijn eerder deze week ook al wel gezien op het Veluwemeer.  

19:09 26-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar de Flamingo's geweest. Bij het veluwemeer ten hoogte van Doornspijk vlogen 3 buizerds en een sperwer, deze joegen 2 

grutto's op die een mooie vluchtshow maakten.  

Bij de kijkhut  ten hoogte van de Kerkdijk wat kluten, scholeksters. Hiervandaan zag ik de flamingo's al. Ook leuk was m'n eerste kleine 

mantelmeeuw die aan kwam vliegen en midden op het Veluwemeer landde. Net voor Elburg een groep van 9 roeken (nieuw voor mij voor de regio). 

Toen de brug over gefietst om de flamingo's wat beter te zien. Voorbij de brug zag ik rechts een plas liggen waar ik een boerenzwaluw zag 

vliegen en een tafeleend zag zwemmen. Ben er heen gefietst, hier  een dodaars, 2 wintertalingen, 10 krooneenden, 30 boerenzwaluwen, 1 

tafeleend, 30 kuifeenden, 10 aalscholvers. (thuis met invoeren kwam ik erachter dat dit het Greppelveld was, wat ik niet op m'n programma had 

staan omdat ik dacht dat ik te weinig tijd had :)!! 

 

Toen nog even naar het strandje geweest waar de flamingo's zich super lieten zien. Ook vlogen hier wat putters over. Helaas geen oeverzwaluw 

uit de boerenzwaluwen kunnen halen. 

Voor foto's zie http://waarneming.nl/user/photos/20729  

13:18 26-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend de 8 Europese Flamingo's gezien, ze waren goed te zien vanaf het strandje bij het restaurant (Dijk 10?) net voorbij de 

Elburgerbrug. Hier vloog ook een grote groep Boerenzwaluwen met 1 Oeverzwaluw ertussen.  

Bij de Kapteinshut 4 Krooneenden, 6 Dodaars en 2 IJsvogels. In Plan roerdomp een groep van zo'n 30 Oeverzwaluwen en regelmatig 

Baardmannetjes gezien daar.  

09:39 26-03-2011 

Caro Baars  

Vanochtend in mijn voortuin een keep,dacht van de week al dat ik hem zag maar helaas was hij net zo snel weer weg als dat hij er was. 

Maar vanmorgen zat hij in mijn viburnum,wilde hem op de foto zetten en vloog toen op de grond nog wel geprobrobeerd maar helaas vloog hij 

weer weg dus beetje onduidelijk. 

Maar zitten steeds meer soorten in de tuin gaaf!!Hoop dat ik hem vaker mag zien.  

15:35 25-03-2011 

liesbeth veenstra  

Wat leuk dat jullie een vogeldagboek bijhouden! Ben al even op zoek naar de plaatsen waar ik de Bosuil kan treffen. Vleermuizen zijn er veel in 

oldenaller. Heb er nog geen uilen gezien. Misschien heeft iemand een tip? Alvast bedankt!  

13:34 25-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland / Drontermeer 1 Blauwborst, 1 man Roodborsttapuit, 1 Lepelaar overvliegend ri. NO, 2 man Rosse Stekelstaart. 

Nabij het eiland Eekt 3 Boerenzwaluwen. 

Eiland Abbert 1 Boerenzwaluw en 2 Blauwborsten. 1 paartje Krooneend overvliegend ri. ZW. 

Veluwemeer nabij de brug 2 Boerenzwaluw, 3 Oeverzwaluw. 

Tegenover Riviera camping o.a. 63 Kluten.  

19:15 24-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag op de Elspeetsche heide schapendrift een zingende boomleeuwerik. Al op grote afstand te horen. Zeker kwartier gehoord, pas toen 

zag ik hem. Erg leuk gezien. 

Hier vlogen ook wat kneuen luid roepend over. Ergens anders op de hei een groepje van 5 kneuen ter plaatse. 

16:36 24-03-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 45 Krooneend (30m/15v), 29 Flamingo's (8 Europese,20 Chileen, 1 Caraibische). Bij de Duintjes 1 vrouw Bruine 

Kiekendief strak door naar NO, 1 vrouw Kleine Bonte specht, 2 Appelvink, 1 Dodaars, 2 Baardman. 

Hierden Oostermheen 1 man Roodborsttapuit. 
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Harderbroek 2 man Zomertaling, 1 man Bruine Kiekendief, 2 Wilde zwaan. 

Strandgaperweg 2 Bontbekplevier, 2 man Roodborsttapuit, 2 Witgatjes, 1 vrouw Bruine Kiek.  

12:23 24-03-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen bij zandhopen op bungalowpark Flevocamping de eerste Oeverzwaluw. 2ex.  

21:38 23-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Plan Roerdomp Rietgorzen, m'n eerste Baardmannetjes (4 gezien), baltsende Dodaarzen, Pijlstaarten en paar Wintertalingen. 

Ook zwom er nog een Nonnetje rond. Ook kwam er een Grote mantelmeeuw aangevlogen en die pakte iets uit het water, het leek het meest ook 

een groot wit ei. 

Vanavond bij Polsmaten een groep van 45 Witte kwikstaarten.  

19:52 23-03-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag in het bos alleen maar heel veel sijsjes. Naar mijn idee een slecht kruisbekkenjaar, had ze vorig jaar veel vaker en in veel grotere 

aantallen. 

Aan de rand van het bos zwarte roodstaart en wat ringmussen. 

 

Vanmiddag op de zelfde plek als waar ik m'n eerste robotap en zwarte roodstaart had, m'n eerste kneu. Leek luid roepend op te vliegen. Helaas 

kon ik hem niet vinden. Jaarsoort 125, ben op de helft van m'n doel...  

10:44 23-03-2011 

Wolbert Hermus  

Zojuist samen met m'n vriendin de 1e Boerenzwaluw weer gezien, vliegend bij de Leen Bakker te Harderwijk.  

10:41 23-03-2011 

Rob Compaijen  

In het berichtje van gisteravond vergeten te melden: gisteravond, rond 18.30 uur, een Boerenzwaluw boven Elburg (Jufferenstraat).  

08:36 23-03-2011 

Martin Jansen  

Gistermiddag 29 Flamingo's nabij de Korte Waarden Veluwemeer. 20 Chilenen, 1 Caraibische en 8 Europese Flamingo's. Waterstand voor 2e 

helft maart erg laag (-31 cm NAP), zie opmerking Benno van 22-03 om 21:34 uur.  

22:47 22-03-2011 

Gert-Jan Cromwijk  

 
In het bos bij de Waskolk een zwarte specht kunnen fotograferen. Volgens mij zitten er vrij veel daar, ik heb er verschillende horen roepen. 

Gert-Jan Cromwijk 

www.natuurplaat.nl  

21:34 22-03-2011 

Benno van den Hoek  

Ook vanavond nog even gekeken bij het Greppelveld. Nu zo'n 15 Krooneenden, w.o. tenminste 8 paartjes, en een Dodaars. Bij de Elburgerbrug 

nog een elftal Grote zaagbekken, waarbij 2 mannetjes heftig indruk probeerden te maken op de 9 vrouwtjes. Ook nog even een stukje langs het 

Veluwemeer gefietst, tot achter het Riviera park. Midden op het meer liepen (!) gewoon Scholeksters, Grutto's en veel meeuwen te foerageren. 

Blijkbaar liggen daar zandplaten vlak onder het wateroppervlak. T.h.v. de Korte Waarden een groep van 27 Flamingo's. Alleen met de kijker was 

hier geen onderscheid in te maken.  

20:20 22-03-2011 

Rob Compaijen  

Geweldige waarneming, Theo! Zoals je misschien nog weet, zag ik in 2008 (eind april) tussen Gortel en Vierhouten een Grote Vos. Meest voor de 

hand liggende verklaring is natuurlijk dat het trekvlinders zijn, maar een kleine populatie is niet helemaal uitgesloten. Vorig jaar werd er in 

Noord-Brabant een nest rupsen ontdekt. Super in ieder geval!  

18:44 22-03-2011 

Theo den Hertog  

vanmorgen op het kroondomein bij Gortel. 

het leek wel of er in iedere boom een sijsje zat. 

Erg leuk: twee Grote Vossen (vlinders). grote Vossen worden in Nederland per jaar ca. 5x waargenomen.  

19:55 21-03-2011 

Evert Meijer  

Afgelopen zaterdag nog even naar de zwartkopmeeuw van Wolbert gezocht. Helaas niet gevonden. Bij Polsmaten kwam ik Lubbert Franken 

tegen. Niet echt veel bijzonders gezien. Wel gaaf was een groep van min. 250 grutto's die af en toe opvlogen en mooie vliegshow lieten zien.  

 

Vanmiddag een rondje gedaan. Aan de bosrand in een tuin meerdere vlinders. Hier meende ik een fitis te horen. Toen ik op zoek ging naar dit 

vroegertje, zag ik een klein vogeltje hoog in de eiken vliegen... Ik had een vuurgoudhaan in beeld!! Wel m'n eerste dit jaar, maar niet echt een 

vroege zomergast:)! Aangaande ik wel een foto moest hebben (van mijzelf!) minstens een kwartier achter dit vogeltje aan gezeten. Ging vooral 

in hulsten zitten, vloog af en toen mooi door de lucht om insectje te vangen. Na een tijdje ook regelmatig zingend!! Echt een gave soort!! 

(foto's heb ik, maar helaas niet echt kwaliteit...:)! 
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Daarna nog even naar fitis gezocht, niet gevonden en dus ook niet zeker. Wel leuk was een grote lijster, die dus nog steeds in deze buurt 

rondhangt.  

Bij een boerderij zat een mannetje zwarte roodstaart.  

13:23 21-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend landgoed IJsselvliet 1 Groene Specht, 2 Appelvink, 1 Goudvink.  

12:28 21-03-2011 

Benno van den Hoek  

Bennie v.d. Brink hoorde afgelopen weekend de eerste Blauwborst al zingen langs het Drontermeer, t.h.v. het Abberteiland.  

13:18 20-03-2011 

Benno van den Hoek  

Zojuist even een paar plekjes langs het Drontermeer gecheckt op Boerenzwaluw. Helaas hier nog niet aanwezig (in eerdere jaren vaak vaste 

plekjes met eerste waarnemingen). Langs het Bolsmerkkanaal o.a. nog groepen Smienten en clubjes Grutto's. Nabij Noordeinde 2 thermiekende 

Ooievaars. Bij het Greppelveld geen Zeearenden meer en ook nog geen Zomertaling. Wel tenminste 2 mannetjes Krooneend.  

21:18 19-03-2011 

Gerard van Dijk  

Landelijke GRUTTOTELLING 

Za. 19/3/2011 Delta Schuitenbeek west+oost 17-19.15 uur minimaal 850  grutto's, mogelijk 1000 

 

Delta Schuitenbeek West, op de ondieptes om 17h ca 60 grutto's (+? op tweede plaat) 

Om 18.30 h 340 op voorste plaat en 100 op achterste 

18.40 (zon onder) totaal ca 500, maar aankomsten gingen (mondjesmaat) door. 

Toen naar Delta Schuitenbeek-oost 

Ca 19.10 minstens 350 grutto's verdeeld over 3 platen/ondieptes 

Ca 19.30 weer DS-west: zware schemer; aantal grutto's leek nog gestegen, maar niet goed te zien. 

Totaal zeker 850 grutto's, maar waarschijnlijk wel richting 1000. 

Andere soorten: 

10 zwemmende kluten in DS-oost 

1 lepelaar DS-west (19.30 h) 

talloze andere vogels-nu niet geteld. 

00:07 19-03-2011 

Martin Jansen  

De afgelopen ochtend Veluwemeer nog 16 Wilde zwanen (nooit eerder zo laat in seizoen gezien). Harderbroek 1 vrouw Blauwe kiek. 

Greppelveld 2 Zeearenden (bekende paartje van broedpoging Zwarte Meer 2010), waarvan de vrouw een vis pakte uit 1 van de poelen, een vrij 

grote karper.  

17:43 17-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend een spechtenronde tussen Uddel en Soerense hei (Uddelerheegde, Kittenberg, Kruisbergen, Suikerberg, Ossenveld). Veel stroken 

met oude eiken en dood hout. Enkele stukken leken erg goed te kunnen voor middelste, maar niet aanwezig. 

Grote bonte specht 47, Kleine bonte specht 8, Zwarte specht 5, Houtsnip 1, Goudvink 4, Geelgors 5, Raaf 2, Appelvink 1. Op heideveldjes veel 

Roodborsttapuiten zingend, ca. 10, op rand open bos en hei enkele groepen Rietgors, Boomleeuwerik 3. Ongeveer 20 Edelherten, 3 groepen.  

16:25 17-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vandaag samen met Rob een dag in de regio gevolgd.  

Het begon al goed, in het weiland tegenover Camping Molecaten zat een Zwartkopmeeuw (adult zomerkleed) tussen de Kokmeeuwen. Vanaf de 

camping hoorde ik m'n eerste Tjiftjaf. Bij Polsmaten verschillende steltlopers en een Grote Zilverreiger met roze poten en zwarte snavel. Dit 

heb ik laatst ook gezien en dit blijkt het broedkleed te zijn.  

Via de Munnekesteeg richting Hierden gefietst, onderweg meerdere Roodborsttapuiten, Tjiftjaffen, Rietgorzen en Graspiepers.  
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Langs de Hierdense beek (thv Hessenweg) een Grote gele kwikstaart. Op en rond het Hulshorsterzand Boomleeuweriken, Sijzen en Zwarte 

specht. Hiervandaan naar Staverden, dit leverde een Kleine bonte specht (man) en een Zwarte specht op. 

Toen via Stakenbergse heide richting Noorderheide, onderweg zagen we bij de schaapsweide een prachtige man Zwarte roodstaart en hoorden 

en zagen we Veldleeuweriken en Geelgors. Op de Elspeetsche heide zagen we onze enige Klapekster van de dag. Bij de Noorderheide nog een 

Glanskop.  

15:23 17-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag net buiten Elspeet m'n eerste (man) zwarte roodstaart.  

17:05 15-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend prachtig stukje oud eikenbos ten oosten van Uddel uitgevlooid. 

26 Grote bonte specht, 5 Kleine bonte specht, 1 Groene specht, 2 Zwarte specht en 1x roep van een Middelste bonte. Vogel niet gezien, alleen 

1x gehoord (normale roep), reageerde niet op afspelen geluid. Erg mager allemaal, zal er binnenkort nogmaals naartoe voor een 100% zekere 

waarneming. Verder 1 Kruisbek, 1 Goudvink, 2 Roodborsttapuit, 3 Geelgors (waarvan 1 zingend). Nabij een drassig stukje met rotte Berken een 

Matkop (veel zingende Glanskoppen).  

20:19 14-03-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend in de weiland ten oosten van Elspeet m'n eerste roodborsttapuit, liet zich leuk zien. In de bosrand zat een geelgors, mooi mannetje 

zomerkleed. Hier hoorde ik een kleine bonte specht roepen, een zoektocht leverde iets van 10 grote bonte spechten op. Na een tijdje het 

spechtje in beeld!! Werd tijd:)!! Hij vloog al snel dieper het bos in. 

 

Op de heide schapendrift werd ik verwelkomt door een echt voorjaarsconcert... Veldleeuweriken, roodborsttapuiten, geelgorzen, graspiepers 

net alsof het nooit winter is geweest!! 

