
18:20 30-12-2013 

Michiel de Vries  

Aan het begin van de middag nog wezen kijken of ik de parelduiker kon vinden. Jammer genoeg niets gezien. Wel een grote gele kwikstaart die 

zich mooi liet bekijken. Deze zat ter hoogte van het gebouw van de hengelsportvereniging op de basaltblokken in het water.  

21:58 29-12-2013 

roel pannekoek  

Za 28 dec. Op stoppelakkers opzij van de Hofweg in Uddel: man en vrouw Blauwe kiekendief jagend, groep van naar schatting 200 Groenlingen, 

groep van plm. 50 Kramsvogels, 9 Veldleeuweriken, 1 Geelgors.  

16:23 28-12-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

parelduiker nog aangetroffen vlak bij de haven, tegenover Bonestroo bootmotoren. was erg actief aan het jagen. 

 
15:00 28-12-2013 

Jan Janssen  

Vanmiddag de Lorentzhaven doorzocht maar helaas geen spoor van parelduiker of roodhalsfuut. Behalve een paar brilduikers en veel voor mij 

nieuwe straten geen bijzonderheden gezien.  

18:36 27-12-2013 

Gerard van Dijk  

Vrijdag 27-12-2013, 15-15.30 uur. Putter polder, 'SBB-strook' tussen Arler steeg en Zeedijk: minimaal ca 1700 brandganzen en weinig andere 

ganzen. De meeste zaten ongeveer ter hoogte van de camping. Doordat ze dicht opeen graasden kan het werkelijke aantal nog wel iets hoger 

zijn geweest. 

Het verhaal dat ganzen de voorkeur geven aan intensief bemest grasland lijkt hier niet op te gaan.  

22:05 26-12-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag ca. 3 uur gezocht naar de Amerikaanse Smient, niet gezien. Gehele gebied tussen Elburg en het eiland Eekt, ook de plassen van het 

Greppelveld. De Smienten lagen veel meer verspreid dan gisteren (weinig wind). de komende dagen wordt er weer meer wind voorspeld, de 

eenden kruipen dan meer bij elkaar op luwe plekken. Vogel zal ongetwijfeld nog ergens in het gebied zitten.  

19:20 26-12-2013 

Benno van den Hoek  

Rond de middag ruim 1,5 uur gezocht naar de Amerikaanse smient, vanaf diverse locaties langs de strekdam bij Elburg. Groot aantal Smienten 

zaten ver uit elkaar en veel vogels met de kop in de veren. Nabij eiland Eekt nog grotere groep, maar dit was te ver weg. Dus helaas was het 

zoeken tevergeefs. Nabij de noordpunt van de strekdam wel 2 roepende Waterrallen en andere vogelaar had nog een vliegende Roerdomp. 

 

Bij de Lorenzhaven nog fraai de Parelduiker en een Roodhalsfuut gezien. Langs de Praamweg (OVP) een Klapekster, nabij de spoorlijn.  

19:17 26-12-2013 

Benno van den Hoek  

Woensdagavond rond 21.20 uur zat een man Bosuil luid te jodelen op landgoed De Schouwenburg, tussen 't Harde en Elburg.  

14:22 26-12-2013 

Michiel de Vries  

Vanochtend langs het Zeepad gelopen richting Natuurtuin. Op het Wolderwijd veel zwanen vooral knobbelzwanen,pijlstaarten,bergeenden en 

een groep van ongeveer 6 nonnetjes zowel mannetjes als vrouwtjes. Ook vlogen er veel groepen sijsjes rond. Op het eilandje bij de natuurtuin 

een groep mezen met een vuurgoudhaan die zich goed liet zien. Verder vloog er een waterral op die was verstoord door een kat. Na mij gezien 

te hebben dook hij weer in de vegetatie aan de kant van de beek.  

20:29 25-12-2013 

Wolbert Hermus  

Hoi Martin, gefeliciteerd met deze leuke ontdekking! Hopen dat deze vreemde eend in de bijt nog een poosje blijft hangen. Nieuwe soort voor 

de VBW?  

