
20:10 31-12-2012 

Wolbert Hermus  

Ik wil via deze weg iedereen een gezond, succesvol vogel- én fotojaar toewensen! Groeten Wolbert!  

16:34 31-12-2012 

Benno & Anne-Marie  

Vanmorgen op de plas in het Broekbos (Harderbos) o.a. een paar Nonnetje, een Dodaars, 2 Watersnippen, enkele Krooneenden en tussen de vele 

Kuifeenden een hybride Kuifeend x Topper. Over de plas kwam nog een vrouw Blauwe kiek en achter de hut zaten enkele fraaie 

Goudvinkmannen.  

15:28 30-12-2012 

Jaap Schröder  

Zondag 30 december, 3 Nonnetjes (man) in Lorentz-haven Harderwijk.  

19:33 29-12-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend nog erg veel Kleine zwanen op het Veluwemeer. Totaal zal op ongeveer 4.0000 vogels liggen. Na 11 uur erg veel verstoring door 

surfers. Vele honderden vogels vlogen op / weg. Na 13 uur was het brede deel vrijwel geheel leeg, behalve 17 surfers. Het smalle deel is in de 

winter afgesloten voor recreatie, daar echter ook 5 surfers. Omstreeks 14:30 uur zaten alle Kleine zwanen die er nog over waren 

samengeklonterd bij de Kerkdijk. 

Hoezo Natura 2000?  

18:31 29-12-2012 

Ard en Wim Smit  

Gisteren 28-12 een Zeearend bij Polsmaten. Bl.Kiekendief vr. Polder Oosterwolde. 

Vandaag Slechtvalk in de Putterpolder.  

18:23 27-12-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag bij Polsmaten een ijsvogel t.p.  

18:00 27-12-2012 

Martin Jansen  

Omstreeks 17:00 uur slaapplaats Grote Zilverreiger op eiland Eekt - Drontermeer, 18 vogels in 2 slaapbomen. Nu 5 dagen op pad en ook 5 

slaapplaatsen gelocaliseerd. Ondertussen gaat het al om 134 vogels! Op elke slaapplaats het zelfde beeld, tussen 16:55 uur en 17:05 uur vallen 

de vogels in, komen massaal aanvliegen uit alle richtingen.  

18:00 26-12-2012 

Martin Jansen  

Vandaag eiland Pierland - Veluwemeer 17 Grote Zilverreigers op een slaapplaats.  

12:50 26-12-2012 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag even bij 't Hul geweest, op zoek naar Pestvogels. Deze niet gevonden, wel een groepje van 8 Goudvinken (6m,2v) en 4 Appelvinken.  

Vanochtendvroeg om 06.10 een zingende Bosuil in de bosrand bij ons, bleef een tijdje roepen. Om 07.20 begon hij weer even te roepen.  

Vanochtend bij Renteloos voorschotbos een Zwarte specht, Raaf, 3 Goudvinken en een Ree.  

11:59 26-12-2012 

Johan Hettema  

Zojuist bij Polsmaten, op 2-3 m voor (!) de vogelhut in het riet; nadat ik er al een tijdje had gezeten, plotseling een ROERDOMP opgevlogen; 

wat een schutkleur! Tevens 3 nonnetjes, naast veel kleine zwanen, zilverreigers etc.  

10:39 26-12-2012 

G J van Dijk  

nou michiel, Hier op het Apeldoornkanaal tussen Epe en Heerde hebben in de winter van 2009 en 2010 ook een poosje een kokarde zaagbek 

gezeten. 

23:33 25-12-2012 

Martin Jansen  

Tussen 16:15 uur en 17:05 uur 14 Grote Zilverreigers op een slaapplaats bij Polsmaten. 

Nu in 3 dagen 3 slaapplaatsen gevonden met in totaal 99 vogels. 

Drontermeer - Gelderse Sluis 34. 

Veluwemeer - Kerkdijk 51. 

Veluwemeer - Polsmaten 14. 

Ik vermoed dat er op het Veluwemeer en op het Drontermeer nog minimaal 2 of 3 andere slaapplaatsen zijn. Bij Polsmaten ook een familie 

Kleine zwanen met 6 juvenielen, is zeldzaam.  

18:12 24-12-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag om 16.30 uur zag ik de vijver ter hoogte van de Voorste wei in Harderwijk een mannetje Kokarde zaagbek. Vanaf de brug tegenover 

de Drift was hij goed te bekijken. 

Ik neem aan dat het om een ontsnapt exemplaar gaat.  

17:30 24-12-2012 

Jaap Schröder  

Vrijdag 21 december Zwarte Specht bij Oldhoeve op landgoed Staverden. Zondag een paar raven in Stille Kern Zeewolde.  

17:29 24-12-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag 16:25 - 17:05 uur slaapplaatstelling Grote Zilverreigers bij de Kerkdijk - Veluwemeer. In totaal 51 vogels! Is een prachtige 

belevenis om 10-tallen vogels, die als witte spoken in de schemering in komen vallen op een rieteilandje.  

19:24 23-12-2012 

Gerard van Dijk  

Zondag 23 december 2012 Nuldernauw en Delta-Schuitenbeek 

Harde ca westenwind. Dat betekent afwaaiing.Tegelijk een forse stroming van Putter gemaal westwaarts. Tegelijk ook hoge afvoer van de (zeer 

hoog staande )Schuitenbeek. En ook nog winterpeil. Het resultaat van deze wisselwerking van invloeden was dat een klein deel van de banken in 

DS-west droog lag en in DS-oost helemaal niets.  

In DS-west om 14.30 uur ca 450 wulpen. Dit kan tegen de schemering nog oplopen, maar ze kunnen ook naar elders vertrekken (onlangs 

meegemaakt). 

SmientenCa 1 week geldeden nog naar schatting  2500 op Nijkerkernauw tussen brug en stoomgemaal, nu goeddeels weg, stellig door de harde 
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westenwind. 

Nuldernauw nu: tussen N301/brug en DS-west ruwweg 2500 (of meer); 

in DS-west ruwweg 1500,  

op Nuldernauw ter hoogte van DS-oost mogelijk duizenden. 

Brandgans: ca 600 (geteld) in Putter polder tussen dijk en Arler steeg ter hoogte van de camping. Kleine aantallen (hooguit tientallen) grauwe 

en kolganzen daarbij. 

Brandganzen ook in Arkemheen meteen westelijk van de Arkervaart (rel. klein aantal, zeg ergens tussen 50-100). 

Pijlstaart : 7 man in DS-west en ca 5 man Ds-oost 

Grote zilvereiger: verspreide exemplaren in Arkenheen-nabij vaart en  Putter polder, totaal niet meer dan ca 5-6. 

Bergeend DS-west 23, DS-oost kleiner aantal.  

18:53 23-12-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 1 Roerdomp, 2 IJsvogels. 

Op het water erg veel verstoring door kitesurfers en surfers. Veel watervogels in de lucht i.p.v. op het water. In de schemering een 

slaapplaatstelling voor Grote Zilverreiger nabij de Gelderse Sluis / Drontermeer, 34 exemplaren.  

16:54 23-12-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Hulshorsterzand een Klapekster tp. Toch nog wat betekent voor de Klapekstertelling dit weekend.  

16:22 22-12-2012 

Evert Meijer  

Ik kreeg net een mailtje van het CDNA omtrent de waarneming van de Slangenarenden samen met Wolbert. De vogel van de foto is 

geaccepteerd, de tweede niet omdat de beschrijving incompleet was.  

16:14 22-12-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend stukje Noorderheide 0 klapekster. Misschien wel aanwezig in verboden gedeelte maar daar heb ik niet gezocht. 

Vierhouterheide 2 Klapeksters 

Heide Schapendrift 1 Klapekster 

Westeindseheide 1 Klapekster. 

Verder nog een Groene specht vlakbij het oude Kazerneterrein (ben wegens tijdgebrek niet het terrein op geweest om Klapekster te zoeken 

maar vorig jaar had Wolbert er hier 2. (http://waarneming.nl/waarneming/view/61991237)  

13:18 22-12-2012 

Lubbert Franken  

Zojuist 4 Pestvogels bij het bruggetje achter de Emmahof en 2 Goudvinken m/v Verdiplantsoen in Nunspeet  

17:54 21-12-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag op het Drontermeer en Veluwemeer nog steeds enorme aantallen Kleine zwanen. 

Drontermeer in totaal 284 wv 11 juveniel. 

Veluwemeer Korte Waarden 357 wv 29 juv. 

Veluwemeer Kerkdijk 1.178 wv 30 juv. 

Veluwemeer Soppenhof 474 wv 25 juv. 

Veluwemeer Lage Bijssel 567 wv 28 juv. 

Slaapplaats Polsmaten (achter de dam) 107 wv 9 juv. 

Op het brede deel was te weinig zicht door mist. Daar een 500 vaag te onderscheiden tussen Polsmaten en Hoophuizen, vele honderden vogels 

niet zichtbaar maar wel horen roepen. Het totaal voor N 2000 gebied Veluwerandmeren moet ca. 4.000 vogels bedragen. De totale NW 

Europese populatie wordt op 14 tot 15.000 vogels geschat. In onze regio dus ca. 28% van de populatie!! 

Bij het Soppenhof 1 man Blauwe Kiekendief.  

18:21 20-12-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag op weg naar werk een Ruigpootbuizerd, Visvijverweg O-Flevoland.  

18:20 17-12-2012 

Martin Jansen  

Vandaag de Sovon watervogeltelling (alleen Wilde + Kleine zwaan). 

Drontermeer 282 Kleine zwaan, 14 juv. 

Abbertweg 99 Kleine zwaan op suikerbiet, 20 juv. Wilde zwaan 15. 

Veluwemeer 3731 Kleine zwaan, 146 juv. Wilde zwaan 409. 

Wolderwijd 141 Kleine zwaan, 5 juv. Wilde zwaan 5.  

21:58 16-12-2012 

dimitri  

Vanmiddag, onderweg naar lelystad, bij aviodrome een overvliegende Rode Wouw! Niet verwacht dat ik er nog een in december zou zien... De 

vogel vloog rustig door in zuidwestelijke richting.  

16:35 15-12-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend weer eens een rondje gemaakt. Leuke dingen waren 2 Zwarte spechten bij het Zuiderbosch, de vele 'zingende'Kleine en weinige 

Wilde zwanen, Pijlstaarten, Nonnetjes, Brilduikers op het Veluwemeer, en een Klapekster op stukje heide nabij het Hulshorsterzand.  

22:13 14-12-2012 

Lubbert Spaansen  

Zo heb ik dat weer ff gemist ;( Kom er bijna iedere dag laat ik nou vandaag en gisteren er niet geweest zijn.. Misschien morgenochtend lucky  

17:22 14-12-2012 

Martin Jansen  

De Kraanvogels zijn daar gisteren in de namiddag ingevallen en zullen daar de nacht doorgebracht hebben. Ik wist dat gisteren niet 100% 

zeker, heb het daarom niet gemeld. 

Het waren 57 vogels, heb zojuist een foto gezien van vlak voor de landing.  

11:25 14-12-2012 

Jaap Denee  

Overvliegend, neem ik aan, Martin?  

23:04 13-12-2012 
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Martin Jansen  

Vanmiddag zijn bij de monding van de Hierdense Beek ruim 60 Kraanvogels gezien. Melding via een collega zwanenspotter.  

17:19 13-12-2012 

Jenneke Kamphuis  

Vammiddag ijsvogel bij Polsmaten Veluwemeer, en nog een oudere waarneming : 18 november een ijsvogel bij het kanaal tussen Heerde en Epe.  

19:11 11-12-2012 

Martin Jansen  

Het is TOP voor de Veluwerandmeren op dit moment. 

Vandaag een rondje Drontermeer/Veluwemeer en in de schemering een stukje Wolderwijd vanaf het fietspad bij de ijsbaan. 

Drontermeer tussen eiland Eekt en Rietland 169 Kleine zwaan. 

Drontermeer Oase 28 Kleine zwaan. 

Bij de Stobbenweg 500 meter NW van Drontermeer 354 Kleine zwaan op suikerbiet/mais akker. Verder daar een vrouw Blauwe Kiek en vrouw 

Goudvink. 

Veluwemeer Korte Waarden 188 Kleine zwaan. 

Veluwemeer Kerkdijk 1.108 Kleine zwaan. 

Veluwemeer Soppenhof 425 Kleine zwaan en 2 Wilde zwaan. 

Veluwemeer Lage Bijssel 481 Kleine zwaan en 6 Wilde zwaan. 

Veluwemeer achter de Polsmatendam 139 Kleine zwaan (slaapplaats). 

Veluwemeer Polsmaten 590 Kleine zwaan en 88 Wilde zwaan. 

Veluwemeer Hoophuizen 276 Kleine zwaan en 163 Wilde zwaan. 

Veluwemeer Hoophuizen tot Hierdense Beek 312 Kleine zwaan en 77 Wilde zwaan. 

Veluwemeer Oostermheen 52 Kleine zwaan en 3 Wilde zwaan. 

Wolderwijd tot dammetjes bij Horst 165 kleine zwaan en 6 Wilde zwaan. 

Totaal 4.287 Kleine zwaan (25% Europese populatie) en 354 Wilde zwaan.  

16:55 10-12-2012 

Johan Hettema  

Rond 16 uur vanmiddag bij Polsmaten een ijsvogel voorbij zien scheren.  

21:58 09-12-2012 

Martin Jansen  

Vergeten te melden; op het Veluwemeer zat een Kleine zwaan met een vrijwel volledige zwarte snavel. Ik geloof niet zo in Fluitzwanen in west 

Europa, maar gele op snavel was zover te beoordelen van afstand < 16% wat de grens is voor Whistling (artikel in The Auk, 1997).  

18:38 09-12-2012 

Martin Jansen  

Dit weekend werd de Europese broedsuccestelling voor de Kleine zwaan georganiseerd. Van de Baltische staten t/m de UK is er geteld. 

Door de plotselinge inval van de winter vrijdag en zaterdag kwamen erg veel Kleine zwanen onze kant op. Gisteren was het onmogelijk om de 

enorme aantallen zwanen te tellen. Alles zat gemengd en op een hoop in een paar wakken. Vanmiddag was veel ijs al weer weg. 

Drontermeer 161 Kleine zwaan zonder jonge vogels. 

Op een gerooide suikerbietenakker aan de Stobbenweg 361 Kleine zwanen met 54 juvenielen. 

Veluwemeer maar liefst 3261 Kleine zwanen, helaas maar 158 jongen er tussen. 

Ook ca. 250 Wilde zwanen op het Veluwemeer met een oude bekende, de met een blauwe halsring getooide 7S55 met partner en 2 jongen. Deze 

vogel zie ik al vanaf 2005 jaarlijks in onze regio. Heeft nu voor de 2e maal jongen meegebracht uit het hoge noorden. Bij Polsmaten 1 adulte 

Zeearend.  

16:50 08-12-2012 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek-west : wulpen: 

Op 28/11 had J. van Dijk (Noordwijk) hier al voor 15 uur maar liefst ruim 700 wulpen (ingevoerd in waarneming.nl). Hoewel de aantallen 

wisselen, lijkt het waarschijnlijk dat mijn eigen eerdere opgaven van deze dicht opeen zittende vogels, geteld zonder telescoop, te laag waren. 

Op zo. 2 december aan eind van de middag zo'n 200 wulpen; even later aankomst van een grote nieuwe groep, mogelijk een paar honderd, 

waarna bijna alle wulpen (incl. die er al eerder zaten) oostwaarts verdwenen. De kans lijkt dus reëel dat we ook met al dan niet incidenteel 

gebruik van een slaapplaats in DS-oost moeten rekenen.  

Za. 8 december 16 uur hele DS-west onder het ijs, maar niettemin ca 70 wulpen en ca 300 kieviten op de het verst van de dijk gelegen 

slaapplaats. 

Zelfs het diepere Nulder Nauw lag hier voor het overgrote deel onder het ijs, op twee grote wakken na. Naast en tussen de talrijke eenden 

zaten ook hier veel wulpen op het ijs nabij een van de wakken, vermoedelijk een paar honderd. 

Opvallend dat de wulpen er nog zijn, want de polder ligt geheel onder een pak sneeuw.  

16:26 08-12-2012 

frans deuring  

Vanochtend rond 11.30 bij het Schipperstrandje aan het Zeepad te Harderwijk een roerdomp, vliegend richting Strand Horst.  

11:51 08-12-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend paar uurtjes bij het Veluwemeer geweest. Bij Hoophuizen roepende Waterral en langsvliegende IJsvogel. Vanaf de landtong zag ik 

een groep van 18 Grote zilverreigers, tp bij een beekmonding. Opvliegend vanuit een slootje 3 Watersnippen. Bij thuiskomst vloog er een 

Houtsnip voorbij.  

14:16 02-12-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag helaas geen Grote zee-eenden meer kunnen vinden op het Veluwe- en Drontermeer. Wel de gebruikelijke watervogels, met o.a. vrij 

veel Brilduiker, en boven het Greppelveld een vrouw Blauwe kiekendief.  

20:53 30-11-2012 

Wim Smit  

Gistermiddag bij Polsmaten prachtig Vogelweer. Veel Goudplevieren en Kieviten op de plaat. Bonte Strandloper 50ex! Een vogelaar had een juv 

Zeearend op de plaat gezien. 

Wij zagen een adult ex vanaf de camping Hoophuizen. Een deel van de vele Kl. Zwanen kunnen waarnemen. 

Vandaag 30-11 Arkemheen bezocht.Veel Smienten, Goudplevieren en Ganzen, waaronder 3 Indische Streepganzen.  

18:51 30-11-2012 

Martin Jansen  
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Vanmiddag fantastische omstandigheden bij Veluwemeer en Drontermeer. Rustig weer, mooi licht en waanzinnig veel vogels. 

Drontermeer 274 Kleine zwanen waarvan 35 juveniel. Verder 3 Wilde zwaan en een groepje van 3 Grote Zee-eenden. 

Veluwemeer 2.386 Kleine zwanen waarvan 182 juveniel. Verder 198 Wilde zwaan (8 juv), ook hier 1 man Grote Zee-eend (nabij Elburgerbrug), 1 

man Middelste Zaagbek (nabij De Klink), 1 IJsvogel, op 2 locaties Goudvinken.  

18:08 29-11-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag een uurtje gezeild op het Drontermeer. Maar liefst 3 overvliegende Zeearenden richting ZW (Veluwemeer). Later omstreeks 16:00 

uur weer 1 richting NO over haven Elburg. In de baai achter de Strekdam 1 Grote Zee-eend (ad man).  

19:47 27-11-2012 

Gerard van Dijk  

Vandaag dinsdag 27/11, tussen 14.15 en 14.45 uur. Delta Schuitenbeek-west. 

Vandaag weinig wind, dus geen afwaaiing; het water is nu alweer teruggevloeid: 

de drie ondiepten, twee dagen geleden nog grote drooggevallen platen, stonden nu weer voor ca 95% onder water (alleen van de meest 

noordwestelijke lag nog een stukje droog). Niettemin wisten de steltlopers ze nog goed te vinden. Hoewel het nog lang geen tijd voor slaaptrek 

was, zaten er: 

- minstens 300 wulpen (dat was onlangs rond 17 uur : 450-500) 

- ca 130 goudplevieren 

- naar schatting ca 900 kieviten. 

De wulpen zaten, zoals meestal, op de meest noordoostelijkevan de drie ondiepten. 

Op het aangrennzende Nuldernauw zaten (ruw geschat) in de orde van ruim 1000 smienten . Daartussen ca of ruim 100 kuifeend-mannetjes (vr. 

door afstand niet te zien). 

In de achterliggende Putter polder (brede deel) eerst veel onrust onder ganzen, leek veroorzaakt door (weer) een propeller-vliegtuigje (met 

gele streep over donker vlak). 

Jagers bezig met jachthutten; er vielen enkele schoten, hoewel er geen ganzen vlakbij de hutten zaten. 

14:14 27-11-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer: 

2.007 Kleine zwanen waarvan 140 juveniel, 102 Wilde zwanen, 1 Roerdomp, 1 ad. Pontische Meeuw, 1 man Middelste Zaagbek, ca. 55 Grote 

Zaagbekken, 1 Grote Gele Kwikstaart.  

19:20 25-11-2012 

Gerard van Dijk  

Zondagmiddag 25/11/2012 Delta Schuitenbeek-west en Putter polder 

Harde wind, volgens KNMI tussen 18 en 19 uur kracht 5 (19 uur nog kracht 4) en ZW-wind  

Om ca 16 uur lagen in DS-west drie grote platen droog: 

- de achterste, waar de wulpenslaapplaats i.h.a. is gesitueerd  

- een vooraan, dicht bij de dijk, meteen achter de rotsblokken 

- een paar honderd meter oostelijker een slikvlakte die aansluit bij de dijk 

Het is dus wel duidelijk dat de harde ZW wind het water niet de DS injaagt maar het water richting Nulde/Harderwijk blaast. 

Of dit ook voor DS-oost geldt, heb ik niet kunnen nagaan. 

 

Voorts: veel ganzen in de 'SBB-strook'in de Putter polder tussen zeedijk en Arler steeg: vnl. brandganzen (ruwweg 600), maar ook kolganzen 

(zeg: vele 10-tallen tot enkele honderden) en grauuwe ganzen (klein aantal). Alle soorten waren druk aan het fourageren, ondanks de naderende 

schemering (tevens zwaar bewolkt) 

De brandganzen zaten vnl. tussen het Putter gemaal en de camping, vlak onder de zeedijk. Naar schatting ca 600 ex.  Dus: nu eens niet in de 

uiterste oostpunt.  

21:47 24-11-2012 

Evert Meijer  

Hier een lezing van de Sovondag over Wespendieven. Erg boeiend. Leuk dat het ook over broedende vogels bij ons uit de regio gaat, waaronder 

een gezenderde die bij Elspeter Struiken broedde!  

09:02 21-11-2012 

Wolbert Hermus  

Gisterochtend vloog er een Kerkuil roepend over onze tuin, nieuwe tuinsoort en derde uilensoort vanuit de tuin waargenomen.  

22:43 18-11-2012 

Arie en Helma  

Boven Tichelgaten, Windesheim (helaas buiten het waarnemingsgebied van onze vereniging), vijf overvliegende Kraanvogels richting zuidwest.  

19:24 18-11-2012 

Gerard van Dijk  

Zondagmiddag 18/11/2012 Delta Schuitenbeek c.a. tussen ca 16.15 (zonnig/halfbewolkt)-17 uur (schemering) 

Rond 16.30 uur veel onrust onder watervogels m.i. door het dubbeldekkervliegtuigje (vliegend, stijgend  en duikend boven de oeverlijn tussen 

Arkervaart en Putter gemaal); daarna weer rust; geen blijvend vertrek van de vogels. 

Delta Schuitenbeek west: 450-500 wulpen op de slaapplaats; op slikrand wintertalingen. 

1 grote zilverreiger vliegend. 

Op aangrenzend Nuldernauw o.a. veel kuifeenden (niet geschat); smienten ook niet geschat. 

Delta Schuitenbeek-oost :  

22 kleine zwanen ter plaatse 

geen wulpen; ettelijke honderden kieviten op slaapplaats 

oostpunt Putter polder (+/- ter plaarse van geplande verbindingszone)  

500 of meer in schemering druk fouragerende brandganzen; ook een paar honderd "grauwe" ganzen, maar door de schemer niet meer te 

herkennen; wel grauwe ganzen gehoord.  

15:57 17-11-2012 

Wim Smit  

Vanmorgen in de Putterpolder en Polder Arkemheen veel ganzen, . In de Putterpolder tussen de Arkersteeg en de dijk zaten in een groep van 

enkele honderden Brandganzen een Indische Gans en een vreemdeling .In de Tirion Vogelgids wordt hij vermeld als Keizergans. De afbeelding 

en beschrijving klopt op de snavelkleur na. De kleur leek zwart en moet oranje zijn. Het zal wel een ontsnapte vogel zijn.  

11:53 17-11-2012 

Johan Hettema  
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Zojuist 2 raven overvliegend boven centrum Nunspeet; ze werden gepest door enkele kauwtjes.  

09:48 17-11-2012 

Wolbert Hermus  

Gisterochtend bij de Elspeetsche heide 5 Kleine zwanen overvliegend ricthting NO, 2 Raven en een roepende Zwarte specht.  

22:55 16-11-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 101 Kleine zwanen (6 juv) en 1 Wilde zwaan. 

Veluwemeer 1.464 kleine zwanen (77 juv) en 63 Wilde zwanen (3 juv).  

16:38 15-11-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag ook naar de Pestvogels gezocht. Helaas niet gevonden, niet bij de Industrieweg en ook niet bij het Verdiplantsoen en omgeving. 

Misschien zijn de vogels van beide plekken gewoon dezelfde en zwerven ze behoorlijk rond. Een troost voor het saaie rondjes fietsen waren de 

enorme hoeveelheid bessen (met name Gelderse Roos) die overal stonden, voedsel genoeg!  

13:29 15-11-2012 

Jaap Denee  

De Pestvogels die Wolbert afgelopen zaterdag vond langs de Industrieweg in Nunspeet lieten zich mooi bekijken. De vogels waren tam en 

kwamen tot op enkele meters bij de toeschouwers zitten. Ondanks het grauwe, donkere weer en de miezerregen heb ik er wat plaatjes van 

geschoten: 
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16:02 12-11-2012 

Lubbert Spaansen  

Vnadaag was ik even in Nunspeet Pestvogels aan het zoeken, en ja eindelijk gevonden door de tips van Evert. Op de eerste locatie zag ik 1 mooie 

pestvogel zitten, later naar verdiplatsoen samen met Wolbert en net voor dat we weer terug zouden gaan naar ander lokatie kwamen er vier 

aanvliegen. Natuurlijk hebben we een paar foto's gemaakt. Licht werkte niet echt mee maar mijn dag kan niet meer kapot! 
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14:27 12-11-2012 

J. Vreekamp  

20 Kramsvogels richting west Epe Centrum vanmorgen.  

14:12 12-11-2012 

Wolbert Hermus  

Net 4 en nu steeds 3 Pestvogels in de omgeving Verdiplantsoen.  

14:11 12-11-2012 

Wolbert Hermus  

Net 4 en nu steeds 3 Pestvogels in de omgeving Verdiplantsoen.  

11:26 12-11-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend eerst naar de plek van Wolbert gegaan. Hier stonden een paar armzalige struikjes Gelderse roos, maar geen Pestvogel te bekennen. 

Vervolgens vruchteloos een beetje de buurt door gefietst totdat ik besloot om bij het Verdiplantsoen mijn geluk te beproeven.  Met veel 

mazzel hoorde ik er één roepen en zag ik hem nog net achter een paar huizen verdwijnen. Hier vond ik hem luid roepend terug in een boom. 

Vervolgens ging die foerageren in de nabij gelegen Gelderse roos naast Prins Willemserf nr.1. Echt geweldig!  
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10:19 12-11-2012 

Evert Meijer  

Bij het bekende Verdiplantsoen 1 Pestvogel!  

19:57 11-11-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 87 kleine zwaan (4 juv). 

Veluwemeer 1.112 kleine zwaan (73 juv) en 55 Wilde zwaan (1 juv). 

Op diverse locaties roepende Waterrallen. Ter hoogte Oude Zeeweg 1 grote Gele Kwikstaart. In beekje ten ZW van Bad Hoophuizen een 

IJsvogel. 

De eerste Grote Zaagbekken (13) van het seizoen.  Verder 55 Wilde zwanen. 

In de late middag 1 Grote Gele Kwik overvliegend ri. ZW Elburg-haven na een zeiltochtje met prachtig weer.  

17:50 10-11-2012 

Wolbert Hermus  

Zoals het onderstaande bericht al laat zien, vanmiddag Pestvogels gevonden. Na 2,5 uur door Nunspeet te hebben gefietst uiteindelijk toch 

succes gehad op het Industriegebied. Van 13:45  tot 16:00 uur het groepje gezien. Om 16:00 vlogen ze zonder aanwijsbare redenen op. Er 

waren nog bessen op de Gelderse roos, dus grote kans dat ze er morgen wel weer zitten. Op de Cotoneaster geen bessen, in heel Nunspeet niet. 

Het groepsaantal stel ik bij naar 13. Bij dezelfde plek ook nog Grote gele kwikstaart opvliegend en 3 Appelvinken tp.  

Vanochtend op de Hulshorsterzand een Klapekster met prooi en een opvliegende Houtsnip.  

13:42 10-11-2012 

Wolbert Hermus  

Op de Industrieweg in Nunspeet thv het bedrijf Aarding (nr 59) minimaal 15 Pestvogels nu.  

13:34 10-11-2012 

Jaap Denee  

In Nijkerk en Zeewolde zitten ze wel, Wolbert. Zie waarneming.nl...  

08:48 09-11-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteren in de namiddag 3 kwartier door het bekende gedeelte van 't Hul gefietst op zoek naar Pestvogels. Dit heeft helaas niets opgeleverd. 

Wat me wel opviel was dat er weinig bessen aan de struiken zaten, de Cotoneaster was zelf bijna volledig leeg.  

17:50 07-11-2012 

Martin Jansen  

In vorige bericht niet gemeld, maar om ongeveer 11:30 uur 1 of meer Pestvogels overvliegend bij de Oude Zeeweg / Veluwemeer. Vogel(s) 

tweemaal horen roepen, niet gezien. Verder opvallend veel Pontische meeuwen, zeker 5 gezien, allemaal adulte vogels. Ook een aantal 

waarschijnlijke ponten, te ver weg voor 100% zeker.  

17:49 07-11-2012 

Martin Jansen  

In vorige bericht niet gemeld, maar om ongeveer 11:30 uur 1 of meer Pestvogels overvliegend bij de Oude Zeeweg / Veluwemeer. Vogel(s) 

tweemaal horen roepen, niet gezien. Verder opvallend veel Pontische meeuwen, zeker 5 gezien, allemaal adulte vogels. Ook een aantal 

waarschijnlijke ponten, te ver weg voor 100% zeker.  

14:31 07-11-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 127 Kleine zwaan (8 juv). 

Veluwemeer 1012 Kleine zwaan (38 juv) en 48 Wilde zwaan (2 juv).  

13:15 07-11-2012 

Jaap Schröder  

Woensdagmorgen 7 nov: bij monding Hierdense Beek een IJsvogel, een roestende Kerkuil (!) in els, sperwer en diverse Gr Zilverreigers en op 

het water Smienten en Kleine Zwanen.  

21:15 06-11-2012 

Wim Smit  
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Vanmorgen vanuit de Kapteinshut de grote groep Krooneenden die Jaap zag. Ook mooi een Houtsnip die voor mijn voeten opvloog. Langs de 

Mosselweg een 50 tal Nijlganzen met daartussen een Casarca. Strandgaperweg een Torenvalk en een m.Havik.  

11:53 06-11-2012 

Jaap Denee  

Overal in Nederland duiken weer Pestvogels op: opletten geblazen!  

15:29 04-11-2012 

Jaap Schröder  

Op zondag 4 nov, rond 13 uur: temidden van honderden (man, vrouw) kuifeend, ca 90 man Krooneend op propvolle plasje van Kapiteinhut, 

Flevoland.  

14:59 04-11-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij Riviera camping een Sneeuwgors (mannetje) op het strand. Later opgevlogen en over de jachthaven richting ZW.  

12:38 04-11-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Welna 2 Raven, 5 overvliegende Goudvinken en in het bosgebied een roepende Matkop in een groepje mezen. Terwijl ik naar de 

vogels keek werd ik door m'n vriendin gewaarschuwd omdat er 4 Edelherten het pad overstaken.  

13:46 02-11-2012 

Lubbert Spaansen  

Nou ik dan vandaag ook maar ff naar de Oostermheen, Toch even kijken laatste tijd kom ik er erg veel.. Vandaag zag ik een rode wouw hoop dat 

ik hem goed heb gedetermineerd. 

 
00:07 31-10-2012 

Jaap Denee  

Tussendemiddag zat langs de Oostermheenweg bij Hierden een mooie 1e jaars Slechtvalk te rusten in het weiland. Op een bepaald moment 

schoot er een Sperwer achterlangs mijn auto over het veld waar de Slechtvalk in zat: de Sperwer kreeg de schrik van zijn leven, maar wist 

uiteindelijk te ontkomen... 
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Verder op het Veluwemeer mijn eerste Nonnetjes (4) en Brilduikers (7).  

12:21 28-10-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer de eerste Wilde zwaan van het seizoen. 

De Kleine zwanen hebben nu redelijke aantallen jongen bij zich, vanochtend Drontermeer 142 vogels waarvan 18 jongen.  

18:36 27-10-2012 

Jan Nijendijk  

Bij het wandelen langs het Wolderwijd mijn eerste kleine zwanen. ca. 30 stuks komende vanuit het noorden. Luid trompetterend over het 

Wolderwijd.  

11:11 26-10-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 61 Kleine zwanen, slechts 1 jonge vogel. 

Meest NO stuk Veluwemeer tot halverwege smalle deel 88 Kleine zwanen, 1x3 en 1x1 juv.  

20:49 19-10-2012 

Evert Meijer  

Vandaag weer richting Veluwemeer geweest. Van Hoophuizen tot Polsmaten afgezocht. Geen bijzonderheden kunnen vinden. Wel tientallen 

Staart-, Pimpel- en Koolmezen, Goudhaantjes, Boomkruipers, Sijsjes en vele Tjiftjaffen. Ook 1 Kleine bonte specht bij Hoophuizen. Door de 

lucht kwamen flinke aantallen Vinken, Veldleeuweriken en af en toe een Sperwer over.  

Bij de Duintjes 1 Ijsvogel en 3 Pijlstaarten. Wel grappig dat er door het warme weer diverse vlinders vlogen.  