 

Vanmiddag naar Polmaten geweest. Hier op de zandplaat erg veel leuks, bontbekplevieren (7), bonte strandlopers (5), grutto's, kieviten, 

scholeksters, tureluurs en maarliefst 1 kluut!! 

Verder een vrouw zaagbek, pijlstaarten, wintertalingen, brilduikers, grote zilverreiger. 

 

Bij de camping zaten 5 ringmussen. Ook hoorde ik hier weer een kleine bonte specht. Een mooi mannetje liet zich kort zien, de 2e op een dag!! 

Ook deze vloog snel weg en ook erg ver weg.  

 

In de duintjes stootte ik een grote zilverreiger en blauwe reiger op, die eerste riep luidkeels, nooit eerder gehoord. Ook riep hier tot mijn 

grote verbazing een koperwiek!! 

(bij Polsmaten en hier zaten ook tjiftjaffen te zingen) 

 

Aan de bredeweg kwam een groep van 30 goudplevieren over vliegen. 

 

Via Hulsthorsterzand richting huis gegaan. Op een stukje heide hoorde ik een boomleeuwerik zingen, en later nog één. Ook dat werd tijd!! Hier 

stootte ik ook een reetje op. Verder overal ook veel zingende zwarte mezen. 

 

 
 

Kortom, een leuk dagje vogelen!!  

17:24 14-03-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag  het  Harderbos en omgeving verkend. Er zaten 25 Kroneenden ( meestal paarsgewijs ) in de plas vooraan de Knardijk links. In het 

Harderbos Tjiftjaf 2. In de Kapiteinshut-plas zwom een mannetje Bahamapijlstaart. Wat zoekt dat beest daar? De Strandgaperweg leverde 2 

m en 1vr Roodborsttapuit op. 

Langs het fietspad in het Harderbos ( tegenover de  Flevocamping) vond ik een wilg van ongeveer 30cm die door bever(s) omvergeknaagd was. 
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De takken van de boom waren ook aangeknaagd. Ook verderop waren sporen. Voor mij de eerste keer dat ik vlak bij Harderwijk beversporen 

zag. Volgens Natuurmonumenten waren er in mrt 2010 2 burchten in het Harderbos.  

11:34 14-03-2011 

theo den Hertog  

afgelopen zaterdag een flinke wandeling gemaakt op het Kroondomein (kant Gortel). 

zingende Boomleeuwerikken en Geelgorzen. Ook een Roodborsttapuit en op twee plekken Zwarte specht. Opvallend waren de diverse (grote) 

groepen sijzen die overvlogen. 

 

verder een aantal groepen zwijnen en edelherten  

20:33 13-03-2011 

Willeke Kranenburg  

Na een verhuizing is ons wandelgebied nu in Ugchelen. Aan de Schrijnwerkershorst zat onze tuin altijd vol vogels, mede vanwege het voer dat 

we er in allerlei soorten aanboden natuurlijk. Het was dus afwachten wat we allemaal tegen zouden komen in onze nieuwe tuin aan de 

Ugchelseweg. Tot nu toe zijn dat er veel van dezelfde soorten in de Maten. Wat we hier vaker horen is de buizerd, die eenmalig een bezoeker 

was in onze vorige tuin van 50M2. We weten nog steeds niet of die het toen voorzien had op de vogels of de scharminkel van een kat van de 

buren die net naar die vogels toe sprong. Feit is dat hij afzwenkte zonder een prooi. Machtig mooi om dat te mogen zien. Ook groenlingen en 

vinken zijn er hier meer. Koolmezen, pimpelmezen, huismezen, staartmezen, glanskoppen (of zwartkoppen?), merels, lijster, eksters, gaaien, 

winterkoninkje, en natuurlijke de nieuwsgierige roodborstjes die op een meter naast je aan het fourageren zijn als de bezig bent met 

snoeiafval hebben ons al getrakteerd op hun aanwezigheid. De tuin is nog een puinhoop maar bij de inrichting gaan we zeker rekening houden 

met een goed en gevarieerd aanbod voor de vogels. 

Vanmiddag kwamen we tijdens een heerljke wandeling in een klein bomenrijk stukje vlak bij de Hoenderloseweg tegen de snelweg aan  en zagen 

daar 2 grote bonte spechten. Verder was er een vogel die het hoogste en luidste lied had maar via soortenbank.nl zijn we er nog steeds niet 

achter welke  vogel ons trakteerde op zijn of haar mooie concert. We blijven zoeken.  

20:26 13-03-2011 

Jaap Denee  

Vanmiddag twee uurtjes gezocht op Staverden en daarna in enkele stroken met Eiken langs de Ermelosche heide. Op Staverden zat het 

mannetje Grote gele kwik te zingen. Na verloop van tijd begon de vogel ook met nestmateriaal te slepen. Hier verder een Zwarte specht. Geen 

spoor van de Mibo's, wel erg veel wandelaars. 

 

De stroken met oude Eiken langs de Ermelosche heide leverden vanmiddag niet meer op dan 3 Grote bonte spechten en 2 Kleine bonte 

spechten. 

 

 
16:35 13-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Noorderheide de eerste zingende Geelgorzen. Ook nog een roepende Zwarte specht en een Levendbarende hagedis.  

12:36 13-03-2011 

Lubbert Franken  

Gistermorgen vroeg om 7.15 uur een spechtenochtend rondom Kasteel Staverden, veel geroffel en geluiden van spechten en andere vogels. 

Minimaal 5 Grote Bonte Spechten, 2 Zwarte Spechten, 1 Kleine Bonte Specht en de Groene Specht alleen gehoord. 

Helaas de Midelste Bonte Specht niet gevonden .  

19:39 12-03-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag met Dimitri op pad geweest. Begonnen bij het Harderbroek met een heerlijk voorjaarszonnetje en onze eerste Tjiftjaffen. Ze 

zongen op 2 plaatsen, langs de Ganzenweg nabij de Knardijk en bij de ingang van Plan Roerdomp. Verder diverse soorten eenden (Wintertaling, 

Slobeend, Pijlstaart e.a.) maar helaas nog geen Zomertaling. Vanaf de Knardijk nog een Grote zillie en aan de andere kant (Wolderwijd) diverse 

paartjes Krooneend. Daarna naar Oldenaller waar we bijna 2 uur hebben rondgelopen. Hier wel activiteit van Grote bonte, maar helaas geen 

andere soorten. 2 Andere vogelaars dachten nog wel een verdacht spechtje met een rood petje te zien. Verder hier 2 Raven continu boven en in 

het bos, zelfs vliegend met voer. Het zijn vroege broeders, maar dit leek ons nog baltsgedrag. Ook zweefde er enige tijd een Ooievaar boven 

het bos. Hier ook een Tjiftjaf, maar alleen een paar keer roepend en niet zingend. Op de terugweg bij de Nijkerkerbrug nog een blik geworpen 

op de vele honderden Smienten, maar hiertussen geen bijzonderheden. Aan de binnenzijde van de dam bij de Delta Schuitenbeek enkele 

tientallen Grutto's.  

15:44 12-03-2011 
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Wolbert Hermus  

Nog vergeten, in het Vierhouter bosch hoorde ik een grote, wijdverspreidde groep Sijzen. Hier kon ik 1 Grote Barmsijs uitpikken.  

15:20 12-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag richting Landgoed Welna gegaan. Bij het Hendrik Mouwenveld m'n eerste reptiel van het jaar, een Levendbarende hagedis. Bij 

Welna werd ik meteen al verwelkomd met Roodborsttapuiten, Boomleeuweriken en een Raaf, allen zingend. Ook hoorde ik nog een roepende 

Zwarte specht. 

Bij het Greveld een zingende Boomleeuwerik en 2 Roodborsttapuiten.  

11:29 12-03-2011 

Jan Nijendijk  

11-03-11 - 14.00u. 4 Wilde zwanen op het Wolderwijd ter hoogte van het Rietgorsstrand. Geen Kleine zwanen meer.  

11:28 12-03-2011 

Wolbert Hermus  

De Kluten bij Polsmaten zijn er ook weer, vanochtend 9 stuks. Op de zandplaat liepen verder Kieviten, Grutto's, Tureluurs, Scholeksters en een 

paar Bonte strandlopers.  

Toen door naar de duintjes, hier waren een aantal jagers dus meteen maar doorgefietst. In het stukje riet/ruigte/water net voor camping 

Hoophuizen en vrouwtje Roodborsttapuit. Aan het begin van de Munnekesteeg hoorde ik meerder mannetjes Robotap zingen. Langs de hele 

Munnekesteeg zo'n 10 ontdekt. Verder zag ik daar baltsende Graspiepers en ook al zingende Rietgorzen.  

Op de terugweg nog even langs de duintjes en toen zag ik vanaf het pad ineens een Zwarte Roodstaart! Niet veel later ging die richting het 

slootje, hier zat ook een Roodborsttapuit. Bij de duintjes verder niks gezien. Bij het verlaten van dit gebiedje hing de Zwarte Roodstaart nog 

rond bij 1 van de slootjes.  

21:30 11-03-2011 

Evert Meijer  

Vanavond "rondje uilen" gedaan. Eerst naar de kerkuilen. Al binnen vijf minuten kwam er eentje roepend aanvliegen, vloog langs mij heen, mooi 

tegen heldere lucht,  daarna nog een keer roepend en weg.  

 

Ik kreeg pas een tip dat er rond de begraafplaats van Elspeet bosuilen moesten zitten. In de buurt deed ik het mannetje na, had het maar net 

gedaan over er kwam een bosuil aanvliegen!!  

Hij ging boven mij in de boom zitten, vloog daarna over de weg (open stuk) naar andere bomen. Daarna niet meer gezien. (Ben nog even bij 

buurtbewoner geweest die hem nog paar keer had gehoord afgelopen maand(en). ) 

 

Daarna nog op wat uilenplekken geweest maar zonder resultaat. Wel, tot mijn grote verbazing, meerdere groepjes overtrekkende scholeksters!! 

Luid roepend, nieuwe soort voor mij voor Elspeet! 

20:24 11-03-2011 

Michiel de Vries  

Vanmiddag naar Oldenaller geweest op de middelste bonte specht te zoeken. Deze hier niet gevonden. Wel vlogen er twee ooievaars over. 

Hierna naar Staverden gereden om daar de middelste bonte specht te zoeken. Deze hier wel gehoord maar voordat ik hem gezien had vloog 

deze weg. Ik heb hem niet weer gezien. Jammer. 

Volgende week nog maar eens gaan kijken.  

18:37 11-03-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer nog 59 Wilde zwanen (7 juv), geen Kleine zwanen meer gezien (watervogeltelling Sovon). Aan de Oude Zeeweg 1 vrouw 

Blauwe Kiekendief, Bad Hoophuizen minimaal 18 Appelvinken, monding Hierdense Beek 1 Witgat. Verder m'n eerste Lepelaars (4) en Kleine 

Mantelmeeuwen (3) dit jaar.  

15:18 11-03-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag een IJsvogel boven de Bijsselse Beek. Zeearend (juv) op de strekdam bij Polsmaten.  

19:43 10-03-2011 

Evert Meijer  

Gistermiddag in diverse weilanden witte kwikstaarten. De eersten van mij die aan de grond zaten! Aan de schapendrift een paartje goudvinken, 

hier ook erg veel mezen die opeens in de alarmstand gingen, een havik kwam mooi over jakkeren! Op de heide wat zingende veldleeuweriken, 

roepende graspiepers, rietgorzen, jagende klapekster en een jagende man blauwe kiekendief. In een weiland aan de schotkamp wat kramsvogels 

samen met 2 grote lijsters. Op een schuur buiten Elspeet een steenuil.  

 

In de weilanden, oost van Elspeet, vloog een grote lijster, hij ging op een paaltje zitten en begon luid te zingen!! Echt gaaf! Daarna ging die weer 

foerageren. Aan de bosrand iets van 10 geelgorzen. 

21:02 09-03-2011 

Jaap Denee  

Aanvullend op mijn vorige bericht en vermeldenswaardig: in Oldenaller zaten ook nog de door Martin gemelde Raaf en een (voor mij dit jaar 

eerste) Tjiftjaf.  

19:50 09-03-2011 

Jaap Denee  

Na de dip van gister bij Staverden vanmiddag tussen het werk door een uurtje in het bezoeken van Oldenaller gestopt. Na een vruchteloos 

eerste rondje nog even blijven staan onder een Zomereik met een Grote bonte specht toen er plotseling een tweede bonte specht aan kwam 

vliegen en in dezelfde boom ging zitten: ditmaal was het een Middelste bonte! 
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19:25 09-03-2011 

Dimitri  

Nog vergeten te melden; 4 overvliegende Kraanvogels richting ZW bij Plan Roerdomp. vanavond nog even wezen kijken naar de mibos bij 

Staverden en kort langs de parrkeerplaats gezien. Daarna richting de witte pauwen vliegend.  

18:45 09-03-2011 

Wim Smit  

Maandagmorgen en dinsdagmiddag zonder succes op zoek geweest naar de m..b.sp. Wel als pleister op de wonde vloog een Houtsnip vlak voor 

mijn voeten weg. De Gr. Gele kwik was wel aanwezig.  

12:48 09-03-2011 

Jaap Denee  

Gistermiddag Martin afgelost op Staverden. Heb een uur rondgelopen, maar ben niet verder gekomen dan Grote- en Kleine bonte specht en 

twee rondcirkelende Havikken.  

09:46 09-03-2011 

Martin Jansen  

Afgelopen zondag 06-03 op Oldenaller 1 Middelste bonte specht (15:30 uur). Vogel een half uur gevolgd, geen roep, geen 2e in de buurt. In het 

park ook een Raaf. 

Maandagochtend 07-03 Op Oud-Groevenbeek 1 Kleine bonte specht en veel activiteit van Grote bonte, had er ca. 15. Op Nieuw-Groevenbeek 1 

Zwarte specht en een kekkerende Havik. 's Middags op het werk (Flevocentrale) 1 vrouw Middelste zaagbek. 

Gisteren omgeving Leuvenum bezocht. Opnieuw veel grote bonte, bosje bij de Zwarte boer maar liefst 7 stuks. Leuvenumse bos in een strook 

oude eiken 1 roepende en roffelende Kleine bonte specht, 1 man Zwarte Specht, 4 Goudvink en 1 overvliegende Kruisbek. 

Kort bij Staverden gekeken, 1 zingende Grote Gele Kwikstaart.  

19:10 08-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag Staverden 1 roepende zwarte specht en een grote lijster. Meer bijzonders was er niet... 

 

Er is trouwens een verschrikkelijk grote kraanvogeltrek aan de gang!! Helaas lijken ze net niet door/over onze regio te vliegen... Balen!!!  

 

http://eur.observado.org/soort/maps/19?from=2011-03-07&to=2011-03-07 

 

Maar toch, hoofd omhoog!!  

21:39 07-03-2011 

Evert Meijer  

Staverden is trouwens wel een stuk populairder geworden bij vogelaars!!  

 

Als ze het allemaal op deze site hebben gelezen...!!  

21:27 07-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school op de heide tussen en Elspeet maar liefst 5 buizerds die de lucht in gingen.  