17:33 25-12-2013 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek-west, 25/12/2013, ca 15-15.30 uur; goed zicht, koude harde (+/- ZW-)wind. 

Op de ondiepte (net onder water) in de NW-hoek rustten ca 880 wulpen (een voor een geteld; zeer compacte groep). 

DS-west 9 kleine zwanen; DS-oost ca 100 kleine zwanen (tevens door B. Geelmuijden) 

Grote zilverreiger 1 tussen Arker vaart en N301; 2 in oostpunt Putter polder; 4 in DS-oost. 

Oostelijk deel Putter polder (rond camping) bezaaid met brandganzen (zeg: >/= vele honderden); binnenkort eens tellen. 

Smienten Nuldernauw niet geteld.  

16:41 25-12-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag 15:30 uur Baai bij Elburg een man Amerikaanse Smient in een groep Smienten.  

09:28 24-12-2013 

Jaap Denee  

In de Lorentzhaven te Harderwijk zaten gister nog steeds een 1e winter Parelduiker en een Roodhalsfuut. Beide vogels zijn al sinds vorige 

week aanwezig. Ze laten zich het beste zien vanaf de nieuwe weg aan de zuidkant van de haven (bij Leen Bakker/Silo 6 erin). 
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16:04 22-12-2013 

Benno van den Hoek  

Ook vanmiddag liet de Bonapartes strandloper zich nog mooi zien op de Vossemeerplaat. De vogel liep druk te foerageren tussen o.a. 50 

Bontjes en ca. 200 Goudplevieren. Met name in de polder Dronten (ten ZW van Kampen, nabij Hanzelijn) grote groepen Kol- en Brandganzen. 

15:03 22-12-2013 

Emmie&Jan Nijendijk  

Noorderheide 20 kruisbekken  

11:32 20-12-2013 

Emmie&Jan Nijendijk  

19-12-13. Rondje Staverden: in een wolk van wel 100 vinken ontdekten we ook behoorlijk wat kepen. De goudvink liet ook van zich horen. In de 

Putterpolder en de Delta Schuitenbeek: veel wulpen, Kieviten, brand-, grauwe-, kol- en Indische ganzen. Grote zaagbekken, nonnetjes, kleine 

zwanen, pijlstaarten, smienten, tafeleenden, kuifeenden en nog veel meer beesjes.  

13:03 18-12-2013 

Jaap Denee  

De gister ontdekte Parelduiker zat ook vanmorgen weer in Harderhaven (melding Dimitri Mulder via waarneming.nl). Gistermiddag zwom de 

vogel ook aan de Harderwijker kant van het meer voor de ingang van de Lorentzhaven. T.h.v. de visvereniging De Snoek zwom vanmorgen een 

Roodhalsfuut. De Kuifduiker die net ten noorden van gemaal Lovink zat heb ik niet meer gecheckt.  

13:14 17-12-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een tijdje een Vuurgoudhaantje in de tuin. Deze had ik nog niet eerder in de tuin gezien.  

19:05 16-12-2013 

Frans Deuring  

Rond 11.30 uur nabij de restanten van boerderij Beekhuizen eerst een zwarte specht en even daarna een houtsnip  

18:14 16-12-2013 

Wolbert Hermus  

Ook ik heb gisteren de Bonapartes strandloper goed gezien. Leuk beest zo in de regio!  

08:30 16-12-2013 

Pascal Wink  

Gisteren inderdaad een Bonapartes strandloper tussen de Bontjes op de zandplaat in het Vossemeer. De Morinelplevier liet zich helaas niet 

terugvinden.  

19:36 14-12-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag opnieuw de Morinelplevier op de plaat in het Vossemeer gezien. Erg lastig te vinden tussen de Goudplevieren. Verder o.a. een Zwarte 

Ruiter. Via waarneming.nl wordt er nu ook een Bonapartes Strandloper gemeld (met foto's). 

Voor de Sovon watervogeltelling op het Drontermeer 284 Kleine zwanen, Veluwemeer 2499 Kleine zwanen en 208 Wilde zwanen. Verder enkele 

Waterpiepers, een Pontische Meeuw en een IJsvogel.  