11:58 19-10-2012 

Jan van Os  

Zojuist bij het strandje van de Rietgorsmeen enkele pijlstaarten en slobeenden.  

17:25 17-10-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer op brede deel 3 Kleine zwanen.  

12:30 17-10-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer - Gelderse Sluis 1 Kleine zwaan.  

20:17 16-10-2012 
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Evert Meijer  

Zondagmorgen een tijdje vanuit de tuin geteld. Leuk was een Kleine barmsijs die luid roepend over kwam.  

Gisterochtend richting het Veluwemeer gegaan, ten hoogte van Hierden begonnen om zo richting Polsmaten alles af te zoeken. De weg ernaar 

toe leverde 2 Groene spechten, 1 Kleine bonte specht en wat groepjes trekkende (Kol/Grauwe) ganzen, Vinken, Sijsjes en Koperwieken. 

In de weilanden zaten Graspiepers, Veldleeuweriken, Kieviten, 2 Goudplevieren en 1 Witgat. Op het water was het extreem rustig, nog geen 

Kleine of Wilde zwanen. Wel leuk was een groep van 21 Brilduikers. Bij camping Hoophuizen nog 2 Grote zilverreigers, wat Grote lijsters, een 

flinke stroom met rondvliegende Zanglijsters. Toen de begonnen met het zoeken naar mezen etc. Al snel aardig wat Tjiftjaffen gevonden 

waarvan sommigen nog zaten te zingen. Echt een grote mezengroep niet kunnen vinden, wel her en der wat Sijsjes, Appelvinken, Staart-, Kool- 

en Pimpelmezen. En na verloop van tijd meende ik dus het 'tsie-wiet' van Bladkoning te horen! Hij riep vrij weinig dus duurde even voordat ik 

doorhad in welke boom die zat. Vervolgens zag ik hem... echt geweldig!!  

's Middags de heide op geweest, op een Klapekster en Watersnip na was het vrijwel uitgestorven...  

12:45 15-10-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend, na zeer lange tijd..., weer eens gevogeld.  Verhaaltje komt nog wel, maar voor de liefhebbers: 

http://waarneming.nl/waarneming/view/71673121 

Echt super waarneming! Op één of andere manier blijft het, met uitzondering van 2009, jaarlijks een vaste prik op camping Hoophuizen.  

15:01 07-10-2012 

Jan Janssen  

Dankzij de tip van Lubbert Spaansen (1 pagina terug) over een vaste stek, vanmiddag mijn eerste steenuiltje gezien aan de Wijtgraaf in 

Hierden.  

12:59 07-10-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend vroeg een paar uur vanuit de tuin gevogeld. Het begon meteen al goed met een roepende Bos- en Steenuil. De Bosuil was langdurig 

actief en heeft zelfs even bij ons in de tuin gezeten! Verder was er veel trek te zien: vooral Aalscholvers, Kol- en Grauwe ganzen en lijsters 

waren actief. De vinkenachtigen kwamen ook veel over; Groenling, Vink, Sijs, Goudvink en Appelvink. De laatste toevoeging was een 

overvliegende Veldleeuwerik.  

19:52 06-10-2012 

Benno van den Hoek  

Toch wel tegen de verwachting in is de Birdwatch-telling van vandaag aan de Zomerdijk toch doorgegaan! Dankzij een grote parasol waren we in 

staat om de stevige regenperiode tot 10.00 uur goed door te komen. Op het moment dat het wat minder regende was er direct trek merkbaar 

van o.a. Graspieper, Rietgors en later ook Boerenzwaluw. Ook waren er, net als in voorgaande jaren, veel verplaatsingen van vogels van de slaap- 

naar de foerageerlocaties. Zo kwamen we o.a. tot een totaal van meer dan 20 Grote zilverreigers en vele groepen eenden (o.a. Pijlstaart) en 

ganzen (w.o. de eerste Kolganzen). In de polder gingen regelmatig grote groepen Kieviten en Spreeuwen op de wieken, die we moesten schatten.  

 

Vanaf 11.00 uur werd het droog en al snel trok het helemaal open en werd het zelfs erg aangenaam om op de dijk te staan. Hoogtepunten waren 

een adulte Visarend, die steeds naar dezelfde locatie voor de telpost terugkwam om te jagen (zeker 6x, waarvan 2 maal succesvol). Ook vloog 

er een adulte Zeearend recht over de telpost! Aan het eind van de telling vlogen er ook nog 2 Raven voorbij. Met een totaal van ruim 6200 

vogels van 61 soorten werd de telling rond 14.00 uur afgerond. In totaal werd er door 8 verschillende leden geteld. Uiteraard had die geringere 

belangstelling met het weer in de ochtenduren te maken, maar uiteindelijk werd het dus toch nog een succesvolle telling!  

16:11 06-10-2012 

Wim van den Bergh  

Vanmiddag 15.00 minimaal 1 Klapekster aanwezig Stakenberg  

15:05 06-10-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

rond half twee vloog er een zeearend over de A28 bij Harderwijk richting Ermelo.  

19:11 04-10-2012 

Martin Jansen  

Vanavond 18:20 uur nog 2 Reuzensterns overvliegend bij Elburgerbrug.  

19:40 28-09-2012 

Adrie Hottinga  

Op 22 september een Visarend in de uiterwaarden bij Terwolde en drie uur later een Zwarte ooievaar in de Olsterwaarden.  

20:21 27-09-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag na werk Kamperhoek in het bosje 4 Vuurgoudhaantjes. Had het bosje de afgelopen week al een paar keer uitgekamt, nog niets 

bijzonders. Op de plaat in het Vossemeer nog 7 Reuzensterns, gisteren 4.  

18:18 27-09-2012 

Jannine Haverkamp  

De goudplevieren zitten aan de Veldweg in Doornspijk, vermengd met kievitten en spreeuwen!  

12:59 27-09-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

achter Doornspijk een heel grote groep goudplevieren. 

en bij het Vossemeer de twee jonge zeearenden die elkaar heerlijk zaten te pesten.  

19:01 25-09-2012 

Jan Nijendijk  

Tot groot genoegen van Emmie en mij een grote groep huiszwaluwen, ca. 40, boven de wijk Stadsweiden de Vogelwaard doortrekkkers, want na 

10 min. waren ze verdwenen. Melancholie maakt dan van je meester de vogeltjes verdwijnen en de winter komt eraan  

15:42 19-09-2012 

Dimitri  

Even tussen het werk door een rondje gelopen op het "duinpieperveldje" bij Lorentz en een grote lichte pieper met lange staart zien vliegen. Ik 

kon hem op een gegeven moment niet meer terug vinden maar het zag er spannend uit. Als iemand tijd heeft hoor ik graag een second opinion. 

Het beestje was elke keer maar kort te zien en maakte geen geluid... 

 

Hier verder nog een groep Veldleeuwerikken een paar Tapuiten en een gele kwik.  

20:13 15-09-2012 

Benno & Anne-Marie  

mailto:evertmeijer96@gmail.com
http://vbwnoordveluwe.mygb.nl/?page=12##
http://vbwnoordveluwe.mygb.nl/?page=12##
mailto:evertmeijer96@gmail.com
mailto:jjanssen@solcon.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:a.hottinga@planet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:janninehaverkamp@gmail.com
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


Vanmiddag met een wandelexcursie de Lepelaarsplassen in geweest. Het was te verwachten dat het in deze tijd van het seizoen nogal stil zou 

zijn, maar het was toch de moeite waard. Boven de kwelzone vloog een juveniele Purperreiger langs en bij de grote plas was een IJsvogel te 

horen. Daar ook een adulte Wilde Zwaan, wat toch wel een bijzonderheid is in deze tijd!  

20:09 15-09-2012 

Benno van den Hoek  

Beetje frustrerend om bij thuiskomst een mail te lezen van Bennie: vanmorgen 130 vogels gevangen langs de Korte Waarden bij Elburg, 

waaronder 1 IJsvogel en 1 Waterrietzanger!!  

15:26 13-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Rondje bij Nijkerk geweest opzoek naar de Zeearend vandaag niet gezien. Wel een aantal mooie buizerds. Deze vanuit auto genomen. 

 
 

Een dag er voor zaten er wel tussen de 15 en 20 zilverrijgers in 1 landje achter bij Hierden hier een foto toen er een aantal wegvlogen. 

 
21:14 11-09-2012 

Benno van den Hoek  

De zwaluwslaapplaats bij Elburg kreeg dit weekend nog weer een leuke opleving met (nieuwe) doortrek van vogels. Op 3 avonden zijn er nog een 

paar honderd vogels geringd. Maar de aantallen van vanavond (zowel in de lucht als in de hand) zijn aanleiding om het seizoen nu wel als 

afgesloten te beschouwen. Leuke bijvangst was een jong mannetje Gele kwikstaart, nadat we er langs de Kamperdijk al meerdere hadden zien 

vliegen (samen met min. 1 Tapuit). Naast het net vloog nog een Porseleinhoentje weg. Gisteren hadden er ook 2 gelopen nabij de netten. Zou er 

dit jaar wel weer een broedpaar aanwezig zijn geweest in het Rietveld (zie verslag in Anser met 0-stand in 2011)...?  

13:12 10-09-2012 

Wolbert Hermus  

Lubbert, dit is een Rietgors, winterkleed.  

12:57 10-09-2012 

Lubbert Spaansen  
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Iemand een idee wat dit is.. Ik dacht zelf iets van een graszanger? Zat in Hierden aan het einde van de Oostermheenweg. 

 

 
21:39 09-09-2012 

roel pannekoek  

Afgelopen nacht rond 23.30 uur aan de roep te oordelen een overtrekkende Kwak. 

Vandaag aan de Kleine Mheenweg in Hierden achter de sportvelden 2 luidroepende Boomvalken. Tientallen Boerenzwaluwen op de 

hoogspanningsdraden, op diverse plekken zingende Tjiftjaffen en thuis in de meidoorn al zolang het fraai nazomerweer is een prevelende 

Merel. Grappig om te zien dat de vogel een ingetogen versie van de voorjaarszang doet met gesloten snavel. Bij Polsmaten 3 Flamingo's (spec.)  

21:09 08-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Ben er ook 2 uurtjes ongeveer geweest vanmiddag. heerlijk in het gras gezeten en er stonden een aantal mensen meer te kijken. wij hebben in 

die 2 uur niet gezien of gehoord. Dit was ongeveer tussen 1300 en 1500. Wel een redelijke groep Puttertjes, kwikstaartjes, 1 vlaamse gaai, 

boomvalk en 1 fitis en 1 tjif tjaf. morgen misschien nog ff kijken.. Dus voor nu ook nog geen duidelijkheid.  

16:56 08-09-2012 

dimitri  

Ik ben bij de grauwe fitis gaan kijken en heb tussen de  tjiftjafs  2x  een roep  gehoord  die sterk   deed denken aan de vogel. Daarna alleen 

niet meer gehoord dus wat mij betreft nog steeds onzeker...  

13:48 08-09-2012 

Jan Janssen  

Op de zandbank in het Vossemeer, net voorbij de Kamperbrug, rond de middag 2 reuzensterns. Verder veel wulpen en grote zilverreigers, grote 

mantelmeeuw en stormmeeuw.  

11:44 08-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Ik ga zo ook maar s ff kijken of ik hem ( grauwe fitis) kan vinden daar en kan vastleggen op de plaat. Niet geschoten is altijd mis;)  

11:15 08-09-2012 

Martin Jansen  

Grauwe Fitis wordt opnieuw gemeld. Omschrijving van gisteren leek wel aardig.  

22:27 07-09-2012 

Benno van den Hoek  

Het lijkt er op dat de Boerenzwaluwen onze regio nu in raptempo verlaten. Op de zwaluwslaapplaats ten noorden van Elburg vlogen 

woensdagavond nog een dikke 500 vogels rond, terwijl er een week eerder nog zo'n 5000 aanwezig waren. Vanavond waren er nog slechts 50-75 

vogels in de lucht, ook nog eens op de huid gezeten door een fanatieke Boomvalk. We vingen slechts 16 vogels, dus waarschijnlijk was dit al 

weer de laatste ringsessie van het seizoen. Het kwam begin augustus pas laat op gang met de vangsten en het lijkt de laatste jaren ook steeds 

vroeger afgelopen. Ook van ringers uit Friesland ontvingen we vandaag geluiden van een leegloop van de broed- en slaaplocaties. 

 

Hoogtepunt van vanvond was trouwens een Steenmarter, die langs de rietkraag van het Rietveld op jacht was. Met speelse sprongen dook hij 

steeds naar een prooi. Hij zag ons wel staan, maar kwam toch nog dichterbij tot op een meter of 8! Prachtbeest om te zien!!  

19:29 07-09-2012 

Jaap Denee  

Een melding van een mogelijke Grauwe Fitis in de Flevo.  

10:16 07-09-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een Kleine bonte specht en Matkop in de tuin, beiden nog niet eerder in de tuin gehad. Bij Hulshorsterzand 1 Paapje, 2 Raven die 

erg druk waren met roepen en rondvliegen en wat vlokjes overvliegende Grote lijsters.  

22:33 06-09-2012 

Ronald Huijssen  

Vanmiddag  6-9 een overvliegende gierzwaluw en een groepje van 9 trekkende buizerden boven Nijkerk.  

21:44 05-09-2012 

Gerard van Dijk  

Arkemheen, De Driehoek, ca 20.30 uur: 

op de slaapplaats 11 grote zilverreigers. 

Tijdelijke verontrusting door drie crossmotoren, die over de dijkvoet raasden (en later weer terug richting Nekkeveld). 

NB Enkele dagen geleden 's avonds 3 grote zilverreigers. in Delta Schuitenbeek-oost. 
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20:42 05-09-2012 

J. Vreekamp  

Vanavond Tongerense Heide ter hoogte van Smitsveen: 3 x Kramsvogel ter plaatse.  

18:26 05-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Rondje om mijn huis gedaan in Hierden. Veel jagers aan het werk.. 6 Buizerd, 8 Torenvalken, 2 Bruine kiekendieven, 6 Puttertjes, 2 IJsvogels 

bij monding Hierdense Beek. 

En op Hoek Waterweg en Wijtgraaf boven op een klein schuurtje in weilandje op zijn vaste stekje een steenuiltje. 

 
22:43 04-09-2012 

Martin Jansen  

Mooie foto Lubbert. Het is een juveniele vogel, kenmerken zijn mooi te zien!!!  

20:35 04-09-2012 

Lubbert Spaansen  

vandaag weer een visarend boven veluwemeer bij aquaduct polder. 

 
22:16 03-09-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag boven ons huis twee boomvalken. Een roepend en bedelend jong en een volwassen vogel.  

17:40 03-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Rondje gemaakt even over het Hulshorsterzand erg rustig.. Wat roodborst tappuiten en nog wat piepertjes. Daarna even richting Polsmaten en 

op de Varelseweg zag ik uit een weiland een zwarte ooievaar opvliegen die ruzie had met een buizerd. Allles snel in gereedheid gebracht voor 

een foto Helaas ging de ooievaar snel de hoogte in. Maar heb toch nog een plaatje kunnen schieten. 
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08:49 03-09-2012 

roel pannekoek  

Zaterdagavond op geïnjecteerd grasland in de buurt van het Rechtewegje in Uddel meer dan 60 Geelgorzen! Waar komen al die vogels vandaan? 

Verder een reegeit en reebok en 2 dassen die voor me langs draafden op weg naar een maisakker.  

19:17 02-09-2012 

Jan Nijendijk  

2 Gierzwaluwen boven de wijk Vogelwaard in Stadsweiden.  

13:21 02-09-2012 

Benno van den Hoek  

Rond de middag zat een Visarend bovenop één van de hoogspanningsmasten in de Polder Oosterwolde. In de polder ook een elftal Grote 

zilverreigers. Daarnaast zaten er nog 5 in één van de slaapbomen op een wilgeneilandje nabij eiland Reeve. Langs de weg naar de Gelderse sluis 

(Noordeinde) 3 Tapuiten en 2 Roodborsttapuiten (juv.).  

22:04 01-09-2012 

Michiel de Vries  

Vanavond met mijn vrouw nog een rondje gelopen over de Groevenbeekse hei in Ermelo. Wij zagen hier 3 tapuiten op het pad die steeds voor 

ons opvlogen en weer ergens anders gingen zitten. Later hoorde en zagen wij 3 paapjes zitten in een struik.  

21:24 01-09-2012 

Gerard van Dijk  

Zaterdagavond 1/9/2012 polder Arkemheen. 

Om 20 uur  12 grote zilverreigers in "de Driehoek" in de omgeving van de slaapplaats (waarvan 2 vliegend).  

Om 20.30 uur daar weer terug. Vanaf de dijk waren 10 ex. op de slaapplaats te zien, waarvan 9 bij elkaar in een wilgenstruweel. Het maaien van 

het riet vrijwel tot aan de struiken heeft ze kennelijk niet gedeerd. Er kunnen best meer ex. zitten, maar dat is vanaf de dijk niet na te gaan. 

Voor het eerst in jaren is het riet op diverse plaatsen gemaaid: in het vroegere natte weiland aan de dijkvoet bij boerderij De Ark, het 

rietland bij de parkeerplaats bij het gemaal en kleinere stukken, waaronder het riet tussen het schraalland en de slaapplaats. 

Het schraalland was nu ook gemaaid (m.i. enkele jaren overgeslagen). De insporing was beperkt. Ook het schraallandje aan de dijkvoet bij 

Nekkeveld was- mogelijk door het waterschap- gemaaid zonder veel insporing.  

16:41 01-09-2012 

Jan Prins  

Donderdag 30 augustus  Oostermheenweg 41 in Hierden  1  draaihals  gezien 

Mijn eerste draaihals  

16:07 01-09-2012 

Lubbert Spaansen  

Gisteren rondje gemaakt langs het veluwemeer en even naar de heide bij elspeet. 

Bij Elburg waar de oude kerk stond langs de dijk zat een Visarend op een van de palen van de visnetten. Verschillende roodborsttapuiten 

gezien. Torenvalkjes en Buizerds. Op de heide van Elspeet mooi een jagende Valk die steeds een boom voor mij uitvloog. Verder erg druk met 

zwaluwen.  

21:21 31-08-2012 

Martin Jansen  

Vanavond Polsmaten de 3e landelijke telling voor Reuzensterns. Een dag wind doet wonderen, 18 stuks op de dam. De laatste vogels kwamen om 

20:42 uur binnen. Tot in het donker waren ze erg onrustig, vaak opvliegen, veel geschreeuw.  

22:09 30-08-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij Polsmaten 2 Visarenden. Kwamen beiden vanuit Noord; 1 vloog richting de Flevopolders, de ander deed een paar duikpogingen en 

bleef daarna tp op een paal van een visfuik. Verder ook een groepje van 6 overvliegende Gele kwikstaarten en 2 Tapuiten bij het fietspad.  

19:38 29-08-2012 

Jan van Os  

Vanmorgen Hulshorsterzand 1 boomvalk en in de middag bij de visvijver in Doornspijk 8 gele kwikstaarten, 2 zwarte, 1 groene specht en 1 

ijsvogel  

13:41 29-08-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Hulshorsterzand 9 Tapuiten, 1 Wespendief (1 kj), 2 Boomvalken, 1 Havik, 3 Raven. Grappig was een Kievit op het zand.  

13:29 29-08-2012 
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Wolbert Hermus  

Gisteren met Rob C. een tijdje op pad geweest en meerdere gebieden bezocht. We zijn begonnen met een stukje Hulshorsterzand, dit leverde 

een jagende Boomvalk en een overvliegende Havik op. Hierna naar Hoophuizen en Oostermheen gegaan, bij Hoophuizen veel Buizerds (zeker 12), 

bij Oostermheen wat Tapuiten en Gele kwikstaarten. Boven het Veluwemeer een jagende Visarend. Op de dam bij Polsmaten een Reuzenstern 

tp. Verder daar ook een groepje Oeverlopers en 6 rustende Grote zilverreigers.  

08:24 29-08-2012 

roel pannekoek  

Gisteravond (di) kroondomein Uddel: geheel donkere kiek (Bruine?) stoeiend met 2 Raven, Boomvalk, Gladde slang en 2 laag overvliegende 

legerhelicopters die een groep Edelherten opjoegen.  

10:28 28-08-2012 

Wim Janszen  

Bij de rontode werkhaven ganzenweg  

  Visarend  

22:03 27-08-2012 

Michiel de Vries  

Vanavond bij Polsmaten wezen kijken. Een groenpootruiter liet zich even goed bekijken terwijl die achter voedsel aan renden. Leuk om te zien. 

Verder niet zo veel bijzonders. Kwam waarschijnlijk door een visser die in zijn bootje voor de hut zat te vissen.  

19:47 27-08-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend het Hulshorsterzand (zuidelijke deel) afgestruind in de hoop op Duinpieper/Draaihals. Helaas deze doelsoorten niet gezien... 

Wel leverde het een kleine 50 Boomleeuweriken, 1 man adult Gekraagde roodstaart, 1 vrouw Tapuit en een overvliegende Visarend op.  

Vanmiddag bij een nieuw ontwikkeld natuurgebied bij de Schaarweg 1 Paapje (m'n eerste pas dit jaar... ), 15 kneuen, 10 Roodborsttapuiten, 8 

Boompiepers, 3 Graspiepers, 6 Geelgorzen en een aanvliegende Geelgors. Leek wel leuk stukje voor wat doortrekkers (Draaihals, Tapuit, Paapje 

enz.)  

19:46 27-08-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij de Ermelosche heide 2 overvliegende Raven, een roepende Kleine bonte specht en 4 Zandhagedissen.  

18:55 27-08-2012 

Jan Nijendijk  

2 gierzwaluwen boven de wijk Stadsweiden, evenals zaterdag 25 augustus.  

21:03 26-08-2012 

Martin Jansen  

Vanavond Polsmaten 8 Reuzensterns en 3 Visarenden. De Visarenden 2 bij de eilanden en 1 jagend ver weg op smalle deel Veluwemeer. 

Vanmiddag thuis een groepje van 6 Groenpootruiters over richting ZW.  

09:35 26-08-2012 

Wolbert Hermus  

Gisterochtend weer eens Kramsvogels gezien. Er vlogen er 3 over m'n tuin, richting NO. Verder was de omgeving goed gevuld met 

herfstgeluiden van mezen en vinken. De Boeren- en Huiszwaluwen die hier een slaapplaats hadden de afgelopen weken, zijn vertrokken.  

21:05 25-08-2012 

Evert Meijer  

Sinds kort heb ik een nieuwe telescoop, en het is echt geweldig! Donderdag en vanavond eigenlijk precies het zelfde, bij de schapenweide stuk 

of 20 Grote lijsters en bij een vennetje 22 Wintertalingen. Vanavond ontdekte ik een watersnip tussen de begroeing en terwijl ik hem met 

digiscopen erop probeerde te krijgen werd ik in de rug aangevallen door twee boswachters.... Stel je voor dat er bij dat vennetje een Zwarte 

ooievaar staat en je er maar gewoon voorbij moet fietsen zonder iets te zien omdat je niet van het pad af mag....  Hopelijk is de vorige 

waarschuwing verlopen, als die überhaupt eens verloopt (?).  

22:43 24-08-2012 

Martin Jansen  

Gistermiddag nog een Gierzwaluw boven Elburg. 

Vanavond de 2e landelijke Reuzensterntelling. Bij Polsmaten geen Reuzensterns op de slaapplaats. Wel ca. 35 Zwarte sterns, ongeveer 80 

Visdiefjes en 32 Kemphanen op en achter de dam.  

14:18 24-08-2012 

Lubbert Spaansen  

Even een klein rondje gemaakt rondom Hierden. heel mooi een torenvalkje een prooi zien pakken bij industrieterrein Lorentz, Veel vogeltjes 

waren drukdoende, puttertjes Achter bij Hierden aan het Veluwemeer was heel mooi een visarend in aktie. 

 

hierbij een foto wel ver weg en behoorlijk gecropt. 
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10:11 23-08-2012 

Martin Jansen  

Gistermiddag 14:20 uur een Visarend richting ZW, gezien vanuit tuin.  

20:35 22-08-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

Gisteren Korte Waarden 1 visarend met vis, vanmiddag twee keer zeearend bij vossemeer. 

19:00 22-08-2012 

Johan Hettema  

Vanmiddag tijdens zeilen op Veluwemeer, bij even aanleggen op Pierland, kwam een slechtvalk overgevlogen.Goed herkenbaar op niet al te hoge 

hoogte: prachtig!  

12:29 21-08-2012 

Bernhard en Aad  

20Aug'12 Vossemeer 1x Reuzenstern, Krooneend met 2 jonge pullen, Juveniele Zeearend op de schoorsteen van een huis, adulte ouder in de 

buurt rondvliegend, andere juveniele roepend/ bedelend in het bos  

00:22 21-08-2012 

Martin Jansen  

Vandaag nog regelmatig Gierzwaluwen boven Elburg. Vanmiddag een paar vogels solo richting zuid en een keer een tweetal. Vanavond rond 19:30 

uur een groepje van 7. 

Vanavond rond 23:00 uur een roepende Zwarte Ruiter over ons huis richting ZW, nieuwe tuinsoort.  

22:33 20-08-2012 

Benno van den Hoek  

Ondanks dat we al laat in het seizoen zitten, waren er vanavond toch nog 3-5 Nachtzwaluwen actief langs/nabij de Elspeterbosweg, tussen 

Vierhouten en Elspeet (Noorderheide/Elspeetsche heide). Eerst rond 21.15 uur tenminste 3 vogels heel aarzelend roepend en daarna rond 

21.30 uur 3 steeds kort snorrende vogels, met lange tussenpozen. De grootste activiteit is dus voorbij, maar ze zijn er nog wel!  

20:58 20-08-2012 

Gerard van Dijk  

Onlangs overdag weer steenuilen in de territoria aan de Deuverdens weg (kort voor overgang in Spochthoornse weg) en Donkere Steeg: 

 

Deuverdense weg: 4 of 5 ex. op (halfopen) nok  van het schuurdak (beweeglijk, vandaar kleine onzekerheidsmarge), dus met (grote) jongen. 

 

Bij de nestkast op de schuur aan de Donkere Steeg een steenuil op het schuine dak.  

20:52 20-08-2012 

Gerard van Dijk  

Op zondagavond 5/8/2012 in Arkemheen, de SBB-Driehoek: 

om ca 21 uur 14 grote zilverreigers op de slaapplaats. 

Deze slaapplaats wordt door een andere teller uit Nijkerk bijgehouden voor SOVON. 

NB In 2011 in de omgeving van de slaapplaats (maar nog verspreid) veel meer ex.  

18:09 20-08-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij Polsmaten 2 jagende Reuzensterns, veelvuldig rondvliegend en roepend. Rond 20:20u kon ik ze niet meer vinden. Onderweg naar 

huis een groepje van 9 rustende Ooievaars en bij een boerderij 2 Steenuilen.  

Vanmiddag in Polder Oostermheen 2 Tapuiten, 1 Paapje (m'n 1e dit jaar in de regio) en een groepje Gele kwikstaarten.  

11:20 20-08-2012 

Wim Smit  

Polsmaten 1 Reuzenstern.  

14:43 19-08-2012 

Jaap Denee  

Vanmorgen bij Polsmaten weinig bijzonders. Het enige noemenswaardige waren een juveniele Havik en een in ZW-richting voorbijvliegende 

vrouw Grote Zaagbek. Op de Vossemeerplaat zaten 7 Reuzensterns (2 juvenielen en 5 adult). De vogels vlogen af en toe over de Roggebotsluis 

naar het Drontermeer om te foerageren.. Als je bij de sluis ging posten vlogen ze af en toe pal over je heen... 
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17:18 18-08-2012 

Benno & Anne-Marie  

Vanmorgen weer eens vogels geringd langs de Korte Waarden bij Elburg. Waarschijnlijk mede door de warmte erg weinig activiteit in het riet, 

maar desondanks toch nog 42 vogels gevangen. Hoofdmoot was Kleine karekiet (op 2 na allemaal juv.), enkele Bosrietzangers, wat Rietzangers 

en de nodige (juv.) Pimpelmezen. Leukste soortjes waren een Grasmus, een juv. Blauwborst en een juv. Grote bonte specht. Ook vloog er nog een 

Grote zilverreiger voorbij. Enkele Bosrietzangers en Rietzangers waren al halverwege hun opvettraject voor de grote trek naar het zuiden. Tis 

weer (bijna) voorbij die mooie zomerrrr....het najaar komt er weer bijna aan!  

14:42 18-08-2012 

Ruud weenink  

Vanmorgen (11.30) liep er een kramsvogel in mijn tuin. Leek op een juv. Exemplaar  

20:45 17-08-2012 

Jaap Denee  

Vanavond zaten er maar 2 Reuzensterns op de Vossemeerplaat, een adult en een juveniel. De vogels vlogen rond een uur of zeven over de sluis 

naar het Drontermeer. Verder zat er op het Vossemeer een juveniele Pontische meeuw.  

19:54 17-08-2012 

Wolbert Hermus  

Bij Polsmaten nu ook de eerste Reuzensterns, nu 4 in beeld.  

16:03 17-08-2012 

Martin Jansen  

Om 14:50 uur opnieuw een Visarend over, nu richting ZW. 15:30 uur Veluwemeer Korte Waarden 2 Visarenden jagend. Regelmatig in 1 

kijkerbeeld.  

14:28 17-08-2012 

Benno van den Hoek  

Afgelopen weekend vloog er ook aan de noordkant van Elburg een Raaf over de achtertuin. Naar ik heb begrepen hebben ze een goed jaar 

gehad in Flevoland.  

Gisteravond waren er al weer zo'n 20 Grote zilverreigers verzameld in de Polder Oosterwolde, t.h.v. Abberteiland. Begin deze week overigens 

ook nog meerdere Gierzwaluwen boven het centrum van Oldebroek.  

13:31 17-08-2012 

Martin Jansen  

Nu 2 Raven over Elburg (vanuit tuin) vanuit Flevopolder richting Veluwe. Vorige week ook al 1, toen nog nieuwe tuinsoort.  

13:14 17-08-2012 

Martin Jansen  

Zojuist een Visarend over ons huis, met vis in klauwen. Kwam vanaf Veluwemeer en zeilde af richting Veluwe. Ook nog een Gierzwaluw richting 

zuid, eerder vanochtend ook al 2 samen naar zuid.  

11:08 17-08-2012 

Jaap Denee  

Via waarneming.nl worden weer de nodige Reuzensterns gemeld op de Vossemeerplaat. Gisteren 13 vogels.  

18:14 16-08-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polder Oostermheen 1 vrouwtje Tapuit en boven het Veluwemeer 2 jagende Visarenden, langzaam cirkelend richting Noord.  

14:49 16-08-2012 

Wim Janszen  

14 Aug boven het kanaal bij de sluis tegen het rondmeer Visarend langs kanaal Ijsvogel'een groet Zilverreiger en een koekoek langs het water 

bij industrie gebied 10 tallen Oeverlopers  

22:22 15-08-2012 

Jan/Willy van Dijk  

net over het randje van ons waarneming gebied vanmorgen aan de vreugderijkerwaard 20 watersnippen, 50casarca eenden, 

groenpootruiter,veldleuuwerik, drie grote zilverreigers en. plm.20 lepelaars,zwarte stern en visdief, 6 pleviertjes, tegrote afstand om te zien 

of het bontbekjes of kleine plevieren waren. lueke morgen dus.  

20:08 15-08-2012 

Jan Nijendijk  

Net terug uit Frankrijk vliegen er nog 3 gierzwaluwen boven de wijk Vogelwaard te Stadsweiden, geweldig deze vogeltjes, wat een vliegkunst.  
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18:51 14-08-2012 

roel pannekoek  

Misschien wel van de groep Gierzwaluwen van Martin hedenmorgen (di) 2 'hangende' exemplaren boven onze wijk in Harderwijk.  

22:24 13-08-2012 

Martin Jansen  

Vanavond aardige trek van Gierzwaluwen over Elburg richting zuid. Groepen tot 30 exemplaren, vaak loeihoog. In totaal ongeveer 100 vogels. 

Ook nog een enkele vogel die bleef hangen.  

17:45 11-08-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Rietland 1 Roerdomp.  

22:31 06-08-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

vanavond bij de Knibbelweg Doornspijk een zwarte ooievaar.  

19:25 06-08-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen in de Oostvaardersplassen een (juv.) Zeearend ter hoogte van de Grote Praambult, ver weg in een wilg. Bij vogelhut de Poelruiter 

(Praamweg) 2 IJsvogels. Verder de 'gebruikelijke' soortjes in het gebied. Bij vogelhut De Zeearend tussen Kieviten en een aantal 

Goudplevieren een foeragerende Zwarte ruiter.  

10:36 05-08-2012 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag bij Welna 4 Wespendieven, 2 hoog overvliegend en 2 cirkelend boven het gebied. Gisteravond bij Hulshorsterzand grote groep 

(150?) Boerenzwaluwen, verspreid over het zand. In de bosrand een groepje van 6 Grauwe vliegenvangers aan het jagen.  

19:31 03-08-2012 

jaap schröder  

Vrijdagavond 3 augustus, 19.15 uur: 4 Zwarte Ooievaars over Harderwijk richting ZW. Verder nog 3 late gierzwaluwen boven Mecklenburglaan 

en de gebruikelijke appelvinken.  

11:09 01-08-2012 

Daan  

Kan iemand mij adviseren omtrent de keuze van een verrekijker , gebruik watersport en spotten fauna BVD 

19:34 31-07-2012 

Wim Janszen  

Gezien 31Juli bij de Lasservaart tegen de randmeer bij de sluus een  

Visarend en bij de kust 10 tallen Oeverlopers 

09:38 31-07-2012 

roel pannekoek  

Gisteravond 30/7 op de Noorderheide 2 Nachtzwaluwen en op de Elspeterheide eveneens 2 roepende en ratelende exemplaren en een roepende 

Bosuil.  