 

Toen naar boomleeuweriken gezocht. Op de schapendrift vloog een veldleeuwerik op van het pad die even leek te gaan zingen maar zich toch 

inhield. Was ook de enige veldleeuwerik die ik gezien heb... Niet echt verwacht... 

Bij de stakenbergerheide hing een klapekster in de lucht.  

 

In het bos tussen Westeindse heide en Hulsthorsterzand 2 roepende zwarte spechten. Op de zandverstuiving alleen een vink en een buizerd. 

En geen boomleeuwerik. 

 

Op de terugweg nog een mannetjes zwijn, liep heel drooi het fietspad over, leek niet echt angst voor mensen te tonen!  

18:22 07-03-2011 

Jan Nijendijk  

16.00u. 14 Kleine zwanen op het Wolderwijd ter hoogte van het Rietgorsstrand  
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20:06 06-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend met m'n vriendin naar Staverden gegaan (zij heeft de Mibo immers niet ;)). Al snel konden we genieten van het mannetje Grote 

gele kwikstaart, als je em zo ziet paraderen op het landhuis zou je haast denken dat dat van hem is.  

Het hele landgoed afgezocht, maar helaas geen Mibo ontdekt. Wel in de verte een Zwarte specht horen roepen. 

Vanmiddag naar het Hulshorsterzand en over het hele gebied verspreid zo'n 5 zingende Boomleeuwerikken, 1 Klapekster en een overvliegende 

Raaf.  

19:29 06-03-2011 

Gerda Doppenberg  

Vanmiddag bij het aquaduct Harderwijk tientallen Krooneenden.  

16:34 06-03-2011 

Gert van Veldhuizen  

Je wordt zo langzamerhand als vogelaar niet meer serieus genomen als je dit jaar nog geen Middelste bonte specht hebt gezien. Dit was bij mij 

het geval, dus dat werd pijnlijk! Vanmiddag ben ik naar Oldenaller geweest om een poging te wagen en binnen een kwartier was het raak. In een 

oude eik foerageerde een Middelste bonte specht, die zich in het fraaie zonlicht prachtig liet zien. Wat een mooie dag, en dan bedoel ik niet 

alleen het prachtige weer!  

22:14 05-03-2011 

Michiel de Vries  

Vanmiddag 1 klapekster op het Beekhuizerzand.  

20:53 05-03-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag landgoed IJsselvliet kekkerende Havik, paartje Goudvink, 3 Matkop.  

18:54 05-03-2011 

Benno van den Hoek  

Na al die geweldige waarnemingen van Mibo's begint hij al bijna als een schaamsoort te voelen. Dus na wat aanwijzigingen van Evert kon ik het 

eind van de middag toch niet laten om even een poging te wagen. Gelukkig wist ik waar de vogels de voorbije dagen gezien waren. Ik was er rond 

16.15 uur en begon in het park naast het kasteel. Vervolgens ben ik de Allee een paar honderd meter ingelopen. Hier alleen een Grote bonte. 

Daarna ook de Uddelermeerweg een heel eind opgelopen, met af en toe goed luisteren. Het was overal opvallend stil, ook met andere spechten 

en zangvogels. Na ruim een uur stond ik achter de brasserie toen ik een korte maar duidelijke Mibo-roep hoorde bij de kruising met de 

Staverdenseweg/Uddelermeerweg. Slechts 2 maal en toen was het weer stil. Enige tijd later hoorde ik dat zelfde geluid weer in de verte, langs 

de zuidkant van het park. Ik liep rond 17.45 uur al weer schuin richting de auto toen mijn oog viel op een eik bij de parkeerplaats van de 

brasserie, waar iets in het topje omhoog klom:  

Middelste bonte specht!!  

Prachtig vrij in het laatste warme zonlicht en schuin van onderen alle kenmerken mooi gezien. Het rood en roze knalde er echt af! Ook mooi de 

kop, rug en borsttekening kunnen zien. Na een paar minuten vloog de vogel hoog weg het bos in. Geduld loont. Als je denkt dat het gedaan is, 

wordt het pas leuk!  

15:55 05-03-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog rondje Elspeter bos gedaan. Was nog maar een paar honderd meter in het bos toen ik een kruisbek hoorde roepen. Het geluid 

verplaatste zich, kon hem op het allerlaatste moment nog zien vliegen. Weet niet of het er meer waren. In het beukenbos was het een herrie 

van kettingzagen, de gehoopte kepen waren dan ook niet aanwezig. Ik denk dat ik minstens  30 auto's en trackers heb gezien! Grrr... 

 

Daarna in dennenbos een mezengroep met zwarte mezen, kuifmezen, goudhaantjes, matkoppen, boomkruipers en grote bonte spechten. In de 

verte hoorde ik een zwarte specht roepen, de 4e spechtensoort vandaag! Een eindje verder hoorde ik hoog in een den wat langs de stam 

schuren, toen ik om hoog keek vloog er een zwarte specht uit! (helaas niet zo'n super gave foto als J. Vreekamp kunnen maken:)!!! 

 

Op de Noorderheide was het helemaal stil op een overvliegende veldleeuwerik na...  

14:05 05-03-2011 

J. Vreekamp  

Vanmorgen weer even bij kuifmeesparadijs Tongeren geweest: op de Tongerense Heide hoorde ik direct een Boomleeuwerik. Maar welke kan ik 

ook keek, overal leek het geluid vandaan te komen. Toen kreeg ik de ingeving om maar eens omhoog te kijken, hebbes! Na een half uurtje in de 

lucht te hebben gecirkeld kwam het leeuwerikje mooi op een omgevallen boom zitten. Verder een mooie fly by van een Zwarte specht. Overige 
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waarnemingen: 2 x Geelgors en uiteraard veel 

Kuifmezen.   

13:42 05-03-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend met Wolbert naar de mibo's gezocht. Bij Staverden hoorden we een groene specht roepen, tijdens de zoektocht naar deze gave 

specht zagen we nog een appelvink, een overvliegende grote lijster en een opvliegende houtsnip! Ook zat hier een blauwe reiger. Bij het kasteel 

vloog een grote gele kwikstaart. Toen verder het landgoed op waar de groene specht nog steeds riep. Daarna gingen we naar de plek waar ik 

gisteren de mibo's had. Hier zagen we de groene specht ook vliegen. Al snel hoorden we het kikiki van de mibo en Wolbert had hem in beeld! 

Helaas was ik te laat en de mibo kwam over ons heen vliegen en riep een paar keer het 'weh',  een best eind weg. Hij heeft dus een best groot 

territorium! Ook vloog er een raaf over. 

Toen zagen we een grote gele kwikstaart die op het kasteel zat, luid te zingen! Gaaf, nooit eerder gehoord!  

 

 
 

Na een tijdje ging die nog even foerageren en ontdekte Wolbert een metalen ringetje om de poot!  

 

Daarna nog even op de heide Schapendrift geweest, hier zongen, ondanks het bewolkte weer, wat veldleeuweriken, riepen wat graspiepers en 

rietgorzen. Een best geslaagde ochtend!  

13:35 05-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend samen met Evert richting Staverden. Al vrij snel hoorden we een Groene Specht roepen. Op onze zoektocht naar deze specht 

troffen we een opvliegende Houtsnip aan. De specht was inmiddels een stuk verder, al op het landgoed zelf.  

Eenmaal daar aangekomen hebben we de Groene ook nog even gezien. Toen werden we opeens verstoort door de zang van de Middelste Bonte 

Specht! Niet veel later het contactroepje gehoord, het beestje zat bijna recht boven ons, helaas maar even gezien. 

Even later kwamen we een Grote gele kwikstaart tegen. Deze zagen we later zelfs zingend! Wat een prachtbeestje om die in alle rust te 

bekijken.  

Op de terugweg op de Stakenbergse heide 3 zingende Veldleeuwerikken.  
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12:40 05-03-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen 2 Ransuilen, nog net zichtbaar in een dichte coniveer bij een woning aan de Westerweg bij Oosterwolde. Deze winter heeft hier een 

roestplaats gezeten van maar liefst 18 vogels! 

Tijdens schoonmaakwerkzaamheden bij enkele Steenuil- en Kerkuiladressen, aan de Eekterweg bij Oosterwolde een paartje Steenuil dat in de 

kast zat (tenminste 1 vogel nog ongeringd). Aan de Bovenheigraaf bij Oldebroek nog een dode Ransuil langs de rand van een erf. Vermoedelijk 

aangereden door een auto. Uilen blijven (ook al zijn ze dood) bijzonder mooie en imposante vogels!  

19:30 04-03-2011 

Benno van den Hoek  

Had tijdens m'n vrije dag de hele dag op pad gewild, maar bij het optrekken van de mist pas rond 14.30 uur vetrokken de Flevopolder in. Bij 

Harderhaven o.a. Brilduiker en Grote zaagbek mooi kunnen bekijken. Hier ook een hybride KuifeendxTopper. Enkele Futen waren al volop aan 

het baltsen. Bij het Harderbroek 2 Grote zilverreigers. Daarna naar het roofvogelfestival langs de Dodaarsweg. Hier erg veel roofpieten, 

waaronder zeker 10 Buizerds, enkele Torenvalken, tenminste 4 Ruigpootbuizerds en min. 3 Blauwe kieken (V-type). Toen ik aankwam begon er 

blijkbaar net wat thermiek te ontstaan want een groepje van zo'n 8 Buizerds en enkele Ruigpoten schroefden omhoog. Ik stond een eindje van 

de andere auto's toen de groep zeer fraai recht over me heen kwam. Geweldig gezicht! Hierdoor enkele leuke vliegbeelden kunnen maken. 

 

 
 

Bij de praambulten was het zicht niet echt goed, maar voor zover zichtbaar geen bijzonderheden. Wel heel veel Kieviten en Goudplevieren. 

Langs de Knardijk mooi een Klapekster in een boomtop. Toen de zon onder ging ook nog een mooie groep Nonnetjes en Grote zaagbekken, in de 

hoek van de Knardijk en de Oostvaardersdijk. Ik telde zeker 110 zaagbekken en ca. 60 Nonnetjes, mooi uitgelicht in het sfeervolle zonlicht dat 

door een filter van opnieuw opkomende bewolking en mist doordrong. Hier ook nog een viertal Grote zilverreigers.  

18:51 04-03-2011 

Evert Meijer  

Gisteren trouwens ook nog een waterral bij Polsmaten. Vergeten te melden. 

 

Vanmiddag om 4 uur op de fiets gesprongen en naar Staverden gegaan. Eerst het bos aan de rechterkant van de weg doorzocht. Hier liepen 4 

reetjes, riep een buizerd (dacht eerst dat het een Mibo was:), maar kwam mooi over vliegen!) Hier riep ook een zwarte specht.  

 

Toen het landgoed opgegaan. Hier zat een zanglijster te zingen en toen ik die kant opfietste hoorde ik al het "weh"! Een specht kwam vanuit de 

top van een boom naar beneden zeilen en ik had een Mibo in beeld!! Snel er heen gerend, de 1e foto was genomen! Helaas vloog die steeds 

verder weg en er vloog zelfs een 2e bij! Helaas raakte ik die kwijt en heb er maar 1 gevolgd. Had hem toen weer in beeld helaas recht tegen de 

zon in. Ruim een half uur goed kunnen volgen. Af en toe luid roepend. Hij vloog soms wel 30 meter maar doordat die veel vloog makkelijk te 

vinden. SUPER! Wat een soort zo in de regio. Wordt vast een broedgeval! 

Matige foto, maar bewijs is er! (de waarnemingen hier van mij van afgelopen najaar zijn nu sinds vandaag goedgekeurd:), foto is dus wel 

noodzakelijk ;(!  ) 

 

Bij het kasteel vloog een grote gele kwikstaart die zich leuk liet zien. Nieuw jaarsoort, dus 114!  
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17:30 04-03-2011 

Martin Jansen  

Via waarneming.nl wordt nu ook een Mibo gemeld op Oldenaller bij Nijkerk. Wordt nog een algemene soort!  

17:17 04-03-2011 

Martin Jansen  

Vandaag Oud-Groevenbeek + omgeving Ermelo stroken oude eiken uitgevlooid. 1 Zwarte - en 1 Groene Specht, beiden op Groevenbeek. Erg koud 

uit de zon, weinig activiteit van spechten.  

15:38 04-03-2011 

Dorien Gringhuis  

Gisteren 3 maart om 18.00 uur vier ooievaars neergestreken op de zendmast aan de Oosterlaan. In ieder geval zijn er 2 blijven zitten tot 

vanmorgen. Tussen de middag waren ze weg. Ik vond het heel gaaf en heb ze daar nog nooit eerder gezien.  

19:40 03-03-2011 

Evert Meijer  

Gefeliciteerd Martin! Ik heb ze nog niet dit jaar! ... zaterdag...!?! 

 

Gisteren 6 witte kwikstaarten overvliegend in Elspeet. In de weilanden ook veel zanglijsters, kramsvogels en 4 grote lijsters. 

 

Vanmiddag naar Polsmaten geweest. Bij het verdiplantsoen zat een appelvink te zingen! Nooit eerder gehoord. Hier later nog een appelvink, 

sijsjes en goudvinken. In een slootje zaten 2 waterhoenen, 3 meerkoeten en wilde eenden. 

 

Bij Polsmaten wilde en kleine zwanen, grauwe ganzen, brandganzen, kieviten. Toen ik op de zandplaat keek zag ik gelijk een bonte strandloper 

vliegen. Heel de zandplaat afgekeken en ze bleken helemaal rechts voor het eilandje te zitten. Een groepje van 12 met minstens 1 

bontbekplevier die zich super lieten zien. (Jaarsoort 112!) Het groepje vloog al snel op en landde in Flevoland :). Verder wat nonnetjes, 3 

overvliegende pijlstaarten, brilduikers, bergeenden etc.  

17:28 03-03-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag van 13:15 uur tot 16:15 uur zo'n beetje alle stroken oude eiken rondom Staverden uitgevlooid. Resultaat op 3 lokaties een Middelste 

Bonte Specht. 

2 vogels op roep gevonden, betrof territoriale beesten, lieten de bekende weh roep horen. 1e vogel liet zich in een half uur ca. 5x horen en 

daarna stil, mooi van dichtbij gezien. 2e vogel slechts 1x gehoord en kort in top van een eik gezien. 3e vogel zat ca. 500 meter van de 1e en was 

volgens mij een vrouw. Vond het opvallend dat die beesten zo actief waren (zonnetje was er net door), want geen roffelende Grote Bonte 

gehoord en ook de Boomklevers waren vrij tam. Verder kort het roffeltje van een Kleine Bonte Specht en een roepende Goudvink.  

17:16 02-03-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag richting Vossemeer gefietst. Bij de Korte Waarden enkele Kepen in een boom. Rond het Drontermeer best veel Grote Zaagbekken, 

ook Brilduikers en Nonnetjes. Ineens zag ik een afwijkende Grote Zilverreiger opvliegen met roze poten en een zwarte snavel. Dit was in de 

buurt van het Abberteiland. Helaas niet meer terug kunnen vinden. 

Bij het Vossemeer aangekomen zag ik erg veel Grote Zaagbekken, zo rond de 80/90. Voornamelijk tussen de sluis en de plaat. Op en rond de 

plaat Pijlstaarten, Wintertalingen, Kievitten en Grutto's. Iets verderop zag ik ineens iets grijs in een boom zitten, dit bleek een Klapekster te 

zijn. Toen ik net op de terugweg was kwam er ineens een Zeearend boven het bos uitgevlogen, deze vloog even prachtig boven het meer. Tijdens 

een lunchpauze bij het Drontermeer vloog er een Slechtvalk over. 