21:10 13-12-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag al ver in de schemering de Morinelplevier op de plaat in het Vossemeer gezien. Verder een Rosse Grutto, 88 Bonte strandlopers en 3 

Kemphanen.  

15:08 11-12-2013 

Jan Nijendijk  

14.45 1 pestvogel in de "milieutuin" van Chris Herzog op de rozenbottels. Op de terugweg nog 1 ijsvogel gezien bij het vogeleiland. Bij het 

Rietgorsstrand pijlstaarten, krakeenden, kuifeenden, tafeleenden en ontelbare hoeveelheden meerkoeten.  

16:29 10-12-2013 

Gert van Veldhuizen  

Vanmorgen in Ermelo, in de bebouwde kom, vlakbij de Groevenbeekse Heide, een vrouwtje Smelleken.  

17:30 09-12-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Veluwemeer, nabij de Harderhaven, een Kuifduiker in een groep Kuifeenden. Hier ook een overvliegende Slechtvalk, deze ging 

rusten in een elektriciteitsmast.  

13:25 08-12-2013 
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Gert van Veldhuizen  

Gisteren (7/12) hebben we met 7 deelnemers de eerste ronde gedaan van het inventarisatieproject voor de nieuwe vogelatlas. We hebben de 

km-hokken 23 en 25 onderzocht. Enkele leuke waarnemingen: in km-hok 23: een fraaie slechtvalk op een paaltje en verder o.a. een sperwer, een 

baardman, een waterral en een overvliegende barmsijs. In km-hok 25: o.a. 3 geelgorzen, een ijsvogel, een sperwer en een havik.  

15:01 01-12-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Hulshorsterzand een Bokje en een Houtsnip. 

Gisteren samen met Dimitri Mulder en vele, vele anderen de Swinhoes Boszanger bij Kamperhoek gezien.  

13:55 24-11-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de middag een IJsvogel bij de Gelderse Sluis in Noordeinde. Voor de sluis grote groepen Pijlstaarten op het Drontermeer en 

veel vliegbewegingen van andere eenden. 

00:43 23-11-2013 

Lubbert Spaansen  

gertjan de kwak in Kampen vandaag mooi kunnen bekijken, zit aan kastanjelaan in Kampen 

http://waarneming.nl/waarneming/view/80345186  

12:35 22-11-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Landgoed Petrea circa 250 Kruisbekken, waaronder een groep van 150, alles geluid type C. Vrijwel alle vogels foeragerend op Larix.  

18:44 21-11-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

weet iemand waar die kwak in Kampen zit?  

21:48 18-11-2013 

Martin Jansen  

De afgelopen week diverse locaties bezocht voor (Grote) Kruisbekken (De Dellen, Landgoed Petrea, omgeving Leemcule, Fliphul, 

Vuursteenberg). Helaas geen Grote Kruisbek kunnen vinden. Wel honderden Kruisbekken, meest geluid type C, maar ook een enkele D en E. 

Vanmiddag op de Vuursteenberg bij Wezep in een perceel Zwarte Dennen Kruisbekken met erg grote/dikke snavels en dikke nekken. Beesten 

sleepten continu met nogal grote kegels, werden stelselmatig afgeknipt. Op het oog waren veel kenmerken goed voor Grote Kruisbek (foto's 

zouden waarschijnlijk bevestigd worden als GrKr). Geluid (sonogram) was echter van een afwijkend type Kruisbek (K2). Blijft leuke materie 

voor een rustige winterdag.... Vraag me ondertussen wel af hoe betrouwbaar determinatie van Grote Kruisbekken a.h.v. een foto is.  

21:39 17-11-2013 

Frank van Triest  

Ik heb een Topper bij de Kop van het Ende gezien. 15:00 uur  

16:27 17-11-2013 

Benno van den Hoek  

De 'Elburgse Koereiger' blijft inmiddels al ruim 6 weken plakken in de polder ten noorden van Elburg. 