13:02 30-07-2012 

Jaap Denee  

Afgelopen vrijdag 27/7 vloog een Rode wouw cirkelend boven de bosjes in de ZW-hoek van het Knooppunt Hattemerbroek. Mogelijk werd de 

vogel vergezeld door een tweede Rode Wouw, maar doordat ik de vogel in kwestie te laat zag (en ik op de A28 geen mogelijkheid had om even 

te stoppen) kon ik de determinatie van de tweede vogel niet afmaken.  

12:18 29-07-2012 

roel pannekoek  

Vrijdagavond  (27/7) laat voor de 1e keer dit jaar overtrekkende Regenwulpen en vandaag (29/7) blijken de Gierzwaluwen te zijn vertrokken.  

18:59 28-07-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag met Wolbert H. genoten van een Witgat en Wintertaling bij een vennetje op de Elspeter heide. Ook een tijdje 2 Raven 

rondvliegend.  

17:01 28-07-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag met Evert M. genoten van een jagende Visarend bij Polsmaten. Bleef erg lang rondvliegen, paar x duiken richting het water en ook 1x 

het water in gegaan. Ook een tijdje 2 Raven rondvliegend.  

08:57 26-07-2012 

roel pannekoek  

In klein comité een avondrondje Uddelse hei: zwijgzame Koekoek, Boomvalk, diverse Boomleeuweriken, veel herten en 2 wiekelende 

Nachtzwaluwen tegen een rode lucht; het blijft fraai! Tot slot - omdat we een zaklantaarn gebruikten - een kuierende Rugstreeppad en een 

mooi getekend addertje in het beukenbos.  

15:06 24-07-2012 

Janoh  

Langs de Zomerdijk bij de peffertjes.. heb ik die 2 zwarte sterns ook gezien.. en wel op donderdag 19/7. Daarnaast 4 grote zilverreigers en 1 

lepelaar. Opmerkelijk is dat naast vele eenden in het water ook al meer dan 200 meerkoeten dreven terwijl aan de andere kant van de straat in 

de slootkant een meerkoet met nest met daarin 2 jongen zaten. Om het te completeren vlogen nog er 7 holenduiven. 

Een dag later zag ik nabij Staverden 75 edelherten (jawel) waarvan 18 kalveren. Prachtig!!  

22:40 23-07-2012 

Jan/Willy van Dijk  

zaterdagavond zomerdijk, ooievaars in het land, ook een mannetje kiekendief die prooi voor een jong liet vallen,boven het water twee zwarte 

sterns. 

Ook bij het Greppelveld twee volwassen zwarte Sterns met twee juvenielen.  

14:56 22-07-2012 

Gert van Veldhuizen  

Zojuist genoten van een ware vliegshow van 5 Wespendieven boven mijn tuin in Putten. Ze voerden luid roepend allerlei schijnaanvallen op elkaar 

uit. Na plm. 10 minuten schroefden ze steeds hoger en verdwenen ze uit beeld.  

09:37 22-07-2012 

Wolbert Hermus  
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Afgelopen vrijdag de hele dag op pad geweest. 's Ochtends bij Hoophuizen een overvliegende IJsvogel, knalde met een flinke snelheid voorbij 

en verdween bij de beek die langs Hoophuizen loopt. 's Middags bij de Meerkoetenweg (net voorbij Lelystad airport) een jagend vrouwtje 

Grauwe kiekendief en een Zomertortel. Vanaf de Grote Praambult 1 Zeearend, paar Lepelaars en 4 Grote zilverreigers. Op verschillende 

plekken ook weer zingende Fitissen (tijd niet gehoord).  

De avondwaarnemingen heeft Roel al mooi verwoord.  

10:00 21-07-2012 

roel pannekoek  

Eindelijk weer eens qua weer een goede nachtzwaluwenavond, dus met Wolbert een ronde Hulshorsterzand. Twee territoria waarbij 1 vogel 

langdurig ratelde en bij ons poolshoogte kwam nemen. Verder een voorbij scheurende Houtsnip, een fraaie reebok en een paar hindes met kalf. 

Op een Winterkoning na was alles aan klein grut volledig stil, maar wat een indringend geraas van de A28!  

22:00 20-07-2012 

martin jansen  

Al een paar weken uit beeld op deze plaats , maar oké. 

Heb er 2 weken vakantie en zeetrektellen opzitten, brignogan Bretagne . 

Na ongeveer 30 uur al 5400 jan van genten, 1230 noordse  pijlen, 190 vale pijlen , 20 grauwe pijl, 5 kuhls pijlstormvogel zien passeren + nog wat 

jagers en  nosto's.  

16:26 18-07-2012 

Janoh  

Afgelopen zaterdagmiddag links en rechts van de Veldweg en Mannuswegje, rondom de boerderij van Ko Kalf, na een tip van Gerwin zes 

prachtige kemphanen!  

21:34 15-07-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend begon de dag al goed, een Wespendief bij het ontbijt. Kwam vanuit oostelijke richting aangevlogen en vlinderde een paar x boven 

het Belvederebos, vloog richting zuid verder. Hierna voor een wandeling naar de Elspeetsche heide gegaan. Hier was het druk met rovers. Een 

paartje Boom- én Torenvalken waren aan het jagen, vooral de Boomvalken regelmatig gezien tijdens de wandeling. Ook hier een vlinderende 

Wespendief, nog niet eerder dit gedrag gezien en nu dus 2x op 1 dag! Verder nog 1 mannetje Grauwe klauwier gezien. Ik vraag me wel af waar 

het andere mannetje is en eventuele jongen hadden er inmiddels ook al kunnen zijn.  

21:19 15-07-2012 

Jan Janssen  

Vanavond bij kasteel Staverden Grote gele kwikstaart mooi kunnen bekijken.  

18:48 12-07-2012 

Evert Meijer  

Sinds gisteren is Cornelis Fokker (http://fokkervogel.blogspot.nl/) weer voor een weekje bij mij aan het logeren. Zodoende wordt de regio 

weer een beetje uitgekamd. Gisteren onder andere 6 (!) Wespendieven op heide Schapendrift. Hier kwamen ook 2 Kruisbekken over. Bij 

Stakenberg een man Grauwe klauwier. 

's Middags naar Staverden en Leuvenum geweest. Bij Staverden na poosje zoeken een roepende Mibo, slechts 1 keer gehoord. Bij het kasteel 

vloog een Grote gele kwik.  

Toen naar Leuvenum geweest. Hier bij een leuk moerasje midden in het bos (vlakbij de plek van de Kleine vlieg) vloog een Zwarte Ooievaar op! 

Hij verdween helaas al cirkelend achter de bomen en niet meer teruggezien. Wel echt bizar gaaf!!  

Bij een boerderij in Elspeet 2 Kerkuilen.  

Vandaag bij leuke gebiedjes rond Tongeren 1 Beekoeverlibel, 4 Adders, 3 Gladde slangen en 4 Bosparelmoervlinders!  

09:06 11-07-2012 

Aad en Bernhard  

Grote Karrekiet, omgeving Vossemeer, 2 Roepende Crex Hattem, 3 Nachtzwaluwen(roep) Epe, Ransuiljong (roep) Marle, Steenuil, Wapenveld  

22:29 07-07-2012 

roel pannekoek  

Bij broer Gert in Emst een paar dagen een manke Lepelaar(!) in de kikkerpoel, maar helaas vandaag dood in de wei gevonden.  

15:58 07-07-2012 

Wolbert Hermus  

Vandaag voor het eerst goed gebruik van m'n rijbewijs gemaakt (sinds een maand trotse eigenaar ervan) en naar de Lepelaarplassen gegaan. 

Hier 2 Woudaapjes een paar keer mooi boven het riet gezien. Daar ook jagende Boomvalk en Bruine- en Blauwe kiekendief (ook in juli zijn ze 

leuk!). Verderop 7 Kleine zilverreigers, paar Bontbekplevieren en 1 Strandplevier. De grootste verrassing voor mij was een Ree vlakbij het 

fietspad wat langs de Lepelaarplassen gaat.  

11:19 05-07-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond Elspeetsche heide 1 Nachtzwaluw en Reegeit met jong. Hierna via Leuvenumse bos naar Hulshorsterzand gegaan. Bij Leuvenumse 

bos 1 baltsende Houtsnip en 2 rustende Edelherten. Bij Hulshorsterzand (grote zuidelijke vlakte) 3 baltsende Nachtzwaluwen en 1 baltsende 

Houtsnip. Op de terugweg aan de rand van Hulshorst 2 roepende Ransuiljongen. 

 

Vanochtend Elspeetsche heide 1 mannetje Grauwe klauwier, overvliegende Havik en Wespendief, jagende Boomvalk en 3 overvliegende 

Kruisbekken.  

15:11 03-07-2012 

Jan Nijendijk  

Elspeetsche heide: 

wespendief, roodborsttapuit, boomvalk, veldleeuwerik, graspieper, torenvalk, zwarte kraai, geelgors en zandhagedissen. 

19:46 30-06-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij de Natte Graslanden 1 Zwarte Ibis (lang uitgestelde twitch ;)), 3 Kleine zilverreigers, 1 Groenpootruiter, 1 man Blauwe 

Kiekendief (leuk in Juni!) en een roepend Baardmannetje. Bij de Oostvaardersplassen een Zeearend.  

Hierna bij Strandgaperweg gekeken. Hier 2 Geoorde Futen.  
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15:03 30-06-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Willem Jan een rondje door het Abbertbos en langs het Drontermeer gefietst. Langs de Stobbenweg vlogen 2 Boomvalken en in 

het Abbertbos zag ik in drie sprongen een dier met een grote pluimstaart over het pad springen, vrijwel zeker een Boommarter! Er was meer 

activiteit van Wielewalen dan verwacht. Rond 8.30 uur waren pas de eerste 2 vogels mooi zingend te horen. Daarvan vloog één vogel (een 

vrouwtje) mooi voor ons langs en ging in het topje van een dode boom zitten. Ze vloog een paar keer heen en weer en liet zich prachtig bekijken. 

Vermoedelijk stonden we op korte afstand van haar nestlocatie, want de vogel bleef in onze buurt. Later hoorden we nog een 3e vogel en een 

flink stuk verder nog één (zeker 3, maar waarschijnlijk dus 4 vogels). Verder o.a. ook Appelvink en Goudvink. Langs het Drontermeer minder 

bijzonderheden, maar wel de vaste Grote karekiet van eiland Eekt. Iets verder langs de Drontermeerdijk vlogen 2 Wespendieven over. Aan het 

begin van het Abbertbos (vanaf Elburg) kwam één vogel even later terug vliegen en begon tegen de blauwe lucht heel fraai rondjes te draaien!!  

12:03 30-06-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond polder Hoophuizen 1 zingende Kwartel en jagende Rans- en Steenuilen. 

Vanochtend in Renteloos voorschotbos zingende Vuurgoudhaan en Fluiter.  

21:36 28-06-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag Zeearend bij de monding Hierdense Beek.  

20:59 28-06-2012 

Gerrit Kroneman  

De laatste week al 3 keer een zeearend gezien op het Veluwemeer bij de eilanden boven nunspeet. 

 

Groeten, 

 

Gerrit Kroneman 

Schipper Veluwerandveer  

16:14 28-06-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond de Hierderpoort (Bloemenkampen, Hoophuizen en Oostermheen) doorkruist. Dit leverde een jong vosje, adulte Ree, groepje van 4 

Witgatjes op. Ook waren er 3 Ransuilen aan het jagen, 2 daarvan waren jongen. Regelmatig aan het schreeuwen, maar vlogen wel veel mee met 

ouder. De doelsoort was overigens Kwartel, maar die liet zich helaas niet horen... 

Vanochtend boven het Belvederebosch een groep van 15 overvliegende Kruisbekken.  

09:48 27-06-2012 

Martin Jansen  

Gisteravond Kievitslanden 1 Kwartelkoning en een baltsende Watersnip. 

Greppelveld nog 1 roepende Kwartelkoning, onregelmatig roepend (agelopen zaterdag nog 3 roepend).  

21:07 24-06-2012 

Wolbert Hermus  

Ik lees zojuist dat de Slangenarenden die Evert en ik vorig jaar zagen bij de Elspeetsche heide aanvaard zijn door het CDNA. Kan nu dus 

'officieel' in de boeken.  

22:03 23-06-2012 

Gert van Veldhuizen  

Na alle enthousiaste verhalen over juveniele Middelste bonte spechten (Evert, nog gefeliciteerd met je vondst!) had ik zojuist ook een 

bijzondere ervaring. Wil ik net onder de douche stappen, roept mijn vrouw dat er een specht tegen het raam is gevlogen en dat hij voor pampus 

onder het raam ligt. Toen ik snel wat kleren had aangetrokken en beneden kwam, zat de specht al weer tegen een boomstam, zo'n 8 meter voor 

het raam. Tot mijn grote verbazing bleek het een Middelste bonte specht te zijn. Eerst zag hij er aangeslagen uit met de snavel half open, 

maar hij herstelde zich langzaam maar zeker. Zo'n 20 minuten heeft hij doodstil tegen de boom gezeten. We voelden ons een soort 

ramptoeristen, maar wat was hij van zo dichtbij mooi te zien! Na een tijdje vloog hij weg. Als ik niet net op het moment van de botsing in 

Adams kostuum in de badkamer had gestaan, dan was de Middelste bonte specht voor mij een handsoort geweest.  

21:19 21-06-2012 

Evert Meijer  

Gisteren (20-06) naar de Kortsnavelboomkruipers bij Uddel geweest. Helaas geen jongen/nest kunnen vinden. Met veel geluk uiteindelijk een 

Kortsnavelboomkruiper gevonden. Erg lastig beestje om te volgen, vooral als die iets hoger in de boom zat. Slechts paar keer contactroepjes 
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gehoord (gewone Boomkruipers waren veel actiever). Met wisseling van boom weer kwijt geraakt.  

Vanmiddag nog even naar Staverden geweest. Mibo's waren een stuk stiller dan 3 dagen geleden. Uiteindelijk maar 3 (zeker) verschillende 

exemplaren  gezien. Het mannetje en 2 jongen. Wel leuk dat dat mannetje ook een contactroep had.  

 

 
23:00 20-06-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij Dronten (kruising Elburgerweg - Haringweg) een jagende man Grauwe Kiekendief. Gisteravond vanuit een tuinstoel een 

overvliegende Lepelaar en Visdief, nooit eerder gezien boven ons huis.  

19:58 20-06-2012 

Jaap Denee  

De vondst door Evert van het eerste bewezen broedgeval op de NW Veluwe ergens in dat niet nader te noemen grote bos vroeg om enig 

fotografisch vervolg. Ik vond en telde twee juvenielen die continu rondom hun ouders hoog in de boomkruinen bewogen. Een derde kon ik niet 

met zekerheid ontdekken. Dit is een roepend/bedelend juveniel: 

 
21:38 19-06-2012 

Wolbert Hermus  
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Hmm, jammer. Die onderste is niet bepaald mooi afgesneden. Nog een poging met andere foto. 

 

 
21:36 19-06-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een niet nader te benoemen bos ergens tussen Nijkerk en Epe ingedoken ;). 

Hier zag ik ineens een Vliegend hert voorbij vliegen! Even later bij ongeveer dezelfde plek zelfs meerdere bij elkaar! Ik telde er sowieso 4. Van 

een paar wat foto's gemaakt.  

 
 

 
Bij de Noorderheide was een paartje Boomvalken aan het jagen. Ook nog een verwoede poging gedaan om de Bergfluiter te zoeken, maar helaas 

niks gevonden (ook geen gewone gehoord.) 

12:29 19-06-2012 

Wolbert Hermus  

Evert, van harte gefeliciteerd met je vondst! Erg leuk dit! 

 

Afgelopen zondag 3 Grauwe klauwieren bij de Elspeetsche heide (2m, 1v) en 1 jagende Boomvalk. 

 

Er wordt trouwens een Bergfluiter bij de Wolberg gemeld, de exacte locatie wordt vervaagd. 

http://gelderland.waarneming.nl/waarneming/view/69270377  

22:52 18-06-2012 
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Martin Jansen  

Dat is een erg mooie waarneming Evert, gefeliciteerd!! 

Het eerste bewezen broedgeval van de Noord-Veluwe!  

21:09 18-06-2012 

Evert Meijer  

Vorig jaar vroegen we ons af wanneer het bewijs zou komen voor een broedgeval van Middelste bonte spechten in onze regio. Vanmiddag 

doelloos op de fiets gestapt. Eerst even gekeken of ik de (jonge) Ransuilen nog kon vinden. Dit lukte echter niet. Het briljante idee kwam toen 

bovendrijven om een gok te wagen op de Mibo's. Een niet nader te benoemen bos ergens tussen Nijkerk en Epe ingedoken. Op de heenweg een 

fraai zingende Vuurgoudhaan vlakbij het kasteel van Staverden.  

Op de plek gearriveerd drong al snel dit geluid mijn oren binnen (op 'dit' klikken voor opname!) . Voordat ik het wist stond ik onder minstens 3 

juveniele Middelste bonte spechten, die trouw werden gevoerd door beide ouders!! Geweldig!! 

 
01:09 18-06-2012 

Martin Jansen  

Zojuist een mooi rallenrondje: 

Greppelveld 4 Kwartelkoningen, opnieuw een nieuwe roepplek. 

10 minuten buiten de regio op Schokland: 1 Kwartelkoning, 1 Kleinst Waterhoen, 1 Porseleinhoen. Verder baltsende Watersnippen (blaten) en 

roepende Kwartel.  

22:50 17-06-2012 

Jannine Haverkamp  

Weet niet of iemand het leuk vindt om te weten, maar gisteren gezien bij het Aardhuis te Hoog Soeren...een mannetje Vliegend Hert..echt 

geweldig om te zien, Heb begrepen dat hij vandaag weer gezien is, vrouwtje zat ook in de buurt maar is lang niet zo spectaculair om te zien!  

14:45 17-06-2012 

J. Vreekamp  

Vanmorgen prachtig de Grauwe Klauwier gezien, Stakenberg Nunspeet. Ik had nog nooit een Klauwier gezien en nu in 1 maand 2 soorten! (De 

Roodkop in Deventer).  

17:40 16-06-2012 

Evert Meijer  

Afgelopen woensdag kreeg ik een mail dat er iemand 2 jonge uilen in de straat had. Een paar minuten later had ik 2 prachtige Ransuilen in 

beeld!! In Elspeet had ik zelf nog nooit eerder een Ransuil gezien.  

Donderdag even naar andere soortgroepen gekeken. Dit leverde maar liefst 3 Adders, 2 Gladde slangenen en 3 Bosparelmoervlinders op!  

Vanmiddag vrij genomen om de Kleine vliegenvanger proberen terug te vinden. Rond de plek van de pijl zorgvuldig uitgekamd, maar zonder 

resultaat. Wel leuk was een knooppunt van beekjes waar 3 Grote gele kwikstaarten  (waaronder 2 juv.)  zaten!  

14:51 16-06-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Anne-Marie Klaassen op enkele locaties in de regio gevogeld. Highlights waren een roepende Kwartelkoning (rond 8.30 uur) 

langs de Strandgaperweg, een 10-15 Krooneenden bij Polsmaten en een Wespendief boven de Stakenberg. Daar ook in een schim een Grauwe 

klauwier zien vliegen, met dank aan Pascal Wink voor de sluitende determinatie (omdat hij hem al eerder in de smiezen had).  

14:19 16-06-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Leuvenumse bos geweest, op zoek gegaan naar de Kleine vliegenvanger. Die helaas niet gevonden. Wel o.a. 7 Fluiters, 1 

Vuurgoudhaan en 2 Edelherten. Vanaf een pad hoorden we meerdere alarmerende Merels. Even op zoek gegaan waarvoor dat was. Al snel zag ik 

een pluizige staart met daaraan een prachtige Boommarter. Kon niet precies zien wat er gebeurde in de boom, maar zal allicht een Merelnest 

leeggeroofd zijn.  

18:46 15-06-2012 

Martin Jansen  

Een leuke melding van buiten de regio: 

Gisteravond vanuit mijn werk naar het Klein Waterhoen gereden in NW Overijssel. Had m'n voicerecorder meelopen, riep er ook 1x een Kleinst 

Waterhoen door het geluid van het Klein Waterhoen. Volgens mij in NL nog nooit eerder een waarneming van Klein en Kleinst gelijktijdig.  

12:03 15-06-2012 

Rob Compaijen  
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Voor wat het waard is: een melding van een zingende Kleine Vliegenvanger tussen Nunspeet en Ermelo (Zie: 

http://waarneming.nl/waarneming/view/69182641).  

16:34 13-06-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten 1 Groenpootruiter, 4 Kluten, 2 jagende Bruine kiekendieven boven het riet (M+V) en bij het kleine eiland voor de hut 

38 Krooneenden, allen man.  

Gisteravond bij de Elspeetsche heide 2 jagende Boomvalken. Ze hadden vaak succes, zag regelmatig insectenvleugels naar beneden fladderen. 

Afgelopen zondag o.a. een groepje van 7 Kruisbekken.  

23:00 11-06-2012 

Janoh  

Ik heb de ooievaars ook gezien Benno. Eerst kwam eentje over, boven mijn tuin schroefde hij op om daarna... terug te vliegen. Even later kwam 

hij terug en waren ze met z'n... vijven! Ze zeilden af richting stad. Mooi gezicht!  

23:59 10-06-2012 

Martin Jansen  

Zojuist Greppelveld 3 roepende Kwartelkoningen. Er is nu een nieuwe roepplek bezet en op de eerste roepplek is het stil. Deze vogel was 

waarschijnlijk al een tijdje gepaard, de roep wordt dan onregelmatiger en stopt uiteindelijk, waarna het mannetje vertrekt om een nieuw 

territorium te stichten. De meest noordelijke vogel roept nu ook onregelmatig, de vogel van de nieuwe roepplek is het meest actief.  

19:05 10-06-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag 3 zwevende Ooievaars boven de tuin. Waarschijnlijk zaten daar ook vogels bij van het nest bij de Elburgse waterzuivering, hier nog 

geen km vandaan. Één van die oudervogels kon ik deze week met de telescoop aflezen en bleek in 2010 als nestjong geringd bij 's Heerenbroek 

(net over de IJssel t.h.v. Zalk).  

23:12 07-06-2012 

Janoh  

Dinsdagavond een gele kwikstaart bij Mheenwegje en een overvliegende jodelende wulp. Vroeg in het voorjaar had ik er twee fouragerend 

gezien in een weiland langs de zomerdijk. Hij vloog nu vanuit de Oosterwolder polder over de Kamperdijk (bij het bewoonde kleine sluisje) en 

over het brede stuk Drontermeer naar de Flevopolder richting zuidkant van de Abbert. Ik vond het bijzonder .. in deze tijd..  

23:47 06-06-2012 

Martin Jansen  

Vanavond rondje Nuldernauw vanuit kano. Doel was Grote karekiet, niet aanwezig. Wel 3 Cetti's zangers, 4 Geoorde Futen, minimaal 2 

Zwartkopmeeuwen in de Kokmeeuwen kolonie.  

18:30 06-06-2012 

Wolbert Hermus  

Ik ben gistermiddag ook weer op zoek gegaan naar de Grauwe klauwieren van de Elspeetsche heide. Beide mannetje gevonden. Allebei waren ze 

veelvuldig aan het zingen, zaten leuke imitaties tussen! Een Geelgors waagde het om bij 1 van de klauwieren te zitten, deze werd vrij snel en fel 

weggejaagd. Helaas geen vrouwtjes gevonden.  

09:09 06-06-2012 

Benno van den Hoek  

Dinsdagavond een man Grauwe klauwier op de Elspeetse Heide. Deze liet zich enige tijd prachtig bekijken. In de verte nog een ex. bovenin een 

struik, maar door afstand en tegenlicht geen geslacht kunnen bepalen. Later op de avond (rond 23.15 uur) 3 luidroepende Kwartelkoningen in 

het Greppelveld. 3 Vogels in een stuk grasland van nog geen 2 ha. Geweldig!  

18:51 05-06-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 85 Krooneenden (73m/8v en 4 jongen), 1 Roodhalsfuut. Super verrassend was een jagende stern in de Polder 

Oosterwolde. Jagend boven weilanden, slootkanten etc. Egaal grijze bovendel, ook de staart, dikke zwarte snavel. Een Lachstern!!  

14:40 04-06-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 135 Krooneenden (116m/19v) + nog een onbekend aantal pulli. 3 paartjes hadden jongen bij zich maar niet exact te 

tellen met dit bizarre weer. Onder deze weersomstandigheden is de overlevingskans voor jonge Krooneenden erg laag, de eerste 10 dagen leven 

ze op insecten. Aan de Flevokant 1 paar Grote Karekiet in geschikt broedbiotoop (3e territorium Veluwemeer), op de dam bij Polsmaten 1 

Reuzenstern (nooit eerder gezien in juni). In grasland nabij gemaal Lovink 1 roepende Kwartelkoning.  

23:46 03-06-2012 

Martin Jansen  

Afgelopen woensdagmiddag Visvijverweg vanuit werk 1 vrouw Grauwe Kiekendief. 

Vanmiddag op weg naar werk Elburgerweg tussen Elburg - Dronten ook 1 vrouw Grauwe Kiekendief jagend.  

12:20 03-06-2012 

Gert de Vos  

Gisteren omgeving Heerde twee nesten met kerkuilen, 4 en 5 jongen, geringd door Bennie van den Brink. 

Ook een nest met twee jonge steenkuilen zijn geringd!  

16:38 02-06-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Hulshorsterzand 1 Kleine plevier! Vloog vrij laag roepend over ons heen. Leek te landen in het zand, maar zag hem toch 

verder weg vliegen boven de bosrand. 

Vanmiddag bij Landgoed Welna o.a. groepje van 3 Kruisbekken en de 2 bekende Raven, rondvliegend boven het gebied.  

11:49 02-06-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer: 

Aan oever Overijsselse 6 Grote Karekieten (was 4 op 22-05). 

4 man Bruine Kiek, waarvan 1 vastgesteld territorium, prooioverdracht met vrouw. 

35 Krooneend, waarvan 1 paar met 11 pulli. Van de Krooneenden 1 man al volledig in eclips. 

Verder 2 man Smient, 3m/1v Zomertaling, op 3 plekken Baardmannetjes, alarmerende man Robotap, 2 Blauwborst (1 alarmerend), 1 man en 1 

vrouw Koekoek.  

00:46 02-06-2012 

Martin Jansen  
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De afgelopen avond voor de simultaantelling Kwartelkoning: 

Greppelveld 3 Kwartelkoning en 1 Kwartel. 

Kievitslanden 2 Kwartelkoning.  

07:58 31-05-2012 

Martin Jansen  

Gisteravond in de schemering 2 Kwartelkoningen in het Greppelveld.  

17:03 29-05-2012 

Martin Jansen  

De afgelopen middag Drontermeer op 2 locaties een Buidelmees.  

22:59 28-05-2012 

Benno van den Hoek  

Vanavond in het Abbertbos een Zomertortel, mooi foeragerend langs het pad voor me. Helaas verder weinig activiteit, ook niet van Wielewalen.  

Langs de Stobbenweg (Greppelveld) ook even geluisterd naar de Kwartelkoning. Vogel riep vanuit de rand van het hoge grasland, op nog geen 10 

m. voor me. Vogel verplaatste zich daarna verder noordwaarts (door het hoge gras, dus niet te zien) naar de andere kant van het perceel. Riep 

wel af en toe, maar met lange tussenpozen. In de late schemering riep de vogel plotseling weer vanaf de eerste locatie (afstand ca. 150 m.). Hij 

kan natuurlijk teruggevlogen zijn (buiten mijn zicht), maar een 2e vogel is wellicht ook niet uit te sluiten....  

21:44 28-05-2012 

Evert Meijer  

Vanavond 3 Grauwe klauwieren, 2 man en 1 vrouwtje. 1 jagende Boomvalk, 3 Boomleeuwerik tp, en 1 Zomertortel overvliegend noord-oost. 

Nieuwe soort voor mij op de heide. Complete verrassing!!  

21:14 28-05-2012 

Wolbert Hermus  

De Kwartelkoning bij het Greppelveld roept nu met enige regelmaat.  

10:33 28-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend 05:15 uur 1 Kwartelkoning in het Greppelveld. Ze doen het goed in Flevoland dit jaar, ook vogels bij Lelystad (Burchtkamp en 

Natuurpark) en in de Kievitslanden. 

Tussen 05:30 en 09:30 uur een ronde over het Drontermeer vanaf Eekt tot Roggebot. 

18 territoria Grote Karekiet, op Eekt en op Abbert een Wielewaal, Purperreiger bij de Gelderse Sluis (vorig jaar daar verdacht paar eind mei), 

3 Grote Zilverreigers, 1 Lepelaar, 4 Blauwborsten, 4 Snor, 2 groepjes Baardmannetjes (ouders met uitgevlogen jongen), 2 territoriale Bruine 

Kiekendieven, 3 groepjes Zwarte Stern ri. NO, totaal 15 vogels.  

10:12 28-05-2012 

roel pannekoek  

1e Pinksterdagavond een sfeervolle bladstille avond op de Uddelse hei met 'witte wieven': herten in bastgewei en vier, mogelijk vijf snorrende 

Nachtzwaluwen. Het blijft lastig met deze soort wb uitsluitende waarnemingen.  

16:38 27-05-2012 

Martin Jansen  

N.a.v. het berichtje van Wolbert ook even naar de brug gereden. De 2e jaars man Roodmus liet zich vrijwel continu horen, ook een paar minuten 

geheel vrij te zien in een eik. M'n laatste was al weer van drie jaar geleden.  

14:06 27-05-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend samen met Benno & Dimitri naar Kamperhoek gegaan. De hoogtepunten waren een Roodmus en een overvliegende Roodkeelpieper. 

De Roodmus bleef ter plaatse en zong van tijd tot tijd eventjes.  Verder nog o.a. Bosruiter, Wespendief en 8 Grote zilverreigers. Voor de hoge 

aantallen was het te laat, maar wel leuke krentjes.  

10:59 27-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend 05:30 uur - 09:45 uur het smalle deel van het Veluwemeer vanuit de kano (GLD en FLE zijde). In totaal 2 Grote Karekieten 

(eindelijk!). Opvallend waren verschillende groepjes Grote Zilverreigers richting NO, in totaal 10 exemplaren.  

21:17 25-05-2012 

Wolbert Hermus  

Gistermorgen bij Leuvenumse bos 6 zingende Fluiters en 1 Vuurgoudhaan. Gisteravond bij Oostermheenpolder 1 zingende Kwartel, bij 

Hoophuizen niks gehoord.  

16:41 24-05-2012 

Jaap Denee  

Peter Links heeft zojuist een Witwangstern gevonden in het Nuldernauw - Voorlanden. De vogel zit tp op "het eerste eilandje" en is zichtbaar 

vanaf de Flevozijde. De plek is net iets ten noorden van de plek van de Cetti's zanger(s).  

16:13 24-05-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 39 Krooneenden (33m/6v), 1 Roodhalsfuut, 4 Zwarte stern, 4 Grote Karekiet. Polder Oosterwolde bij Abbert 1 

roepende Kwartel. 

De afgelopen dagen de jaarlijkse Krooneenden ronde gedaan, in totaal op Veluwerandmeren + Vossemeer 244 vogels waarvan 208m/36v. Er 

zullen ongeveer 70 vrouwtjes zitten te broeden (vaste verhouding m:v = 2:1). De eerste vogels met jongen komen meestal de laatste dagen van 

mei.  

23:12 23-05-2012 

Janoh  

En natuurlijk jonge grutto's, jonge tureluurs en jonge kieviten. Waarvan een paar met boze ouders, boos op een hermelijn die veel te dichtbij 

kwam. Om de beurt stortten ze zich op hem neer. Spanning en sensatie in wei en wij met een wijntje erbij!  

22:10 23-05-2012 

Janoh  

Waar ik op 20-5 een gele kwik noemde, blijkt dit een Noordse kwik te zijn.. weer wat geleerd! Dinsdagochtend weer naar de zeearenden. De 

zon is zo warm dat het vrouwtje de jongen aan het beschermen is door te mantelen. Mooi gezicht!  

Dan dinsdagavond in Arkemheen rouwkwik, kneu en bosrietzanger. En na een tureluursnestje nog een baltsende watersnip. Leuk dagje!  

18:25 23-05-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteravond op verschillende plekken gezocht naar Nachtzwaluw. 

Begonnen bij de Generaal Winkelmankazerne. Bij aankomst meteen al een baltsende Houtsnip. Vanaf een open punt een poosje gewacht. Vrij 
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snel zag ik een Zwijn voorbij lopen, niet later nog 1, gevolgd door 2 Herten. Het eerste Zwijn leek op de uitkijk te staan. Had mij niet in de 

gaten, maar zat wel vaak mijn kant op te kijken. Ook kwam er nog een biggetje voorbij. Na lang wachten ook nog een Nachtzwaluw gehoord. Bij 

de Stakenberg 2 zingende Nachtzwaluwen en een baltsende Houtsnip. Op de terugweg bij de Westeindse heide ook nog een Nachtzwaluw.  

Afgelopen maandag 2 mannetjes Grauwe klauwier bij de Stakenberg, veelvuldig naar elkaar roepend. De vrouwtjes helaas nog niet gevonden. 

Maandagavond een overvliegende Boomvalk, bij ons thuis.  