 

Hier nog een artikel over een soortgelijke Grote Zilverreiger: 

http://www.birdingbiesbosch.nl/artikelen/artikel%2006.htm 

14:10 02-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend "De Dellen" 1 Zwarte Specht, 8 Kruisbekken, waarvan 3 zingende mannen (enkele vogels op slechts 5 meter), 1 Klapekster en 1 

zingende Boomleeuwerik op heideveld tegenover "Grootvaders weide".  
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23:12 01-03-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 305 Kleine zwanen en ca. 275 Wilde zwanen. Voor 1 maart is dat een erg hoog aantal Kleine zwanen. 

Onder de Kleine zwanen 4 geringde vogels die vrijdag nog in het westen van Engeland zaten, 600 km van hier, WWT centre Slimbridge. Het 

afgelopen weekend zijn de Kleine zwanen die in Engeland overwinteren (dit jaar ca. 7.500) massaal op trek gegaan. Normaal gesproken vliegen 

ze dan door (uitgezonderd een paar maal stoppen om te drinken) naar het noorden van Duitsland om daar weer bij te tanken (ca. 900 km, 13 tot 

15 uur vliegen). De afgelopen dagen vertrokken de zwanen uit Engeland met rugwind, boven Nederland kwamen ze in een oostelijke stroming 

terecht, vandaar dat nu een deel van deze vogels aan de grond zit in onze regio. Met tegenwind vliegen is onvoordelig, de snelheid t.o.v. de 

grond wordt lager en de reistijd dus groter. In het verleden heb ik 2 maal de massale voorjaarstrek van de Engelse vogels via onze regio 

kunnen volgen. Goed het weerbericht volgen in de laatste week van februari en op juiste moment bij de Kerkdijk/Veluwemeer staan. 27-feb 

2007 gaf toen 179 overtrekkende Kleine zwanen in een uurtje, 24-feb 2008 zelfs 523 exemplaren op een mooie rustige zondagochtend. Kleine 

zwanen die toen vertrokken uit Norfolk (oost Engeland, samenstelling groepen en exact aantal bekend) konden toen 4 uur later boven het 

Veluwemeer opgepikt worden!! Vliegsnelheid t.o.v. de grond toen 75 km/h met een rugwindje van 3 m/s. Blijft leuk die zwanen!  

20:34 01-03-2011 

Evert Meijer  

Gisterochtend op de fiets naar school een zingende zanglijster! Wat een mooie zang weer na lange tijd!  

 

Vanmiddag net buiten Elspeet, zoals gewoonlijk, een steenuil. Nog leuker was een sperwer die op het dak van een huis zat en erg 'mak' was en 

op veilige afstand rustig bleef zitten!  

In een weiland liepen 3 zanglijsters. Aan de schotkamp groep van 40 kramsvogels.  

In het bos érg/te stil, in heel het stuk alleen een groepje pimpel- en koolmezen, alarmerende winterkoning en een zingende zanglijster! 

 

 
16:11 01-03-2011 

Dimitri  

Net buiten de regio maar in de pauze op mijn werk in Soesterberg de eerste overvliegende Boomleeuwerik!! Die heb ik nog nooit zo vroeg 

gehad! 

Het wordt dus echt weer lente!  

20:34 28-02-2011 

Martin Jansen  

Afgelopen week 25-02 De Dellen 1 Kleine Bonte specht, 2 Kruisbek. 

Vanmiddag nabij Veluwemeer een groep van 6 Appelvink, 10 Goudvink (6 man) en iets verderop opnieuw 5 Goudvink. 

Nabij de Elburgerbrug een groep van maar liefst 89 Grote zaagbekken.  

20:53 27-02-2011 

Adrie Hottinga  

Zondag 27 februari 2011 - omgeving Vorchten. 

Ganzenrondje Vorchten: 3680 Kolgans met vijf afgelezen halsringen(www.geese.org) 334 Grauwe gans, 154 Brandgans, 6 ad en 2 juv Kleine 

zwaan en 42 ad en 10 juv Knobbelzwaan. 

Op 26 februari rond 23.00 op drie locatie in Vorchten drie roepende Steenuilen.    

20:01 27-02-2011 

Wolbert Hermus  

Johan, ik heb die gans gisteren ook gezien. Net even opgezocht wat het kan zijn. De hybride Brandgans x Keizergans komt het meest in de 

buurt ervan. Op de volgende link zijn foto's ervan te vinden. 

http://waarneming.nl/soort/photos/21005?from=1980-01-01&to=2011-02-27&sex=&id_kleed=0&os=1&id_akt=0&licentie=0&page=1  

16:36 27-02-2011 

Johan Hettema  

Zojuist teruggekomen van Polsmaten; op de hoek Vreeweg-Randmeerweg, zit in het weiland een groep grauwe ganzen, met daarachter 

brandganzen en enkele kolganzen; een vreemde "eend" in de bijt: een grote gans, oranje poten, grijs (romp) met scherpe kleurscheiding naar 

zwart (borst) en onderkant hals (zwart), verder witte nek en kop. 
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Kwam langs zonder kijker en dacht op afstand in eerste instantie aan Indische gans; naar huis gegaan, scoop en camera opgehaald. Bleek dus 

geen Indische, en te groot voor sneeuwgans. Waarschijnlijk hybride? Graag jullie visie, zn kan ik een foto mailen. 

15:44 26-02-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag naar Polsmaten gegaan. Onderweg een zingende Wulp boven een weiland. Bij Polsmaten zo'n 10 Bonte strandlopers, veel Kievitten, 

Goudplevieren en 6 Bontbekplevieren op de zandplaat. Ook kwam er nog een Scholekster aanvliegen. Verder veel Pijlstaarten en Wintertalingen 

aanwezig.  

13:22 26-02-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Waskolk een groepje opvliegende Grote lijsters en een Klapekster die van boom naar boom vloog.  

20:56 25-02-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag Elspeter Bos ten westen van Elspeet 2 roepende zwarte spechten. Misschien zelfs 3 of 4 maar lastig omdat het geluid heel de tijd 

van andere hoek kwam. Soms was het duidelijk te horen dat de vogel zich al roepend verplaatste. Mooi het klu-klu-klu-ku-ku en langgerekt 

wjuuuuuuu. Ook leuk was een zingende matkop die ik voor het eerst in m'n leven hoorde! Of heb de zang wel gehoord maar nooit herkend:)!  

17:45 24-02-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag ondanks de mist toch gewaagd om bij de dodaarsweg wat leuke soorten te zien. De mist leek wat op te trekken en bij Harderwijk 

(links in de hoek van de Knardijk) waren de eenden goed te zien. De krooneenden al snel gevonden tussen het riet die er mooi uit kwamen 

zwemmen.  

 

 
 

Daarna richting Flevoland. Langs de Knarweg een zeer lichte buizerd, zag er leuk uit. Aan de dodaarsweg al snel een blauwe kiekendief en even 

later ook een ruigpootbuizerd! Deze mooi vliegend gezien en landde mooi net niet in de mist. Hier zat ook een torenvalk vrouwtje dicht langs de 

weg. Ook liep er een groep kraaien die we helaas te laat zagen en vlogen op. Snel afgekeken, had nog net op tijd een kraai met lichte rug, bonte 

kraai!! Voor mij een nieuw soort. Vloog helaas de mist in met alle kraaien... Toen bij de boerderij vloog een groep van zo'n 300 groenlingen. 

Vlogen rondjes en meende een forsere vogel er in te zien vliegen die ik later kwijt was en toen er vrij snel weer uitpikte. Kon dus goed een 

grauwe gors zijn maar geen kleuren gezien of geluid gehoord... Niet zeker dus.   Er vloog ook een ander groepje zangers rond waar ze net zo 

goed in konden zitten. Geen idee wat het waren... Erg jammer dat het steeds mistiger werd en zelfs de blauwe kieken en ruigpoten waren 

moeilijk te herkennen. Wel "grappig" was een kat die een holenduif greep!! Er vlogen allemaal veren rond en de duif wist te ontsnappen. Jammer 

voor de kat... 

14:50 23-02-2011 

Rob Compaijen  

Vanmiddag een Kraanvogel, boven 't Mulligen, richting noord.    

09:36 23-02-2011 

Evert Meijer  

Gisterochtend een rondje Elspeter Bos ten westen van Elspeet. Over heel het rondje veel zingende sijsjes, zwarte mezen, 1 roepende kruisbek, 

glanskoppen, matkoppen, kuifmezen, staartmezen, vooral in het dennenbos. Toen een stukje door een beukenbos waar heel veel boomklevers 

riepen, toen ik stopte vloog een keep vlak voor me op. Gave beesten! Ook riep hier een raaf. Toen ik weer verder fietste vlogen er nog drie 

kepen op met heel veel vinken. 

Heel het rondje ook super veel hakkende grote bonte spechten. Kortom, voorjaar! 

 

Gistermiddag toen ik bij een steenuil stond te kijken aan de rand van Elspeet vloog er een raaf over. Toen naar de Schapendrift waar wat 

kramsvogels vlogen. In het bos nog een groep mezen met kuifmezen, sijsjes, staartmezen. Op de heide eigenlijk niets, op een veldleeuwerik na 

die luid roepend overvloog, m'n eerste voor Elspeet dit jaar. 

 

Aan de stakenbergweg op 2 plaatsen steenuilen. In de weilanden, net als Christien, kieviten. Best grappig en ongewoon in Elspeet! In een spar 

zaten wat sijsjes te zingen. Verder richting de Veenweg boomkruipers, grote bonte spechten, goudhaantjes en staartmezen.  

20:09 22-02-2011 
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Christien Mouw  

Vanmiddag een vrouwtje Blauwe kiekendief laag boven de heidevelden van Staverden zien vliegen. Tevens een groepje van 12 Kievitten 

waargenomen, rustig fouragerend in de weiden aan de Schapendrift in Elspeet. Zo'n 30-tal Staartmezen luidruchtig zingend in bomenrij langs 

de Schapendrift. 

17:09 22-02-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag het bekende paartje Zeearend (broedpaar Zwarte meer) te zien nabij het Vossemeer. Langdurig rondcircelend boven het gebied.  

21:51 21-02-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag met Ank en Afke v.d. Beek in de Putterpolder op zoek geweest naar de Roodhalsgans. Geen succes. Ook geen Grutto's  in de Delta 

Schuitenbeek. Toen naar de Dodaarsweg gereden. Nog steeds veel roofvogels. Slechtvalk 1, Bl Kiekendief minimaal 5,Ruigpootbuizerd 2, 

Buizerd 4, Torenvalk 3 . Bonte Kraai 1. Bij de Praamweg 1 Klapekster. Op weg naar huis de eerste Goudplevieren 10 , net voor Plan Roerdomp.  

20:00 21-02-2011 

Evert Meijer  

Maar goed dat ik hem gekopieerd had, hij verdween namelijk weer! Hier dan nog een keer. 

 

15-02 Een sperwer jagend in een tuin. Hij dook een heg in waar die daarna op ging zitten. Erg gaaf op paar meter afstand. Ook een aalscholver 

overvliegend, 4 goudvinken, 60 sijsjes en een steenuil. 

18-02 vlogen er 2 kruisbekken over uit school.  

19-02 Na de excursie Lauwersmeer net buiten Elspeet nog een steenuil, leuke afsluiting! 

 

Vanochtend eerst naar het Uddelermeer, daar 2 waterrallen roepend. Helaas geen kleine bonte specht. Toen naar Staverden, onderweg wel 50 

boomklevers gehoord! Op een akker iets van 15 geelgorzen en 100en vinken! Overal waar je de verrekijker op zette had je wel een vink in beeld! 

Op het landgoed weinig, op een stel mooie wilde eenden na, die nou toch wel op hun mooist zijn!  

 

Weer geen middelste bonte specht. Weet niet of die er nog wel zit. Bij de plek die Kasper had ontdekt is afgelopen weekend ook nog gezocht 

maar ook niet gevonden! 

Ze moéten gewoon nog ergens zitten.... 

 

Langs de staverdentseweg in een weiland iets van 100 spreeuwen en 50 kramsvogels.  

Toen over de schapendrift waar wat sijsjes vlogen, zingende kuifmezen en zwarte mezen. 

 

Vanmiddag Polsmaten voor wat jaarsoorten als witte kwikstaart en kemphaan. Helaas geen van beiden gezien. Wel leuk waren erg veel 

meerkoeten, 1 vrouw nonnetje, 1 man grote zaagbek, 4 brilduikers. Allemaal erg ver op het water maar toch goed te doen met telescoop en 

volop zonlicht! Verder zat er eigenlijk niks. Ben toen de weilanden maar ingegaan. Daar zaten erg veel kieviten. Toen naar de groep ganzen. 

Helemaal afgezocht, maar zag niet echt iets leuks. Toen dichterbij gegaan net zover dat ze nét niet opvlogen. Na paar minuten had ik een 

toendrarietgans in beeld! Voor mij een welkome aanvulling op de jaarlijst!! Verschillende foto's gemaakt maar was eigenlijk nog te ver weg. In 

de groep zaten iets van 300 kolganzen, 250 brandganzen en er vlogen 4 grote canadese ganzen uit.   

Na een tijdje vloog alles wat links van het fietspad zat op, waaronder de toendrarietgans en gingen rechts van het fietspad achter de andere 

ganzen zitten. 
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21:55 20-02-2011 

Wolbert Hermus  

Vanavond na een etentje met m'n vriendin in Vierhouten even doorgereden naar Elspeet en na wat zoekwerk hoorden we ineens paar keer een 

harde schreeuw/krijs, een Kerkuil! Wat een bizar geluid, zo hard.  

21:43 20-02-2011 

Adrie Hottinga  

20-02-2011 ganzenrondje. Grote aantallen zijn vetrokken? Nog circa 3000 Kolganzen aanwezig en enkele honderden Grauwe ganzen omgeving 

Vorchten en Veessen.  Spectaculair in Werven/Wapenveld in de Ganzenweide zeven Kolganzen met halsringen bij elkaar; buitenkans. Blauwe 

reigers zijn aanwezig op de broedplaatsen in de Welsumerwaarden en de Katerstede. Wat gaan de Grote zilverreigers doen? Broeden in 2011 in 

de IJsseluiterwaarden? Ook vijf Nonnetjes in de Welsumerwaarden en een vrouw Havik die de nestplaats bezoekt.  

19:36 20-02-2011 

caro baars  

vanmiddag zat ik lekker op de bank en kon naar mijn eigen tuin kijken waar wel 15 mussen lekker aan de vetbollen zaten te eten toen ineens zo 

uit het niets(sinds de gemeente hier de plantsoenen gesnoeid hebben) ik had ze al die tijd niet meer gezien, ineens een stuk of 20 pestvogels 

aan kwamen vliegen en in de boom voor ons huis vlogen. 

blijft facinerend ze bleven ongeveer een kwartier zitten en vlogen toen weg richting de Nassaulaan. 

dacht eigenlijk dat ze verder getroken waren maar niet dus. 

ze zitten hier nog steeds in de buurt.  