Een half uurtje geleden zat de vogel midden in polder De Mheen, tussen de Hellenbeekstraat en de Oostelijke Rondweg. Met de verrekijker 

kon ik de vogel vanachter het bureau zien zitten tussen de schapen, rustig stappend langs een slootrand. Leuke nieuwe tuinsoort!  

17:43 16-11-2013 

Martin Jansen  

In vorige bericht vergeten, Koereiger ook nog aanwezig bij Kamperdijk / Rietland.  

17:41 16-11-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 1595 Kleine zwanen (20 jongen), 53 Wilde zwaan. Drontermeer 22 Kleine zwaan.  

16:45 14-11-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in Renteloos voorschotbos een groep van 25 Kruisbekken, 1 man Kleine bonte specht en een opvliegende Houtsnip. 

Aan het eind van de middag bij Hulshorsterzand veel overvliegende Vinken. In 10 minuten zeker 300, waaronder een groep van ruim 200. Hier 

ook een opvliegende Houtsnip.  

21:54 13-11-2013 

Wim Smit  

Vanmiddag een man Blauwe Kiekendief langs de Ossenkampweg.( Flevoland)  

10:11 13-11-2013 

Jan Nijendijk  

2 ijsvogels bij de Weibeek Stadsweiden  

18:04 12-11-2013 

Jan Nijendijk  

11-11-13 in het Speulderbos ca. 25 kruisbekken in de larix.  

19:10 10-11-2013 

Jenneke Kamphuis  

Opvliegende houtsnip aan de rand van het Ambtsbos (Heerde)  

17:47 09-11-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna een groepje van 10 Kruisbekken, 2 roepende Zwarte spechten en een overvliegend Smelleken.  

20:43 08-11-2013 

Jannine Haverkamp  

Vanmiddag bij Polsmaten zat een grote bonte Specht in een boom naast het kijkscherm te hakken..wist niet wat ik zag, verder veel Kievitten en 

Goudplevieren...en tot mijn grote plezier een prachtige IJsvogel die mooi op een paaltje ging zitten poseren! 

12:43 06-11-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden, in 3,5 uur 8478 vogels met o.a.: 4486 Kramsvogels!! (grootste groep ca. 630 stuks), 1311 Kievit, 483 

Goudplevier, 1 geelgors, 1 Sneeuwgors.  

12:12 05-11-2013 

Martin Jansen  
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Vanochtend mooie trek. Trektelling van 08:00 uur tot 11:00 uur bij de Korte Waarden met in totaal 7475 vogels. O.a. 1 Smelleken, 823 

Goudplevieren, 617 Kievit, 355 Veldleeuwerik, 4 Waterpieper, 1 Grote Gele Kwikstaart, 2 Sperwer, 592 Kramsvogel, 3363 Vink, 1 Europese 

Kanarie, 1 IJsgors, 1 Kruisbek.  

12:59 03-11-2013 

Wolbert Hermus  

Een bosperceel ten zuiden van het Hulshorsterzand is ten behoeve hiervan flink gekapt. Er staan nog enkele Grove dennen en verder is er lage 

begroeiing. Hier liep ik vanochtend even en zag 1 Klapekster. Ben benieuwd wat dit komend voorjaar zal opleveren!  

20:37 02-11-2013 

Gerard van Dijk  

Vandaag 2/11/2013 tussen 16.30 en 17.30 uur Delta Schuitenbeek en omgeving van brug bij Nijkerk tot Nulde 

DS-west: peil nu laag, ondanks de overvloedige regen van de laatste weken: winterpeil. Meteen zijn de ondieptes en droogvallende banken weer 

terug en bruikbaar voor de vogels. 

O.m. ca 500 wulpen. Deze stonden op een ondiepte, dus met de voeten nog in het water. Op Nuldernauw en DS-west ook vele honderden tot 

enkele duizenden smienten. 

DS-oost drooggevallen banken rond de drie eilandjes en verschillende ondieptes. Qua steltlopers alleen honderden kieviten. 