15:05 23-05-2012 

Martin Jansen  

Gisterochtend Vossemeer vanaf de oude land zijde 10 man Krooneend, 4 Grote Karekiet, 1 IJsvogel. Boven het Roggebotbos continu een 

Wespendief, ook vlinderend. 

Vanochtend Wolderwijd 12 Krooneenden (10m/2v), 1 Grote Karekiet. 

Nuldernauw inclusief Delta Schuitenbeek 12 man Krooneend en een paartje Geoorde Fuut.  

11:01 23-05-2012 

Jaap Denee  

Gistermiddag vloog een subadulte Zeearend boven de dijk bij de Kievitslanden. De vogel gleed langzaam af het Veluwemeer over richting Bad 

Hoophuizen. Eergisteren stonden een geringde Flamingo en een Chileense Flamingo (Zwillbrocker Venn-vogels?) net achter het riet te baltsen in 

het Wolderwijd bij Stadsweiden - Harderwijk.  

08:55 23-05-2012 

Benno van den Hoek  

Dinsdagavond op doorreis naar Harderwijk nog even bij de Kievitslanden gestopt. Hier een overvliegende Kleine zilverreiger bij de 

Strandgaperweg.  

16:46 21-05-2012 

Theo  

Vanmorgen boven de Tongerense Heide 1 Wespendief en langs het Van Manenspad 1 Fluiter  

16:06 21-05-2012 

Benno van den Hoek  

Het eerdere besluit om nog een extra (vogel-)dagje aan het toch al lange weekend te plakken pakte vandaag goed uit. Een rondje 

Oostvaardersplassen leverde de volgende highlights op:  

langs de Praamweg een Koereiger te paard (zat op de rug van een Konikpaard). Daarna naar de kwelzone van de Lepelaarsplassen. Hier na een 

uur doodse stilte (wel een uitgebreid kikkerkoor en een fraaie Blauwborst), plotseling een opvliegende Woudaap uit het riet, die voor me langs 

over de rietkraag vloog. Soort nog niet eerder vliegend gezien, maar wat een geweldig mooi beestje! Daarna de vogel alleen nog enkele malen 

roepend gehoord. Bij de parkeerplaats van het Jan v/d Boschpad een zingende Wielewaal. Bij het uitkijkpunt zelf een Steltkluut en een 

foeragerende Poelruiter. Ook regelmatig een roepende Roerdomp. Verder de gebruikelijke OVP-soortjes in het gebied. Bij de Kievitslanden nog 

een vliegende Krooneend (man). Langs de Strandgaperweg vrijwel geen steltjes meer, alleen nog een bontje en een paartje Kleine plevier (en 

veel Kluten).  

12:49 21-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 171 Krooneenden, 143m/28v. 

Verder 1 Roodhalsfuut voor de rietkraag aan de Flevozijde nabij Bremerberg.  

15:20 20-05-2012 

Janoh  

Vrijdagavond in het rietland voor de poffertjes een paartje roodborsttapuit (wonderlijk zo zonder heidepolletjes) en twee kneutjes. In een 

weiland langs de Wijkerwoldweg een roepende kwartel. Langs de Stobbenweg nog nergens een kwartelkoning. Zaterdagavond nog even naar het 

zeearendnest. Onderweg boven het Vossemeer vliegt het mannetje, stoer is 'ie toch. Er groeit veel blad voor het nest, door een regenbui is het 

blad wat zwaarder en dus gezakt en hierdoor weer goed zichtbaar. De jongen zijn enorm gegroeid! Ik heb nog nooit zo duidelijk een 

roofvogelnest kunnen volgen, het is een absoluut unieke gelegenheid! Volgens de geleerden zijn de jongen vier weken oud nu. Op de terugweg 

nog even langs het Mheenwegje. Hier rolt een gele kwik door mijn beeld. Knalgeel genot.  

13:34 20-05-2012 

Benno van den Hoek  

Rondom Abberteiland vanmiddag o.a. een luidzingende Grote karekiet, meerdere Blauwborsten en een Grote zilverreiger.  

11:03 20-05-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteren samen met Rob & Sjoerd de regionale Big day gehouden. Hier volgt even een korte samenvatting: Onderweg naar afspreekpunt 6 

Bosuilen, inclusief 2 plekken waar ik bedelroep hoorde. Bij Tongerense heide meerdere zingende Nachtzwaluwen en een Houtsnip. Na een 

fietstocht kwamen we in de POW aan, hier o.a. zingende Spotvogels en Bosrietzangers, rondom de Abbert o.a. jagende Visarend en Geoorde 

futen. Bij de Knobbel zagen we met wat geluk een mannetje Grauwe klauwier. Toen via via via kwamen we aan bij het Transferium in Nunspeet 

en zagen we al gauw een jagende Boomvalk boven Nunspeet. Hierna richting Veluwemeer, dit zorgde voor Europese flamingo, 2 Boomvalken en 

na wat gezoek Kleine plevier. De laatste soort die we zagen was een mooi vrouwtje Tapuit. Een mooi dagje vogelen, met het competitieve 

karakter is zeker de moeite waard! Volgend jaar wat mij betreft zeker weer! In een volgende Anser is vast wel ruimte voor het volledige 

verslag + de uiteindelijke score.  

17:39 19-05-2012 

Benno van den Hoek  

Rond 16.15 uur mijn eerste Wespendief van dit jaar, cirkelend boven het huis (Schokkerstraat Elburg). De vogel schroefde zichzelf omhoog en 

dreef in noordelijke richting weg.  

08:40 19-05-2012 

Jaap Denee  

Gistermiddag zaten op het eilandje in het plasje langs de Strandgaperweg ook twee Krombekstrandlopers.  

23:49 18-05-2012 

Martin Jansen  

De afgelopen week dinsdag Strandgaperweg 1 Drieteenstrandloper en 1 Kanoet. 

Gisteravond Kievitslanden 1 paartje Grauwe Klauwier, Lepelaarplassen 1 Woudaap. 

Vanavond in de schemering Korte Waarden en Rietland uitgeluisterd op rallen, niets. Wel mijn eerste Bosrietzanger (ze zijn laat) bij het 

Rietland, verder 3 Snor / 4 Sprinkhaanzanger / 4 Blauwborst.  

11:52 18-05-2012 

Jaap Denee  
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Die Grauwe Kiek lijkt hier meer rond te hangen. Afgelopen week had ik hem ook: 

 

 
09:38 18-05-2012 

Mark Hoksberg  

Met een vriend ben ik 17-5 naar de Zeearenden wezen kijken op de dijk bij Roggebot. Het duurde even, maar toen kwam er één ad overvliegen. 

Lastiggevallen door o.a. een Wespendief. Uiteindelijk zijn er in een klein uur tijd vijf Wespendieven het randmeer overgestoken ri NO. Zo veel 

had ik er in Nederland nog niet op 1 dag. Ook een Grote karekiet in een heel smal strookje riet langs de dijk. TP ook natuurlijk Havik, Sperwer, 

Torenvalk, Buizerd en Bruine kiek. Dat het een leuke roofvogeldag was bleek in de Kievitslanden; er was zeker een uur lang een adult man 

Grauwe kiek aan het jagen. Op een gegeven moment had deze een gespikkelde prooi te pakken, kievitskuiken leek me. Ouders nergens te 

bekennen. 

Bij de kapteinshut nog vier ad man Krooneenden, diverse Koekoeken en een Boomvalk, op jacht op de eerste libellen. Bij Hulshorst nog een 

Steenuil op een schuur. Heerlijke vogeldag geweest en leuk om weer eens op mijn home ground te vogelen!  

23:12 17-05-2012 

Janoh  

Dinsdagavond 15-5 in Arkemheen: gele kwik, bosrietzanger, bruine kiek (v) en tapuit (m). Het weidevogelseizoen schiet alweer op. Dit jaar weer 

veel predatie. Ik vond een week eerder afdrukken van vossepootjes in het veld.  

Op maandagavond 14-5 bij Roggebotzand het paar zeearend gezien met de twee jongen. Ik heb ze gefotografeerd en gefilmd waarbij een van 

de jongen over de nestrand .. eh kalkt .. Ik zie geen mogelijkheid een foto toe te voegen zonder link.. helaas.  

19:35 17-05-2012 

Benno van den Hoek  

Vanavond vanaf eiland 't Eekt een zingende Wielewaal en maar liefst 2 Grote karekieten. ik meende in de verte (op het puntje) zelfs een 3e ex. 

te horen, maar de wind maakte me dat erg lastig. Hier ook een langsvliegende Krooneend man.  

14:52 17-05-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op de Elspeetsche heide 2 mannetjes Grauwe klauwier (afgelopen maandag 1). Eén daarvan paar x roepend, hopelijk krijgen ze een 

beter broedjaar als vorig jaar! Klein lichtpuntje na het bericht van Martin?  

11:48 17-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend de eerste inventarisatieronde voor Grote Karekiet gedaan langs het Veluwemeer tussen Elburg - Korte Waarden en Polsmaten bij 

Nunspeet. Na het uitsterven sinds mijn jeugd van broedvogels als Grauwe Gors, Kemphaan, Watersnip en Patrijs in dit gebied lijkt nu ook het 

doek voor de Grote Karekiet te vallen. Een keiharde 0-telling. In 2007 nog 10 territoria, vorig jaar 4. Op die strook langs de oude kust van ca. 

10 km nog 1 alarmerende Grutto, 1 paar Kievit met 2 jongen en 2 alarmerende paren, 1 paartje Tureluur, 2 paren Scholekster, een hand vol 

Graspiepers en 3 Gele Kwikken. Het was wel mooi weer, maar echt vrolijk wordt je er niet van.  

11:34 16-05-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Leuvenumse bos 12 Fluiters, 3 Grauwe vliegenvangers (m'n eersten) en een nest van Zwarte specht gevonden.  

20:50 13-05-2012 

Jan Nijendijk  

Bij mijn bezoek aan de Elspeetsche heide bij de Stakenbergweg 1 zingende geelgors, zingt er al een paar weken. Verder nog een buizerd, 

veldleewerikken, boomleeuwerik, fitis, koolmees en pimpelmees. Verder was het rustig op een zwarte kraai na.  

10:48 13-05-2012 

j vreekamp  

Wielewaal, nu prachtig zingent op eiland Eekt.  

22:08 12-05-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteren op het terrein van sHeerenloo 2 zingende Vuurgoudhaantjes. 1 ervan verbaasde me wel een beetje, deze zong namelijk vanuit een 

Eikenbosje.  

20:57 07-05-2012 

Evert Meijer  

Vanavond op de Elspeetsche heide de schapenweidjes gecheckt. Helaas is het dit jaar tot nog toe zeer weinig. Bij elkaar nog niet eens 10 

Tapuiten, geen Paapje te bekennen. (Vorig jaar zaten er 7 Paapjes begin mei)  

Leuk was een overvliegende Boomvalk met prooi. Viel in in het bos, waar ik er even later 2 luid roepend aantrof. Kan me niet herinneren ze ooit 

eerder gehoord te hebben, dus extra leuk!  

23:09 06-05-2012 
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Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 1 Roodhalsfuut. 

Vossemeer vanaf oude land zijde: 2 paartjes Krooneend, 1 Reuzenstern, 1 man Paapje, 1 Steenuil bij een boerderij.  

20:44 06-05-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een paar uurtjes met broer Willem Jan op pad geweest. Langs het Drontermeer o.a. diverse paartjes Krooneend en heel veel 

foeragerende zwaluwen ter hoogte van strand De Oase. Zeker een paar honderd rondvliegende vogels (vnl. Huis- en Boerenzwaluw). In het 

Roggebotzand (nu het inmiddels door SBB wereldkundig is gemaakt) het nest van de Zeearend bezocht. Boven de rand van het nest staken af 

en toe 2 kleine donskopjes van de jongen (die nu ca. 2 wkn. oud zijn). Vanaf het Vossemeer kwam er een adulte vogel aanvliegen met een prooi. 

De vogel zat daarna een tijdje op het nest en gaf nog even een vliegshow tot besluit. Vanaf deze plek hoorden we ook steeds een Wielewaal 

zingen. Na een tijdje hoorden we enkele vogels hevig alarmeren. Het waren 2 vrouwtjes die het met elkaar aan de stok leken te hebben en een 

prachtig mannetje begon daar omheen te vliegen. Daarna volgde een pijlsnelle achtervolging van het mannetje achter één van de vrouwtjes. Het 

leken wel 2 achtervolgende Sperwers, zo snel als de vogels tussen de bomen manouvreerden. Een prachtig schouwspel om te zien! 

Op de terugweg bij de picknickplaats bij Abberteiland onze eerste zingende Grasmus.  

19:41 06-05-2012 

Pascal Wink  

Vanmiddag een kleine twee uur in een tuin im Ermelo zitten wachten op een vanmorgen gemelde Withalsvliegenvanger. Helaas bleek het om een 

mannetje Bonte vliegenvanger te gaan. Wel (eindelijk...) mijn eerste Draaihals van dit jaar nabij het Verbindingspad bij de Oostvaardersdijk.  

20:02 05-05-2012 

roel pannekoek  

Vrijdagavond thv kasteel Horloo (Horst) een dode Ransuil van de vluchtstrook geraapt. 

Bij toegang tot fietspontje Horst een zingende Nachtegaal. 

Zaterdagmorgen boven Drielanden een Boomvalk.  

11:48 05-05-2012 

Martin Jansen  

Donderdagmiddag bij kijkhut de Zilverreiger bij de Oostvaardersdijk 1 Draaihals en 1 man Beflijster. 

Vanochtend Veluwemeer 142 Krooneenden (110m/32v). Nabij de Elburgerbrug 1 man Wielewaal, van boom naar boom richting NO. Oostermheen 

8 Tapuiten, Bad Hoophuizen 1 IJsvogel, Kerkdijk 1 Visarend.  

21:11 04-05-2012 

Jaap Denee  

Lorentz 3 heeft dit seizoen nog niet zoveel opgeleverd. Vandaag slechts 1 paartje Kleine plevier en een aantal broedende Kieviten. Nog geen 

Tapuiten, piepers of ander trekkend spul. Tussen Harderwijk en Hierden liet een paartje Boomvalk zich mooi bekijken. Dit is het vrouwtje: 

 

 
11:39 04-05-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Abbert een zingende Grote karekiet en bij het Roggebotzand m'n eerste zingende Wielewaal, tussen het gebladerte door er 

een stukje van kunnen bekijken.  

09:04 03-05-2012 

roel pannekoek  

Gisteravond (2 mei) met Jaap S. een ideale avond voor de Uddelse hei: onze 1e twee Nachtzwaluwen van dit jaar. 

Overdag: zingende Nachtegaal in bosschages tussen jachthaven De Knar en het aquaduct bij Harderwijk. Ter plekke heeft Bos Kal is in het 

bestaande zandlichaam een oeverzwaluwenwand afgezet als afleidingsplek voor potentiële broedparen bij het opspuitterrein voor de nieuwe 

Lorentzhaven. Binnen enkele uren na aanleg hadden de eerste paren de nieuwe locatie al ontdekt. 

 

Vorige week bij mijn broer in Emst op ondiep water van afgegraven weiland een paartje Brilduiker.  

12:45 02-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Drontermeer 1 Roodhalsfuut.  

21:47 01-05-2012 

Jannine Haverkamp  

 
21:46 01-05-2012 
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Jannine Haverkamp  

http://waarneming.nl/waarneming/view/67453620  

 

Hierbij een link naar een voor mij wel heel vreemde gewaarwording..ik zag vanmiddag in de ven van het zandenbos in Nunspeet een wilde eend 

die een grote kikker op at! Heb dit nog nooit eerder gezien, kon er gelukkig foto's van maken!  

19:16 01-05-2012 

Pascal wink  

Van 06.00 tot 13.30 op Kamperhoek gestaan. De hoogtepunten waren:  

 

Een Purperreiger, een Zwarte Ooievaar, een Rode- en een Zwarte wouw, een vrouwtje Grauwe kiek, twee Smelleken en een Europese kanarie.  

18:39 01-05-2012 

Benno van den Hoek  

Het begint bijna eentonig te worden, maar de Velduil laat zich nog altijd geweldig zien. Vanavond vooral vanaf de Kamperdijk, terwijl hij steeds 

recht op mij af kwam vliegen. Stond af en toe te bidden hoog boven het weiland, klapte dan ineens de vleugels in en liet zich vallen. Bij poging 5 

had hij nog steeds geen beet. Vloog daarna meer richting Eektermerksluis.  

17:14 01-05-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend tot 10:30 uur op Kamperhoek gestaan. 1 vrouw Grauwe Kiekendief mooi dichtbij, 1 Smelleken, 6 Bosruiter. Op de terugweg bij Eekt 

mijn eerste Grote Karekiet dit jaar. Vanmiddag Hulshorsterzand 2 zingende Fluiters en een zingende Kleine Barmsijs in bosranden (opnieuw een 

goed Fluiter jaar?). In het open gebied o.a. 24 Tapuiten, 1 man Beflijster., 3 zingende Geelgorzen, 13 Roodborsttapuit, 2 Raven.  

20:26 30-04-2012 

Pascal Wink  

Iets te vroeg weggegaan Martin.... In de middag draaide de wind verder naar oost en trok wat aan. Meteen begonnen de rovertjes te vliegen. 

 

De hoogtepunten van vandaag: twee Purperreigers, een Zwarte ooievaar,  

Een visarend, een Rode wouw, zes Zwarte wouwen, twee Grauwe kieken, 10 Smelleken (mijn dagrecord), vier Boomvalken, tenminste twee 

Slechtvalken, een Kraanvogel, enkele Zwartkopmeeuwen, een Velduil en mijn eerste Zomertortel en Grauwe vliegenvanger van dit jaar. 

 

Erg fraai wat ook de Slechtvalk die een op het water zittende Dwergmeeuw probeerde te slaan, wat ook lukte. Vervolgens vloog de vogel met 

het meeuwtje in zijn klauwen vlakbij langs. 

 

Ook nog een nagekomen melding van de 27e. Bij Kamperhoek vloog toen een zangvogel over maar helaas zonder te roepen. Gelukkig had Mervyn 

Roos een foto gemaakt zodat de vogel achteraf kon worden gedetermineerd als een Ortolaan. Verder deze dag o.a. nog een Rode wouw en een 

Smelleken. 

19:37 30-04-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Oostermheenpolder m'n eerste Grasmussen en 3 Rode wouwen, overvliegend NO. Aan het eind van de ochtend de fiets 

gepakt. Eerst richting Harderwijk Drielanden, direct bij aankomst de zingende (mogelijke) Iberische tjiftjaf. Constant aan het zingen. Hierna 

richting Harderbroek. Daar veel rietvogels: Rietzangers, Rietgorzen, Baardmannen, Snorren en 1 Kleine karekiet. Hier ook 2 Grasmussen en 3 

Nachtegalen. Toen door naar Zuiderpoort, in de hoop voor Ringslangen. Deze helaas niet gevonden. Wel een paartje Boomvalken in een 

elektriciteitsmast, die samen een Buizerd wegjoegen. Onderweg ook meermalen Koekoeken en Ooievaars gezien.  

14:12 30-04-2012 

Martin Jansen  

Vergeten te melden: tussen de gele kwikken 2x duidelijk herkenbaar een man Engelse Kwikstaart, verder een paar Noordse Kwikken.  

14:05 30-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend 06:30 - 12:00 uur Kamperhoek. 

Helaas bleef de wind en dus ook de trek wat achter. 

Leuke soorten: 1 Zomertortel, 1 Bonte Vliegenvanger, 2 Grauwe Vliegenvangers, 1 Gekraagde Roodstaart, 2 Purperreigers, 1 Smelleken, 2 

Slechtvalken (tp), 1 Visarend, 1 Zwarte Wouw, 1 Velduil.  

12:00 30-04-2012 

Rob Compaijen  

Vanmorgen een rondje POW gedaan. Prachtig weer en veel (zang)activiteit. Bij de Kamperdijk een Tapuit en Roodborsttapuit. Bij het 

kijkscherm o.a. een zingende Blauwborst, Sprinkhaanzanger en Grote Karekiet. Verderop langs een slootje twee wegvliegende IJsvogels. In de 

tuin van de boerderij die in de knik van de weg ligt een eerste zingende Spotvogel - lekker vroeg! Bij de picknickplaats een Lepelaar naar NO, 

een jagende Visarend, enkele Krooneenden, twee Blauwborsten en een Sprinkhaanzanger. Vanaf 'De Abbert' een zingende Grote Karekiet en 

Nachtegaal. Eindelijk echt voorjaar!  

10:27 30-04-2012 

Benno van den Hoek  

De Velduil liet zich gisteravond inderdaad weer prachtig bekijken. Hierbij de plaatjes. 

genietend van het laatste avondzonnetje: 
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en langzaam oplossend in de mist: 

 

 
07:58 30-04-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteren een trio van uilen gezien. 's Ochtends in Hulshorst een Steenuil en 's avonds eerst heel mooi de Velduil gezien. Heeft erg lang lekker 

rustig op een paaltje gezeten, vloog later iets verder en verdween toen langzamerhand in de mist. Benno en Gerrit-Jan hebben de plaatjes. 

Daarna nog een bakje gedaan bij Benno en onderweg naar m'n huis ineens een Ransuil. Kwam aanvliegen en begon zachtjes te roepen. 

De dag alweer mooi begonnen met een zingende Putter in de tuin en een Steenuil vanuit de tuin gezien.  

21:59 29-04-2012 

Martin Jansen  

Vanavond bij het Rietland al een roepende Kwartel. Schapenweitje rechts van het kijkscherm, beest riep uit de rand van het riet. Had ik niet 

verwacht nu al (of 1 van de Velduilen kijkers heeft mij voor de gek gehouden met een tape).  

11:49 29-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Trektelpost Kamperhoek 1 hybride Boerenzwaluw x Huiszwaluw (boertje met witte stuit). Vogel in groep van ca. 1000 

Boerenzwaluw ter plaatse. Verder redelijk aantal Gierzwaluwen, Dwergmeeuwen (o.a. groep van 95) en Zwarte sterns. Piepers, roofpieten en 

zangertjes laten het totaal afweten.  

22:42 28-04-2012 

Jaap Denee  
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Ik snap niet waarom het linken naar een foto op waarneming.nl niet altijd goed gaat... Nog maar een poging dan: 

 

 
22:28 28-04-2012 

Jaap Denee  

Na de hevige slagregens van vanmorgen vond ik een Gierzwaluw aan de voet van ons pruimenboompje in onze achtertuin. De vogel was aan de 

grond geraakt en probeerde via de stam op hoogte te komen om weg te vliegen. Dit lukte uiteindelijk niet. 

Nadat de kinderen de vogel bekeken hadden, hebben we hem hoog in de lucht gegooid en vloog hij -gelukkig- zonder problemen weg. 

 

 
16:18 28-04-2012 

Benno van den Hoek  

De excursie naar de telpost Kamperhoek verliep vanmorgen helaas nogal nat, koud en winderig. Heel veel trek kwam er dan ook niet op gang, 

maar toch kwamen de zwaluwen nog in redelijke aantallen door. Vooral de Boertjes en Giertjes. Verder 2-3 Boomvalken over en langs de 

telpost, 1 Zwartkopmeeuw mooi langsvliegend en diverse soorten steltlopers. O.a. enkele groepjes Kemphaan en meerdere Groenpootruiters, 

Witgatjes en Zwarte ruiters. Toen het na 10.00 uur droog werd was er nog hoop op enige roofvogeltrek, maar die bleef helaas uit. Rond 12.15 

uur ingepakt en nog een bezoek gebracht aan het Roggebotzand. Hierbij op afstand genoten van het paartje Zeearend. Het blijven imposante 

beesten om te zien. Hopen natuurlijk op een succesvol broedgeval hier!!  

22:03 27-04-2012 

Martin Jansen  

De Velduil bij Elburg liet zich vanavond prachtig bekijken (20:10 - 21:00 uur). Af en toe jagend op < 50 meter schat ik. Ook een tijdje op een 

paaltje poetsend.  

16:43 27-04-2012 

Jan Janssen  

Vanmiddag een groep van ten minste 8 gierzwaluwen boven ons huis (Slingerbos, Harderwijk). Uit 'eigen' nesten in onze tuin en onder het dak 

inmiddels 2 jonge merels en een hele hoop jonge mussen, en in een van de nestkastjes zijn net de pimpelmezen uit het ei gekomen. Minder 

spectaculair dan een Iberische Tjiftjaf :-) maar het blijft geweldig om te zien en horen allemaal.  

14:30 27-04-2012 

Pascal Wink  

Van 06.15 tot 12.00 uur op Kamperhoek gestaan. Opnieuw erg stil. De leukste  soorten: Rode wouw (door een invoerfoutje meteen als Rode 

rotslijster het land in geslingerd...), Boomvalk (m'n eerste) en een mooi mannetje Smelleken.  

13:56 27-04-2012 

J. van Os  

Tussen de middag een paartje zwartkoppen op de Duinweg in Hierden 

13:56 27-04-2012 

J. van Os  

Tussen de middag een paartje zwartkoppen op de Duinweg in Hierden  

20:28 26-04-2012 

Pascal Wink  

Hoop het Martin. De weersvoorspellingen zijn nogal wisselend. Met een paar dagen zuidoostenwind zou het heel leuk kunnen worden.  

 

Vanmorgen van 06.15-10.30 uur geteld maar heel weinig trek. Hoogtepunten waren een Visarend, de eerste (?) Noordse kwik, twee 

Zwartkopmeeuwen en een paartje Krooneenden. Deze laatste soort schijnt op de telpost nog zeldzamer te zijn dan Steppekiek...  

19:27 26-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend 07:20 uur vanuit het werk 1 Puperreiger ri. NO bij de Visvijverweg nabij de Kamperhoek. 

Gisterochtend tot 12 uur trektelpost Kamperhoek 25 Regenwulpen, 2 Zwartkopmeeuw en redelijke aantallen Gras- en Boompiepers. Trek was 

erg tegenvallend voor de tijd van het jaar, windrichting was redelijk gunstig. Gaat het volgende week los??  

15:42 26-04-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school langs de Aardhuisweg 1 zingende Fluiter. Blijft echt een geweldige zang!!  

11:53 26-04-2012 

Wolbert Hermus  
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Vanochtend bij Leuvenumse bos 8 zingende Bonte vliegenvangers en 2 zingende Fluiters, die zijn er dus ook weer!  

21:29 25-04-2012 

Jannine Haverkamp  

Vanmorgen weer genoten bij het Aardhuis HoogSoeren....geweldig wat een prachtige vogels laten zich daar zien... vinken, matkop, grote bonte 

specht, boomklever, appelvinken, tjiftjaf, geelgors en een kuifmees...echt genieten!  

18:10 25-04-2012 

Wolbert Hermus  

Afgelopen zondag 2 mannetjes Beflijster tp en 1 zingende Gekraagde roodstaart bij Hulshorsterzand. Afgelopen maandag bij station Nunspeet 

een zingende Zwarte roodstaart. Vanochtend een zingende Bonte vliegenvanger in de tuin, paar x horen zingen en ondertussen was hij de 

nestkastjes aan het controleren.  

16:35 25-04-2012 

Evert Meijer  

Gisteravond een groepje zwaluwen bij Elspeet, bestaande 2 Huiszwaluwen en meerdere Boeren- en Gierzwaluwen. Het duurde even, maar ze 

zijn er!! 

Hierna naar Elburg geweest voor de Velduil. Helaas leverde het niet het gewenste op, ondanks dat het mooi weer was. Waarschijnlijk is hij dus 

niet meer aanwezig.  

Hier nog wel 1 zingende Rietzanger, 4 Gierzwaluwen, 1 Visdief en 5 Gele kwikstaarten.  

21:27 24-04-2012 

Gerard van Dijk  

Arkemheense pad, na weglopen : op water van  Arkervaart, ma. 23/4 

14 volwassen grauwe ganzen en 65 kuikens. 

Op het water ontmengde het weer een beetje tot ca 4 groepen. 

Wie weet of er sprake is van enige ouderbinding of zijn de jongen en ouden uitwisselbaar? 

Verderop op het land 2x 2 ouders met 6 jongen. 

Er leek ook een rare kruising van Canadese gans en grauwe gans te zitten.  

Alsmede vast groepje Canadese + 1 brand. 

 

Nekkeveld, waar de Laak (grens Utrecht-Gelderland) de Zeedijk bereikt : 1 bruine kiek man bij rietveldje. 

Achterduist: 

1 torenvalk (zeldzaamheid hier).De torenvalk profiteert waarschijnlijk van de nabijheid van schrale droge bermen van de Bunschoter weg 

(Nijkerk--> Bunschoten). 

 

In Arkemheen ten zuiden van Bontepoort nog twee percelen met tientallen bloeiende dotters verspreid over het perceel--dat is een 

bijzonderheid tegenwoordig,; voorts massaal bloeiende muizenstaart, nog met witten kroonblaadjes (vallen later af).  

19:56 24-04-2012 

gj van dijk  

er staat een flimpje van de noordse pijl op natuurwaarnemingen geplaatst door Sovon  

12:58 24-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Telpost Kamperhoek 1 Rode Wouw, 2 Beflijsters, 1 Buidelmees t.p., 2 Slechtvalk t.p., 7 Regenwulp, ca. 50 Dwergmeeuw. Af en toe 

kwamen er aardige plukjes Graspiepers los, maar nog lang niet wat het in deze tijd van het jaar kan zijn.  

12:12 23-04-2012 

Dimitr  

@Martin @Wolbert: Er is nu zelfs een discussie of het geen Kleine Pijl betreft... Het moet niet gekker worden! Wat een waarneming btw...  

09:59 23-04-2012 

Martin Jansen  

@ Wolbert: de afgelopen herfst (7-sept) zijn er ook Noordse Pijlen gezien op het IJmeer bij Almere. Gebeurt wel vaker dus. Dat het nu 

gebeurt in april is erg bijzonder, aan de NL kust in deze periode ook schaars. Gisteren trouwens ook een Kleine Jager op het Gooimeer bij 

Naarden.  

20:16 22-04-2012 

Jan/Willy van Dijk  

vanavond op openstuk vuursteenberg drie beflijsters(man), zes zanglijsters en twee lijsters. 

20:09 22-04-2012 

Wolbert Hermus  

En dit is wel heel bizar! http://gelderland.waarneming.nl/waarneming/view/64581980 

Noordse Pijlstormvogel bij Arkemheen in de buurt.  

18:56 22-04-2012 

Martin Jansen  

De afgelopen middag op terugweg vanuit werk 1 Reuzenstern nabij de plaat in het Vossemeer (ca. 15:15 uur). Vogel vloog richting de sluis / 

Drontermeer.  

18:06 22-04-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag met Dimitri een rondje langs het Drontermeer en Vossemeer gemaakt. Helaas gooiden de zware buien af en toe flink roet in het 

eten, als we net op de beoogde locatie uit de auto wilden. Toch weer enkele leuke nieuwe jaarsoortjes gezien, waaronder een groepje Zwarte 

sterns bij de Elburger brug (tussen enkele tientallen Visdieven) en een Nachtegaal langs de Drontermeerdijk. Bij het Vossemeer o.a. enkele 

Dwergmeeuwen achter de (denkbeeldige) plaat. Ter hoogte van het Roggebotsebos een paartje Zeearend fraai kunnen bekijken. Tenslotte de 

Velduilplek bij Elburg bezocht, maar helaas niet aanwezig (net na opnieuw een zware regen-hagel-onweersbui). Wel genieten van het fris 

ontluikende groen tegen soms roetzwarte luchten!  

12:29 22-04-2012 

J. Vreekamp  

Vanmorgen de Bontevliegenvanger weer gezien in Vierhouterbos. Vandaag alleen het vrouwtje gezien. Vorig jaar en het jaar ervoor m+v bij nest. 

21:49 21-04-2012 

roel pannekoek  

Vanmorgen rond een uur of elf volop zang van de vermeende Iberische Tjiftjaf. Wat ik opving was een hoger en scherper 'tjif-tjaf' dan 

normaal en een andere keer afwijkend als 'tjif-tjaf-tjuut, tjif-tjaf-tjuut' etc. waarbij de 'tjuut' hoger klonk. Zeg het maar.... 

Ook ter plaatse mijn 1e Braamsluiper. 
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Vanavond bij de Ermelose schaapskooi 1 man Beflijster, 1 Gekr. roodstaart, 3 Tapuiten, Kneuen, Appelvinken over, Boompiepers en 

Boomleeuwen.  

21:23 21-04-2012 

Martin Jansen  

Vanavond om tussen 20:15 en 20:30 uur de Velduil bij het Rietland jagend boven de weilanden aan de binnenkant van de Kamperdijk.  

18:57 21-04-2012 

dimitri  

Qua khz-hoogte vind ik het erg moeilijk om hier iets over te roepen.. Wat wel erg tegen iberische pleit is de roep van de vogel. Als de opname 

van Theo van veenendaal de roep laat horen (waar het wel op lijkt) dan is dit geen iberische. De diagnostische roep van iberische gaat altijd 

omlaag terwijl gewone tjif het welbekende stijgende roepje heeft. 

Ik hoop dat iemand genoeg kennis heeft om iets over de toonhoogte te zeggen...  

17:34 21-04-2012 

Martin Jansen  

@Dimitri: als ik het onderstaande goed interpreteer dan zingt de Drielanden Tjif te hoog in het laatste deel en is de roep niet helemaal de 

juiste? 

 

De Velduil van Rob & Anne en Benno is vanochtend ook weer gezien.  

17:11 21-04-2012 

Dimitri  

De Sonagrammen: 

 

00:55 21-04-2012 

Jaap Denee  

Heb het balletje even opgegooid in het determinatie album op dutchbirding.nl (dat balletje zal hier na verloop van tijd verschijnen).  