18:38 20-02-2011 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de middag nog even een rondje gemaakt via de POW, Drontermeer en Vossemeer. Langs de Wijkerwoldweg bij Elburg een 

vrouw Blauwe kiek. Daar ook groepjes Knobbelzwanen met enkele dode vogels (3 ex. op een stuk weiland van 50x50 m....toeval?). In de POW erg 

veel brandganzen en kollen. Ook groepjes Kieviten en Goudplevieren. Grote afwezige in de polders tussen Elburg en Kampen was de Grote 

zilverreiger. Deze bleken met name langs de rietkragen van het Vossemeer te zitten, waar ik er bijna 30 telde. Hier ook een enorme zandbank 

met veel ganzen en daar omheen o.a. mooie aantallen Wintertalingen. Mijn eerste Grutto's waren ook ruim aanwezig: ik telde tenminste 65 

vogels, waarvan enkele opvallend rood gekleurd (IJslanders? zaten te ver weg voor zekerheid). Volgens een andere vogelaar waren rond de 

middag 2 Zeearenden gezien die over het bos weg vlogen. Op de terugweg ook nog zo'n 15 Grote zilverreigers tegen de rietkraag bij de 

Gelderse sluis.  

19:08 19-02-2011 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 19-2-2011 nationale WULPENTELLING 

Delta Schuitenbeek-west ca 530 WULPEN op twee  banken (ondiepten, net onder water)., ca 17.45- 18 uur. Er kwamen geen nieuwe wulpen 

meer aan,. 

In DS-oost, 17.30 uur, geen wulpen.  

Daar wel o.a. 3 wilde zwanen. 

17:56 19-02-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 390 Wilde zwaan (31 juv) en 146 Kleine zwaan (4 juv). 

Bij Hoophuizen grote groepen Appelvinken, ruim 40 geteld, maar meer aanwezig. Verder 5 Goudvink (eerder deze week in het Spijkbos ook een 

groep van 6), 1 Witgat. Bij Polsmaten al weer een groepje van 14 Witte kwikken. 
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Smalle deel van het Veluwemeer 4 Flamingo's. 1 ongeringde Europese, 2 Chilenen (ZV ringen, rood) en 1 niet op soort te brengen, ook met ZV 

ring (formaat en pootkleur van Euro, snavelpatroon van Chileen). 

17:24 17-02-2011 

Jaap Denee  

En alsnog de foto... (hoop ik): 

 

 
17:18 17-02-2011 

Jaap Denee  

Vanmorgen zaten in Hierden aan het eind van de ochtend twee Steenuilen heerlijk van het zonnetje te genieten... 

 

16:17 17-02-2011 

Dimitri  

Momenteel wordt er een afwijkende Wulp gezien bij Delta Schuitenbeek. 

Klinkt allemaal spannend maar lijkt me op dit moment toch een gewone die iets afwijkt van de standaard... 

 

check hier  

18:28 16-02-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Ketelmeerdijk 1 Ruigpootbuizerd (2kj). Visvijverweg 1 Smelleken. IJsselmeerdijk 1 man Middelste Zaagbek.  

15:09 16-02-2011 

Aad Bijl  

Gistermiddag op de Zwarte Kolk in Wapenveld een geoorde fuut (nog) in winterkleed  

21:01 15-02-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend IJsselmeerdijk-Flevocentrale 2 Middelste zaagbekken (man). Vanmiddag Vossemeer 1 adulte Zeearend (vrijwel zeker de bekende 

vogel met kleurring, kon deel code aflezen). Op de plaat 43 Grutto's en ca. 75 Bonte strandlopers.  

16:14 15-02-2011 

Wim Smit  

Vanmiddag een Roodhalsganstussen een onrustige gemengde groep Kol- en Brandganzen, 500? 

De gans zat tussen de Arkersteeg en de dijk. Aan het eind van de Delta Schuitenbeek zaten 125 Grutto's op een slikplaat. De eersten voor mij.  

08:17 15-02-2011 

Rob Compaijen  

Even off-topic, maar: Evert, blijf je enthousiaste verhalen op deze website zetten. Het werkt erg aanstekelijk!  

21:26 14-02-2011 

Evert Meijer  

Vanavond even naar de kerkuilen geweest. Het was niet echt super weer maar ja... 

Na een kwartiertje wachten had ik nog steeds niet gehoord en gezien dus draaide me om, om weer terug te fietsen. Toen ik nog geen meter had 

gefietst kwam naast me een kerkuil uit de tuin vliegen, hij vloog heel rustig voor me langs en verdween achter een huis. Ik had deze waarneming 

al betiteld als de mooiste kerkuilwaarneming ooit, toen na 2 minuten hij weer aan kwam vliegen. Hij vloog recht op een heg aan waar hij met zijn 

vleugels uitgestrekt, poten naar voren, in vloog!!!! Ik wist niet wat ik zag!! Hij tuimelde er weer uit en kwam toen recht op mij afvliegen!! 3 

meter voor mij zwenkte hij weer af en verdween weer in het donker... 

Ik wil niemand jaloers maken maar dit was toch echt ABSURD!!  

18:57 13-02-2011 

Gerda Doppenberg  

Vanmiddag rond 16.00 u op fietspad Mauritserf te Nunspeet een Pestvogel gezien! Voor het eerst in m'n leven. Hij/zij zat er rustig bessen te 

eten en wij konden kijken en foto's maken zoveel we wilden. 

 
14:31 13-02-2011 
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Wolbert Hermus  

Vanochtend ook naar Flevoland gegaan, maar ik voor de Witoogeend bij de Spijkvijver. Op de heenweg langs de Hullerweg gegaan en daar al vrij 

snel 21 Pestvogels, heerlijk in het zonnetje aan het foerageren. Al een tijdje niet gezien. Rond Doornspijk Wulpen, Kievitten en veel Roeken. Bij 

het Spijk m'n eerste zingende Zanglijsters.  

De Witoogeend al vrij snel gevonden, wel erg schuw. Daar ook 2 Dodaarzen. 

Op de terugweg cirkelden 5 Ooievaars boven de haven van Elburg.  

14:09 13-02-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend even naar de Dodaarsweg geweest voor de Grauwe gorzen. Stond er nog geen 10 minuten toen er 3 Grauwe gorzen opgejaagd 

werden uit het veld (vlak bij de weg) door een vrouw Blauwe kiek. Kwamen mooi roepend voorbij en gingen op 50 meter afstand in een boompje 

zitten. Vogels gingen uitgebreid zitten poetsen etc. Riepen regelmatig. Na 20 minuten doken ze het veld weer in. Ca. 20 jaar geleden nog een 

broedvogel van de randmeerkust tussen Elburg en Harderwijk, nu bijzonder.  

21:23 12-02-2011 

Adrie Hottinga  

SOVON - Ganzentelling 12-02-2011- traject binnendijks Terwolde/Wapenveld. 

Grote zilverreiger 7, Knobbelzwaan 126, Kolgans 24.347, Grauwe gans 1789, Canadese gans 2, Brandgans 221, Soepgans 2, Nijlgans 86, Smient 

47, Blauwe kiek i vr en Kievit 250. 

Concentratie is bij Veessen en Vorchten. 

Onbekend is waar de Blauwe kieken slapen die wij regelmatig zien. Vermoedelijk in het tichelgatencompelex Windesheim?  

21:02 12-02-2011 

Gert van Veldhuizen  

Als je in het veld bent om ganzen en zwanen voor SOVON te tellen, kom je natuurlijk regelmatig ook andere interessante dingen tegen. Zo 

'viel' er naast mijn auto, toen ik even stilstond om naar ganzen te kijken, een groep van meer dan 100 sijzen neer. Overal om me heen liepen en 

vlogen sijzen. Een prachtig gezicht! Toen de sijzen wegvlogen stapte ik uit de auto en daardoor vloog er een vrouwtje smelleken uit een boom. 

Ze ging een eindje verderop met gespreide vleugels en staart op een paaltje zitten om weer droog te worden na een regenbui. Later tijdens de 

telling zag ik nog een slechtvalk op een paal zitten. Ik telde tussen Nulde en Horst 132 kleine zwanen. Ook dat is niet slecht voor dat gebied. 

Kortom, een leuke dag gehad! 

17:23 12-02-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag een recordaantal Wilde zwanen op Veluwemeer, maar liefst 406 stuks. In totaal 33 juvenielen. Kleine zwaan 123 waarvan 10 jongen. 

Verder Oude Zeeweg 1 man Blauwe Kiekendief, in totaal 3 Witgatjes, een eerste vrouw Krooneend na de winter, opvallende groepen Grote 

Lijsters (totaal ca. 50. Op de diverse campings de bekende groepen Appelvinken. Ook een groepje van minimaal 6 Goudvinken.  

17:12 12-02-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag was het gelukkig weer droog. Aan de stakenbergweg vlogen ca. 85 kieviten over. 

Langs het fietspad, achter landgoed stakenberg, zat een goudvink, matkop, glanskop, boomklever, 20 goudhaantjes, 3 zwarte mezen. Allemaal 

luid zingend/roepend! Toen ik halverwege de heide fietste zag ik een rover vanaf de Westeindse heide vliegen, hij verdween achter boom en 

toen ik hem weer in beeld had bleek het een man blauwe kiekendief te zijn! M'n eerste pas voor 2011! Hij leek de stakenbergweg over te 

steken, een zoektoch leverde niets op, behalve dan een natte voet:(, het was ook zoó drassig! 

Niet één zanglijster gehoord of gezien, 't wordt tijd dat ze weer komen!  

20:15 11-02-2011 

Martin Jansen  

Het is februari: 

Vanochtend 8 Grutto's op de plaat in het Vossemeer.  

07:42 11-02-2011 

Sandra Hofman  

Gisteren ontving ik een sms: mijn dochter Sandra van vijftien was naar het Verdiplantsoen gefietst en zag er de Pestvogel! Dolenthousiast 

kwam ze thuis en heeft nu dus ook een waarneming voor deze site. Zij wel :-) . Geplaatst door Helma trouwens.  

15:16 09-02-2011 

Aad Bijl  

Vanmiddag, 13:30 uur, drie kraanvogels cirkelend boven centrum van Wapenveld. 

12:34 09-02-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Belvedérebos m'n 1e Zwarte mees en 2 Vinken die de vinkenslag aan het oefenen waren. Bij de Westeindse heide een 

Klapekster tp. Even later op de Stakenbergse heide vloog een Klapekster vlak voor me langs en ging vrij dichtbij zitten. Terwijl ik hiernaar aan 

het kijken was, hoorde ik een Grote Lijster zingen en vloog er een Veldleeuwerik over. Bij de Stakenbergweg een Kleine bonte specht en in het 

buitengebied van Elspeet zat een Steenuil lekker in de zon op een schuur.  

Over de hele tocht genomen heb ik uiteindelijk zo'n 20 Zwarte mezen gehoord.  

19:39 08-02-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend op weg naar school 1 klapekster. Op school in de pauze zaten er 3 putters in een els. 

 

Vanmiddag naar Nunspeet, onderweg m'n eerste zwarte mees dit jaar! Zat volop te zingen! In Nunspeet geen pestvogels. De lage struikjes waar 

ze paar keer in zaten te eten hebben ze helemaal afgesnoeid!!! Ze hebben nu alleen nog de besjes bij het Verdiplantsoen, daar zaten nu iets van 

5 goudvinken. 

 

Daarna gelijk door gefietst naar Polsmaten. Daar was het best gezellig! 2 grote zaagbekken, 2 kleine zwanen overvliegend, 50 wilde zwaan, 20 

nonnetjes, 3 brilduikers, 70 kieviten (helaas geen bonte strandlopers), 40 bergeenden, vlak voor de hut 1 kuifeend, 1 fuut, 10 meerkoeten, 20 

wilde eenden. 

Ook flinke partij ganzen, 750 kollen, 100 brandjes, 20 grauwes en 8 grote canadezen. 

 

Nu een keer een andere foto dan van een pestvogel! 
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19:05 08-02-2011 

Martin Jansen  

In de namiddag Veluwemeer maar liefst 323 Wilde zwanen en 73 Kleine zwanen. Tussen de Kleine zwanen 1 geringd exemplaar welke zaterdag 

nog in de Eempolders zat nabij Baarn.  

15:57 08-02-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 15:30  slechts 1 Pestvogel aan het fourageren in een bessenstruik aan de Hullerweg, om 15:40 5 Goudvinken aan het fietspad 

verdiplantsoen in Nunspeet  

09:12 08-02-2011 

Caro Baars  

vanmorgen om kwart over8 hoorde ik de pestvogels al weer en ja hoor keek uit mijn keukenraam en daar zaten er weer een stuk of 20 

20:55 07-02-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag aan de bosrand in een tuin erg veel vogels. Ongeveer 30 ringmussen, 25 groenlingen, 5 vinken, 3 sijsjes (mooie mannetjes), 3 gaaien, 

40 koolmezen, 10 pimpelmezen (veel minder dan koolmezen), en 1 glanskop. Het resultaat van veel voeren... 

In de weilanden 6 holenduiven en stuk of 20 houtduiven. Ook vlogen er maar liefst 13 kolganzen over!!  

15:08 07-02-2011 

jan nijendijk  

2 ijsvogels Weibeek Stadsweiden  

14:48 07-02-2011 

Caro Baars  

net een rondje met mijn buurvrouw gelopen en mijn hond en inderdaad er zitten een stuk of 20/21 pestvogels steeds langs het fietspad en op 

het prins Mauritserf en we hebben 2 goudvinken gezien en een 20 tal sijsjes helaas kwam er een buizerd over en was alles ff verdwenen maar 

net zaten toch de pestvogels weer in de boom en nog een paar mooie foto's kunnen maken. blijft gaaf!!!  

12:36 07-02-2011 

Caro Baars  

zojuist om half1 weer ongeveer 20 pestvogels in de bekende boom bij de parkeerplaats op het prins Mauritserf gezien nu weer weggevlogen. 

maar ze zitten er dus nog steeds.  

15:52 06-02-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag ook weer even naar het Veluwemeer gegaan. Nu bij de landtong bij Hoophuizen gezeten. Hiervandaan tientallen Nonnetjes, 

Brilduikers en Grote Zaagbekken voorbij zien vliegen en ter plaatse in het water. Het vreemde vond ik dat ze allemaal tegen de wind in vlogen.  

Geweldige show dus met deze wind! 

13:20 06-02-2011 

Adrie Hottinga  

2 februari 1 Goudvink Veessen en twee Appelvinken bij sportpark Veessen; 1 Blauwe kiek vrouw Zijbroek Vorchten; 1 pr Havik kekkerend - 

Zijbroek Vorchten.  

5 februari 1 Smelleken - Zijbroek Vorchten 

6 februari Omgeving Vorchten/Veessen: Nijlgans 78; Toendrarietgans 10; Grauwe gans 447; Brandgans 381; Canadese gans 1; Soepgans 8; 

Kolgans 18.065; Ooievaar 2; Blauwe kiek vr 1; Grote zilver 10. 

Halsringen Kolgans zie www.geese.org  

11:20 06-02-2011 

Wolbert Hermus  

Net bij Polsmaten geweest en daar o.a. 40 Nonnetjes, ook redelijk veel adulte man. Ook grote groep Grote Zaagbekken. Tussen de kievitten zag 

ik kleine steltlopertjes lopen, dit bleken 15 Bonte Strandlopers te zijn. Ze waren constant aan het rondlopen en zaten ook vaak achter het 

rechter eiland.  