Kleine zwaan: 46, waarvan 9 juv.  

Reigers: DS-west 1 grote zilverreiger; Putterpolder brede deel 2 gzr,  

Putterpolder SBB-strook langs dijk: in/aan net geschoonde sloot (machine bezig): 1 gzr achter en 1 gzr voor de machine; 6 blauwe reigers in het 

net geschoonde deel.  

18:31 01-11-2013 

Martin Jansen  

In de namiddag de Koereiger nog steeds aanwezig bij het Kamperdijkje. In de baai een vrouw Witoogeend, bij de strekdam een Roerdomp.  

11:49 01-11-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend vrij rustig tijdens trektelling bij de Korte Waarden. Uitschieter was een Sneeuwgors. Verder nog steeds een Purperreiger ter 

plaatse, een Bruine kiekendief naar zuidwest, een jonge man Slechtvalk naar west en ruim 500 Kramsvogels.  

12:29 31-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden in 3 uur 6891 vogels. O.a. 2260 Vinken, 1309 Kramsvogels, 509 Veldleeuwerikken en 1 IJsgors.  

00:18 31-10-2013 

Martin Jansen  

Woensdagochtend trektelling Korte Waarden - Veluwemeer. uitschieter waren 4 IJsgorzen, een groepje van 3 + een losse. Verder aardige 

Vinken trek (1475) en Rietgors (173).  

18:38 30-10-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij sHeerenloo een IJsvogel, vliegend over de gracht.  

09:45 27-10-2013 

Pascal Wink  

Gisteren eind van de middag bij Delta Schuitenbeek minimaal 6 Geelpootmeeuwen (4 adult en 2 1e KJ) en 3 Pontische meeuwen (ad, 2e KJ en 3e 

KJ).  

16:01 26-10-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

Koereiger opnieuw gezien aan Mheenweg Elburg. Schrok op van een boer die de schapen kwam bekijken en vloog weg richting Greppelveld.  

12:55 26-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden opnieuw 2 IJsgorzen (geluid geregistreerd op recorder). Verder o.a. 2 Grote Gele Kwikstaarten.  

21:48 25-10-2013 

Gerard van Dijk  

Polder Arkemheen, SBB-Driehoek 25/10/2013 om ca 18.30 uur (schemering) :  

ca 27 grote zilverreigers op de slaapplaats.  

12:39 25-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden tijdens trektelling bijna 4000 vogels. Uitschieter was een IJsgors, kort ter plaatse op maisakker, later door.  

21:06 24-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektellen bij de Korte Waarden (tussen 9 en 11:15 uur samen met Frank Westerink). In totaal bijna 8000 vogels met o.a.: 

1 Koereiger, 2 Grote Zilverreiger, 10 Kleine zwaan, 24 Sperwer, 66 Buizerd (de rovers in de laatste 1,5 uur), 1 Slechtvalk, 2 Zwarte Ruiter, 2 

Witgat, 1 Pontische Meeuw, 1380 Veldleeuwerik, 1268 Vink, 8 Bramsijzen, 11 Kruisbek en 125 Rietgorzen. 

19:31 24-10-2013 

Wim Smit  

Vanmorgen vanuit de Kapteinshut 200 Krooneenden. Niet zichtbaar in het riet en aan de zijkant nog veel meer kr.eenden. Een IJsvogel vloog 

over het water.  

In het speelbos van Natuurmonumenten aan de Mosselweg alarmeerde een Tjiftjaf met het geluid van de Sib. Tjiftjaf. Het oogstreepje was er 

wel maar ik vond de vogel nogal geel. Vraagteken dus. 

Liefhebbers van truiken met bessen moeten beslist daar eens gaan kijken.Prachtig!.  

13:33 21-10-2013 

Wolbert Hermus  

Gisterochtend in het Renteloos Voorschotbos een mogelijke Grote Kruisbek. Tijdens het overvliegen heb ik een geluidsopname kunnen maken en 

deze heb ik naar Dimitri gestuurd voor een sonogram. Helaas was de kwaliteit te slecht om uitsluitsel te geven, al heeft het er wel alle schijn 

van dat het er 1 was.  