00:40 21-04-2012 

Jaap Denee  

Ik ben net pas thuis, dus ik haak net pas weer aan... Heb nu geen tijd (en geen puf) om het allemaal uit te zoeken, maar ik snap de twijfel van 

Martin wel. Denk inderdaad dat sonogrammen uitsluitsel moeten geven. Er is vast wel iemand die dat kan regelen. 
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00:09 21-04-2012 

Pascal Wink  

Hier een 100% Iberische van maken is heel lastig. Wellicht kunnen er sonagrammen gemaakt worden van de opnames. Dit schijnt het een ander 

wat te vergemakkelijken. Het uiteindelijke oordeel laat ik graag over aan de wijze heren van het CDNA. Voor meer info zie o.a. dit artikel.  

23:08 20-04-2012 

Janoh  

Zes goudplevieren zomerkleed en twee kleine plevieren.. oude zeeweg.. naast al het ander weidevogelmoois..  

21:44 20-04-2012 

Martin Jansen  

Eigenlijk is dit geen plaats voor discussies; maar wat in onderstaande berichten klassieke zang genoemd wordt is m.i. niet sluitend voor 

Iberische Tjiftjaf. Het lijkt er een beetje op, meer niet. Zelf heb ik geen ervaring met deze soort, maar alle geluidsopnames uit diverse 

bronnen uit het verleden zijn anders dan van deze vogel. Op waarneming.nl staan nu ook opnames met contactroepjes die m.i. niet op Iberische 

passen.  

21:31 20-04-2012 

Evert Meijer  

Vanavond ook even naar de (Iberische) Tjiftjaf geweest. Alleen de klassieke zang 5 keer goed gehoord, waar volgens mij niets mis mee was, 

verder was die erg zwijgzaam, en geen andere afwijkende riedeltjes of roepjes  gehoord... 

Zou leuk zijn als het er toch één is; ik sta in elk geval aan de goede kant van de discussie ;)!  

20:16 20-04-2012 

Pascal Wink  

Vanmorgen om kwart over zeven een Steppekiekendief over Kamperhoek. Verder o.a enkele Zwartkopmeeuwen, een Purperreiger en een 

Smelleken maar helaas geen wouwen. Op de weg terug nog even langs de Iberische tjif geweest.  

19:51 20-04-2012 

Jan Janssen  

Iberische (?) was 19:15 nog aanwezig, evenals diverse vogelaars. Vloog kort daarop in zuidwestelijke richting weg. Gezien en gehoord, maar ik 

durf er geen uitspraak over te doen.  

19:34 20-04-2012 

Martin Jansen  

Heb op waarneming.nl 2 opnames bijgevoegd. De contactroep stond niet op de opname. had een keer pauze ingedrukt. Ik denk niet dat het een 

Iberische is, hoop het natuurlijk wel, is nog een nieuwe voor mij.  

18:09 20-04-2012 

Jaap Denee  

Als de contactroep van deze vogel niet klopt, dan is dit inderdaad geen goed teken, maar het is mij niet opgevallen. Mengzang is minder een 

probleem, maar wat me opviel is dat de vogel met name tussen de middag heel consequent en langdurig alleen de klassieke zang liet horen (de 

strofe die je bij je waarneming hebt geplaatst op waarneming.nl), dus geen mengzang. Let wel: er zaten ook twee gewone Tjiffen in en om het 

parkje te roepen en te zingen... Op de opname van Koop Mast hoor je inderdaad in de tweede strofe wel Tjif-zang verwerkt. Ben benieuwd naar 

je opname en de uitkomst ervan, Martin!  

17:44 20-04-2012 

Martin Jansen  

Ik ben vanmiddag ook even bij de Tjif in de wijk Drielanden geweest. Ik begin wat te twijfelen of het er wel 1 is. Beestje had contactroep als 

Tjiftjaf en dat is niet goed. Zang lijkt een mengeling te zijn van Iberische Tjif en Tjiftjaf. Heb voicerecoder mee laten lopen terwijl ik er 

aanwezig was. Ben benieuwd wat het wordt.  

17:41 20-04-2012 

dimitri  

Alsof de tjif nog niet genoeg was vloog er daarnet een zwarte wouw over de binnenstad van harderwijk strak naar noord. Gezien vanuit mijn 

huiskamer!!  

16:20 20-04-2012 

dimitri  

Bij aankomst was de iberische tjif zijn klassieke zang aan het zingen (die met die versnelling aan het einde) maar later deed hij ook rare meng 

frases die ik niet ken van eerdere waarnemingen. Het zal er vast een zijn maar hij mag best nog wat duidelijker iberisch zijn naar mijn idee  

15:50 20-04-2012 

Jaap Denee  
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De Iberische Tjiftjaf zit nog steeds te zingen in en rondom de tuinen van de drie cremewitte huizen langs het Muziekpad/Bazuinpad. Voor 

zover ik het op dit moment kan inschatten lijkt het geluid wel te kloppen...  

13:03 20-04-2012 

Ada Herzog  

Een beetje laat, maar gisteren (19-4) aan het eind van de middag vloog een Zwarte Wouw boven het terrein van 's Heeren Loo in Ermelo.  

11:55 20-04-2012 

Dimitri  

De linkt van de tjif: 

 

Iberische tjif  

11:54 20-04-2012 

Dimitri  

Er wordt een Iberische Tjif gemeld in Harderwijk, Drielanden. Geluid klinkt naar mijn idee niet helemaal zoals dat zou moeten maar wel 

afwijkend. Ik check vanmiddag wel even!  

21:40 19-04-2012 

Jaap Denee  

Vanavond zaten rond zonsondergang op het veldje bij de schaapskooi op de Ermelosche Heide o.a. 5 Beflijsters (2 man; 3 vrouw), een 

Koperwiek, een Tapuit en een Gekraagde Roodstaart. 

 

 
14:21 19-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend vrij onverwacht een gunstige ZZO wind. Tot 12 uur op de trektelpost Ketelbrug gestaan. De trek blijft nog steeds wat achter, 

vooral piepers, zangertjes etc. Uitschieters: 5 Zwarte Wouw, 1 Rode Wouw, 16 Zwartkopmeeuwen, 1 Smelleken, 1 Slechtvalk, ca. 15 

Sperwers, 1 Havik, stuk of 5 Bruine kieken, ca. 15 Regenwulpen, 1 Groenpootruiter. De Zwarte Wouwen 2 solo en een groepje van 3 recht over.  

12:29 19-04-2012 

W & N Janszen  

gezien 17 april in de putterpolder  ongeveer 25 IJslandse grutto,s geringd met groen vlaggetje die in 2006 inportugal is geringd  

09:43 19-04-2012 

Wouter van Heusden  

Vanochtend op weg naar het station Harderwijk een zingende Braamsluiper  

19:00 18-04-2012 

Jaap Denee  

Hmm, dat ging niet goed... 

 

Bonte Vliegenvanger en Beflijster  

18:59 18-04-2012 

Jaap Denee  

Ik doe het even zo (hoef ik het formaat niet aan te passen): 

 

Klik hier voor de Bonte vliegenvangerBeflijster.  

09:23 18-04-2012 

Jaap Denee  

Gister tussen de middag in de bossages rondom de schaapskooi op de Ermelosche Heide mijn eerste mannetje Bonte vliegenvanger van het 

seizoen, twee Gekraagde roodstaarten (een mannetje en een vrouwtje) en drie Beflijsters. Ik zal later nog wel even een fotootje linken.  

15:05 15-04-2012 

Jannine Haverkamp  

 
Even een probeersel...de foto van de appelvink!  

15:03 15-04-2012 

dimitri  

Vandaag even gaan kijken bij de zwarte ibis bij de grote praambult, oostvaardersplassen. Mooi zomerkleed beestje die ongeringd in het plasje 

tegenover de bult rondliep. Verder daar groepen kemphanen, kluten, bruine kiek en zeearend.  

12:27 15-04-2012 
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Jannine Haverkamp  

Gisteren genoten van Appelvinken en Kepen in de bossen bij Uddel..echt geweldig, ook nog een soort gezien en gefotografeerd wat ik niet thuis 

kan brengen...weet helaas niet hoe ik hier foto's moet uploaden anders had ik graag advies van jullie gehad!  

12:17 15-04-2012 

Wolbert Hermus  

Bij het Hulshorsterzand vanochtend o.a. 1 Beflijster (m).  

21:19 14-04-2012 

dimitri  

Er wordt een zwarte ibis gemeld bij de grote praambult, ovp. leuke regiosoort! Even kijken of ik tijd heb om er geen te gaan...  

20:40 14-04-2012 

Ada en Chris Herzog  

Vanavond om 20.20 uur 2 gierzwaluwen boven ons huis, Stadsweiden, Harderwijk  

18:02 14-04-2012 

Wolbert Hermus  

En nu even het volledige verhaal: Vanmiddag een poosje met Benno op pad gegaan. Eerst naar de Duintjes gegaan. Benno zag al gauw 3 

Beflijsters. Tijdens het zoeken hiernaar hoorden en zagen we onze eerste Braamsluiper. Ook vlogen er maar liefst 11 Gierzwaluwen over, 

richting Noord. Toch verder gezocht naar de Beflijsters, uiteindelijk kwamen we tot 8 exemplaren (4m, 4v)! Voornamelijk in het linker 

gedeelte. Na dit geslaagde stukje naar Polsmaten gegaan. Eerst het grasveldje gescand, hier zaten Gele en Witte kwikken én een Beflijster 

(m). Boven ons vloog weer (de?) groep Gierzwaluwen, nu aangezweld tot 20 exemplaren. Vanuit het kijkscherm 4 Zomertalingen, 11 Kluten, 2 

Euro. flamingo's en ineens een Reuzenstern tp. En ook nog 2 Oeverzwaluwen. Op het laatst het weitje nog even bekeken. Hier zagen we weer 

het mannetje Beflijster mét 2 vrouwtjes. 11 Beflijsters op 1 dag, behoorlijk uniek was onze conclusie.  

16:35 14-04-2012 

wolbert  

Nu 8 beflijsters bij de Duintjes!  

14:54 14-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend om 07:00 uur ook gezocht naar de Velduil, net als bij Benno niet aanwezig. Wel 1 Smelleken naar NO. Bij Abbert mijn eerste 

Sprinkhaanzanger en een vrouw Blauwe kiekendief. Daarna de polder ingereden, bij de Grote Praambult een Zwarte Ibis en mijn eerste 

Koekoek. Verder OVP weinig bijzonders. Erg mooi weer en super heldere lucht!  

12:46 14-04-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Willem Jan nog gezocht naar de Velduil, maar helaas niet meer gevonden. De Polder Oosterwolde vanaf de Rondweg Elburg tot 

aan Abberteiland vrij nauwkeurig afgezocht (incl. omg. Wijkerwoldweg). Hier nog een vluchtige actiefoto cq. bewijsplaatje van gisteravond. 

Meer was er helaas niet van te maken gezien het late licht en de afstand: 

 

 
 

Nabij Abberteiland was weer van alles te beleven. 2 Raven vanuit de polder ri. Abbertbos vliegend. Tenminste 6 Bruine kiekendieven in de 

nabije omgeving, waarvan enkele dichtbij baltsend en fraai langsvliegend (soms ook op grote hoogte vliegend). Groepje van ca. 10 Krooneenden 

tussen de poffertjes. Paartje Roodborsttapuit langs de rietkraag en voor ons de eerste Rietzangers, een Sprinhaanzanger, een roepende 

Koekoek en een langsvliegende Visdief.  

21:04 13-04-2012 

Wouter van Heusden  

Vanavond mijn eerste Gierzwaluw boven Harderwijk.  

20:38 13-04-2012 

Rob Compaijen  

Vanavond stond ik samen met Anne bij het scherm bij het rietveld (Drontermeer) naar een Blauwborst te luisteren. Even de dijk afgespeurd en 

ineens een Velduil in beeld! Snel terug de Kamperdijk opgerend, Benno gebeld, en met zijn drieën zeker een half uur van deze schitterende 

soort genoten. De vogel was voortdurend aan het jagen boven de weilanden, maar had weinig geluk. Hopelijk morgen ook nog aanwezig! Verder 

daar twee overvliegende Raven, vanuit het Abbertbos strak en behoorlijk hoog door richting 't Harde.  

16:56 13-04-2012 

Wolbert Hermus  

mailto:janninehaverkamp@gmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:sahasrala@hotmail.com
mailto:herzog@caiway.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:wouter.gonneke@planet.nl
mailto:robcompaijen@gmail.com
mailto:whermus@live.nl


Vandaag bij de omgeving St. Ludgeruskerk 4 zingende Rietzangers, 10 Euro. Flamingo's tussen de exoten. In het weitje naast het scherm een 

baltsend paartje Blauwborsten, erg leuk gezien! Mannetje had de staart omhoog en was aan het rondspringen rond het vrouwtje. 

Bij de Elburgerbrug een groep van zo'n 30 Visdieven, maar 1 Zwarte stern er tussen kunnen vinden. Bij het Rietland ook zingende Rietzangers 

en een enkele Baardman gehoord, tussen de schapen liepen 8 Gele kwikstaarten. Hierna richting het Abberteiland. Na de regenbui (van 14.00u) 

ging het snel los. Al gauw meerdere Bruine kieken, ik heb er 4 gezien. Waaronder een baltsend paartje. Verder daar nog een grote groep 

Beerenzwaluwen. Vanaf de richting Drontermeerdijk hoorde ik m'n eerste Koekoek! Bij de Bolsmerksluis 3 Huiszwaluwen.  

14:21 13-04-2012 

wilma hoogenhuizen  

Gisteren in het "Oude Harderbroek" langs de dijk tussen Harderwijk en Zeewolde: 

1e kleine karekiet en rietzanger verder meerdere blauwborsten. Man bruine kiekendief. 

Vandaag inventarisatie Wolderwijd met o.a. 2 zwarte sterns bij de pont, 3 visdiefjes, 2 paartjes krooneend, 4 zomertalingen. Afgelopen week is 

er meerdere keren een groep van zo'n 25 stuks geoorde futen (tussen kuifeenden) waargenomen op het Wolderwijd. Helaas vandaag niet 

gezien.  

11:48 13-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland mijn eerste Kleine Karekieten, 2 stuks. Rietzangers nu algemeen aanwezig. Nabij Abberteiland o.a. 1 vrouw Blauwe kiek, 2 

Raven, 2 Havikken, 3 territoriale paren Bruine kiek verspreid over Drontermeer en POW.  

21:50 12-04-2012 

Jannine Haverkamp  

Aan het eind van de middag een paartje Krooneenden bij Polsmaten, op het veldje voor het scherm zeker 10 gele kwikstaarten die zich goed 

lieten fotograferen!  

17:38 12-04-2012 

Martin Jansen  

Bij Elburgerbrug 18 Zwarte sterns tussen de Visdieven. 

15:45 - 17:00 uur Drontermeer - Abberteiland (Noordermerkt) mijn eerste Gierzwaluw dit jaar in gemegde groep zwaluwen. Verder een vrouw 

Blauwe kiek naar NO, groepje van 8 Regenwulpen naar NO, Slechtvalk, en boven het Abbertbos een Zwarte Wouw richting NO. Mooie plek voor 

een trektelpost daar!  

17:33 12-04-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school gedurende de gehele route, tussen de buitjes door fietsend, 1 roepende Grote lijster, 1 roepende Kleine bonte specht, 1 

Sperwer (ideaal voor het inventariseren van Pimpelmezen, die massaal gaan alarmeren!), op 2 plekken een zingend mannetje Bonte vliegenvanger 

(eerste 2012) en bij thuiskomst heel fraai een vrouw Havik overvliegend/kort jagend op postduiven.  

21:21 11-04-2012 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten 4 Gele kwikstaarten tussen ongeveer 20 Witte kwikstaarten, foeragerend op het grasveld. Vanuit de kijkhut 1 

Lepelaar, 6 Kluten, 1 Euro. flamingo en 2 paartjes Krooneenden. Boven de vaargeul een groep van ongeveer 50 Boerenzwaluwen jagend. Nog geen 

Visdieven en Dwergmeeuwen gevonden.  

19:20 11-04-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag 16:00 - 17:00 uur Drontermeer-Abberteiland o.a. 1 Reuzenstern, 2 Raven, 1 Rietzanger, 1 vrouw Blauwe kiekendief. 1 paar Bruine 

kiek heeft een territorium bezet (man spectaculaire baltsvluchten), verder nog 2 ad. mannen in het gebied aanwezig. 

Bij Elburgerbrug eindelijk de eerste Visdieven, ca. 40 stuks. Zijn 1 week later dan verleden jaar. Op Veluwemeer nog geen Dwergmeeuwtjes 

gezien, normaal altijd eind maart al aanwezig. Bij de brug ook een Reuzenstern, waarschijnlijk dezelfde als op Drontermeer (jagend ri. ZW).  

16:25 11-04-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag vanaf de brug over het Wolderwijd een tiental Dwergmeeuwen. Tegenover gemaal Lovink 1 Nachtegaal en 1 Koekoek. Plan Roerdomp, 

bij het hek,  4 Zomertalingen (m)  

11:47 11-04-2012 

Wouter van Heusden  

Vanochtend bij de monding van de Weibeek in Harderwijk een Blauwborst en een Ijsvogel. Bij de piertjes bij Horst 4 Visdieven.  

20:39 09-04-2012 

Martin Jansen  

Omstreeks 19:00 uur vanavond 1 Buidelmees, Strekdam Drontermeer.  

20:21 09-04-2012 

Gerard van Dijk  

Vandaag in  de tuin reeds twee fors uitgegroeide bedelende uitgevlogen jonge turkse tortels. Dat is vroeg! 

Gisteravond, bij de SOVON-gruttoslaapplaatstelling in Delta Schuitenbeek-oost (de dag ervoor DS-west) nog steeds veel brandganzen in de 

oostpunt van de Putter polder. Vanwege de schemering en i.v.m.  op de grutto's letten kon ik  niet serieus tellen, maar ruw geschat liggen de 

aantallen nog in de orde van 500 of meer. 

De kolganzen waren de afgelopen week (of eerder)  vertrokken. 

De ganzen komen pas bij zware schemering naar het water om te slapen. 

Wat de grutto's betreft:  

7/4 ca 427 in DS-west 

8/4 ca 260 in DS oost, alsookca  160 kemphanen 

Dat is dus een stuk minder dan half maart maar opmerkelijk is dat er dit jaar nog steeds ondiep water is in april (binnenkort: zomerpeil), zodat 

de slaapplaatsen nog als zodanig kunnen fungeren.  

09:33 09-04-2012 

wilma hoogenhuizen  

Soms is het wel eens moeilijk , nu spreek ik alléén voor mijzelf want jullie hebben daar vast geen last van ;), om de zang of roep van vogels thuis 

te brengen. Dus ik dacht er zou toch zoiets moeten bestaan als Shazam voor muziek, maar dan in dit geval voor vogelgeluiden. Nu blijkt dat dit 

in ontwikkeling is. Zie het volgende You Tube filmpje: 

http://www.youtube.com/watch?v=XFqbmuPwqbU  

09:26 09-04-2012 

GJ van Dijk  

@Martin, kan heel goed. Ze doen wel wat moeite voor een paasbrunsh. Hij had knap veel moeite om op hoogte te komen met die grote Brasem. 

Gistermiddag bij de picknick plek aan het Drontermeer zitten genieten van de balts van de buizerd en bruine Kiek. Zijn er al veel terug. Erg 
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veel termiek gisteren dus roofpieten tijd. Bij het Vossemeer veel rovers in de lucht ook veel trek. De man slechtvalk was daar ook. Zelfde 

Martin? Veel bruine kieken en er schroefde een kiek op met een spierwitte onderkant en zwarte vleugeltippen. Hij ging te hoog om te platen. Ik 

heb er een steppekiek van gemaakt. Trouwens Martin achter het Abberteiland ging nog een span krooneeenden zitten.  

09:08 09-04-2012 

Rob Compaijen  

Gistermiddag bij de Noorderheide nog een foeragerende Klapekster.  

21:27 08-04-2012 

Martin Jansen  

Gisteren bij ijsbaan Elburg 1 man Zwarte Roodstaart. In januari had ik er ook nog 1, maar deze was de eerste na de vorstperiode. 

Vanochtend Telpost Kamperhoek 1 man Beflijster, 1 Klapekster, 1 Regenwulp, 1 man Slechtvalk, 6 Lepelaars. 

@ Gerrit Jan; vorig jaar april of mei had ik een Visarend met vis overvliegend terwijl ik op het Hulshorsterzand stond, ze doen het dus wel 

vaker, vanaf de randmeren de Veluwe op vliegen met prooi.  

21:04 08-04-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Hulshorsterzand 2 zingende Boompiepers. Bij de P-plek Hierderweg 1 Zwarte specht, 1 Raaf en 1 zingende Vuurgoudhaan. Ook 

nog bij het oude station Hulshorst een zingende Vuurgoudhaan én bij de Brandsweg 2 zingende Vuurgoudhanen.  

19:07 08-04-2012 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen in het Gortelse bos:Bonte vliegenvager kort zingend.(voor mij de eerste van dit jaar)Nog diverse Koperwieken aanwezig. 3 Kleine 

bonte spechten en een om 11.50 roepende Bosuil.Ook diverse Appelvinken.Bij de Drontermeerdijk een Paapje en 2 Zwartkopmeeuwen bij de 

Gelderse sluis.  

18:46 08-04-2012 

GJ van Dijk  

Een om in de gaten te houden. Vanmiddag zag ik evenals vorig jaar een visarend met vis vanaf het Veluwe meer bij de monding van de Hierdese 

beek over de Essenburgt richting de Veluwe vliegen. Meer gezien? 

17:23 07-04-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag 16:20 uur 1 vrouw Visarend Drontermeer bij de Oase. 1e duik meteen raak, ging met vis in boom zitten op eiland Abbert.  

20:31 06-04-2012 

Evert Meijer  

Gisterochtend Elspeetsche heide, bij de Schapenweide 1 vr. Tapuit. Richting Stakenbergweg 2 zingende Boompiepers en Boomleeuwerik. Bij een 

vennetje 1 Watersnip, 1 Witgat en 2 Kieviten. 

 

Vanochtend naar Spijkvijver geweest voor de Witoogeend. Op deze plek heel erg fraai van een vrouwtje Kuifeend genoten... verder hier 1 

Witgat en stuk of 5 Dodaarzen.  

Bij de brug helaas geen zwaluwen. Op het Veluwemeer nog 7 Europese Flamingo's in de grote groep.  

18:37 06-04-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Hulshorsterzand mijn eerste Tapuiten van dit jaar, 2 mannen. 

Verder erg mooi een overvliegende Visarend richting noord, werd opgevangen door een locale Buizerd. Aan kleedkenmerken te zien (borstband 

en ondervleugeldekveren) een vrouw. Bij Polsmaten 2 Gele Kwikken.  

20:07 05-04-2012 

Benno van den Hoek  

Omdat ik vanmiddag toch langs kwam rijden even snel een blik over de dijk bij de Delta Schuitenbeek. Hier 2 mooie Zwartkopmeeuwen langs de 

meest westelijke afscheiding van de delta (op een paaltje). Daar ook tenminste 20 Kemphanen op de buitendam. Bij het Harderbroek meerdere 

paartjes Zomertaling en een prachtig zingende Blauwborst (eerste mooie zichtwaarneming dit jaar). Op het plasje naast het Riviera Park nabij 

Elburg 5 Dodaarzen. Ter hoogte van Elburg min. 33 Flamingo's, waarvan een groot deel Europese. Nabij de brug grote groep Boertjes, redelijk 

wat Oevers en meerdere Huiszwaluwen.  

17:24 05-04-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij Kamperhoek o.a. een Smelleken. 

Plaat Vossemeer 1 Reuzenstern. 

Drontermeer bij de Oase een 2 kj Geelpootmeeuw en een 2 kj Pontische meeuw.  

20:19 04-04-2012 

Wolbert Hermus  

Net even bij Hulshorsterzand geweest. Dit leverde o.a. een Klapekster, 6 zingende Roodborsttapuiten en een vrouwtje Tapuit op.  

20:17 04-04-2012 

Ada en Chris Herzog  

Vanmiddag om ongeveer 14.30 uur vloog een Kraanvogel richting zuidoost bij de A28 t.h.v. 't Harde.  

18:51 04-04-2012 

Evert Meijer  

Gisteren nog 1 Kramsvogel vlakbij Elspeet overvliegend. 

Vanochtend bij Staverden 1 Kleine bonte, 2 Zwarte en 2 Middelste bonte spechten. Middelste bonte na 1,5 uur zoeken gevonden dankzij tikken 

op de boom. Toen ik naar het mannetje toeliep, vloog er uit de boom ernaast, een vrouwtje die duidelijk wat actiever was dan het 

mannetje.  (mannetje zat meest van de tijd stil) 

Ze waren verder helemaal stil, geen enkele roep. Na tijdje vloog het mannetje behoorlijk ver weg, zo ver dat ik denk dat er misschien maar 1 

paartje zit op het hele landgoed. Of ze moeten elkaars territorium binnen gaan.  

18:29 04-04-2012 

Martin Jansen  

Afgelopen middag Hulshorsterzand m'n eerste Boompieper van dit jaar. Verder een zingende Klapekster, 2 Geelgorzen, 1 Goudvink.  

13:48 04-04-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Elburgerbrug 3 Huiszwaluwen foeragerend boven het Veluwemeer, in groep Boertjes (ca. 35) en Oeverzwaluwen (ca. 10).  

19:27 03-04-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij Apeldoorn m'n eerste Oeverzwaluw. Luid roepend strak door naar zuid.  
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16:48 03-04-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag de Cetti's zanger bij de Voorlanden beluisterd, paar keer goed kunnen horen. Verder daar ook nog m'n eerste Zwartkoppen.  

12:30 03-04-2012 

Martin Jansen  

Na een stille helere nacht even bij het Rietland gekeken voor wat eerste rietpietjes. 

Inderdaad wat aankomst, mijn eerste Rietzanger en Snor voor dit jaar. 

Verder 1 overvliegende Zwarte Ruiter, alleen gehoord, kon de vogel niet vinden. 

Bij het Greppelveld even later 2 Zwarte Ruiters foeragerend in de kleine plasjes, zelfde vogels? Verder daar 2 Waterpiepers, mooi in 

zomerkleed. 

Gisteren Landgoed Hulshorst 4 Kleine Bonte spechten en een paartje Zwarte specht.  

08:32 03-04-2012 

Evert Meijer  

Nog vergeten te melden, gisteren bij Harderwijk mijn eerste 2 Zomertalingen.  

21:35 02-04-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend naar de Kortsnavelboomkruipers geweest. Erg gaaf kunnen bekijken! 

Hier ook 2 Kleine bonte spechten en 2 Raven.  

 

De filmpjes van  Middelste bonte specht en Kleine bonte specht bij Staverden van 24-03 zijn  hier en hier te bekijken.  

15:55 02-04-2012 

janoh  

Leuke waarneming. Aan de zomerdijk dichtbij Noordeinde 2 wulpen in de wei, fouragerend  

19:07 01-04-2012 

Jan Janssen  

Zelf nog niet eerder gezien: een witkoppige staartmees, vanmiddag langs de Zilverbeek bij Hulshorst.  

18:04 01-04-2012 

Martin Jansen  

Rietland-Drontermeer vanmiddag m'n eerste Gele Kwikken van dit jaar, 2 stuks in schapenweitje bij kijkscherm. 

Verder bij de plas achter de RWZI 1 Grote Gele Kwikstaart.  

15:30 01-04-2012 

dimitri  

Vandaag naar horsterwold geweest voor een inhaaldag aan zomervogels; zingende fitissen en zwartkoppen, tureluurs, twee kluten, een 

blauwborst en natuurlijk de cetti's zanger. Op de terugweg veel roofvogeltrek met als hoogtepunt een langsvliegende smelleken.  

21:11 31-03-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag ruim 30 km voor "Piet Fit(n)is" gefietst. Bij Polsmaten zat een paartje Krooneenden, Rosse stekelstaart, stuk of 25 Pijlstaarten en 

Wintertalingen, wat Grutto's, Kemphanen en Bonte strandlopers.   

Hierna bij 'de Duintjes' 2 Matkoppen en de Fitis. Verder overal erg veel Tjiftjaffen en veel wind.  

18:58 31-03-2012 

Martin Jansen  

Gistermiddag op het Wolderwijd verspreid over diverse groepjes 24 Geoorde Futen. 

Vanmiddag Spijkvijver in Spijkbos 1 vrouw Witoogeend. Liet zich erg mooi zien, beide poten ongeringd. Schuw beestje, trekt zich telkens terug 

in het riet. Volgens mij dezelfde als verleden jaar februari, zit op exact de zelfde plaats. Verder daar ook een volgens mij hybride Kuifeend x 

Witoogeend, 2 paartjes Dodaars, erg veel Appelvinken, 4 zingende Matkoppen.  

21:54 30-03-2012 

Evert Meijer  

Gistermiddag naar Staverden geweest. Al vrij snel een mannetje Middelste bonte specht gevonden, dankzij een eenmalige contactroep. Ruim 

een uur gevolgd waarin die niet één keer meer riep, maximaal 5 bomen bezocht. (een klein wonder dat ik hem vond!) Zat in één boom zeker 20 

minuten op precies dezelfde plek! Helaas was deze plek geen nest, wat het misschien nog iets boeiender zou maken! ;)  

21:43 29-03-2012 

Martin Jansen  

Gisteravond Rietland-Drontermeer 1 Rouwkwikstaart, vrouw. 

Polder Oosterwolde slaapplaats van 4 Blauwe Kiekendieven, 3v/1m. Verder 1 jagende Slechtvalk. Voordat de kieken invallen op de slaapplaats 

vliegen ze eerst een paar minuten rond, de Slechtvalk knalde er een paar keer tussendoor, spectakel! 

De afgelopen middag Roggebotveld opnieuw een Rouwkwikstaart, 1 Waterpieper in zomerkleed, 1 Klapekster en 2 Kleine plevieren.  

19:56 29-03-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag bij het haventje aan het Nuldernauw 2Cetti's Zangers. Vanaf de RCN camping Zeewolde is het ong. een half uur lopen naar de plek. 

Een ex zat bij de haven , het 2e ex zat enkele 100den meters oostelijk. Ze zongen zeer onregelmatig, geduld dus.  

Onderweg Fitis 2 ex.  

13:25 29-03-2012 

Bernhard en Aad  

In het Harderbroek een kl.bonte specht mooi aan het roffelen, eerste kneu man, 4 blauwborsten, diverse Rietgorzen en een stuk of 8 

Zomertalingen waarvan 1 vr. Veel tjiftjaffen en de eerste Fitis. Op het Wolderwijd 18 (!) Geoorde futen gezamelijk aan het jagen, prachtig om 

te zien. Nog geen Rietzangers.  

22:26 28-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten een groep van 17 Kluten, 2 Watersnippen foeragerend op het rechterpuntje van het eiland en 2 Zomertalingen (m&V)  

13:57 28-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Nuldernauw 2 Cetti's Zangers. 1 erg mobiele vogel die ca. 200 meter bestreek, de ander op 1 locatie. Was ongeveer op zelfde 

plaats waar vorig jaar ook een zingende vogel zat. Verder een overvliegende Purperreiger, veruit mijn vroegste ooit. 

Harderbroek overvliegende Barmsijzen.  

12:18 28-03-2012 

Wim Smit  
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Vanmorgen aan de Strandgaperweg ( Flvl.) Blauwborst 3ex. Harderbos 1 Zwartkop en 1 Kl. Bante Specht.  

23:10 27-03-2012 

Jan Willem Hofstede  

Hallo, 

 

Ik heb een vraag met betrekking tot gedrag van Grutto's; Aangezien hier veel vogelaars zitten die regelmatig in Arkemheen komen, stel ik de 

vraag hier: 

 

Afgelopen maandag avond ben ik na mijn werk (in Zeewolde) door Arkemheen gereden om vervolgens door te rijden naar huis (Apeldoorn). Ik 

kwam langs een weilandje waar een koppel Grutto's aan het fourageren waren op een leuke afstand. Eén van de 2 Grutto's was (nog?) erg grijs 

en vertoonde beginselen van rui naar een bruin/oranje kleed. Mag ik er vanuit gaan dat dit een vrouwtje was? 

 

Plotseling vloog er een 3e Grutto, volwassen kleed, op de 2 fouragereden Grutto's af en zo vlogen ze weg. Kort daarna kwamen er 2 terug, 

beide volwassen kleed, op enkele meters afstand en begonnen te vechten. De veren vlogen in het rond. Tot ze beide rustig tegenover elkaar 

stonden, wat hierop volgde was gedrag wat voor mij niet duidelijk is of het nou rivaliteit is of balts? 

 

Ze begonnen aan elkaars snavels te pikken en deze vast te pakken door erop te 'bijten'. Ook pikte er regelmatig één even in de grond om 

vervolgens weer aan de ander zijn snavel te pikken. Ook was er soms sprake van een soort van 'overdracht' van blad/gras. Kortom, dit ging er 

best lieftallig aan toe. Dit laatste is op deze foto zichtbaar. 

 

Ik heb hier een mooie serie van kunnen maken en die is op mijn website te vinden: 

JWH-i.nl 

 

Maar de vraag is dus, was dit territoriaal gedrag, of balts/parings gedrag?  