20:14 05-02-2011 

J. Vreekamp  
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19:59 05-02-2011 

J. Vreekamp  

Nog 1tje van vorige week dan: 

 
19:57 05-02-2011 

J. Vreekamp  

Vanmiddag bij bad hoophuizen niets te zien, daarna naar praamberg geweest, ook niets gezien. Denk dat het aan de wind lag.  

22:10 04-02-2011 

Jan v. d. Hardenberg  

Vanmiddag langs het fietspad tussen het Verdiplantsoen en het Prins Mauritserf in Nunspeet geweest en daar zaten heel veel Goudvinken en 

een Appelvink. 

Dacht ook even een pestvogel te zien maar die was snel weg.  

20:58 03-02-2011 

Jaap Denee  

Ha Evert, dan heb ik je net gemist... ben om 14:30 uur vertrokken. 

 

Deze vogel zat langs de Schubertstraat in de Cotoneasters op enkele meters naast mijn auto. Ik kreeg de vogel niet meer volledig in beeld, zo 

dichtbij zat ze: 

 

 
20:30 03-02-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Oldebroekerweg nabij Biddinghuizen 1 Bonte Kraai.  

20:23 03-02-2011 

Evert Meijer  

Ja, dat heb ik ook wel eens dan verdwijnt die... vreemd!! 
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Vanmiddag had ik een "vrije" middag. De pestvogels waren afgelopen dagen niet meer gemeld maar wou toch een gokje wagen. In Elspeet zat 

nog een vrouwtje goudvink en een steenuil op schuur.  

Toen ik de Schubertstraat in fietste zag ik al wat vogels in een boom zitten... En ja hoor!! ca. 30 pestvogels! Weer enorm genoten:)!!  

Hier ook 2 appelvinken, 6 goudvinken, 20 sijsjes. Toen vloog in één keer alles op, op de goudvinken na die wel helemaal verstarden, 30 

pestvogels en 1 appelvink die eerst tussen de pestvogels vloog, allemaal sijsjes, duiven! Waarschijnlijk vloog er een sperwer ofzo over. In de 

buurt nog een beetje gezocht. Kwam toen bij slootje waar tussen de wilde eenden een meerkoet zwom en even later 2 waterhoenen! Toen weer 

teruggefietst waar de pestvogels weer langs het fietspad zaten. Daar onder andere deze foto gemaakt:  

 

 
 

Op de terugweg op de hei bij Vierhouten een klapekster, die vanaf de Noorderheide kwam vliegen.  

19:46 03-02-2011 

Jaap Denee  

Vreemd, ik heb zojuist geprobeerd een waarneming hier in te voeren en hij verdwijnt volledig zodra ik op versturen druk... Nogmaals: 

 

Vanmiddag rond 14:00 uur zaten er nog steeds ca. 20 Pestvogels langs het fietspad tussen het Verdiplantsoen en het Prins Mauritserf in 

Nunspeet. Hier zaten ook twee Goudvinken (1m, 1v). 

 

 
20:22 01-02-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag steenuil op schuur rand Elspeet. Aan de schapendrift (bij camping) een kramsvogel. Bij het vennetje wat staartmezen. In het bos 

wat kuifmezen, grote bonte spechten, boomkruipers en 2 goudvinken roepend. Verder erg stil en mistig... 
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De pestvogels zijn weg uit nunspeet...?? 

Vandaag i.i.g. nog niet gemeld. Wel in Zwolle waar er 11 zijn gezien, voor degenen die ze echt nog moeten zien!! 

17:22 01-02-2011 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 277 Wilde zwaan (7 juv) en 29 Kleine zwaan (3 juv).  

10:58 31-01-2011 

Helma Schoonhoven  

Afgelopen vrijdag de 28e gezocht naar de Pestvogel aan het Verdiplantsoen, maar dus blijkbaar verkeerd gezocht! Helaas. Wel enorm veel 

sijzen gezien, zeker 15. Volgende keer toch maar kiezen voor de fiets. Kun je makkelijk overal tussendoor.  

21:48 30-01-2011 

Adrie Hottinga  

Op 30 januari omgeving Vorchten: 

Kolgans 9350 ex - i adult met lichtgroene halsring H 15 - zie ook www.geese.org; Grauwe gans 645 ex; Brandgans 75 ex; Canadese gans 38 ex; 

Nijlgans 102 ex; Keizergans 1 ex; Knobbelzwaan 57 ex; Wilde zwaan 25; Kleine zwaan 11 ex en 1 Blauwe kiek vrouw en zeer opvallend geen 

Ruigpootbuizerds.  

20:05 30-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag 13:30 uur 1 Ruigpootbuizerd Kamperhoekweg nabij Swifterbant jagend boven een niet geoogste akker.  

15:56 30-01-2011 

Louw den Besten  

vrijdag 28 jan.  rond 15.30 1 klapekster op de Elspeetse heide, langs fietspad Elspeet- Stakenberg. zat in een boom langs het fiets pad, vloog 

op door mijn komst met de kenmerkende golvende vlucht verder de  hei op.  

14:48 30-01-2011 

Jan Janssen  

Tegen 13.00 uur een groep van ca. 30 pestvogels aan het Prins Mauritserf, helaas vlogen ze vrij snel weer weg en heb ik ze niet meer 

teruggevonden. Daarnaast langs het fietspad bij het Verdiplantsoen appelvinken, enkele goudvinken en twee sijsjes.  

13:29 30-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend ook weer even langs de Pestvogels gegaan, nu een groep van 32 geteld. Eerst zaten ze rustig bomen in een boom bij de Hullerweg, 

later konden we ze vinden bij de Beethovenlaan. Ze waren een stuk rustiger dan gisteren.  

10:01 30-01-2011 

caro baars  

voor de liefhebbers die ze gisteren niet gezien hebben 

 

de pestvogels zitten er weer niet in zulke grote getalen op het moment als gister maar zekers 20 heb ik er net al weer geteld 

 

maar de besjes raken in dit stuk aardig op dus ze zullen weldra verder trekken. 

 

wederom zitten ze weer bij de prins mauritserf/ verdiplantsoen 

21:25 29-01-2011 

Johan Hettema  

Rond de middag met vele anderen bij de pestvogels gaan kijken aan het Pr Mauritserf; later op de middag via Doornspijk, Elbuirg retour 

Nunspeet gegaan: op een heg bij een boerderij een sperwer fraai van dichtbij kunnen zien; en een juv wilde zwaan in groepje knobbelzwanen in 

Doorspijk nabij Veluwemeer. Aan de Oude Zeeweg veel vluchtactiviteit van gr gans en kolganzen.  

17:24 29-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag Staverden 110 wilde eenden. Verder niets bijzonders. 

Op de terugweg 4 buizerds, 30 kramsvogels. Aan de Veenweg roepende en hakkende zwarte specht (zie waarneming.nl voor foto's) Ook leuk 

was een havik die over kwam vliegen en alle mezen deed alarmeren. Op 3 plekken steenuil op schuur.  

16:29 29-01-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 335 Wilde zwanen. Hierden Oostermheen 1 man Ruigpootbuizerd.  

16:24 29-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend ook genoten van de groep Pestvogels, ik kwam zelf niet verder dan 35. Soms leken het wel mussen, hoe ze met z'n allen uit de lage 

struikjes vlogen. Vanmiddag nog x gezocht, maar toen niks gevonden.  

Bij camping Hoophuizen Koperwieken, Appel- en Goudvinken en een Grote Mantelmeeuw.  

14:58 29-01-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag ook volop genoten van de mooie groep Pestvogels in Nunspeet. Ik vond de vogels rond de middag aan het Prins Mauritserf, waar ze in 

een plantsoen erg mooi te bekijken waren. Er zaten meerdere kleinere groepjes van totaal minimaal 25 vogels. Later vloog de hele groep naar 

het bekende plantsoen dichtbij het Verdiplantsoen. Daar was het wat drukker en waren de vogels schuwer. Al met al zeer fraai gehoord en 
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gezien. Ook kon ik nog enkele foto's maken, zoals deze op de eerste locatie: 

 
13:16 29-01-2011 

Jochanan Vreekamp  

Kom net terug van het pestvogelparadijs in Nunspeet. Rond de 40 pestvogels ter plekke. Ze lieten zich van zeer dichtbij (op ooghoogte) zien. 

 
12:34 29-01-2011 

Evert Meijer  

Om 9 uur kreeg ik sms'je dat er 15 pestvogels in nunspeet zaten... (dank hiervoor!) 

Om half tien stond ik er dan ook, helaas waren ze weg! Gelukkig na 5 minuten zat er maarliefst 1 exemplaar bij het Verdiplantsoen, samen met 

Jochem en later Wolbert leuk gezien, maar het waren er nog geen 25. Hier ook een paar appelvinken en stuk of 5 goudvinken en sijsen. 

 

Na half uur zoeken fietste ik weer terug over het Prins Mauritserf waar opeens iets van 30 pestvogels in een boom zaten! Snel Jochem 

geroepen en we telden er al snel 35-40! Enorm genoten! Ook Caro (de ontdekker) was er en later Lubbert Franken. Om 11 uur nog ter plaatse 

helaas was mijn camera vol. Heb gelukkig toch nog iets van 300 pestvogelplaatjes gemaakt! moeilijk kiezen welke up te loaden, meerdere foto's 

op waarneming.nl 

 

Hier een plaatje (van 4 meter afstand genomen:)!!) 
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09:38 29-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmorgen 9.00 uur 29 Pestvogels eerst aan het Prins Mauritserf vedeeld over 2 bomen later aan de Hullerweg ook in 2 bomen (zie foto's 

waarneming .nl)  

09:11 29-01-2011 

Caro Baars  

Vanmorgen tegen 9uur zaten er al weer meer dan 15 pestvogels in dezelfde boom als gisteren. 

was vergeten te melden dat dit in Nunspeet is en wel aan de prins mauritserf. 

heb al weer een mooie foto kunnen maken.  

23:30 28-01-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij smalle deel Veluwemeer een grote groep Appelvinken, 40 tot 50 exemplaren. Vanmiddag op weg naar werk een 

Ruigpootbuizerd (Visvijverweg) en een vrouw Blauwe kiek (Kamperhoekweg).  

20:30 28-01-2011 

caro baars  

vanmorgen zeker 25 pestvogels gezien bij ons achter bij de parkeerplaats heb er drie foto's van gemaakt ze zaten heerlijk te genieten van de 

zon was een geweldig gezicht af en toe gingen ze met zijn allen naar een boom bij ons voor in de speeltuin maar keerden regelmatig terug naar 

de boom bij ons achter. 

ik heb dit ook gemeld bij de vogelbescherming 

heb ze de afgelopen weken al meerdere keren gespot alleen sinds gisteren in zulke grote getalen  

19:31 28-01-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen met Ard naar de Dodaarsweg geweest. 't Zelfde patroon als op 20/01. Minstens 3 Ruigpootbuizerden, Bl.Kiekendief 4,Torenvalk 3. 

Een grote groep Groenlingen ,Holenduiven en wat Kraaien. Op de terugweg vloog een adulte Zeearend in de omgeving van de Kleine Praambult, in 

de struiken 2 Klapeksters. Dat alles bij prachtig ,zonnig winterweer.  

14:43 28-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 14:30 uur 7 Pestvogels begin fietspad Mauritserf( Nunspeet) en een Appelvink en Twee Goudvinken .  

13:22 28-01-2011 

Dimitri  

Vannochtend toen ik in mijn auto stapte om naar mijn werk te rijden vlogen er 2 Raven luid roepend over richting binnenstad Harderwijk. 

Eerste keer voor me dat ik die beestjes in hartje Harderwijk zie...  

21:26 27-01-2011 

Gerard van Dijk  

Vandaag 27/1/2011 ca 17.30 uur  7 grote zilverreigers in "De Driehoek" (met veel SBB-grond) in polder Arkemheen.  

16:17 27-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Visvijverweg O-Flevo 1 Ruigpootbuizerd (1e winter) jagend boven een akker. Daar ook een vrouw Blauwe Kiekendief.  

17:00 26-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op de Westeindse heide een Klapekster rustend. Vanaf de uitkijktoren bij de Stakenbergse heide zag ik 2 Raven voorbij vliegen. 

Bij het ven (Stakenbergse heide) was een Klapekster aan het bidden.  

20:48 25-01-2011 

Lubbert Franken  

Eind van de middag nog even een rondje 't Hul Nunspeet 3 goudvinken Verdiplantsoen en een Grote Bonte Specht aan fietspad tussen 

Oranjelaan en Hullerweg, de Pestvogels de laatste dagen niet waargenomen.  

20:27 25-01-2011 

Evert Meijer  
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Zaterdagmiddag 1 steenuil op schuur net buiten Elspeet. 

 

Gistermiddag én vanmiddag 1 klapekster op zelfde boompje  op de hei tussen ELspeet en Uddel. Gisteravond 1 roepende kerkuil. 

 

Vanmiddag aan de schotkamp iets van 200 kramsvogels met spreeuwen en 1 buizerd. De kramsvogels zijn eindelijk weer terug na de sneeuw!! 

Verder op 2 plekken een steenuil. 1 havik vloog over aan de stakenbergweg.  

17:34 24-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polder Oosterwolde, Kamperveen etc. 6 Blauwe Kiekendief, 3 ad man, 3 vrouw of 1e winter. Verder ca. 35 - 40 Buizerds, 2 

Torenvalken.  

12:09 24-01-2011 

Erik Beek  

Zondag 23-01-2011 bij ons in de tuin Appelvink een paar uur bij ons in de tuin. Op een gegeven moment 2 m vanaf de schuifpui. Winterkoninkje 

en veel koolmezen en pimpelmezen, 3x vlaamse gaai, 2x ekster.  

20:20 23-01-2011 

Adrie Hottinga  

Zondag 23-01-2011 tijdens tuinvogeltelling 1 Kleine bonte specht in de boomgaard, Kerkweg 10 Vorchten. KNNV Epe en Heerde organiseert 

ieder jaar een roofvogeltelling in Epe en Heerde, Vandaag 23-01-2011 samen met Gerritt-Jan van Dijk telling verricht. In de omgeving Veessen 

en Vorchten spectaculier aantal Buizerds: 57 ex. Ook 13 Grote zilverreigers en 1 Blauwe kiek vrouw; 1 Sperwer en 3 Toerenvalken. Slechts zes 

Blauwe reigers! 

17:42 23-01-2011 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 276 Wilde zwanen (geringde vogel blauw 6C39) en 7 Kleine zwanen. 

Hierden Oostermheen 1 Ruigpootbuizerd.  

14:54 23-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 12:30 uur een wandeling gemaakt op t'Hul in Nunspeet en nog even over het fietspad nabij het Verdiplantsoen gelopen, daar nog 

steeds 2 Pestvogels en nu ook 5 Goudvinken fouragerend in de struiken. Als je de vogels rustig benaderd dan kun je er erg dicht bij komen ( 10 

m.) en eventueel een foto maken.  

14:05 23-01-2011 

Gerard van Dijk  

Vandaag zo. 23-1-2011 graslanden achter Oldenaller tussen Diermense weg en A28 

- ca 300 brandganzen (niet eerder hier gezien i.t.t. grauwe en kol; wel zitten +/- zulke aantallen vaak in de Putter polder tussen Arler steeg en 

zeedijk).  