Iedereen dus goed opletten in de bossen. Ze zitten er wel!  

22:29 20-10-2013 

Jan Nijendijk  

Na een rond wandeling op het Houtdorperveld het volgende, nog steeds bloeiende klokjesgentianenen. Veel veldleeuwerikken, graspiepers, 

zwarte kraaien, raven, grote groep kramsvogels in een knalrode lijsterbes.  

21:11 20-10-2013 
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Jan/Willyvandijk  

vanmorgen zomerdijk(telpost) aankomst van 7 en nog eens 35 kleine zwanen, enorme zwermen kievit en goudplevier (boemelaars?)  

17:44 20-10-2013 

Martin Jansen  

Besef dat het super bijzonder is, maar zojuist een SIBERISCHE BOOMPIEPER overvliegend. Ja, vanuit de tuin!!!! 

Vogel overvliegend gezien, vrijwel continu roepend. Roep als Boompieper, maar minder hees, iets fijner en korter.  

16:28 19-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend gigantische trek van veel soorten. Trektelling bij de Korte Waarden met o.a.: 

15 Grote Zilverreiger, 63 Kleine zwaan, 1 Visarend, 2 Smelleken, 18 Sperwer, 48 Buizerd, 2224 Kievit, 1494 Veldleeuwerik, 795 Kauw, 7945 

Spreeuw, 2942 Vink, 95 Rietgors. Totaal was 17934 vogels, maar vooral de eerste 2 uur erg veel moeten laten lopen, kon het niet bijhouden.  

21:13 18-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden. Een mooie aankomst van Kleine zwanen, 149 exemplaren. Verder 3 Wilde zwanen, een Roerdomp, 

14 Krooneenden en nog 5 Boerenzwaluwen.  

19:29 18-10-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag liep de Koereiger aan het Mheenwegje nog steeds tussen de schapen te stappen en om zich heen te pikken.  

22:45 16-10-2013 

Jaap Denee  

Tussendemiddag een klein rondje over Bad Hoophuizen gelopen. De haagjes op het park zijn erg spannend in deze tijd en zaten vanmiddag vol 

vogels. Helaas had ik weinig tijd om goed en uitgebreid te zoeken, maar al binnen 5 minuten vond ik een Siberische Tjiftjaf aan de zuidkant van 

het park. 

 

 
 

Tien minuten later vlogen er twee luid kuup, kuup roepende en diknekkige kruisbekken over die ik niet kon afmaken. Ik denk dat we de komende 

tijd in onze regio zeer bedacht moeten zijn op de aanwezigheid van Grote Kruisbekken. Gericht zoeken kan geen kwaad...  

20:57 16-10-2013 

aad bijl  

Vanmorgen met Bernhard Spans: 

5 wilde zwanen overvliegend bij gemaal Wapenveld + 1 ijsvogel 

In de Welsumerwaard 1 ijsvogel, 1 juv. havik, 1 b. strl, 1 kemphaan en heel veel eenden in srt. 

In Wapenveld 5 ransuilen  

17:08 16-10-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

koereiger weer aanwezig tussen rietland en mheenwegje. 

deed zich tegoed aan kikkers, wel 4 in het half uurtje dat ik bij hem stond.  

daarna weggevlogen, richting rietland of greppelveld.  

13:43 16-10-2013 

Rob Compaijen  

Zojuist op de strekdam bij Elburg o.a. veel Zanglijsters, 1 IJsvogel, 2 Waterrallen en zeker 15 Baardmannetjes.  

18:33 15-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektellen bij De Korte Waarden. Opnieuw mooie trek van vooral Vink (ca. 2100 ex.). Ook 1 Europese Kanarie, geluid opgenomen. 

Vogel ook gezien op ca. 50 meter afstand.  

20:49 14-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden aardige trek (al valt het in het niets bij wat er op telposten in het oosten gezien is). In totaal 4863 vogels, o.a. 67 

Kleine zwanen, 22 Kleine Rietgans, 1 Smelleken, 1 Slechtvalk, 1052 Veldleeuwerikken. Ter plaatse nog altijd een Purperreiger.  