18:34 27-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend heideveldje bij de Aardhuisweg - Uddel 1 Klapekster, 7 Geelgorzen, 6 Roodborsttapuiten, 2 Goudvink. Verder nog erg stil. In het 

bos aan noordzijde weg 2 Zwarte spechten en 15 tot 20 Grote Bonte. Even bij de Kortsnavelboomkruiper geweest om een geldig territorium 

vast te leggen (2 waarnemingen balts/zang binnen de datumgrenzen, 10 dagen er tussen). Vogel liet zich van ca. 3 meter afstand erg leuk zien, 

regelmatig zingend. Vanmiddag bij Elburgerbrug 2 Fitissen.  

21:30 26-03-2012 

Gerard van Dijk  

Vanavond 26/3/2012  Delta Schuitenbeek (tijden: zomertijd) 

D.S. west 19.30 uur 0 grutto’s 

zon onder 20 uur 

                 20.15 uur ca 500 grutto’s 

D.S. oost ca 20 uur ca 470 grutto’s, verdeeld over 3 groepen, en minstens 55 kemphanen. 

Totaal ca  970 grutto’s , ca 55 kemphanen. 

Van beide soorten kunnen de werkelijke aantallen gemakkelijk hoger zijn geweest, gezien de compactheid van de groepen en de schemering. 

 

Ondanks de stevige ca N-wind dus niet een zodanige opwaaiing (en/of zomerpeil) dat de slaapplaatsen te diep zouden zijn geworden. Overigens 

was in DS west alleen de verst van de dijk gelegen slaapplaats in gebruik. De grutto’s konden er nog lopen, water niet (overal) tot aan de buik; 

DS-oost zelfs nog slikranden om eilandje (‘atol’), dus daar zeker niet te hoog waterpeil, maar de grutto’s slapen allemaal met de poten in het 

water, buiten de directe omgeving van de eilandjes. 

 

DS oost: 1 fraai uitgekleurde IJslandse grutto. Het roodbruin ging tot de poten; daarachter nog een stukje wit. 

19:12 26-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag vanuit werk om gefietst via de Oostermheen. Hier een koppeltje Roodborsttapuiten en een foeragerende Tapuit. Boven Hoophuizen 

2 Boerenzwaluwen en bij de duintjes 2 zingende Fitissen. Aan de Bredeweg m'n tweede Tapuit.  

19:00 26-03-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Nuldernauw 5 Oeverzwaluwen. 

De Cetti's zanger(s) kon ik er niet vinden. Vorig jaar zat er een territorium op exact dezelfde plaats.  

18:55 26-03-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

Vanmiddag mijn eerste blauwborst gezien en gefotografeerd. Rietland Elburg, links van het kijkscherm.  

14:29 25-03-2012 

Johan Hettema  

Vanmiddag 13-14 uur, einde Spijkerwegje: groep grauwe ganzen en brandganzen. Daartussen een Indische gans. Rustig grazend in de weilanden.  

13:52 25-03-2012 

Benno van den Hoek  

Een uurtje geleden ook mijn eerste Boerenzwaluw, langs de Zomerdijk in Noordeinde-centrum. De vogel ging kort even op de bovengrondse 

telefoondraden zitten (vroeger een bekend beeld, maar waar zie je ze nog!). Bij Kerkdorp nog een man Blauwe kiekendief.  

13:04 25-03-2012 

Jan Janssen  

Na het optrekken van de mist een bezoekje gebracht aan het kijkscherm bij Delta Schuitenbeek. Naast honderden kuifeenden en smienten 

volop andere soorten. Veel pijlstaarten en wintertalingen, canadese gans, brandgans, 2 x indische gans, nijlgans, grutto, kluut, 2 x grote 

zilverreiger, kemphaan, tureluur, rietgors en tjiftjaf. Weer volop lente!  

10:08 25-03-2012 

wilma hoogenhuizen  

3 cetti's zangers in de Voorlanden Zeewolde  

10:05 25-03-2012 

wilma hoogenhuizen  

Donderdag 22.3.12 Tijdens de maandelijkse watervogelinventarisatie van Plan Roerdomp in het Harderbroek, bleken de enorme aantallen kuif- 

en tafeleenden, vertrokken. Wel aanwezig enkele honderden baltsende slobeenden en een enkele zomertaling, krakeend pijlstaart en uiteraard 
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veel grauwe ganzen. Door de verhoogde waterstand (experiment om het riet beter te laten groeien) zijn er geen "eilandjes" meer,  waardoor 

steltlopers het helaas niet meer interessant vinden in Plan Roerdomp. Jammer voor vogelaars, want waar ze wel zitten in het Harderbroek, is 

het niet toegankelijk. De zeearend die nagenoeg bij elke inventarisatie afgelopen winter aanwezig was, was er niet. Wel een luid kekkerende 

sperwer. En zoals vorig weekend de tjiftjaffen met enorme aantallen aangekomen zijn, zo bleek er nu een blik zingende rietgorzen  te zijn 

losgetrokken. De baardmannetjes lieten zich volop horen en zien en mijn eerste zingende blauwborst meldde zich. Kortom, het is voorjaar.  

20:18 24-03-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend met de broers Jimenez op pad gegaan bij Staverden om de Zwarte en Middelste bonte spechten te filmen. Het viel ons ook op dat 

de (bonte) spechten niet meer zo territoriumactief waren. Dat maakte het er niet gemakkelijker op... 

Het eerste stukje dat we uitkamden leverde in elk geval weinig op. Hierna naar het stukje bos gegaan waar we heel de tijd de Zwarte spechten 

hoorden. Al vrij snel gevonden, en ook leuk kunnen bekijken! Helaas vlogen ze beiden erg veel en ver en achter de bomen en tussen de takken;), 

dus het lukte niet om ze te filmen. Ondertussen wel een roepende Kleine bonte specht die we niet konden vinden.  

Nog een stuk bos doorgelopen waar onze laatste kans lag, zo leek het althans om een Mibo te vinden. Hier stuitten we op een fraai mannetje 

Kleine bonte specht die een nestholte aan het uithakken was! Zeker 5 minuten rustig kunnen bekijken! (Altijd makkelijk om een nestlokatie te 

weten van een lastig te vinden soort bij bijzondere gelegenheden...) 

We hadden er inmiddels al 3 uur zoekwerk opzitten, toen we dan toch eindelijk heel zacht de contactroep van een Mibo hoorde. Hij (het was 

een mannetje) bleek op paar meter voor ons in een berk te zitten! Van 50 meter afstand hadden we hem denk ik al niet meer gehoord... Erg 

mooi kunnen bekijken. Ze hebben als het goed is mooie filmpjes kunnen maken, als ze op de site staan zal ik hier even een linkje plaatsen! 

 

Vanmiddag Elspeet buitengebied-oost heel fraai een overvliegende Havik.  

Verder in een tuin bij een vijver een Appelvink, Sijsje, Groenlingen en meerdere zingende Tjiftjaffen. Hoe saai gekleurd ook, als ze op kleine 

afstand zitten zijn ze toch geweldig mooi!  

 
 

 
18:04 24-03-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Kievitslanden 1 Zeearend overvliegend richting Veluwemeer, 2 kj vogel. Verder daar 1 Casarca.  

Harderbroek Plan Roerdomp o.a. 1 Bruine Kiekendief (vrouw), zingende Blauwborst en mijn eerste zingende Zwartkop in het bosje, paar korte 

strofes.  

16:05 24-03-2012 

Benno van den Hoek  
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Tijdens mijn spechtenrondje over de landgoederen Schouwenburg, Zwaluwenburg ('t Harde), Oldhorst en IJsselvliedt (Oldebroek-Wezep), 

kwam ik er vanmorgen achter dat de territoriumactiviteit van spechten al weer af begint te nemen. Alleen op Zwaluwenburg een roepende 

Groene specht en voor de rest alleen reactie van een handjevol Grote bonte. Op IJsselvliedt wel een territoriaal paartje Havik. Bij Rietland 

Elburg mijn eerste Blauwborst en langs de Zomerdijk t.h.v. Abberteiland nog één luid zingend (stukje binnendijks tegenover picknickplaats). Bij 

het eiland ook een Raaf.  

10:23 24-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op randje Willemsbosch/Hulshorsterzand een vrouwtje Kleine bonte specht en in het Belvederebosch het paartje Zwarte spechten 

gezien en gehoord.  

19:25 23-03-2012 

Michiel de Vries  

Vanochtend op het station in Harderwijk hoorde ik een kleine bonte specht roepen. Ik had hem een aantal weken geleden ook horen roepen 

maar toen maar heel kort. Vandaag riep hij meerdere keren uit de bomenrij langs het voetpad op het voormalige kazerneterrein. Hier staan 

grote oude eiken en beuken. Dus duidelijk wel zijn biotoop. Wel aparte gewaarwording als je 's ochtends staat te wachten op de trein.  

17:45 23-03-2012 

Wolbert Hermus  

Zojuist boven Hulshorst m'n eerste Boerenzwaluw, rondvliegend met wat Witte kwikstaarten.  

12:50 23-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland-Drontermeer 3 Blauwborsten. 

Verder 2 paar Roodborsttapuit, 1 Havik, 3 Ooievaars (nieuwe nestpaal is bezet). 

Elburgerbrug 18 Krooneend (14m/4v), 1 2kj Geelpootmeeuw. 

Greppelveld 1 Boerenzwaluw, 1 Waterpieper, 1 Ooievaar, 1 Havik.  

20:00 22-03-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag ook nog even naar de Kortsnavelboomkruiper geweest, om 2 vogelaars uit Noord-Holland te helpen zoeken. Ondanks dat er 

regelmatig Boomkruipers zongen, hield de Kortsnavel zijn mond dicht. Gelukkig redelijk snel gevonden, half uurtje gevolgd. Wel regelmatig 

contactroepjes, maar geen zang. Fraai in volle zonlicht gezien!  

De spechten waren erg stil, geen Middelste bonte spechten kunnen vinden in Wieselse en Hoog-Soerense bos. ´s Ochtends is toch echt wel de 

spechten en boomkruiper tijd!  

18:49 22-03-2012 

Jaap Denee  

Er staan inmiddels wat meer foto's van de Kortsnavelboomkruiper van Uddel op mijn site (even klikken voor een grotere weergave van de 

foto's). De laatste twee foto's zijn van de vogel van Hoog Buurlo van vorig jaar.  

19:41 21-03-2012 

roel pannekoek  

Met vertraging: afgelopen zaterdag 17/3 06.30 uur Beekhuizerzand.  

Div. Boomleeuweriken, Veldleeuwerik, Geelgors, Klapekster t.p.v. het 'woestijn'infobord en een Raaf stoeiend met een langvleugelige roofpiet. 

Niet duidelijk maar wrsch vr. Blauwe kiek.  

19:02 21-03-2012 

Jaap Denee  

Martin, gefeliciteerd met je goede vondsten! Kortsnavelboomkruiper en nieuwe territoria van Middelste bonte specht zijn loon naar werken. 

Super! 

 

De Kortsnavelboomkruiper van de Langeberg liet zich vanmiddag snel en goed zien en ondanks het feit dat hij geen seconde stil zat en vaak 

hoog in de bomen foerageerde, ook redelijk goed fotograferen... 

 

 
14:58 21-03-2012 

Martin Jansen  

Voordeel van ploegendienst is dat je regelmatig overdag vrij bent! 

Vanochtend op zoek naar de eerder gehoorde Kortsnavelboomkruipers in het Wieselsebos. Niet kunnen vinden, wel weer een nieuw territorium 

Middelste Bonte specht. 
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Vanochtend in totaal 5, mogelijk 6, vogels gezien of gehoord. 

Tot heden staat de teller op basis van Sovon regels op 6 territoria in het werkgebied van de VBW. Oud-Groevenbeek 1, Staverden 2, 

Wieselsebos + Hoog-Soerense bos 3.  Op Oud-Groevenbeek zijn de vogels lastig terug te vinden, er zaten minimaal 3 vogels. Binnen de 

datumgrens van 1 maart is er echter maar 1 teruggezien.  

17:31 20-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna 1 opvliegende Watersnip, 7 Roodborsttapuiten (5m,2v), Klapekster tp, roepende Zwarte specht, enkele 

zingende Geelgorzen en rondvliegende Raaf. Ook nog Zand- en Levendbarende hagedis. 

Vanmiddag bij het Veluwemeer geweest. Eerst bij de st. Ludgeruskerk, hier was het erg rustig, enkel een paartje Roodborsttapuiten. Daarna 

vanaf het Flevostrand het meer overgekeken, dit leverde de Geelpootmeeuw, de groep flamingo's met 6 Europese erin en groepje van 7 

Krooneenden (6m, 1v) op. Hierna naar de baai van Drontermeer gegaan; grote verscheidenheid aan eenden: voornamelijk Smienten en 

Kuifeenden, maar ook een paartje Grote zaagbekken, 6 Brilduikers, Tafeleenden, 8 Pijlstaarten, Rosse stekelstaart (m) en 2 Geoorde futen. 

Toen naar Polsmaten gegaan: hier weinig speciaals, alleen 2 Zomertalingen (m). De Wilde zwanen zijn daar inmiddels ook vertrokken.  

15:28 20-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend een nieuw territorium Middelste Bonte specht op het Kroondomein. 2 tegen elkaar in roepende vogels bij het parkeerplaatsje nabij 

Hotel De Echoput, Hoog-Soerense Bos. Vogels lieten zich erg mooi zien, zaten net binnengehoorsafstand van elkaar (afgemeten aan mijn oren), 

beiden baltsroep.  

Verder 44 Appelvinken (minimaal), 2 Raven, 1 Kruisbek. De spechten hielden zich opvallend rustig, slechts 17 Grote bonte. Ook 2 Kleine Bonte 

en 2 Zwarte spechten.  

17:54 19-03-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij het Greppelveld minstens 10 Krooneenden en 1 man Pijlstaart.  

Hierna vanaf de Flevokant het Veluwemeer afgekeken. Dit leverde de 2e kj Geelpootmeeuw op die samen met een Zilvermeeuw op een paal in 

het water zat. De Flamingo's zaten nog behoorlijk richting Doornspijk. Een flinke groep, 6 Europese gezien.  

Helaas kon ik de groep meeuwen van Martin niet vinden en ook op het Veluwemeer zaten geen Zwartkopmeeuwen. Op de terugweg in de 

weilanden tussen Doornspijk en het Veluwemeer toch een flinke groep Storm- en Kokmeeuwen ontdekt bij een tractor die aan het gieren was. 

De groep 5 keer afgekeken, pas de 5e keer was het raak! Heel fraai 2 adulte Zwartkopmeeuwen! Mijn eerste waarneming dat ze aan de grond 

zitten! Echt heel leuk om ze zelf te ontdekken... en ook nog in Gelderland! 

 

 
 

Wanneer de groep opvloog waren de Zwartkopmeeuwen erg fraai te horen  

17:39 19-03-2012 

Theo  

Grote Gele Kwikstaart bij het infilttratiebekken van de GPS in Nunspeet  

17:22 19-03-2012 

Emmie&Jan Nijendijk  

17.15u. 3 boerenzwaluwen boven de Vogelwaard bij het Wolderwijd te Stadsweiden.  

17:04 19-03-2012 

Martin Jansen  

Duidelijk Jaap. Had op m'n werk even kort gekeken en juist deze ene foto was voor het trappetje niet echt overtuigend. 

Vrijdag in het Wieselsebos bij de Wieselseweg en Elspeterweg had ik op 2 locaties ook al verdachte gevallen, daar alleen de srrii roep die 

Evert mooi opgenomen heeft. Had geen geluid bij me om ze tot zingen te verleiden. Er zulen er wel meer zitten dus. Van het geval van Hoog 

Buurlo wist ik, sluit mooi aan bij Meervelderbos en Wieselsebos.  

12:29 19-03-2012 

Jaap Denee  

Op deze foto van Evert lijkt de vleugeltekening wel okay, Martin. 

 

Vorig jaar zat er overigens niet zo heel ver van de deze plek ten zuiden van de A1, bij Hoog Buurlo, ook een zingende  Kortsnavelboomkruiper.  

12:18 19-03-2012 

Martin Jansen  

Op de foto lijkt de achternagel goed. De tekening op de vleugel volgens mij niet, het trappetje. Het geluid is wel voor Kortsnavel. Zaterdag heb 

ik de vogel(s) niet gezien, alleen geluid opgenomen.  

11:23 19-03-2012 
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Evert Meijer  

Vanochtend naar de Kortsnavelboomkruiper bij Uddel gegaan. Bij aankomst op de plek vloog er gelijk een Boomkruiper voor me tegen een boom 

aan, bingo!! Toen ik hem een tijdje volgde bleek het dat ze met z'n tweeën waren!! Veel foto's gemaakt en opnames. Niet allemaal even geweldig 

maar toch wel met leuk resultaat. Echt super!! Soort Middelste bonte spechten gevoel geeft dit ;) Op de plek ook nog zingende Kleine bonte 

specht en een overvliegende Keep. 

 
 

Hier nog een opname van de zangnog en van de contactroep  

16:56 18-03-2012 

Gerard van Dijk  

Aanvulling op gruttotelling van gisteravond 17/3: 

Samen met de telploeg (J. de Jong en T. v.d. Wolfshaar) van Delta Schuitenbeek Oost komen we tot  samen tenminste 1224 grutto's in de 

hele Delta Schuitenbeek. 

 

Dhr Jan Roodhart van NM had in Eemland ook prachtige aantallen (1356 grutto's, tijdens de vroege ochtendtelling van 18/3), verspreid over 

natte plekken in de reservaten van Zeldert in het Zuiden tot de Eemnesser polders in het noorden.  

21:28 17-03-2012 

Gerard van Dijk  

Landelijke gruttotelling van SOVON  

Zaterdag 17/3/2012 Delta Schuitenbeek-west bij aankomst ca 18 uur ca 550 grutto's, om 19 uur aangegroeid tot ca 770 grutto's.  

20:31 17-03-2012 

Michiel de Vries  

Hoi Martin, ik reageer nog even op je berichtje van 11-3 omdat ik deze nu pas lees. Volgens mij heb ik boompiepers gehoord maar ik vind 

vogelgeluiden erg lastig uit elkaar te houden dus heb ik mij waarschijnlijk vergist. 

Vandaag op Landgoed Staverden geweest voor Middelste Bonte Specht niet gezien maar er waren er wel twee aan het roepen. Verder riep er 

een Zwarte Specht en vloog er een Havik over.  

Op het landgoed Leuvenum werd door een ander lid van de VBW gewezen op een paartje Mandarijneenden in de vijver bij het huis. Later bleken 

er nog twee mannetjes te zijn. Zeer fraai te zien in de zon. Hier ook een zingende tjiftjaf voor mij de eerste van dit jaar.  

Op de hei bij Stakenberg mij eerste roodborsttapuiten van dit jaar 2 mannetjes en een vrouwtje. Tenslotte in het Leuvenumsche bos een 

roepende kruisbek in een groep dennen. Later vlogen ze weg en toen bleken het er twee te zijn.  

14:07 17-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Meervelderbosch/Langeberg bij Uddel 1 Kortsnavelboomkruiper! Voor mij een nieuwe soort, volgens mij ook een nieuwe regio 

soort. Vogel viel op door zang. Verder 48 Grote Bonte, 6 Kleine Bonte en 2 Zwarte spechten. In totaal 6 Tjiftjaffen (als ze aankomen dan ook 

goed), 2 Geelgorzen, 6 Appelvinken en een grote groep zingende Koperwieken, ca. 35. Bij het Goor rond 13:00 uur 6 Ooievaars en 1 Slechtvalk.  

10:26 17-03-2012 

Theo  

OP de Tongernese Heide gisteren 1 klapekster, verder geroep van heikikker,  

17:35 16-03-2012 

Pascal Wink  

Bij de Elburgerbrug 7 Europese Flamingo's waarvan twee onvolwassen (samen met 19 Chilenen en een Caraibische). Hier ook twee 

Zwartkopmeeuwen, een paartje Krooneenden, een 2e KJ Geelpootmeeuw en negen overvliegende Wilde zwanen. Bij het Greppelveld nog twee 

paar Krooneend en mijn eerste Boerenzwaluw van het jaar.  

17:29 16-03-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag eindelijk een Middelste Bonte specht op het Kroondomein (Wieselse Bosch nabij de Wieselse Weg, tussen Apeldoorn en Uddel). Had 

er al aardig wat uurtjes in zitten ondertussen. Vogel prachtig roepend, de territorium/baltsroep en liet zich ook fantastisch zien. Aan knalrode 

kruin te zien een mannetje. Verder 31 Grote Bonte, 3 Kleine Bonte, 1 Raaf, 41 Appelvinken, 3 Geelgorzen, 1 Roodborsttapuit, 1 Kruisbek. In een 

plasje in het bos 3 Mandarijneenden, 2 man, 1 vrouw. Kwam Evert er ook nog tegen, kon de Mibo ook mooi intikken :-).  

16:58 16-03-2012 

Benno van den Hoek  
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Zojuist hier in Elburg ook de eerste zingende Tjiftjaf: aan het begin van de Tempelweg, bij de kruising met de Rondweg.  

21:05 15-03-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag nog even naar Staverden geweest. De roep activiteit was zeer laag bij de bonte spechten. Daarentegen op de plek waar ik er 

gisteren 2 had wel eenmaal de roep van Middelste bonte specht. Helaas werkte de zon en de dichtheid van het stukje bos tegen dus niet 

kunnen vinden.  

Toen naar de plek gegaan waar ik gisteren een tijdje één exemplaar had gevolgd. Hier al zeer snel gevonden. Ze bleken nu als paartje bij elkaar 

te zitten. Heel de tijd samen optrekkend. Erg leuk gezien in de volle zon. Ook deze waren zo goed als helemaal stil!! (gisteren had ik elke 10 

minuten wel een roepende Mibo!) Maar des te leuker/kunstiger om ze zonder roep te vinden want dat moet in de rest van het jaar ook ;)! 

 

 
 

Hierna wat meer aandacht gegeven aan de Zwarte spechten. Allebei gezien en ééntje wel bijzonder goed... Echt wel 10 minuten op de plek van 

foto zitten hakken/foerageren!  

 

 
18:05 15-03-2012 

Martin Jansen  

Op terugweg van werk bij Ketelweg / natuurontwikkeling bij Vossemeer 1 paartje Zomertalingen.  

16:01 15-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten m'n eerste zingende Tjiftjaf en 3 Zomertalingen (2m, 1v).  

12:01 15-03-2012 

Wim Smit  

Vanmorgen de eerste Tjiftjaf omg. Weibeek Stadsweide.  

18:18 14-03-2012 

Martin Jansen  
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Gisteren nabij restaurant de Fazant / Elburgerbrug 2 Zwartkopmeeuwen in groep Kok- en Stormmeeuwen. Bij de korte Waarden 7 Europese 

Flamingo's + ruim 20 Chilenen. 

Vanochtend 1 adulte Zeearend, Vossemeer.  

17:50 14-03-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag op De Haere bij Doornspijk een Zwarte specht in de verte roepend. Bij de heide 2 opvliegende Boomleeuweriken, die even later luid 

begonnen te 'jodelen'. Bij de rotonde Elburg-'t Harde een overvliegende Grote zilverreiger.  

17:08 14-03-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag bij Staverden weer alle 5 aanwezige soorten spechten! Op de plek van de vorige keer waren ze aan het werk dus het had weinig zin 

om hier te zoeken, wel even snel gekeken wat een overvliegende Zwarte specht opleverde (gedurende de hele middag heel de tijd 2 roepende 

Zwarte spechten). Toen bij het Allee gezocht. Hier begon het al goed met 1 zingende Kleine bonte specht. Deze riep regelmatig en het leuke 

was dat er tegelijkertijd een Middelste bonte specht begon te roepen! De Middelste bonte specht liet zich al vrij snel vinden. Regelmatig kwijt 

geraakt, maar toch heel de tijd vrij makkelijk weer te vinden. Een paar keer zelfs man en vrouwtje tegelijkertijd in beeld! Erg gaaf hoe ze de 

kuif/kruin opzetten. Ondertussen hoorde ik uit de verte een 3e exemplaar zingen! Zeker een uur het paartje Mibo's gevolgd. Ook regelmatig 

hakkend op dood hout.  

Dit paartje liet trouwens geen territorium zang horen.  

Toen ik weer richting het kasteel fietste hoorde ik er nog één voor mij! Al vrij snel gevonden dankzij de aanvaringen tussen snavel en boom. Dit 

was een mannetje, heel zeker een 4e exemplaar! Ook deze nog een half uur gevolgd. Ik vermoed dat er 3 territoriums zitten... Even later nog 

een overvliegende Kleine bonte specht (luid roepend!) en een zingende Groene specht. Al met al blijven ze boeiend, die spechten!  

11:04 13-03-2012 

Lubbert Spaansen  

Vanmorgen om 07:19 bij mijn werk Harderwijkerweg 497 Hulshorst. Hoorde ik net voor ik in mijn auto stapte om naar huis te gaan  een groene 

specht. ik natuurlijk kijken maar geen camera bij me en ja hoor naast het terrein dus op het terrein van TIWA 2 x een groene specht die 

lekker tegen elkaar aan het kluu kluu kluuen waren. prachtige gezicht. Ik naar huis en toch maar camaera even gepakt en weer terug en idd 

nergens meer te vinden. was voor mij toch al enige tijd geleden dat ik ze zo prachtig zag.. Mijn dag weer helemaal goed.  

18:51 11-03-2012 

Martin Jansen  

Michiel: 11 maart is vroeg voor Boompiepers. De afgelopen 3 jaren werden de eersten voor Nederland op 13, 14 resp. 16 maart gezien/gehoord. 

Dit jaar zijn er tot dusver 8 verschillende vogels gemeld in NL via waarneming.nl, waarvan een aantal niet overtuigend. Alles kan natuurlijk bij 

vogels, maar je hebt het nu al over meerdere zingende vogels. Ik wil absoluut geen discussie starten of de waarneming in twijfel trekken. Besef 

aub. wel dat jouw waarneming van meerdere zingende Boompiepers op 10 en 11 maart uitzonderlijk is.  

16:49 11-03-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een rondje gelopen op het Speulderveld. Hier diverse paartjes zingende boom- , veldleeuweriken en boompiepers. Op paden vlogen 

graspiepers op. Verder een roepende geelgors die zich heel mooi liet zien. Hier ook nog een koperwiek. 

Gisteren aan het eind van middag een rondje Beekhuizerzand. Hier een klapekster die zich goed liet bekijken. Verder een zingende boompieper 

en een paar grote lijsters en een groep putters in een lariksbosje vlakbij de uitkijktoren.  

15:58 11-03-2012 

Gerard van Dijk  

Zondag 11/3, 14.50 uur (zonnig weer) Delta Schuitenbeek-west 

ca 900 grutto's op de westelijke twee ondiepten, net als gisteravond, maar nu midden overdag. Het zou aardig zijn eens na te gaan hoe hun 

dagritme is en waar ze fourageren. 

Arkemheen achter gemaal en Putter polder veel ganzen. Alleen de brandganzen geteld en alleen tussen Arler steeg en zeedijk ("SBB-strook") : 

eerste groep (deels gemend met ca 80 kolganzen) ca 350 en oostelijker ca 270. Bij vertrek ging de eerste groep de lucht in (i.h.a. niet door 

wandelaars en fietsers) maar vermoedelijk losblijvend van tweede groep.  Totaal dan ca 600 brandganzen. Zeer fraai te zien; kolganzen idem. 

Aan plasjes op graslanden 5 kemphanen. 

13:54 11-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Wieselse veld in stukken oud eikenbos o.a. 1 Raaf, 2 Havikken, 11 Appelvinken, 1 Houtsnip, 30 Grote Bonte spechten, 2 Groene 

specht en 2 Zwarte specht.  

13:27 11-03-2012 

Gert van Veldhuizen  

Zojuist heb ik, na twee eerdere vergeefse pogingen, dan toch mijn eerste Middelste bonte specht van dit jaar gezien. Hij zat op Oud 

Groevenbeek, in het eikenbosje achter het landhuis. In het zonnetje zat hij zich uitgebreid te poetsen en hij liet zich daarbij prachtig zien.  

20:59 10-03-2012 

Martin Jansen  

Nog even terug naar de Wilde zwanen op het Veluwemeer vanmiddag. 

Er zat een baltsend paartje tussen. Zeldzaam om in Nederland te zien. Continu om elkaar heen draaien met de nekken tegen elkaar in een 

bocht. Heb dat een jaar of 4 terug ook eens gezien bij Kleine zwanen. 

Aan het gedrag van de zwanen is te zien dat ze vlak voor vertrek naar ver zitten. Veel vleugelklapperen, onrustig, geen onderlinge conflicten 

meer, ze trekken nu meer als 1 groep op. De jongen zijn nu veel alleen zonder oudervogels, of sluiten zich aan bij andere families waar nog wel 

adulten zijn. In maart 2009 heb ik ze ook tot de eerste week van maart kunnen volgen, toen hetzelfde gedrag. Afgeleid aan ringaflezingen gaan 

de Whoopers die nu nog op het Veluwemeer zitten naar de Baltische staten en Finland.  

20:08 10-03-2012 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek-west, za. 10/3/2012, 18.30 uur 

Ca 850 grutto's, eerst verdeeld over twee ondieptes (nabij de dijk, resp. achterin), ca 18.45 uur voegde de achterste groep zich bij de eerste 

en daarna ging alles weer de lucht in. 

Verder 3 grote zilvereigers bij westpunt kade en 1 lepelaar (mijn eerste in 2012) en 1 kluut tussen de grutto's (ondieptes). 

Nuldernauw bij N301 weer vol met watervogels, geen tijd om te kijken maar gewoonlijk zijn dat in grote meerderheid smienten.  

18:35 10-03-2012 

Wolbert Hermus  

Dan heb ik er ook veel gemist zeg. Bij Polsmaten zag ik vanmiddag zo'n 50 Wilde zwanen. Verder daar m'n eerste Grutto's, stuk of 25. Ook nog 

2 Chileense flamingo's. Bij de duintjes m'n eerste Roodborsttapuit, een mannetje. Iets verderop, vlak voor Hoophuizen ook een mannetje. Bij 
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de Bloemenkampen 3 Reeën en bij het plasje een koppeltje Roodborsttapuiten, het mannetje al even horen zingen. Ten slotte bij de monding 

van de Hierdense beek een groep van minimaal 35 Kramsvogels, samen met wat Koperwieken, Merels, Zanglijsters, Spreeuwen en wat Putters.  

18:15 10-03-2012 

Martin Jansen  

Jaap, het waren er nog veel meer. 

Vanmiddag Veluwemeer 293 Wilde zwanen en 48 Kleine zwanen (2 jongen). De Wilde zwanen vrijwel allemaal op slaapplaatsen bij 

Polsmaten/Hoophuizen/Hierdense Beek. werden daar naartoe gejaagd door een catamaran. De Kleine zwanen vrijwel allemaal foeragerend voor 

camping De Oude Pol. Voor beide soorten een erg hoog aantal voor 10 maart. Verder ca. 20 Krooneenden en 5 Flamingo's (dacht allemaal 

Chilenen).  

11:16 10-03-2012 

Jaap Denee  

M.b.t. de vraag van Martin van 8/3: gistermiddag nog 8 Kleine zwanen en 2 Wilde zwanen tussen Polsmaten en het eilandje De Ral.  

17:25 09-03-2012 

Jannine Haverkamp  

Zojuist gezien in het Goor, tussen Elburg en Doornspijk...6 ooievaars 

12:38 09-03-2012 

Wolbert Hermus  

Net terug van een zeer geslaagd ochtendje vogelen. De dag begon al goed met 2 Zwarte spechten bij ons in het bos die constant naar elkaar 

aan het roepen/zingen waren. Hierna besloten om richting Staverden te gaan. Allereerst op het oostelijke heideveld van Hulshorsterzand een 

Klapekster. Op de Elspeetsche heide zingende Veld- en Boomleeuweriken, graspiepers en m'n eerste zingende Geelgorzen. Onderweg bij 

Bospark Reeënlust passeerde ik 4 Reeën. Eenmaal op Staverden aangekomen had ik al redelijk snel een zingende Middelste bonte specht, helaas 

niet kunnen zien. Niet veel later hoorde ik 2 zingende Vuurgoudhaantjes. Toen de Allee een eindje afgefietst en zag ik bij een oude boerderij 

een Grote gele kwikstaart opvliegen, even later zag ik deze foerageren in een weitje, samen met een Witte kwikstaart. Op de terugweg zag ik 

bij de Elspeetsche heide wederom een Klapekster; deze vloog op en begon vrij hoog met bidden. Ineens dook hij naar de grond om een meter 

boven de grond weer even te bidden (prachtig staart gespreid). Hij dook de heide in en kwam boven met een prooi! Gelukkig was ik dichtbij 

genoeg om te zien wat het was, een hagedis! M'n eerste van dit jaar, ik had niet verwacht dat ik die op deze manier zou waarnemen!  

12:14 09-03-2012 

Jannine Haverkamp  

Vanmorgen bij Polsmaten, veel kievitten, een zwerm goudplevieren, 4 grutto's, 2 knobbelzwanen, een zilverreiger, een fuut en de nodige 

bergeenden...aan de beekmansweg in Doornspijk een ooievaar!  

19:19 08-03-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polder Oosterwolde in groep gemengde ganzen 1 Kleine Rietgans. Nabij Kamperveen en op plaat in Vossemeer nog enkele Kleine 

zwanen, de laatsten van dit seizoen?  

20:33 07-03-2012 

Marinus van Tol  

Ter hoogte van de rotonde van de Putterweg / Hamburgerweg in Ermelo vlogen dinsdagochtend 6 maart om 09.55 uur ongeveer 75 kraanvogels 

richting noord.  

15:05 07-03-2012 

Dimitri  

Voor de mensen die nog meer over alle kleurvariaties willen weten kun je ook kijken op: 

 

Kleurmutaties 

 

Volgens mij was er ook een interessant artikel in de DB jaren geleden...  