- ruwweg 150 kolganzen 

- 1 grote zilverreiger vlakbij A28 

Jarenlang zater hier ook een paar honderd kleine zwanen, maar dat is al weer een paar jaar voorbij.  

12:12 23-01-2011 

Lubbert Franken  

Zojuist 2 Pestvogels op de bekende plek in Nunspeet  

21:06 22-01-2011 

Adrie Hottinga  

Zaterdagmorgen 22-01-2011: Vorchterenk 1 Appelvink roepend in essensingel, 1 Blauwe kiek vrouw en 52 Nijlganzen op gecultivaterde 

aardappelakker.  

16:17 22-01-2011 

Wolbert Hermus  

Voor de exacte Klapeksterlokaties zie waarneming.nl.  

16:16 22-01-2011 

Wolbert Hermus  

Zo, kom net terug van fietstocht van 70 km. Gedaan in het kader van de Klapekstertelling en ik heb maar liefst 8 Klapeksters gezien! 

Bij Landgoed Welna, Greveld, Elspeetse heide (bij nepgrafheuvel), Noorderheide, Elspeetse heide (bij het ven), paar minuten later zag ik er 

nog 1, die was aan het bidden. Die bij het ven kon ik ook nog zien. Vlakbij de plek waar de G.K. van de zomer vaak zat, zat nu dus ook een 

Klapekster en de laatste zag ik bij het Hulshorsterzand. Al met de al de pijn en moeite waard.  

Verder bij het Hendrik Mouwenveld 2 Raven die prachtig tegen elkaar aan het 'zingen' waren en bij de Westeindse heide vlogen 2 Raven over. 

Bij de Waskolk en de Westeindse heide had ik vandaag 0-waarnemingen van de Klapekster.  

14:58 21-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 13:30 uur 3 pestvogels en om 14:30 uur 5 Goudvinken ( 2 man, 3 vrouw ) en 1 Appelvink aan het Verdiplantsoen in Nunspeet  

20:05 20-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school voor de verandering een klapekster op dezelfde plek als gister en eergister!! Leuk dat die heel de tijd het zelfde boompje 

kiest! 

 

Had heel de middag vrij, eerst naar steenuil gezocht omdat ik die nog niet echt super op de foto had, de zon scheen dus... 

Op de eerste de beste schuur buiten Elspeet zag ik een steenuilenkopje, ben er heen gelopen. Na een poosje kwam er een tweede kopje bij en 

vloog de één weg. Na een zoekpoging zag ik hem in een eikenboom zitten. Er liep iemand langs maar de steenuil bleef rustig zitten... Ben er ook 

maar onder gaan staan om een paar foto's te maken, de afstand was misschien 3 meter!! Absurd! Hier 2 plaatjes: 
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Daarna naar de schapendrift waar een groep van 30 sijsjes overvloog. Op de hei een raaf die vooral vliegend leuk te zien was! 

Ondertussen kwamen er ook nog 3 vrouwtjes edelherten voorbij rennen die ik even later bij een vennetje in het bos weer tegenkwam. (had 

verwacht dat ze daarheen zouden gaan wat bleek te kloppen:)!) 

In het bos redelijk wat goudhaantjes en kuifmezen. Ook leuk was een kruisbek die overvloog en luid roepend ergens landde, op het geluid 

afgefietst toen ik een groepje hoorde roepen. Zaten er dus meer, toen ik er heen liep zag ik een man kruisbek ontzettend mooi bovenin larix! 

Een super geslaagde middag met de nodige leuke foto's! 

19:29 20-01-2011 

Wim Smit  

Vanmorgen naar het roofvogelfestival langs de Dodaarsweg geweest. Op het stoppelveld parallel aan de A6 was het prachtig vogelen. Er zaten 3 

Ruigpootbuizerden, enkele gewone Buizerden. Bl.Kiekendief 4, Torenvalk 3. Slechtvalk 1. Heel mooi was 1 Bonte Kraai, al heel lang niet gezien in 

de polder. Op het veld zaten heel veel Hout- en Holenduiven, Sreeuwen en een groep Leeuweriken.  

18:36 20-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Haelbergheide - De Dellen 1 Klapekster.  

16:35 20-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 15:45 uur nog even in de buurt rondgekeken en langs het Zwolsewegje 6 Pestvogels en even later 2 Pestvogels Verdiplantsoen dus ze 

zijn nog in de buurt.  

20:46 19-01-2011 

Evert Meijer  

Ik begin het te snappen... 

Heb de foto op de link waar ik hem vandaan heb gehaald verwijdert. Nu kan die hem niet meer vinden en is de foto weg...  

Zal de waarneming nog een keer invoeren en nu laten staan:) 

Sorry voor de kruisjes en lege vakjes!! :( 

 

 
19:38 19-01-2011 

Evert Meijer  
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SORRY! Het ging weer 's mis! Ik hoop dat die het nu goed doet! 

Het is wel een schitterend beestje! 

 

19:23 19-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school in precies hetzelfde boompje als gisteren een klapekster.  

Aan de stakenbergweg zat een steenuil op een schuur. 

 

Lubbert Franken had mij gevraagd om een foto van de pestvogels op de site te zetten, deze foto is van maandag: 

 

18:25 19-01-2011 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 169 Wilde zwaan (4 juv) en 35 Kleine zwaan (4 juv). 

Hierden-Oostermheen 1 onvolwassen kleed man Ruigpootbuizerd (3 kj?, enkele dunne staartband boven de brede eindband). Prachtige vogel. 

Ellerstrand 3 Goudvink (opvallend talrijk de afgelopen periode).  

01:11 19-01-2011 

Martin Jansen  

Afgelopen middag 13:15 uur een Ruigpootbuizerd biddend boven Greppelveld nabij Elburgerbrug. Flevoland lijkt "vol" met Ruigpoten te zitten, 

zie er nu in een paar weken meer dan de afgelopen 5 winterseizoenen bij elkaar.  

20:58 18-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school, op de hei tussen Elspeet en Uddel een klapekster.  Vanavond Stakenbergweg roepende steenuil.  

16:12 18-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag een man Goudvink aan het fietspad tussen Oranjelaan en Hullerweg Nunspeet, de Pestvogels vandaag niet gezien in de wijk.  

22:07 17-01-2011 

Michiel de Vries  

Gistermiddag met het mooie weer nog een rondje gefietst over het Beekhuizerzand of er nog klapeksters zaten. Deze zaten er jammer genoeg 

niet. 

Op de terugweg door het Leuvenumse bos een roepende kleine bonte specht en roepende goudvinken. Toch leuk voor een zondagmiddag.  

21:23 17-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag op een schuur in Elspeet ook nog een steenuil. Om kwart voor 3 zat die er en om kwart over 4 nog.  

Vanavond (om de pestvogeldip goed te maken!) naar de kerkuilen geweest om te kijken/luisteren of ze al riepen. Na tien minuten niets gehoord 

te hebben hoorde ik voor me een tak kraken, toen ik keek vloog er een kerkuil voor me uit over de weg!! Hij vloog over een weiland maar helaas 

heb ik geen nachtogen.... 

Toen stukje over de Stakenbergweg gefietst waar ik het geluid van een steenuil na deed. Gelijk hoorde ik er eentje naast me en eentje een 

stukje voor me terugroepen! Wel grappig dat er 2 er pats bovenop reageren! Ze bleven nog een tijdje door roepen niet wetend dat een mens ze 

voor de gek hield:)  

18:18 17-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag zag ik tijdens m'n werk op sHeerenloo een groepje van 5 Goudvinken. De gehele winter altijd wel een paar te zien, maar nu dus een 

wat grotere groep.  

16:57 17-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school gelijk naar Nunspeet gefietst om de pestvogels te zien. Helaas waren ze tot mijn grote verbazing, NERGENS!!! Van 3 uur 

tot kwart voor 4 heel de wijk 3x doorgefietst maar geen spoor van ze!! Wel nog 2 "vogelaars" die ze hadden gehoord maar niet konden vinden, 

het bleken kanaries in een voilère te zijn.... 

Wel leuk waren de 50 sijsen die luid zingend door de elzen trokken.  

16:19 17-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag op weg naar werk bij Swifterbant 1 Slechtvalk, Visvijverweg 1 Ruigpootbuizerd.  

14:38 17-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 14:00 uur tot 14:30 uur 17 Pestvogels aan het fietspad nabij Verdiplantsoen en een groep van ongeveer 40 Sijzen  

12:03 17-01-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend 9 Pestvogels, nabij Verdiplantsoen Nunspeet. 

Vogelrijk buurtje daar, 6 Goudvinken, 2 Appelvinken, Sijzen, Groenlingen etc. Ook af en toe al een zingende Zanglijster. 

Polsmaten 126 Wilde zwanen, smalle deel Veluwemeer nabij de Klink 12 Wilde zwanen en ook 12 Kleine zwanen. Waterstand is hoog.  

21:55 16-01-2011 

Adrie Hottinga  

Op zondagmorgen 16 januari 2011 rondje Wapenvelderbroek - Vorchten één Sneeuwgans in groepje Kolganzen ter hoogte van Vorchtenwaarden 

binnendijks. Ook nog drie halsringen van Kolganzen afgelezen. Weer opvallend veel Brandganzen in het binnendijks gebied. Zie bericht van 

gisteren voor aantallen. Ijsseluiterwaarden bereiken morgen de hoogste waterstand.  

21:24 16-01-2011 

Gerard van Dijk  

Op 7/1/2011 aan het fietspad op de rand van het sportpark Luxool (Nijkerk) en het kleinschalige landschap daarachter (kampenlandschap) 1 

goudvink man. Ik zie die zelden.  

21:19 16-01-2011 

Gerard van Dijk  

Op 30/12 aan het begin van de Bloemendaalse weg bij Nijkerk (bij tennisbaan, rand bebouwde kom) een ijsvogel aan een van de weinige open 

liggende sloten. 

 

Hoewel de notitie van de data zoek is, in dezelfde periode een grote zilverreiger in de openliggende sloot aan de andere kant van de B. weg 

(fraai wegvallend tegen de sneeuw) en een grote zilverreiger aan open water onder parkbos van landgoed Salentein.  
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21:16 16-01-2011 

Gerard van Dijk  

Op 31/12 werd zeer zwaar vuurwerk afgeschoten pal naast de schuur met het paar steenuilen nabij de gemeentegrens Putten-Nijkerk. Tot mijn 

verrassing zat er op 3/1/2011 al weer een steenuil te zonnen om 11.30 uur. Een paar dagen later een paring(spoging) op het dak.  

21:13 16-01-2011 

Gerard van Dijk  

Zondag 16/1/2011 Delta Schuitenbeek-west  ca 17.15 uur ruim 200 wulpen op de slaapplaats (en meer nog rondvliegend). Al het ijs was nu weg 

en het water stond hoog, ondanks de felle westenwind (wat oostwaartse afwaaiiing zou moeten geven). Alle zandbanken stonden onder water en 

de wulpen stonden tot hun buik in het water of zwommen wellicht echt. 

 

Tussen Steenen Kamer en Putten een roepende steenuil op de schoorsteen van een huis.  

15:30 16-01-2011 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen veel inkomende groepjes ganzen, vanaf Elburg richting de polder Oosterwolde. In de polder vanmiddag een paar duizend ganzen, 

gemengde groepen Kollen en Brandjes. Verder een vijftal Grote zilverreigers. Helaas opnieuw weinig roofvogels hier.  

14:50 16-01-2011 

Gert de Vos  

Een ruigpootbuizerd bij Veessen, Rottenbroekseweg.  

10:25 16-01-2011 

Wolbert  

Pestvogels zitten er weer. Minimaal 16. Zitten nu bij fietspad die begint bij Oranjelaan.  Erg beweeglijke club.  

22:20 15-01-2011 

Adrie Hottinga  

Zaterdag 15 januari midwinter watervogeltelling SOVON verricht . Samen met Gert Prins Wapenveld/Terwolde binnendijks gebied geteld. 

Zeer spectaculair! 

Ooievaar 3, Grote zilverreiger 18, Knobbelzwaan 189, Wilde zwaan 30 ( 1 blauwe halsring OE48- verblijft sinds begin december ten noorden van 

Wijhe) Kolgans: 26.557 (vier halsringen afgelezen), Toendrarietgans 187, Grauwe gans 3215, Canadese gans 1, Brandgans 364, Soepgans 12, 

Nijlgans 153, Indische gans 1, Magellaangans 1, Bergeend 1, Casarca 2, Slechtvalk 1 en twee Raven. 

Wie ganzen wil spotten! het Wapenvelderbroek scoort hoog met circa 9600 ganzen en ook omgeving Oene/Nijbroek scoort met circa 10.000 

ganzen (de hotspots). In de omgeving van de Veluwsedijk richting Nijbroek is een verzopen maisveld waar de Toendrarietganzen en Grauwe 

ganzen zich tegoed doen aan maiskolven, maar waar ook circa 170 Holenduiven pleisteren.  

Ook het aantal pleisterende Grauwe ganzen is ten opzichte van voorgaande jaren spectaculair.  

18:53 15-01-2011 

Evert Meijer  

Sorry, op het adres van de foto stond http:// een keer te veel! 

 

hier nog een keer!   

18:50 15-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Nunspeet voor Pestvogels, helaas had ik niet eerder de kans van de week en bleek het te laat te zijn, ze waren weg! Wel leuk 

was een appelvink en een vrouwtje goudvink. Overigens een zeer geschikte plek, voedsel genoeg voor Pestvogels lijkt me!! 

 

Bij polsmaten overvliegende zilvermeeuw, knobbelzwanen, 30 wilde zwanen, 2 kleine zwanen, 15 bergeenden, 1 grote zilverreiger, 3 meerkoeten, 

20 smienten, 10 pijlstaart, 10 non, 30 wilde eenden, 1 brilduiker (Allemaal in dezelfde groep eenden) Op de strekdam een pontische meeuw en 

een aalscholver, er kwam een grote zaagbek man aanvliegen die vlak voor de strekdam landde. Al met al best geslaagd!  

16:27 15-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag op terugweg vanuit werk aan de Ketelmeerdijk in O-Flevo 2 Ruigpootbuizerds. Een ad. vrouw en een 1e winter.  

15:38 15-01-2011 

J. Vreekamp  

Zie hier een mooie rpb.  

15:38 15-01-2011 

J. Vreekamp  
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Vorige week zaterdag ook genoten van de roofvogels a/d 

Dodaarsweg.   

14:49 15-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vandaag genoten van de roofvogelshow aan de Dodaarsweg (Almere). Met 2 Ruigpootbuizerds, minimaal 6 Blauwe Kiekendieven, 1 Smelleken 

(even tp op paaltje, wat een mooi beest!), Torenvalken en Buizerds was het goed toeven daar.  

Aan de Praamweg een Klapekster en vlakbij de Kijkhut de Krakeend nog een Ruigpootbuizerd.  

16:53 13-01-2011 

Martin Jansen  

Veluwemeer vanmiddag 246 Wilde zwanen en 17 Kleine zwaan. 

Nabij Hoophuizen 1 Raaf.  

16:12 12-01-2011 

Lubbert Franken  

Vanmiddag 16:00 uur 13 Pestvogels in een Eikeboom aan het fietspad bij het Verdiplein in Nunspeet, af en toe naar beneden vliegend in een 

struik om te fourageren op 25 m afstand .  