08:10 12-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend tijdens slaapplaatstelling Grote Zilverreiger / Aalscholver de Koereiger nog steeds aanwezig bij het Rietland. Leek mij in de 

richting van het Greppelveld te vliegen. 
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18:21 10-10-2013 

Martin Jansen  

In de namiddag op het Drontermeer (Baai bij Elburg) 1 vrouw Witoogeend, ook een man hybride Tafeleend x Witoogeend. Verder 1 Geoorde 

Fuut (1 kj) en 29 Brilduikers.  

13:43 10-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden vrij rustig, 1024 vogels. Uitschieter was een Grote Pieper, 3x roepend vanuit richting Veluwemeer. Niet echt een 

bevredigende waarneming, vogel niet gezien. Geluid opgenomen en gecontroleerd. Verder 18 Baardmannetjes en ruim 170 Holenduiven die door 

leken te gaan.  

17:36 07-10-2013 

J. Vreekamp  

Zondag weer eens naar Elburg geweest, daar ruim 300 Goudplevieren en 18 watersnippen bij elkaar.  

13:14 07-10-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op het Veluwemeer t.h.v. camping Hoophuizen twee Witoogeenden aanwezig in een groep Kuifeenden. Om 12:10 vloog de groep 

eenden op richting het zuiden. Ook was hier een IJsvogel aan het jagen.  

11:38 07-10-2013 

theo peters  

gisteren, polder Arkemeen bij sluis Nijkerk, Goudplvier ca 60 stuks tussen kieviten  

16:55 06-10-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend Elspeetsche heide 1 Klapekster, kort zingende Veldleeuwerik en 10 overvliegende Koperwieken.  

11:40 06-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden van 07:30 uur tot 10:30 uur. Totaal 3142 vogels, leuke soorten: 

2 Grote Gele Kwikken, 6 Baardmannetjes, 1 Buidelmees en 1 IJsgors. 

Voor het eerst iets hogere aantallen Zanglijsters (87) en Koperwieken (48).  

22:04 05-10-2013 

Wolbert Hermus  

Na de leuke tellingen bij de Korte waarden en de zomerdijk ook nog de Koereiger gezien vanaf de dijk.  

21:23 05-10-2013 

Margriet de Mos  

Half mei 2013 een opvliegende hop in weiland aan de waterweg in Putten. Onmiskenbaar! prachtig .  

19:42 05-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend met Wolbert trektelling Korte Waarden van 07:30 - 11:30 uur, in totaal 5267 vogels. Ben erg benieuwd naar de verschillen tussen 

de Zomerdijk en de Korte Waarden. 

Mooi waren de eerste Kleine zwanen (14) en Kruisbekken (29), waaronder een groep van 27. Verder de eerste dag met Vinkentrek, 709 

exemplaren, ook hier een roepende Buidelmees. Kolganzen vlogen opnieuw goed, 1871.  

18:50 05-10-2013 

Benno van den Hoek  

Vandaag deden tussen 7.30 en 14.30 uur 15 leden mee aan de jaarlijkse Birdwatch van Birdlife International. Vanaf de telpost aan de 

Zomerdijk (picknickplaats Drontermeer) werden maar liefst 72 soorten vogels geteld. Het bleef de gehele telling droog en vanaf het einde van 

de ochtend kwam er nog een aangenaam zonnetje bij. Hoogtepunten waren een prachtig voorbij vliegende Roerdomp en maar liefst 8 

overtrekkende (luidroepende) Buidelmezen!! Eerst een groepje van 4 strak naar zuid en daarna nog 2x 2 vogels wat later op de ochtend, ook 

zuidwaarts.  