23:32 06-03-2012 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag een roepende Groene specht op zowel landgoed Zwaluwenburg als op Schouwenburg ('t Harde). 

 

N.a.v. het bericht van Bert: er zijn vaak veel misverstanden rondom kleurafwijkingen en albinimse bij vogels. Voor de website Boerenzwaluw.nl 

heeft de heer Hein van Grouw (een kenner op dat gebied) e.e.a. rondom albinisme eens voor ons op een rij gezet. Dit met een verwijzing naar 

een eerder artikel in Dutch Birding en naamgeving van door ons gevangen/aangetroffen kleurafwijkingen. Van harte aan te bevelen om eens te 

na te lezen: 

Albinisme bij Boerenzwaluwen  

17:49 06-03-2012 

Bert Hanekamp  

Zondagmiddag liep in een groep van naar schatting 2000 Brandganzen in de Putterpolder een exemplaar met een sterk afwijkend verenkleed. 

Het wit van de kop was normaal, de hals en alle normaal zwarte delen waren beigekleurig. De fijne streeptekening op de buik-borstpartij en 

vleugels was duidelijk te onderscheiden. Het zwarte pigment melanine ontbrak dus volledig. Ik noem een dergelijke kleurafwijking leucistisch. 

In Anser nr. 1 van maart 2011 is een stuk van Luuk Punt opgenomen over een witte kauw. Volgens zijn definitie zou een vogel met een dergelijke 

afwijking een 'ino'genoemd moeten worden.  

17:01 06-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend bossen rondom Hoog-Soeren om 12:19 uur een groep van ca. 50 Kraanvogels richting noordoost. 

Verder 5 Zwarte specht, 1 Groene specht, 6 Kleine Bonte, 58 Grote Bonte, 54 Appelvinken (de loofbossen zitten er vol mee), 3 Goudvink, 2 

Kruisbek, 1 Geelgors, 3 Boomleeuwerik, 7 Raven (groepje van 5 en 2-tal) 2 Havik. Grappig waren een man en vrouw Bosuil een paar maal roepend 

bij daglicht. Een stuk verder in oude beuken opnieuw 1. Prachtige oude stroken eiken, veel dood hout en op het oog erg goed voor Middelste 

Bonte. Buiten Staverden en Groevenbeek kan ik ze niet vinden.  

12:33 06-03-2012 

Bernhard  

Geweldige ochtend gehad met Aad bij en rondom het Vossenmeer, 

Duizenden Kolganzen, Zeker 500 Grutto's, veel Pijlstaarten en overal balstende Futen. 3 groepen kraanvogels 1 van 22, 1 van 16 en 1 van 20, 

paartje Zeearenden nog een leuke foto van kunnen maken maar weet niet hoe ik deze op het forum krijg. 1x Rietgors 1x Baardman. 

Overvliegende Rode Wouw! 1x Havik en verschillende Zanglijsters gehoord 
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12:28 06-03-2012 

Jaap Denee  

Zojuist 34 Kraanvogels vanaf Harderwijk - Lorentz in NO richting. Moeten nog op te pikken zijn.  

19:55 04-03-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Zuiderbosch: 3 Kruisbekken (2m, 1v). De 2 mannetjes waren zo nu en dan aan het zingen, erg leuk om dat eens te horen! Het 

vrouwtje was aan het foerageren van de larikskegels. Ook waren er op verschillende plekken Sijzen aan het baltsen en zingen. Verder nog 3 

Edelherten (allen man).  

18:18 04-03-2012 

Jaap Schröder  

Zondagmiddag Leuvenum: bij schooltje zingende Grote Lijster, in bos 1 km zuidelijk van schooltje roepende Zwarte Specht  

18:05 04-03-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een kleine wandeling gemaakt in het Leuvenumse bos hier twee roepende zwarte spechten. Het mannetje was bezig een nest uit te 

hakken in een beukenboom. Op het Cyriasische veld een zingende boomleeuwerik. 

Gisteren op landgoed Oldenaller een groen specht in de eiken langs de Oldealleralee .  

17:38 04-03-2012 

iddo van dijk  

landgoed zwaluwenburg 2x koppel staartmeesjes; boomklever gezien en bonte specht gehoord, winterkonikje gezien 

Gisteren in onze achtertuin in Dronten 2 koppels staartmees op de vetbol gezien  

16:31 04-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend omgeving kasteel Cannenburch - Vaassen 1 Groene specht, 14 Grote Bonte, 2 Appelvink (mooi spechtenbosje op het park). 

't Laar bij Vaassen opnieuw een Groene specht en 11 Grote bonte, 2 Goudvinken. 

Afgelopen vrijdagavond slaapplaats Grote Zilverreiger op Drontermeer, 43 vogels.  

15:21 04-03-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een Steenuiltje in een kapot raam in het oude schooltje van Noordeinde. Daar ook een overvliegende Ooievaar.  

20:30 03-03-2012 

Bela Verhoef  

Vandaag ongeveer 15 appelvinken en 10 goudvinken aan de beltweg 

en twee veldleeuwerikken op het beekhuizerzand.  

16:03 03-03-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag op het Beekhuizer Zand 4 zingende Boomleeuweriken, 1 Raaf en een Grote Lijster.  

13:34 03-03-2012 

Evert Meijer  

Gistermiddag uit school nog snel even naar Staverden gefietst om een mibo binnen te tikken. Helaas lukt dat zo snel niet. Wel heel fraai een 

Zwarte specht, die na een poosje prachtig begon te roffelen. Ik kan me niet herinneren dit eerder gehoord te hebben. 

 

Vanochtend weer naar Staverden geweest. Nu iets ruimer de tijd genomen... Het begon al snel goed in het bos tussen Staverden en Leuvenum. 

Hier ging het aantal Grote bonte spechten al aardig richting de 30. Ook de/een Zwarte specht liet zich heel de ochtend regelmatig horen. Na 

een tijdje kwamen ook Kleine bonte specht en Groene specht op het lijstje deze ochtend, maar hoe ik ook mijn best deed, de mibo's lieten zich 

niet horen!! 

Hierna even het landgoed op gegaan, maar ook hier niets bijzonders. 

Tenslotte het laatste stukje bos ingegaan wat naar mijn idee de laatste kans had. En met succes, al vrij snel een roepend vrouwtje. Deze vloog 

weer verder uit zicht. Na een tijdje ontdekte ik een mannetje. Toen ik deze aan het bekijken was kroop er nog een vrouwtje het beeld in!! Echt 

geweldig! Kans aanwezig dat dit het zelfde vrouwtje was als daarvoor. De Middelste bonte spechten waren erg zwijgzaam en bleven behoorlijk 

lang op de zelfde plek rondhangen...  Al met al een zeer geslaagde ochtend met maar liefst 5 soorten spechten! 

 
12:54 03-03-2012 

Benno van den Hoek  
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Vanmorgen een spechtenronde gehouden op verschillende landgoederen. Eerst naar Schouwenburg en Zwaluwenburg bij 't Harde. 

Schouwenburg begon goed met na 100 m. al een roepende Kleine bonte specht. Bij Zwaluwenburg na 100 m. een wegvliegende Groene specht. 

Later voor het landhuis ook een vogel roepend, en even later beide vogels roepend. In het parkje 'Klein Zwitserland' (schuin voor het landhuis) 

een roepende Zwarte, even later ook vliegend te zien. Op de terugweg een overvliegende Appelvink. Toen naar landgoed Oldhorst, halverwege 

Oldebroek-Wezep. Hier ook al snel een roepende Groene en even later één heel fraai boven in een boom (mogelijk dezelfde, maar denk het 

niet). Hier ook vrij veel activiteit van GroBoS. Bij landgoed IJsselvliedt (bij Wezep) was het bijzonder rustig, hoewel wel veel activiteit van 

andere vogels. Leuk was hier een Grote gele kwikstaart die vanuit een nat weiland wegvloog. Geen bijzondere spechten verder. Tenslotte nog 

even door De Dellen gereden en bij Daendels erf rond gelopen, maar ook hier geen spechtenactiviteit. Helaas dus nergens nog Middelse bonte 

gevonden. Overal wel geweldig veel Vinken vanmorgen!  

23:33 02-03-2012 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag om 17.00 uur vlogen 6 Kraanvogels laag over de Beulekampersteeg (Putten), richting oost.  

22:54 02-03-2012 

Pascal Wink  

Vanmorgen op de Ermelosche heide een Klapekster en in het Leuvenumse bos twee Kleine bonte spechten en tenminste twee Zwarte spechten. 

Vanmiddag bij Delta Schuitenbeek tenminste twee adult Geelpootmeeuw en een 2e kj Pontische.  

21:56 02-03-2012 

Gerard van Dijk  

Vandaag 2 maart 18.35 uur bij begin van de avondschemering tussen Speulde en Drie, vliegend richting Drie, ca 16 raven. 

Ik had geen kijker bij me maar op grond van het geluid mag aangenomen dat het wel allemaal raven waren. 

Onlangs hoorde ik dat een oude douglasopstand bij Drie geveld is, waar de ravenslaapplaats zich bevond. Kennelijk hebben ze toch vervanging 

gevonden.  

19:07 02-03-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag in Delta Schuitenbeek op de plaat aan de westkant veel Grutto's. ( 750 ? ) 

Tientallen Wulpen, 10 Bonte Strandloper, veel Smienten.  

15:14 02-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Oud-Groevenbeek 1 Middelste Bonte specht, 2 Kleine Bonte spechten, 16 Grote Bonte, 16 Appelvinken en om 10:55 uur een groep 

van 21 Kraanvogels overvliegend richting oost.  

23:20 01-03-2012 

Wolbert Hermus  

26-02: Roepende Zwarte specht, Klapekster en 5 Reeën bij Waskolk 

29-02: Zingende Steenuil in 'centrum' Hierden. 

 

Vanmiddag bij Polsmaten een groep van 22 foeragerende Kluten, enkele tientallen Bonte strandlopers, 5 Nonnetjes en 1 Grote zaagbek (vrouw). 

Vanochtend bij de Stakenberg, 2 Boomleeuweriken die al zingend achter elkaar vlogen en 1 Veldleeuwerik hoog in de lucht. Bij thuiskomst 

hoorde ik nog een Zwarte specht vanuit de bosrand. 

@ Martin: Geweldige waarneming zeg! Over een jaar of 2 zullen ze toch wel verder verspreid zijn over de NW-Veluwe. 

12:00 01-03-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Landgoed Staverden 5 Middelste Bonte spechten!! Sovon datumgrens voor territorium Middelste bonte loopt vanaf 1 maart. 

Daarom vanochtend even op Staverden gekeken. 2 vogels tussen Leuvenum en Staverden, 1 baltsroep, ander normale roep. Meer richting 

Elspeet 3 vogels regelmatig in 1 kijkerbeeld! Daarvan 2 mannen en 1 vrouw. Mannetjes vaak achter elkaar aan jagend. Verder 13 Grote Bonte 

spechten, 1 Groene specht en 2 Appelvinken.  

00:17 01-03-2012 

Martin Jansen  

Afgelopen middag Veluwemeer nog erg veel Wilde zwanen. Was er eerst samen met Jaap, toen op een klein stukje ca. 200. Later nog eens het 

hele gebied doorgeweest, totaal 447 Wilde zwanen. Ook nog 26 Kleine zwanen. Verder 2 Witgat, paar groepjes Grutto's, de eerste 

Bontbekplevieren, Tureluur en Scholeksters weer terug. Bij Polsmaten 6 Chileense Flamingo's.  

18:34 29-02-2012 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag kwamen ongeveer 30 kraanvogels bij Ludgeruskerkje langs vliegen, richting Flevopolder.  

16:04 29-02-2012 

Michiel de Vries  

Gisterenmiddag had op de Oranjelaan bij het station in Nijkerk een bijzondere ervaring. De Oranjelaan is een drukke doorgaande weg langs het 

station in Nijkerk. Ik liep op de stoep en op een meter op 4 voor mij sloeg een Sperwer een tortel. De sperwer begon gelijk de tortel te 

plukken. De veren vlogen in het rond. Toen had hij mij in de gaten en vloog op. Hij vloog rakelings langs mij heen. De tortel vloog ook op en dook 

weg tussen de geparkeerde auto's. De sperwer probeerde hem nog te pakken, maar dit lukte hem niet. Daarna vloog hij weg. De tortel heb ik 

niet meer gezien. Dit was wel apart. 

Afgelopen zaterdag hadden we de jaarvergadering van de KNNV in de villa Groevenbeek. Tijdens de lunchpauze hebben van uit het raam de 

Middelste Bonte specht goed kunnen zien. Enkele vogelaars die buiten stonden te kijken zijn toen ook maar naar binnen gekomen om de 

Middelste Bonte Specht te komen bekijken. 

14:13 29-02-2012 

Wim Smit  

Zonet 13 Kraanvogels boven ons huis aan de Vondellaan. Mooi roepend! Super!  

18:49 27-02-2012 

Martin Jansen  

De afgelopen middag Kroondomein, omgeving Niersen, 26 Grote Bonte spechten, 1 Kleine Bonte specht, 2 Raven, op 2 plaatsen roepende 

Goudvinken, ca. 30 Appelvinken, 1 Havik.  

20:24 26-02-2012 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag ook mijn eerste Grutto's: een groep van zeker 30 vogels op de zandplaat in het Vossemeer. Vanaf de Vossemeerdijk 2 Zeearenden 

in een dode wilg in het mondingsgebied van de IJssel. Even omgereden en aan het einde van de Melmerweg de vogels iets dichterbij kunnen 

bekijken (afstand van ca. 200 m.). Hier ook Gerrit Jan van Dijk aanwezig. Door de telescoop prachtig kunnen bekijken. Allebei adulte vogels en 

duidelijk verschil man en vrouw kunnen zien. Man blijkt de vogel te zijn die 2 eerdere broedpogingen in deze omgeving heeft gedaan, maar het 
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vrouwtje is vervangen door een nieuwe partner (blijkt het nestjong van de OVP uit 2006 te zijn!).  

 

 
 

Ongeveer een uur gewacht in de hoop dat de vogels zouden gaan vliegen, maar er zat weinig beweging in. Op een gegeven moment begonnen de 

vogels luid te roepen, waarbij de koppen recht omhoog gehouden werden. Het geluid (een klagerig klie-klie-klie) deed meteen denken aan 

Zwarte specht, en later bleek dit ook als kenmerk in de gids te staan. Toen we weggingen vlogen de vogels (in de schemering) alsnog weg en 

gingen nog verder van ons weg zitten, waar ze opnieuw zaten te roepen. Bijzonder om dat geluid voor het eerst te horen!  

17:11 26-02-2012 

Jaap Schröder  

Zondag 26 feb: gr zilverreiger en IJsvogel bij monding Weibeek Harderwijk. Appelvink Mecklenburglaan.  

15:10 26-02-2012 

Gerard van Dijk  

Vandaag 26-2-2012 ongeveer tussen  13 en 14 uur Putter polder, strook tussen Arler steeg en Zeedijk: ca 700 brandganzen (een record) en ca 

200 kolganzen (deels door elkaar). 

In de driehoek tussen A28, viaduct, Arler steeg en camping daarna: 

ca 140 grauwe ganzen, 2 Indische ganzen en ca 150-200 kolganzen. Van deze laatste is wellicht een deel afkomstig uit de eerder genoemde 

groep. 

Af en toe onrust; mogelijk mede door de helicopter die over de polder vloog. 

Van de wandelaars op de zeedijk lijken ze zich niet veel aan te trekken, zo lang die op de dijk blijven. 

In brede deel van Putter polder niet op ganzen gelet; er kan dus nog meer zitten. Niettemin is opvallend hoe'n plaatstrouw de brandjes hebben 

voor de oostpunt. 

 

Op Nuldernauw bij N301 weer duizenden smienten.  

12:47 26-02-2012 

Martin Jansen  

Gisteren Landgoed Hulshorst 1 Kleine Bonte specht. Mibo's buiten Staverden/Groevenbeek wil nog niet lukken, ondanks dat er al heel veel 

geschikte locaties uitgekamt zijn.  

12:29 26-02-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in Leuvenumse bos 1 Kleine bonte specht en bij Hulshorsterzand 7 zingende Veldleeuweriken.  

09:07 26-02-2012 

pascal wink  

Gisteren (25-02)  bij Delta Schuitenbeek twee Pontische meeuwen (ad. en 2e kj) en een Geelpootmeeuw.  

08:57 26-02-2012 

Jaap Denee  
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Jammer dat de link die ik gister plaatste naar de foto van de Middelste Bonte Specht het niet doet... Ik probeer het nog een keer: 

 

 
19:36 25-02-2012 

Gerard van Dijk  

Het ijs is weg, het waterpeil is na de hoge standen van een paar weken geleden weer rel. laag met ondiepten en drooggevallen banken. 

 

Wulpentelling (voor SOVON): 

Delta Schuitenbeek-west 

25/2/2012 

17.30-1745 uur 25 wulpen en ca 50 grutto’s  

17.45 uur grote groep wulpen komt aan. 

Dan zijn er in totaal ca 250 wulpen en ruim 50 grutto’s op ondieptes. 

Na veel onrust (mogelijk havik; later verderop m.i.) zaten de wulpen verdeeld over twee ondieptes: resp. 80 en 170 ex. 

Vertrek 17.55 uur 

 

Delta Schuitenbeek-oost: 1805-18.10 

ditmaal géén grutto’s en ook geen wulpen (daar zelden of nooit); dus 0 wulpen. 

 

In oostpunt Putter polder, tussen zeedijk en Arlersteeg, oostelijk van de camping, zitten weer honderden brandganzen. 

 

Op het Nuldernauw ten oosten van de oprit naar de brug (N301) zitten weer grote aantallen (zeg: duizenden) smienten.  

16:27 25-02-2012 

Jaap Denee  

Oud Groevenbeek was vanmorgen goed voor 5 Grote Bonte Spechten, het mannetje Middelste Bonte Specht, een mannetje Kleine Bonte Specht 

en 2 overvliegende Raven. Naast al het normale spul zaten er achter in het Eikenperceel naast de P-plaats redelijke hoeveelheden Koperwieken 

(40+)... De Middelste Bonte Specht liet zich met geduld vanaf het weggetje zien in het perceel achter de villa. De foto is genomen terwijl de 

vogel in de Eik naast de villa zat. 

 

 
16:12 25-02-2012 

Wim en Ard Smit  

Om 10.30u op Oud-Groevenbeek, omgeving landhuis 1 roepende Mid.B. Specht. Ook mooi gezien. Boomklever, Boomkruiper en Vink zongen volop. 

Een groepje Koperwieken  zong in de boomtoppen.  

15:45 25-02-2012 

Jan Janssen  

Vanochtend wandeling langs het Zeepad en richting Natuurtuin gemaakt (Harderwijk). Op het Wolderwijd enkele Nonnetje en een hele groep 

Pijlstaarten (zeker 7 mannen, vrouwtjes kon ik op de afstand niet met zekerheid determineren). Einde Zeepad, net rechts richting Natuurtuin 

4 mannen en 1 vrouw Wintertaling.  

20:57 24-02-2012 

Martin Jansen  

21-02 nabij Wapenveld 1 Groene specht, ca. 15 Appelvinken, 1 Goudvink. 

23-02 Landgoed Schouwenburg 1 Kleine Bonte specht, mannetje. 

24-02 Landgoed Zwaluwenburg 2 Groene Spechten tegen elkaar in roepend, beiden gezien. Verder 1 Kleine Bonte specht.  

20:38 23-02-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend bij het Nuldernauw (Delta Schuitenbeek) een zee van vogels. Erg leuk om alles af te gaan. Zo zaten er 38 (!) Grote zaagbekken, 

100-en Smienten en Wintertalingen, Nonnetjes, Pijlstaarten en Krakeenden. Qua steltjes zaten er minimaal 93 (!) Grutto's, 1 Kemphaan en 4 

Bonte strandlopers tussen de Kieviten. Op de terugweg nog even langs Oud Groevenbeek gegaan. Hier waren ze behoorlijk aan het zagen. In een 

rustiger stukje zat het mannetje te roepen en echt zeer mooi een tijdje kunnen volgen! Geweldige soort! 

In de buurt van Staverden vloog een Groene specht. Gelukkig hangt die er ook nog rond. 

Vanmiddag op de Westeindse heide 1 Klapekster en 1 Havik. Bij Hulshorsterzand ook 1 Klapekster en 3 opvliegende Watersnippen! Niet echt 
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verwacht, aangaande er nergens een vennetje te bekennen was...) In een vochtig stukje bos tussen de Elspeetsche heide en het vroegere 

Militaire terrein riepen 2 Matkoppen. Pas mijn eerste dit jaar! Zijn veel zeldzamer dan ik altijd dacht in de buurt van Elspeet... Op de 

Vierhouterheide ook nog een Klapekster. 

14:25 23-02-2012 

Wolbert Hermus  

Gisteren en vandaag een aantal stukken van het Leuvenumse bos doorlopen. Helaas niet heel veel spechtenactiviteit. Gisteren wel een 

overvliegende Boomleeuwerik, groep van 7 Edelherten en 3 Zwijnen. Vandaag wel wat meer actieve Grote bonte spechten. Bij een stukje met 

erg veel oude Eiken wel kortstondig 1 wehh, maar kon alleen 2 Grobo's naast elkaar vinden. Ga er dus vanuit dat 1 van die 2 het geluid maakte. 

Nog wel een Kleine bonte specht gehoord vandaag.  

09:01 22-02-2012 

Evert Meijer  

Gisterochtend bij het Vierhouterbos achter/op de Noorderheide in een groep Sijsjes heel fraai een Grote barmsijs. Bij Gortel naar spechten 

gezocht. Helaas waren de spechten niet echt actief. Het leverde wel een Groene specht en Veldleeuwerik op. 

Gisteravond met Wolbert gedaan om een uilenkwartet te doen. Helaas werd het een uilensolo... 

Maar wel voor mij de mooiste uil die we konden hebben, namelijk bij landgoed Stakenberg een zingend mannetje Bosuil!! (klik op Bosuil voor link)  

19:03 21-02-2012 

Ard en Wim Smit  

Om 11u op Oud- Groevenbeek 3ex roepende Midd. B. Specht rond het landhuis.  

17:37 21-02-2012 

Lubbert Spaansen  

Even een rondje gereden einde middag 16:00 Hulshorst Nunspeet tussen de weilanden door. Veel ganzen, Canadeze ganzen Brandganzen, 

Kolganzen en ook 3 stuks Nijlganzen 

Leuk om te zien. Hier even een foto genomen aan de Krommeweg. 

 
21:15 20-02-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend stond ik rond kwart voor 10 bij Oud Groevenbeek. Na een kwartier had ik het eerste exemplaar binnen! Helaas vloog deze al snel 

weer uit het zicht. Toen met Lubbert verder gezocht. Binnen de kortste keren hadden we 3 exemplaren!! Erg fraai gezien en gehoord. Terwijl 

Lubbert voor de foto's ging heb ik geprobeerd wat opnames van de 

Mibo te maken. 

 

's Middags zijn we nog even richting Nijkerk gegaan. Hier genoten van de Brandganzen, Kolganzen, Grote Canadese ganzen, 1000-en Smienten, 

Nonnetjes, Brilduikers en 2 Ooievaars!  

18:03 20-02-2012 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even nog weer naar Oud Groevenbeek geweest voor de Middelste Bonte Specht daar samen met Evert even rondgekeken. We hoorde 

ze al snel roepen rondom de villa. 2 suks mannetje vrouwtje gezien achter de villa en 1 vrouwtje bij de Parkeerplaats. 

hier wat foto's wel flink moeten croppen. 
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16:59 20-02-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Kroondomein direct ten oosten van Uddel, gebieden Uddelderheegde, Slicht, Valenberg, Kruisbergen, Ossenveld en deel van Hoge 

Duvel de stroken eiken langs geweest. 

Spechten redelijk actief, 4 Zwarte, 6 Kleine Bonte en 53 Grote Bonte. 

Verder ca. 15 Appelvinken (2-tal en een groep), 3 Kruisbekken, 2 Havik, 1 Sperwer.  

22:34 19-02-2012 

Vincent vd Brink  

De afgelopen weken ben ik begonnen met een steenuilen inventarisatie in de gemeente Putten. Dat leverde 27 locatie's op waar ik steenuilen 

gehoord heb of gezien. Het zit volgens mij wel goed met de steenuil in Putten.  

18:30 19-02-2012 

Gerard van Dijk  

Op 16 of 17/2  1 grote zilverreiger in het zandgebied onder Nijkerk, nogal ongebruikelijk. Het was in het kleinschalige (maar nu door afzetten 

van elzen rel. open) landschap tussen Bloemendaalse weg, Beulekamper steeg en sportcomplex Luxool (een paar honderd meter van de rand van 

dat laatste).  

16:21 19-02-2012 

Benno van den Hoek  

Rond de middag was het tamelijk rustig in de Polder Oosterwolde, met o.a. enkele Grote zilverreigers en een man Blauwe kiek, mooi scherend 

over de weilanden langs de Driemerkenweg. Nauwelijks ganzen, maar wel prachtige Hollandse polderluchten.  

13:17 19-02-2012 

Martin Jansen  

Vrijdagmiddag De Dellen / Haelbergerheide 1 Klapekster, gezien vanuit de auto. 

Vanochtend Leuvenumse Bos 22 Grote Bonte Spechten, 5 Kleine Bonte Spechten (3 roepend, 2 roffeltje) en op 2 plaatsen roepende 

Goudvinken. 

Bij Leuvenum bij een perceel Larixen 1 Kruisbek.  

20:37 18-02-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag na een ochtend wilgen knotten in de buurt van Putten nog een rondje gemaakt in de Arkemheense polder. Op de Arlersteeg zaten in 

het weiland een grote groep Grauwe,Kol en Brandganzen met Stormmeeuwen. Verder een groep van 10 Kleine zwanen. In de polder zaten in een 

drassig weiland Kievitten, Kemphanen en daartussen zat een Bonte strandloper. Met de telescoop goed te zien. Op het water zaten weer grote 

groepen Smienten die zich goed lieten horen. Ook Grote zaagbekken en groep van 35 Wintertalingen.  

14:58 18-02-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend paar uur bij Staverden rondgelopen. Op het landgoed zaten veel Vinken en wat Kepen. Weinig activiteit van spechten hier, slechts 

2 Grote bonte.  

Vervolgens de weg overgestoken en rond het Allee gezocht. Hier hoorde ik al vrij snel de contactroep van een Middelste bonte specht! Het 

geluid verplaatste zich behoorlijk, maar na een poosje toch gevonden en tijdje leuk kunnen bekijken. Ook probeerde hij te zingen, maar dit 

klonk nog niet echt zoals het behoort volgens mij...! Een minstens zo erbarmelijke opname gemaakt: http://waarneming.nl/sound/view/11984 

Ook wel leuk waren meerdere Koperwieken, 15 Grote bonte spechten en stuk of 35 Edelherten.  

23:07 17-02-2012 

Wolbert Hermus  

Edit: Vanmiddag bij thuiskomst ook de Groene specht weer gehoord en een overvliegende Havik.  

23:05 17-02-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend m'n eerste zingende Zanglijsters, tussen 7:45 en 8:00 3stuks.  

Bij het Renteloos voorschotbos 1 overvliegende Raaf, meerdere Appelvinken, Sijzen en Goudvinken. Leuk was dat we op het grote zandpad een 

rijtje prenten van een Das zagen. 

Vanmiddag ook bij Oud Groevenbeek, na een tijdje rond te hebben gelopen en gewacht een Middelste bonte gehoord en even later erg mooi 

gezien! Bij de Groevenbeekse heide meerdere overvliegende Veldleeuweriken.  

22:38 17-02-2012 

Gerard van Dijk  
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Vrijdag 17/2/2012 langs Zeedijk Nijkerk-Nulde  

Nuldernauw nog > 90% ijs 

Delta Schuitenbeek-west 100% ijs (schaatsbanen nog zichtbaar); DS-midden veel open water (malen Putter gemaal); DS-oost (brede stuk) 80-

90% ijs maar vogelrijke wakken. 

DS midden+oost:o.a.  2 grote zilverreigers, 170 wintertalingen, 10 bergeenden, 6 nonnetjes (1m), 11 grote zaagbekken (5m), vele tientallen wilde 

eend, pijlstaart 5, krakeend 15. 

Arkervaart bij sluis (ijsrand) 27 krakeenden. Polder daar 19 holenduiven. 

18:23 17-02-2012 

Pascal Wink  

Rond een uur of elf op een gegeven moment twee MiBo's in beeld en een derde roepend. Kort daarna nog een vogel roepend van een andere plek. 

Tenminste drie dus en mogelijk zelfs vier! Meerdere malen de vleugels iets gespreid houdend en trillend. Dit kan zowel dreiging als balts zijn. 

Mijn eerste op de W-Veluwe (veel leuker dan in Limburg natuurlijk...). Heb enkele foto's kunnen maken. Helaas met tegenlicht en lang niet zo 

fraai als de onderstaande.  

17:58 17-02-2012 

Jaap Denee  

Leuk dat de Middelste bonte spechten zich eindelijk laten zien bij Oud Groevenbeek! Vorig jaar - na de eerste melding van Kasper Hendriks- 

ben ik meerdere keren voor niets wezen zoeken... Daarom vanmiddag met het laatste licht ook maar even wezen kijken en direct naast de P-

plaats een bewijsplaatje kunnen schieten: 

 

 
14:39 17-02-2012 

Wim Smit  

Om 14u een M.B.Specht in de omgeving van het landhuis op Oud- 

Groevenbeek. Mooi gezien en gehoord. Voor mij de eerste in Nederland.  

10:00 17-02-2012 

Pascal Wink  

Twee Middelste bonte slechten op Oud Groevenbeek tussen de parkeerplaats en het witte landhuis. Fraai gehoord en gezien.  

17:30 16-02-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag een bijzonder geslaagde middag op Oud-Groevenbeek bij Ermelo. 2 Middelste Bonte spechten. De eerste nabij het parkeerplaatsje 

bij de doorgaande weg Ermelo - Putten. Liet de normale contactroep horen en fraai te zien in oude eiken. De 2e bij het witte landhuis op het 

landgoed. Deze liet de territoriumroep horen, weh-weh. 

Ook 1 Raaf, 1 kleine Bonte specht en 9 Grote Bonte spechten.  

18:45 15-02-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend weer de eerste Vinkenslag van dit jaar gehoord! Nog niet helemaal perfect, maar het begin is er.  

17:46 15-02-2012 

Evert Meijer  

Vandaag is er een Velduil gemeld op de Tongerense heide. Helaas is die nadat die werd opgestoten hoog naar zuid weggevlogen... Opletten als je 

op de hei bent dus!  

14:19 15-02-2012 

Michiel de Vries  

Vandaag in de Flevopolder wezen kijken want want langs de Ibisweg vlak bij de OVP waren Kraanvogels en een Sneeuwgans gezien. Deze soorten 

helaas niet gezien. Op de Ooievaarsweg een groep van 30 Wilde Zwanen en op de Ibisweg een groep van 10 Wilde Zwanen. Allebei de groepen 

samen met Knobbelzwanen. Verder nog een paartje Grote Zaagbekken in een wak maar verder erg rustig ook in de OVP. Terug via de 

Putterpolder daar was het ook erg rustig. Op het water in de vaargeul zaten een grote groep Smienten  met een Nonnetje vrouwtje. In Ermelo 

op de Riebroekseweg een grote groep Kol-, Grauwe  ganzen met twee Kleine Zwanen en wat Knobbelzwanen. Hierbij ook nog twee Grote 

Zilverreigers. 

Gisteren op een vijver in Harderwijk een vrouwtje Brilduiker tussen de Kuifeenden.  

13:59 14-02-2012 

Emmie Nijendijk  

Om 12.00 uur liep ik op het grasveld bij surfstrand "De Staart"ter hoogte van het beeld Balans. Over mij heen vloog een zeearend, komend uit 

de richting Drielanden en verdween achter de bomen op het vogeleiland Stadsweiden. 
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In het water bij dit eiland 2 krakeenden, 1 pijlstaart nog steeds 3 aalscholvers, een aantal wintertalingen, 2 mannetjes en ook vrouwtjes. 

1 ijsvogel  

12:03 14-02-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland Drontermeer bij de waterzuivering 1 Roerdomp en 1 Grote Gele Kwikstaart. Zaterdagmiddag bij de koelwateruitlaat v/d 

Flevocentrale/IJsselmeerdijk 1 vrouw Topper.  

17:07 13-02-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend op weg naar school een Kruisbek!! Kwam roepend overvliegen. Is voor mij behoorlijk lang geleden...  Vanmiddag op de terugweg heel 

fraai een Raaf rondjes vliegend.  

21:28 12-02-2012 

Wim en Ard Smit  

Vanmiddag langs de Varelse Beek Houtsnip 2,Watersnip 1.  Omgeving Camping Oase Houtsnip 3, Witgatje 2, Watersnip 5. Mosselweg Bl 

Kiekendief (m) ,Kl. Zwaan (gewond?) Kramsvogel 15, Gr. Gans 100den, Brandgans 2.Buizerd 10.  

17:10 12-02-2012 

Bernhard  

Gister geschaatst op de uiterwaarden nabij Marle, tot mijn verrassing een volwassen Zeearend de Ijssel stroomopwaarts volgend, en even later 

een Ruigpootbuizerd......  

14:13 12-02-2012 

dimitri  

Vandaag bij de monding van de weibeek 3 houtsnippen, 2 waterrallen en een Roel gezien. Leuk rondje dus...  