16:02 11-01-2011 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag bij Polsmaten overvliegende Witte Kwikstaart, 2 Grote zaagbekken bij de de dam. Vanaf Hoophuizen 7 Grote zaagbekken, 

Pontische meeuw, jagende Slechtvalk, 8 Nonnetjes en Zeearend ter plaatse (verdween later achter het eiland). 

Vanuit een slootje langs de Munneke steeg vloog een Witgatje op. Bij de monding van de Hierdense beek 2 Wintertalingen.  

19:40 10-01-2011 

Evert Meijer  

Vanmiddag de Noorderheide afgezocht voor klapeksters. Helaas wist ik al snel niet meer waar ik was en ben via alle mogelijke en onmogelijke 

weggetjes en wildwissels richting de zon gefietst... Ondertussen roepende matkop, sijs paar grote bonte spechten maar verder was het rustig. 

Ook leuk was een roepende zwarte specht die uit een dode boom die midden op de hei stond opvloog en mooi voor mij langs vloog. Kwam de bos 

uit en stond oog in oog met een klapekster!! Helaas wist ik toen nog steeds niet waar ik was... behalve dan dat het verboden terrein was! 

Gelukkig na paar minuten wist ik waar ik was, een iets andere plek waar ik had verwacht maar  ja... Net buiten de omheining hoorde ik een grote 

lijster roepen even later ook wat kramsvogels, waarschijnlijk opvliegend. Hoorde toen een flinke zwijnenschreeuw. Er voorzichtig heengelopen 

en in een zijpaadje liepen een stuk of 15 zwijnen rustig te wroeten. Erg gaaf!! Stond op 20 meter afstand!!  Een klein varkentje stond me een 

poosje aan te kijken maar het leek dat die nog nooit eerder zo'n vreemd wezen had gezien en ging rustig verder met wroeten. Een ouder zwijn 

vond mij blijkbaar iets minder leuk want toen die het pad overstak en ik een geluidje maakte dat die keek, rende die met een luide snurk de 

dennen in!!  

17:28 10-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 167 Wilde zwaan en 14 Kleine zwaan. 

Verder 1 Slechtvalk, 2 Blauwe kieken (man bij Hoophuizen, vrouw Oude Zeeweg), 1 1e winter Zeearend op het ijs, ook al weer een Witgatje 

(Hoophuizen) en een Witte Kwikstaart (Polsmaten).  

14:50 09-01-2011 

Wolbert Hermus  

Uiteindelijk 12 Pestvogels geteld in een Els. Overigens net nog even langs gegaan en toen niet meer terug gevonden.  

14:47 09-01-2011 

Benno van den Hoek  

Ook langs de Vierschotenweg bij 't Loo zat deze week een groep Pestvogels. Vanmorgen om 9.00 uur waren de vogels nog gezien door een 

buurtbewoner, maar rond de middag konden wij ze niet terugvinden. 

Daarna nog even een rondje Polder Oosterwolde gemaakt. Langs de Driemerkenweg een man en vrouw Blauwe kiekendief. Rondom de eendenkooi 

vooral heel veel ganzen (vooral kollen), die massaal de lucht in gingen (zag geen grote rovers). Verder ook tenminste 3 Grote zilverreigers. Bij 

de picknickplaats langs de Zomerdijk een mooie groep Kramsvogels in het weiland. Uit een slootwal vlogen enkele flinke piepers. Mijn eerste 

indruk was Waterpieper, maar het geluid klopte niet. Klonk veel scherper. Verdwenen helaas ver de polder in.  

12:46 09-01-2011 

Jaap Denee  

En het Verdiplantsoen/Prins Mauritserf liggen in..... Nunspeet.  

12:13 09-01-2011 

Wolbert Hermus  

Ik sta nu bij fietspad vlakbij het Verdiplein en Prins Mauritserf naar 8 Pestvogels te kijken! Zitten nu in hoge bomen!  

18:18 08-01-2011 
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Evert Meijer  

Vanochtend op de schapendrift, net voor het wildrooster, vlogen een stuk of 5 kruisbekken luid roepend uit de bomen. Bij de schotkamp 

kwamen 2 raven aanvliegen. Ben er snel heengefietst, dacht dat ze in de hei waren geland, kon ze niet meer vinden. Er vloog een torenvalk over, 

zag ze toen plotseling op 10 meter afstand in een berk zitten!! Toen ze doorhadden dat ik ze zag vlogen ze richting schapendrift.  In de bos 

vloog er een havik over en zat er nog een groepje mezen met goudhanen, kuifmezen, boomkruipers, boomklever.  

In de nieuwbouw een vrouwtje goudvink en stuk of 25 groenlingen.  

Daarna de heide tussen Elspeet en Uddel doorzocht. Gelukkig de klapekster weer leuk gezien!! (Er zitten er nu sowieso 7 rond Elspeet als er 

hier 1 zit, Westeindse heide 2, Schapendrift 1, Vierhouterheide 2, Noorderheide 1) 

Vanmiddag na de regen de schapendrift nog even opgeweest. Het waaide super hard!! Midden op de hei zat een groep van 15 staartmezen en 20 

kuifmezen die in de hei foerageerden. (Nooit eerder gezien bij staartmezen en kuifmezen!!)  

17:02 07-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag op het ijs bij Hoophuizen 2 Zeearenden.  

16:16 07-01-2011 

Evert Meijer  

Een leuke regiosoort die vandaag is ingevoerd van afgelopen dinsdag: 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/51653687 

 

misschien leuk voor de liefhebbers!  

20:36 06-01-2011 

Kees Janszen  

Vogeleiland, stadsweiden, Harderwijk. 

Het kwelwater dat de diverse beken voedt is warm, waardoor het water rondom het vogeleiland open blijft tijdens de vorstperioden. Tijdens 

de kerstdagen: 2 x Ijsvogels, 3x Roerdomp, Wintertaling 2x, Dodaars, Aalscholvers. Overvliegend: Houtsnip. De houtsnip is 's avonds te zien 

als deze fourangeert op het laatste voetbalveldje langs het Zeepad. 

Tijdens de kerstvakantie  

00:44 06-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag op weg naar werk 1 Ruigpootbuizerd nabij Dronten langs Elburgerweg (ad. vrouw). Bij Visvijverweg nabij Ketelbrug ook 1 

Ruigpootbuizerd, mooi biddend boven akker.  

17:56 04-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag Praamweg 1 man Smelleken en 1 man Ruigpootbuizerd. 

Ibisweg ook 1 man Ruigpootbuizerd. 

Dodaarsweg 3 vrouw Blauwe Kiekendief, 1 man Smelleken, 3 Buizerds, 4 Ruigpootbuizerds (3 x 1e winter, 4e ??). Vele honderden Kepen, 

Groenlingen, Ringmussen, Vinken op dezelfde akker als waar de rovers zitten.  

17:48 04-01-2011 

Evert Meijer  

Vandaag het laatste dagje vrij. Vanochtend de schapendrift afgezocht met als doel, klapeksters en eventueel blauwe kiekendief. Aan de rand 

van de bos riep een goudvink. Bij de Liesberg was het raak, een klapekster zat fraai op een laag eikenboompje. Hij vloog op en ging een poosje 

boven de hei bidden!! Na een tijdje zat die op een den. Daarna naar de Westeindse heide geweest, helaas was daar niks te bekennen behalve 

een vrouwtje rietgors. 

Toen het smalle strookje langs de stakenbergweg afgezocht. Zag in de verte een 'zangvogeltje' vliegen en vlak voor vloog er opeens een 

klapekster op die er achterna ging. Ik hoorde voor de eerste keer goed en duidelijk de roep, pru pru (geen bijeneter hoor:)! 

Toen een gepiep en gesteun, dacht dat het 'zangvogeltje' geslacht werd! Toen ik erheen fietste kwam er een klapekster aanvliegen, met 

daarachter aan, nog een klapekster!!  Dat 'zangertje' was dus ook een klapekster. De één zag mij niet en ging op paar meter afstand op een 

berkentronkje zitten.  Erg gaaf!! Later vlogen ze samen richting Westeindse heide.  

 

 
 

Vanmiddag de Vierhouterheide, helaas zonder succes. Geen blauwe kiekendief, geen klapekster, geen raaf... (Wel 2 spannende zwarte kraaien 

die alleen het verkeerde geluid maakten:), niets aan te doen!) 
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Aan de bosrand nog wat glanskoppen, kepen, ringmussen. In de nieuwbouw zaten maarliefst 4 goudvinken. Erg grappig, vlogen op en gingen in 

berk foerageren. (Er staan berken genoeg...!)  

18:28 03-01-2011 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag op de Stakenbergse heide een Klapekster, hoog in een Douglasden  

16:38 03-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag op terugweg vanuit werk langs de Visvijverweg O-Flevo tussen duizenden (8.000 tot 10.000) Toendrarietganzen ook minimaal 2 

Kleine Rietganzen. 

Verder Visvijverweg en Ketelmeerdijk 3 Blauwe Kiekendieven, 1 man en 2 vrouwtypes (vrouw of 1e winter).  

16:37 03-01-2011 

Evert Meijer  

Vanochtend rondje bos gedaan. Aan de bosrand erg veel kepen, vinken en ringmussen. Nog niet eerder dit jaar zoveel bij elkaar gezien!! Daarna 

richting Elspeter Struiken gegaan. Het was erg rustig met hier en daar matkoppen, glanskoppen, boomkruipers, kuifmezen, goudhanen en grote 

bonte spechten. Daarna naar de plek van vrijdag gegaan en weer zat er een zwarte specht luid te roepen. Wel handig als ze een beetje op de 

zelfde plek blijven zitten!! 

 

Vanmiddag aan de rand van Elspeet in een tuin 10 koperwieken en een kramsvogel. Daarna naar Staverden gegaan om de eenden te tellen. Er 

zaten 2 man wintertaling, 210 wilde eenden en 7 mandarijneenden. Toen naar het Uddelermeer waar een waterral riep en ietsje verder jaagde 

een havik.  

08:48 03-01-2011 

Evert Meijer  

Zaterdag nog snel even een rondje gemaakt. Aan de stakenbergweg al snel een steenuiltje die net met z'n kop boven de schuur uitkwam. Bij de 

schapenweide riepen kuifmezen, rietgorzen, zat een grote bonte specht te hakken maar verder erg stil... 

 

Gisteren een roepende goudvink en vlogen er wat stormmeeuwen over 

 

Gisteravond in de kerk vloog er ineens een vlinder voor de dominee!! Hoopte maar dat hij naar mij toe kwam vliegen dan kon ik tenminste zien 

wat het was!! Gelukkig kwam die aan het eind van de dienst naar achter vliegen. Na de dienst nog snel ff gekeken, het bleek een kleine vos te 

zijn!! toch leuk in januarie!!  

17:30 02-01-2011 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij waterzuivering Elburg een Roerdomp. 

Vanmiddag met de family een stukje rondgetoerd. 

Praamweg een 1e winter Ruigpootbuizerd. 

Grote Praambult 2 Bonte Kraaien. 

Dodaarsweg 2 vrouw Blauwe Kiekendief en maar liefst 3 Ruigpootbuizerds. Prachtig jagend (biddend) vlak naast de auto. Er ligt daar een niet 

geoogste akker wat de nodige zangvogeltjes + roofpieten aantrekt.  

17:12 02-01-2011 

Michiel de Vries  

Vanochtend omstreeks 11.30 uur een roerdomp gehoord langs het Zeepad ter hoogte van de Emdenmeen. Nog wel gekeken of we hem zagen 

maar helaas niet gezien.  

17:00 02-01-2011 

Jan Janssen  

Zojuist bij het 'vogeleiland' (Stadsweiden) prachtig de roerdomp kunnen observeren terwijl hij op zijn gemak langs de waterkant wandelde. Een 

voor mij nieuwe soort en daarmee een mooie start van 2011. Iedereen een gezond, gelukkig en vogelrijk nieuw jaar gewenst.  

15:44 02-01-2011 

Benno van den Hoek  

Met Dimitri tot halverwege de middag een lekkere nieuwjaarstocht langs het Veluwemeer gemaakt. Om 9.30 uur gestart bij plan Roerdomp, 

waar alles dicht lag en alleen een Kramsvogel zich liet zien. Daarna naar Harderhaven, voor het geval daar toch weer een IJsduiker drijft, maar 

deze was er helaas niet. Wel de nodige duikeendjes, w.o. Nonnetjes en Brilduikers en een enkele Grote zaagbek. Hier ook een roepende 

IJsvogel. In een mast t.h.v. Lorenz zat een adulte Slechtvalk. 

Op het 'Duinpieperveld' van Lorenz nu helaas geen rare pietjes, alleen wat Graspiepers en een Torenvalk. Ter hoogte van Hoophuizen nog 

steeds de grote groepen ganzen volgens de samenstelling die Martin al beschreef. De totale groep bestond uit een paar grote groepen van een 

paar duizend vogels ter hoogte van bad Hoophuizen, halverwege de Randmeerweg, langs de Kolmansweg (naar Polsmaten) en aan het einde van 

het Spijkerwegje. Helaas de bijzondere ganzen niet meer terug gevonden. Op het terrein van Bad Hoophuizen veel mezen, meerdere 

Appelvinken en een roepende Goudvink. Ook werd een Glanskop gehoord. Naast één van de wakken zat nog steeds de onvolwassen Zeearend, die 

met een prooi wegvloog. In de wakken nog steeds vnl. Wilde zwaan en een enkele Kleine. Bij Polsmaten geen verdere bijzonderheden. Tenslotte 

nog een eindje over de Strandgaperweg bij de Kievitslanden gelopen. Hier geen bijzonderheden, ook niet voor de vogelhut in het broekbos. Wel 

enkele Dodaarzen in de sloot om het bos. Al met al een heerlijk dagje om het jaar mee te beginnen!  

15:28 01-01-2011 

Martin Jansen  

Vanmiddag veel ganzen nabij Hoophuizen en Polsmaten. 

Naast duizenden Kolganzen enkele honderden Brandganzen en Grauwe gans, ca. 100 Toendrarietganzen, een 2 kj Rotgans (Randmeerweg) en 

een adulte Roodhalsgans (Killenbeek). Op het ijs bij Hoophuizen een onvolwassen Zeearend, op de camping daar de vaste groepen Appelvinken. 

In een aantal wakken op brede deel Veluwemeer 4 Kleine zwanen en ca. 60 Wilde zwanen. 

15:03 01-01-2011 

Dik Bos  

De eerste waarneming van 2011. Wat een eer. Om half drie zag ik achterin de tuin iets bruinigs achter een boom duiken. Het zal wel een 

vrouwtjes merel zijn. Enige tijd later scharrelt er iets.  Het blijkt een houtsnip te zijn.  Nog nooit in mijn toch wel vogelrijke tuin gezien. 

Geweldig om zo het nieuwe jaar te beginnen.  

13:20 01-01-2011 

Webbeheerder  

Bij deze wens ik alle leden en bezoekers van deze site een heel gelukkig, gezond en uiteraard vogelrijk 2011 toe!!! 

2011 Wordt een bijzonder jaar voor onze vereniging, omdat we in november 50 jaar bestaan, en er valt ook vast weer veel te genieten buiten. 

Dus weg achter dat beeldscherm en de wei in (of het bos, wat je wilt). En blijf vooral deze site vullen met leuke waarnemingen!  
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