12:32 12-02-2012 

Lubbert Spaansen  

nog ff een paar foto's van de pijlstaart 

 
 

 
21:49 11-02-2012 

Jan Nijendijk  

Stadsweiden bij het vogeleileand: 

Het was weer een beleving: 

2 x waterral; pijlstaart; waterhoen; buizerd; aalscholver; blauwereigers; ijsvogel; houtsnip; wilde eend; meerkoet; krakeend; koolmees; 

pimpelmees; knobbelzwaan; merel; spreeuw; grauwe gansen; ekster; vlaamse gaai, en nog veel meer, kortom het was druk vogelverkeer!  

17:23 11-02-2012 

Jan van Os  

In een wak voor de ijsbaan van Harderijk en span brilduikers, het vrouwtje zit rt al een paar dagen.  

17:13 11-02-2012 

Wim Smit  

Eerst een correctie. De waarneming van de 3 Bokjes op 06-02-12 was niet aan de Varenweg maar aan de Varelseweg in Hulshorst. Vanmiddag in 

de omgeving van Bremerberg 4 Houtsnippen en 1 Bokje. In de slootjes bij het Greppelveld  2 Witgatjes. In het hele gebied 4 Gr. Zilverreigers.  

16:12 11-02-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag heide Schapendrift 1 Klapekster met half tegenlicht biddend! Bizar hoe mooi die vleugels dan zijn!! Op 1 jagende Torenvalk na was 

er weinig activiteit aan de grond, in tegenstelling tot in de lucht, waar 3 Raven, 3 Blauwe reigers, 75 Kollen en 1 Slechtvalk over kwamen.  
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15:42 11-02-2012 

Wolbert Hermus  

Nou Evert, en daarom ben ik maar ergens anders heen gegaan ;).  

Vanmiddag begonnen bij kasteel Essenburg, hier een voorbijvliegende Houtsnip en bij een slootje een opvliegende Havik. Volgens mij was die 

bezig een Wilde eend te verzuipen, want die kwam net boven water bij de plek waar de Havik van wegvloog. 

In de omgeving van de Bloemenkampen 2 Houtsnippen, 1 daarvan erg mooi gezien. In de Bloemenkampen zelf ook nog een Vos!  

12:40 11-02-2012 

Evert Meijer  

Het wordt wel een beetje eentonig hier... ik ben vanochtend bij Stadsweiden in Harderwijk geweest! Ik had het geluk dat Lubbert Spaansen er 

ook was, want die kon mij mooi even alle plekjes aanwijzen! Het duurde dan ook niet lang of we zagen een Waterral, een Pijlstaart, Ijsvogel, 2 

Krakeenden en minstens 5 Houtsnippen! Waterral en Houtsnip waren beiden soorten die ik nog nooit goed heb kunnen bekijken, dus het was 

echt geweldig!  

08:59 11-02-2012 

Lubbert Spaansen  

Even bij natuurtuin geweest Stadsweiden en wat mooie vogels mogen spotten. 

 

5 tal waterrallen aantal houtsnipjes wat wintertalingen ijsvogeltjes helaas ook een dode houtsnip. heggemussen van alles.  

 

hier een paar plaatjes 
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20:50 10-02-2012 

Wouter van Heusden  

Ook ik was aan het eind van de middag met mijn zoon Bram bij de Weibeek en omgeving natuurtuin in Harderwijk. 2 Waterrallen, 1 mogelijk 2 

Bokjes (ter hoogte van het eerder gemelde dode ijsvogeltje), een stuk of 5 Houtsnippen, 2 IJsvogels, 4 Wintertalingen, Dodaars, 2 

Krakeenden.  

20:08 10-02-2012 

Jaap Denee  

Vanmiddag tegelijkertijd met Jan in Stafweiden geweest, met leuk resultaat: 

 

 
 

Voor meer foto's van de Houtsnip klik hier (even klikken voor een groter formaat).  

19:12 10-02-2012 

Jan Nijendijk  

Vogeleiland Stadsweiden: 

2 ijsvogels; 2 houtsnippen opvliegend vanuit de rietkraag; 2 pijlstaarten; 6 wintertalingen; 1 waterral; 2 krakeenden; 2 waterhoenen; 1 buizerd 

weggepest door zwarte kraaien; 1 boomkruiper; 1 grote bonte specht; veel aalscholvers.  

23:29 09-02-2012 

Jenneke kamphuis  

In buitengebied Heerde vandaag op 2 verschillende locaties een groene specht gezien  

21:30 09-02-2012 

Jannine Haverkamp  

In Doornspijk in een sierappelboom zit de laatste dagen constant een Kramsvogel...iets verderop in de weilanden en slootjes zitten 3 witgatjes  

18:36 09-02-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag tussen Leuvenum en Staverden 1 Middelste Bonte Specht.  

17:35 09-02-2012 

Wolbert Hermus  

Tegenover de weilanden bij de Vreeweg/Kolmansweg een groep ganzen met minimaal 48 Toendrarietganzen, verder bestond de ganzengroep uit 

Kol, Grauwe en wat Brandganzen. Hier werd ik ook nog verrast door de roep van Witte kwikstaart, tussen de paarden liepen er 3 rond.  
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Bij de Tochtsloot aan de Munnikensteeg een foeragerende Watersnip én Waterpieper. Bij een ander slootje zag ik ineens een Houtsnip 

foerageren, wat een gaaf beest! Nog niet eerder rustig kunnen bekijken.  

23:56 08-02-2012 

Hans Raaijmakers  

Landgoed hulshorst  

 

bosuil appelvink ,  nu terwijl ik typ vliegt er een groep kolganzen over boven  Hulshorst  

 

Op de voederplank goudvink heggemus boomklever kool pimpel zwarte kuif en glanskop mees , staartmees huis en ring mus appelvink goudhaan. 

en zal door werkzaamheden vast soorten gemist hebben op het kantoor   

 

( daarvoor kwam een bericht ongewenst 2 keer binnen,  mischien en knopje teveel ingdrukt , dus 1 van die 2 kan gewoon weg gehaalt worden) 

 

Met vriendelijke groeten  

23:51 08-02-2012 

Hans Raaijmakers  

Hallo 

 

Als mensen in de regio weten waar ganzen zijn neer gestreken , want dat is onvoorspelbaar de verwachte locaties zouden jullie dat dan hier 

willen doorgeven dan ga ik er achteraan om halsband kleurringen af te lezen. 

 

Met vriendelijke groeten  Hans Raaijmakers 

21:53 08-02-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend Rietland Drontermeer de locale Buizerd stervend, niet meer in staat weg te vliegen. Veel eenden in de plas achter de RWZI, 2 

Waterrallen, 1 man Krooneend, 1 Grote Zilverreiger, 4 Wilde zwaan, 3 Appelvink in bosje. 

Vanmiddag De Dellen 1 Klapekster, 1 Raaf, 1 Kleine Bonte specht, 2 Goudvink (waar zijn de Kruisbekken?). Gisteren vergeten te melden, 

Bloemkampen een Witgatje.  

12:22 08-02-2012 

Jan Haaima  

Moet u helaas mededelen dat ik vanmorgen tijdens mijn dagelijkse fotografie rondje, omgeving Weidebeek, Natuurtuin op ongeveer 3 meter 

afstand van de onderdoorgang  A28 van de beek een dood ijsvogeltje heb zien liggen.  

19:01 07-02-2012 

Evert Meijer  

Vanochtend op de fiets, (ja, met -15 is er toch nog een zeer klein gedeelte van de fietsgroep die niet met de bus gaat!), hadden we 5 

Edelherten en een groepje van 7 Appelvinken. 

Het 4e lesuur viel uit, en dit was bijzonder fijn omdat er nogal wat leuke soortjes in de buurt van school waren gemeld. Eerst naar de 

slaapplaats van de Ransuilen gegaan. Hier kwam ik op een aantal van 9! Erg fraai, temeer doordat ik m'n verrekijker mee had genomen, toch net 

iets gaver! 

Hierna in het gebiedje Zuidbroek gevogeld. Alle open slootjes langsgegaan. Dit leverde al snel een 1 Ijsvogel, 1 vrouw Roodborsttapuit, 

Aalscholver en Blauwe reiger op. Ook vloog er een groep van ong. 150 Kolganzen over met minstens 15 Toendrarietganzen. In de ruige stukjes 

zaten grote groepen Ringmussen, Geelgorzen, Rietgorzen en Vinken.  

Vervolgens in een ander slootje een Watersnip die luid roepend opvloog. Het volgende slootje leverde een fraai Bokje op. Een verdere 

zoektocht hiernaar leverde 1 Waterpieper en 1 Witgat op!! Helaas kon ik het Bokje niet weer terugvinden.  

Uit school nog even naar de waterzuivering van Apeldoorn gegaan. Hier trekken de meeste eenden heen uit de buurt. Er zaten dan ook naast 

bizar veel Wilde eenden, 25 Wintertalingen, 15 Krakeenden en een Dodaars. Een Grote gele kwikstaart was ook wel leuk!  

Op weg naar huis nog 2 Reeën. Lieten zich op paar meter super zien. Als aanvulling hobbelde er nog een Wild zwijn over het pad. Het heeft wel 

iets, die winter!  

17:52 07-02-2012 

Martin Jansen  

Afgelopen zondag Korte Waarden 4 Baardman, RWZI Elburg 15 Baardman, 4 Grote Zilverreiger, 1 man Krooneend. 

Gisteren De Dellen 1 Klapekster. 

Vanmiddag tussen Polsmaten en Hierden ca. 30 Watersnippen, 5 Houtsnippen, 1 Waterral, 1 Bokje, 2 Grote Zilverreigers, ca. 15  

 

Toendrarietganzen in groep Kolganzen, 1 IJsvogel.   

13:16 07-02-2012 

Wim Smit  
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Gisteren langs de vijver aan de Westermeenweg thv. het ziekenhuis een Grote Gele Kwik.  

08:49 07-02-2012 

Jaap Denee  

Stadsweiden is leuk op dit moment: veel open water trekt duidelijk veel vogels aan. Gister tijdens de lunch binnen een uurtje tijd 2 IJsvogels, 

2 Waterrallen (rennend over het ijs), 1 Houtsnip en 1 Goudvink (vrouwtje). 

 

 
21:43 06-02-2012 

wilma hoogenhuizen  

Vandaag een dagje vogelen in het Horsterwold in Zeewolde. Resultaat: 1 klapekster, 3 ransuilen, goudvinken, goudhaantjes, 1 witgatje, 3 

watersnippen, 1 houtsnip, 1 fazant meerdere buizerds en 1 vos.  

16:41 06-02-2012 

Wim Smit  

Vanmorgen 1 Bokje in Stadsweiden achter de natuurtuin. 2 IJsvogels in een struik boven open water. Vanmiddag 3 Bokjes langs de Varenweg ( 

vanaf nr 60 ). Op het zand van Lorentz 3 zaten 7 Rietgorzen.  

18:13 05-02-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een wandeling gemaakt met mijn vrouw over het ijs van het Wolderwijd lang de wijk Stadsweiden en dan bij de strekdammetjes er 

weer op. In de wakken zaten knobbelzwanen, wilde eenden, kuifeenden, meerkoeten en ook zat er een vrouwtje nonnetje in een van de wakken. 

Naast de wakken stonden groepjes blauwe reigers.  Verder veel kokmeeuwen. Bij de strekdammetjes het ijs weer af gegaan en over land weer 

terug. Bij de beekjes tussen Strand Horst en de natuurtuin zaten ongeveer 4 ijsvogels die zich erg mooi lieten zien. Kwam Jan Nijendijk tegen 

die zei dat er in de beek achter de natuurtuin door iemand Bokjes waren gezien. Hij had ze zelf niet gezien. Gelijk maar wezen kijken en we 

hadden het geluk dat we ze alle twee gezien hebben. Ze vlogen namelijk voor ons op. Erg leuke waarneming zo dicht bij huis..  

17:52 04-02-2012 

Evert Meijer  

Nadat ik vanochtend twee uur op de ijzers had gestaan, vond ik dat ik eigenlijk ook gewoon nog even van de besneeuwde landschappen moest 

genieten. Vanmiddag dus nog even naar Staverden geweest. Hier is het altijd wel leuk om het aantal Wilde eenden te tellen. Ik kwam nu op ruim 

300. (+250, 40 en 4) Een nieuw record, want eerdere jaren kwam ik niet verder dan 214! Tussen de eenden 1 Waterhoen. Op het landgoed 

meerdere zingende Glanskoppen. Toen over het Allee gefietst. Toen ik naar groepje Sijsjes zat te kijken kwamen er 2 Raven heel hoog over. 

Vlogen strak door richting oost, enkele malen roepend.  

 

Toen kwam er een stukje weilanden met aardig wat slootjes. Ik keek toevallig een niet-bevroren slootje in en zag in een flits een 'steltje' 

zitten. Deze vloog helaas meteen op om verderop in de sloot weer te landen. Voorzichtig erheen gelopen en toen ik hem vond zag ik dat het een 

Bokje was! Snel een foto gemaakt met volop tegenlicht. Niet echt handig, dus ben er met grote boog om heen gelopen. Toen ik weer in het 

slootje kon kijken zag ik dat ik er nog geen 2 meter vandaan stond!! Helemaal in elkaar gedrukt zat die te aarzelen of die op moest vliegen of 

niet... Snel in de kijker gezet, echt geweldig!! Toen vloog die toch op om   weer in het slootje te landen, en vervolgens weer op te vliegen en 

vloog de weg over. Hier ging het slootje verder dus vermoed dat die daar weer landde!  
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13:39 04-02-2012 

roel pannekoek  

Ondanks de vrieskou 3 roffelende Grote bonte spechten in het Harderwijker bos. Ook roepende Boomklever, Sijzen en enkele Goudvinken.  

13:12 04-02-2012 

Michiel de Vries  

Zittend op de bank met een kopje koffie vloog er net een groep van 20 a 30 kleine zwanen al roepend laag over de wijk Stadsweiden in 

Harderwijk. Waarschijnlijk op zoek naar een wak in het ijs van het Wolderwijd.  

16:21 01-02-2012 

Jan Nijendijk  

's middags na een korte wandeling langs het Vogeleiland Stadsweiden: 

3 wintertalingen; groepjes sijzen; 2 ijsvogels; 2 grote  bonte spechten; 2 putters; 1 waterhoen; 8 wilde eenden, 1 knobbelzwaan(juv.); groepjes 

vinken, 1 appelvink; 1 roodborst. 

12:58 01-02-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend vanuit de tuin 3 spechtensoorten waargenomen. Vanuit het Belvederebos een paar keer een Zwarte specht gehoord. Aan de rand 

van het bos een Groene specht gezien en gehoord en in de tuin zelf een Grote bonte specht, altijd fijn om niet ver te hoeven fietsen voor leuke 

soorten :).  

14:21 31-01-2012 

Jan en Willy van Dij  

vanmorgen in Hattemerpolder 27 wilde zwanen, leuke waarneming.  

13:14 31-01-2012 

Jannine Haverkamp  

Vanmorgen 10 wulpen in een weiland aan de achterweg in Doornspijk..super 

20:57 30-01-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend onderweg naar m'n werk 2 Steenuiltjes tp op een schuur in Hierden, op een andere lokatie dan m'n vorige melding.  

15:39 30-01-2012 

wilma hoogenhuizen  

98 nonnetjes op het Wolderwijd  

18:55 27-01-2012 

Jannine Haverkamp  

Polsmaten, grote lijster, middelste zaagbek, 3 Nonnetjes vrouwtjes, heel veel kieviten en goudplevieren. 

11:10 27-01-2012 

wilma hoogenhuizen  

inventarisatie Plan Roerdomp nieuwe gedeelte Harderbroek Zeewolde 

zeearend 1, baardman 3, winterkoning 3, knobbelzwaan 34, grauwe gans 482, bergeend 2, krakeend 7, wintertaling 71, wilde eend 33, pijlstaart 

2, slobeend 49, tafeleend 14, kuifeend 3, meerkoet 112.  

11:04 27-01-2012 

wilma hoogenhuizen  

weiland hoek Knardijk/Sternweg Zeewolde 

139 goudplevieren, 19 knobbelzwanen, 1 wilde zwaan, 1 buizerd, 2 nijlganzen 400 spreeuwen 200m kieviten  

09:36 25-01-2012 

Benno van den Hoek  

Gisteravond op landgoed Molencaten bij Hattem 2 Bosuilen die prachtig tegen elkaar in riepen.  

12:52 24-01-2012 

Jannine Haverkamp  

Vanmorgen bij Polsmaten 2 Pijlstaarten, een Nonnetje en heel veel Smieten...verder de gebruikelijke Zwanen en Meerkoeten...op de terugweg in 

de weilanden ontzettend veel Goudplevieren, mooi om te zien....de groep was vermengd met Kievitten en Spreeuwen!  

23:05 21-01-2012 
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Wolbert Hermus  

Ik heb weinig toe te voegen aan het verhaal van Rob, behalve dat ik ter hoogte van de Zandenplas nog 2 Raven over zag vliegen richting ZO. 

@ Evert, leuk die IJsvogel. Heb jij nog enig idee wanneer ik die IJsvogel had bij de Schotkamp?  

20:59 21-01-2012 

Rob Compaijen  

Vandaag met Wolbert Hermus een rondje door de regio gemaakt. Ondanks het matige weer toch een aantal leuke waarnemingen. In de baai van 

het Drontermeer tussen de vele Smienten onder andere twee Nonnetjes en een Brilduiker. Bij Landgoed Zwaluwenburg in een grote groep 

mezen een Vuurgoudhaan. Verder daar een Groene Specht. Op de Doornspijkse Heide, maar te zien vanaf de Eperweg (vlak voor 'de Knobbel'), 

een Klapekster. In 'de Dellen' iets gehoord dat ik nog niet eerder hoorde: een Koolmees die perfect het roepje van een Kuifmees imiteerde. 

Heel apart. En tenslotte op Landgoed Welna in ieder geval één, wellicht twee Raven.  

18:15 21-01-2012 

Evert Meijer  

Vanmiddag Elspeetsche heide schapendrift 1 Klapekster langs het fietspad.  

Aan het Allee, vlakbij de Oude Zwolseweg langs het zandpad een Ijsvogel die boven een regenplas zat!! Echt bizar leuke, onverwachtse plek om 

er eentje te zien! (Een Ijsvogel op Elspeets grondgebied is dus niet uitgesloten, zoals Wolbert eerder al bewees!)  

10:16 21-01-2012 

Benno van den Hoek  

Vrijdagavond reed ik over de Bovenstraatweg in Oldebroek, toen er tussen de bomen een Kerkuil over kwam vliegen.  

21:34 16-01-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag een Steenuil bij de Vlierburgweg 

18:51 16-01-2012 

Evert Meijer  

Zaterdagmiddag bij Harderwijk 10-tallen Krakeenden, stuk of 5 Nonnetjes (2 man), 8 Grote zaagbek (3 man) en 5 Wintertalingen.  

Vanochtend op school een groepje van 15 Ringmussen. Aangaande dit soort 99 was voor dit jaar, had ik de planning om gelijk uit school even een 

Klapekster op te zoeken. Het is tenslotte het jaar van de Klauwieren! Maar helaas ging dit feest op tweeërlei wijze niet in vervulling, ten eerste 

omdat ik net voordat ik thuis was bijna een Zanglijster ondersteboven reed, en ten tweede omdat ik niet één Klapekster kon vinden op de 

heide...  

20:15 15-01-2012 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag rondje bij het Veluwemeer gedaan. Eerst bij de Duintjes een IJsvogel en 2 roepende Waterrallen. Bij Hoophuizen veel Koperwieken, 

Appelvinken, 2 opvliegende Watersnippen en aan het eind een groep van 16 Putters. Vanaf de landtong 3 Nonnetjes tp en 3 voorbijvliegende 

Grote zaagbekken richting zuid, allen man. Ook kon ik nog 2 Kleine zwanen vinden.  

Bij de Oostermheen een groepje Graspieper met 1 Waterpieper (eindelijk!). In Hierden op een schuur waren 2 Steenuiltjes aan het zonnen.  

18:48 15-01-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend thuis in de tuin een Tjiftjaf. 

Vanmiddag Strekdam Elburg 11 Kleine Rietganzen over richting NO (op basis van korte nek + geluid). Polder Oosterwolde 1 man Blauwe 

Kiekendief en groepje van 5 Waterpiepers. 

Drontermeer tussen 16:55 uur en 17:25 uur maar liefst 84 Grote Zilverreigers naar en op slaapplaats. 17:40 uur Bosuil Abbertbos (had ze daar 

nog niet eerder).  

17:39 15-01-2012 

Michiel de Vries  

Vanmiddag een rondje gelopen op het Beekhuizerzand. Een raaf vloog over en liet zich goed bekijken. Verder een groepje met klein spul met 

kuifmees,groenling,vink en goudhaantjes.  

16:03 15-01-2012 

wilma hoogenhuizen  

Vanmiddag 14.30 uur klapekster in het Ontdekbos, Mosselweg, Biddinghuizen 

 

23:34 14-01-2012 

Martin Jansen  

De afgelopen middag op Bad Hoophuizen 1 Tjiftjaf en een Witte Kwikstaart. 

Veluwemeer 64 Wilde zwanen. In totaal 30 Kleine zwanen (groep van 24 en 6).  

21:16 14-01-2012 

Benno van den Hoek  

Het is al wekenlang tam en rustig in de Polder Oosterwolde en vanmiddag was dat niet anders. Langs de Wijkerwoldweg vlogen 2 vrouwtjes 

Blauwe kiek, die het even met elkaar aan de stok kregen en mooi buitelend een show gaven. Een luid roepende Waterpieper (langsvliegend) nabij 

Abbert was ook wel de moeite waard. Verder is het wachten op een lekkere vorstperiode, zodat er wat beweging komt. Maar komt het er nog 

van? Over 3 weken staan de Grutto's al weer voor de deur....  

16:14 14-01-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag op de Ermelose Heide 2 Klapeksters.  Achter de patattent "De Houtsnip"  1 ex en bij het vliegveldje het 2e ex.  

14:37 14-01-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend rondje gefietst door bos en over heide. Bij het Belvederebos een roffelende Grote bonte specht en zingende Glanskoppen en 

Goudhaantjes. In het Zuiderbosch ook twee roffelende Grote bonte spechten en een roepende Zwarte specht. Bij de Westeindse heide 1 

Klapekster. Op de Elspeetsche heide (het gedeelte ten westen van Elspeterweg) 3 Klapeksters kunnen vinden. Ook nog wat Rietgorzen en 2 

Torenvalken.  

16:28 13-01-2012 

Jan Nijendijk  

Bij de strekdammetjes bij parkeerplaaats de staart ca. 150 Kieviten, in de elzen groepen Sijzen en bij het vogeleiland 1 IJsvogel.  

19:35 10-01-2012 

Jannine Haverkamp  

Groep van 10 groenlingen vanmorgen in een boom bij Polsmaten, verder enorm veel kievitten, en een mooie zilverreiger!  

17:04 10-01-2012 

Evert Meijer  
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Vorige week woensdag (4-1) op weg naar school 1 Sperwer, 1 Raaf en  4 Grote lijsters in de buurt van Niersen.  

Op 5-1 bij school een groep van minimaal 10 Roeken. 's Middags bij Staverden 2 Waterhoen en net buiten Elspeet een Steenuil. 

Op 6-1 in Apeldoorn 8 Ransuilen. Bij de waterzuivering 1 Grote gele kwikstaart, 1 Witte kwikstaart (!) en 1 Tjiftjaf (!). Toch wel bijzondere 

januari! Op de terugweg van school diverse Kepen, 2 Goudvink en thuis kwam er een Havik over. 

Vanmiddag uit school in het Wieselsche bos, bij eerste beste groepje mezen gestopt. Hierin zaten Glanskoppen, Pimpelmezen, Koolmezen, 

Boomklevers, Kuifmezen en hier tussendoor kwamen een paar agressieve roepjes van 2 Kleine bonte spechten. Deze kwamen na een tijdje 

samen mooi over me heen vliegen. Wel grappig om die beestjes te zien vliegen! (miniatuur van Grote bonte specht...) De volgende stop bij een 

groep mezen leverde 1 zingende Zwarte mees op. Verder ook erg veel Kepen rondvliegend. Vlakbij Mennorode een roepende Zwarte specht. 

Verder wel een leuk gesprek kunnen voeren, het enige wat de Zwarte specht echter 'zei' was dit  

17:23 09-01-2012 

wilma hoogenhuizen  

Vanmiddag rond 16.00 groep van minimaal 50 vissende nonnetjes op het Wolderwijd.  

00:01 09-01-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag Flevocentrale 1 man Middelste zaagbek en opnieuw een Drieteenmeeuw (ad). Iets verderop bij het peilhuisje op de dijk hadden de 

tellers zelfs een Noordse Stormvogel (gisteren 2), een Kleine Jager en een Kleine Burgemeester! (moest zelf werken).  

21:18 08-01-2012 

Wolbert Hermus  

Vanochtend boven de Schotkamp een overvliegende Blauwe kiekendief (vrouwtype) en vanmiddag vanuit de tuin m'n eerste Ooievaar 

overvliegend richting zuid. 

18:33 08-01-2012 

Gerard van Dijk  

Zondag 8/1/2012 Oldenaller 

Schuitenbeek, tussen Hoge Steeg en spoorlijn: 1 ijsvogel op privé-brug. 

Tinteler Steeg, op hoogspanningsmast nabij spoorlijn: 1 raaf (kroh-kroh-kroh) 

18:28 08-01-2012 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 7/1/2012  ca 15.30-16.30 h. Nuldernauw en Putter polder 

Nuldernauw:aan de oostkant van de N301 naar de brug bij Nijkerk lagen duizenden smienten. Mede door het oplopende dijklichaam naar de 

brug is daar luwte tegen de felle ca NW-wind. Het lag bezaaid met smienten, lastig schatten; ruw geschat in de orde van (minstens) 5000 . 

Langs het westelijk deel van de kade van de Delta S. lagen ditmaal (m.i. door de harde wind) geen concentraties; hoe dat verder richting Nulde 

was is niet nagegaan. 

Putter polder, uiterste oostpunt tussen zeedijk en viaduct Arler steeg, ca 500 brandganzen, > 100 kolganzen, > 60 grauwe ganzen, ca 40 bruine 

gans spec. (neem aan kol+gr.). Verder 15 bergeenden op ondergelopen land. 

Grote zilverreigers: 1 Putter polder oostpunt; 1 Delta Schuitenbeek-oost, 1 tussen Arkervaart en N301. 

Delta S. rel. weinig watervogels; wel o.a. enkele pijlstaarten en 5 grote zaagbekken (2 man, 3 vr.) ter hoogte van Putter gemaal.  

12:00 08-01-2012 

Jaap Denee  

Op dit moment zwemt er een adulte Drieteenmeeuw aan de noordzijde van de Roggebotsluis!  

16:34 07-01-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale 2 Dwergmeeuw (ad + 2 kj), 3 Middelste zaagbek (2m/1v) en 1 ad Drieteenmeeuw.  

12:22 06-01-2012 

Martin Jansen  

Vanochtend IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale 4 Drieteenmeeuwen (1 ad, 3 2kj) en 3 Dwergmeeuwtjes.  

21:26 04-01-2012 

Wim Smit  

Vanmiddag in de polder Arkemheen heel veel Kieviten en Goudplevieren. Na veel zoekwerk 8 Kemphanen. Wulp 250 ex.  

20:47 04-01-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag vanuit werk bosje van de Kamperhoek maar liefst 3 Tjiftjaffen in grote groep mezen/goudhaantjes (4 januari!).  

10:23 04-01-2012 

Jaap Denee  

Vanwege de drukte op de zaak ben ik er de afgelopen tijd weinig uit geweest. Deze week is het wat rustiger en gisteren heb ik tijdens de 

storm een uurtje bij de Harderhaven doorgebracht. Er zat op zich niets geks, maar alles hield zich vanwege de harde wind dicht onder de kant 

op en liet zich leuk bekijken: 1 Grote zaagbek (vrouw), 12 Nonnetjes (8 man. 4 vrouw), 1 Grote zilverreiger en 1 IJsvogel. 
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De Nonnetjes waren wellicht vanwege de extreme weercondities en hun interesse in elkaar hun schuwheid redelijk kwijt en vlogen af en toe tot 

vlak bij de auto:  

19:03 03-01-2012 

Evert Meijer  

Bedankt Martin! 

Vanochtend ondanks de regen en winderigheid nog even naar de hei geweest. Met de wind in de rug er nog nooit zo snel geweest, daarentegen 

ging de terugweg wel heel erg beetje langzamer dan normaal... Maar het was wel goed voor 1 Watersnip en 2 Rietgors!!  

19:02 03-01-2012 

Rob Compaijen  

Vanmiddag rond 17.15 uur, in de schemering dus, zag ik een Ransuil of Velduil net buiten Elburg. De uil bevond zich rechts langs de Kamperweg, 

in de weilanden net naast het dijkje. Doordat het al erg donker was alleen vast kunnen stellen dat het om één van beide soorten ging, maar dus 

niet verder kunnen determineren. Morgen nog maar eens kijken.  

20:33 02-01-2012 

Martin Jansen  

Evert, het geluid van de opname is van Wilde zwanen.  

20:27 02-01-2012 

Evert Meijer  

Zo, het begin van de nieuwe lijst is er ;)! 

 

Vanmiddag bij Hoophuizen 1 Fuut, 2 Aalscholvers, 3 overvliegende Grote zaagbekken, 1 vr. Nonnetje, bij eiland 100-en eenden, vooral Kuif- en 

Tafeleenden en wat Brilduikers.  

Op de camping een groep van dik 20 Goudvinken, erg gaaf! Ook erg veel Appelvinken. (circa 30) Verder 15 Putters, 2 Sijsjes, 15 Koperwieken, 

10 overvliegende Kramsvogels, verder 9 zwanen overvliegend waarvan ik niet zeker wist of het geluid bij Wilde of Kleine zwaan hoort 

(Martin!?), wel een leuke opname kunnen maken: Zwaan  

Verder in de weilanden geen gans te bekennen. Wel 3 Grote zilvers en 1 Blauwe reiger. Bij monding Hierdense beek enorm veel rondvliegende 

Kieviten en Goudplevieren die blijkbaar moeite hadden om een landingsplek te vinden. Over één of ander blubberpaadje langs het Veluwemeer 

gefietst toen ik een Waterpieper meende te horen en ook een Graspieper, helaas kon ik ze niet vinden in de lucht, totdat ik opeens in een 

weiland wat spul zag rondscharrelen. Tussen de circa 10 Graspiepers inderdaad 3 Waterpiepers en 1 Witte kwikstaart! (hij zat er dus nog wél in 

december...!)  

19:11 02-01-2012 

Gerard van Dijk  

Vandaag 2/1/2012 rond 17.15 uur oostpunt Putter polder tussen Arler steeg en zeedijk ca 500 brandganzen. Door de  schemering zijn de kol- 

en grauwe ganzen niet meer geteld, maar beide soorten zaten daar met in de orde van vele tientallen; de brandjes waren verreweg het 

talrijkst. 

Putter polder, brede deel tussen Middelbeekweg en N301: 4 jachthutten of - schermen, dat is drie meer dan normaal. Nagaan wat daarover in 

het ontwerp-beheerplan staat. 

Putter polder nabij Arkervaart 1 grote zilverreiger; troep kieviten in de lucht (maar geen slaapgelegenheid in Delta S. wegens hoog peil). 

Nulder Nauw aan oostklant N301  zoals gebruikelijk veel eendjes (niet geteld, maar neem aan duizenden smienten). 

Delta Schuitenbeek hoog waterpeil ondanks felle westenwind (zie ook waarneming Martin Jansen ander deel randmeren); alle zandbanken onder 

water. 

Bij Putter gemaal (veel water uitgeslagen) 4 grote zagers. 

In zware schemering vielen 7 kleine zwanen luid roepend in in D.S.-oost om 17.15h (4 juv.)  

17:45 02-01-2012 

Martin Jansen  

Vanmiddag plasje nabij Riviera Camping 6 Witgatjes. Bij Bremerbergse Hoek - Veluwemeer 105 Grote Zaagbekken. In bosje van de Kamperhoek 

bij Ketelbrug een Vuurgoudhaan, 3 Matkoppen, Tjiftjaf en roep van Siberische Tjiftjaf (vogel niet kunnen vinden, roep overduidelijk, klagelijke 

fluitje). Gisteren werden er daar 2 gemeld. 

Gisteren Veluwemeer een ad Pontische Meeuw en bij Hoophuizen een IJsvogel.  

14:52 02-01-2012 

Gerard van Dijk  

Gisteren 1/1/2012 

1 grote zilverreiger aan A28 achter Oldenaller en 

1 grote zilverreiger nabij de buurtschap Hoge Enk, gem. Elburg 
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De afgelopen dagen 3x een biddende torenvalk boven wegbermen tussen Nijkerk en Eemnes:  2x boven bermen autosnelweg+autoweg en 1x 

Eemmeerdijk. Bermvogel tegenwoordig. 

19:31 01-01-2012 

Martin Jansen  

Voor een ieder een goed en gezond 2012! 

Vanmiddag nabij Polsmaten 1 ad man Blauwe Kiekendief. 

In een groep Kol-, Brand- en Grauwe ganzen een Toendrarietgans. 

Veluwemeerkust nabij Nunspeet maar liefst 13 Goudvinken en ca. 40 Appelvinken. 

Vrijwel alle Kleine zwanen nu weg na 2 weken erg hoog water. Nog ca. 100 tot 150 Wilde zwanen aanwezig.  

13:31 01-01-2012 

Benno van den Hoek  

Namens de webbeheerder wens ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2012, met hopelijk weer veel mooie vogelbelevenissen! En blijf die ook 

vooral hier met elkaar delen!!  
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