 

Verder o.a. 16 Grote zilverreigers, 2 Raven, 10 Kruisbekken (vanuit Abbertbos), 1 man Havik, 2 Lepelaars, 3 Waterral, 1 Boompieper, 1 man 

Roodborsttapuit (kort tp) en een juveniele Visarend, die een tijdje ter plaatse in een boom bleef zitten. Verder redelijke trek van Graspieper, 

Rietgors en veel verplaatsingen van ganzen en eenden (o.a. Kolgans, Smient, Pijlstaart en 4 Brilduikers). Al met al nog slechts 1 Boerenzwaluw en 

2 Oevers. Erg leuk waren ook de eerste Koperwiek dit najaar en de eerste arriverende Kleine zwanen! Een groepje van 14 vogels vloog laag langs 

de telpost en streek niet veel later op het Veluwemeer neer, gezien door Martin en Wolbert vanaf de telpost Korte Waarden. Kortom: een erg 

geslaagde telling!  

12:26 05-10-2013 

Wim Smit  

De Koereiger zat om 11u langs het Mheenwegje.  

19:28 03-10-2013 

Wim Smit  

Gisteren Plan Roerdomp bezocht. Havik (vr) zat op een stobbe en liet zich bewonderen. Zwarte Ruiter 1, Watersnip 25, Bonte Strandloper 5, 

Bontbekplevier 2, Witte Kwik 15. Veel Kuifeenden en Tafeleenden. Vandaag vanuit de Kapteinshut Krooneend 25.Boven de Kievitslanden Buizerd 

6.  

19:18 03-10-2013 

Dimitri  

Vanmiddag nog even een rondje gelopen op de veldjes van Lorentz 2 (Duinpieperveldje). Vreselijk spannend daarzo nu! Er vlogen 11 

Veldleeuweriken, een enorme groep kwikstaarten, een grote groep kneuen en putters met 2 Grote Barmsijsen en een paar Tapuiten....  

18:34 03-10-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen al tussen 7.45 en 8.15 uur gezocht naar de Koereiger, in de polder ten noorden van Elburg. Toen niet gevonden (rond 7.45 uur had 

Dimitri de vogel vliegend nabij de Elburgerbrug). 

Zojuist rond 17.30 uur was de vogel weer fraai te zien nabij de Kamperdijk, waar hij middden in een weiland druk zat te poetsen. 

16:07 03-10-2013 

Rob & Anne  

Vanmiddag rond 15.00 uur de Koereiger even mooi kunnen bekijken. Was vrij actief aan het foerageren tussen de Kamperdijk en het 

Mheenwegje.  

20:03 02-10-2013 

Wolbert Hermus  
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Hahaha, scherp oog Martin ;).  

Ook ik heb de Koereiger nog even gezien. Zag hem overvliegen, richting het Rietland. Hier landde hij in het bosje. Vanaf de dijk nog even 

gezocht, maar niet kunnen vinden. Zal morgenvroeg nog wel ter plaatse zijn.  

19:07 02-10-2013 

Martin Jansen  

Koereiger zat er om 18:55 uur nog, was een paar weilanden opgeschoven richting Elburg. (zag ook iemand in een gele auto voorbij komen :-) )  

18:12 02-10-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

Langs Mheenwegje Elburg een koereiger fouragerend. Niet schuw, goed te observeren. Vanmiddag rond 16.00 uitgebreid kunnen fotograferen.  

20:50 01-10-2013 

Gerard van Dijk  

Vandaag 1/10 Arkemheen langs zeedijk Arkervaart- Nekkeveld , 19.30-20.15 uur, helder weer. 

Op slaapplaats ca 17 grote zilverreigers. Niet exact te tellen omdat in elke positie wel een deel van de vogels achter een struik zit. 

Over hele traject honderden kolganzen de dijk overstekend in zware schemering rond 20 uur. Kolganzen recent aangekomen m.i.  

11:40 01-10-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden - Veluwemeer: 

3 uurtjes geteld voor o.a. 21 Grote Zilverreigers, 23 Toendrarietganzen, 3 Kleine Rietganzen, 1378 Kolganzen, 1 Rode Wouw, 2 Bruine Kieken, 1 

Grote Gele Kwik, 1 Buidelmees, 1 Raaf. Ter plaatse 1 Havik, 2 Raaf. 

12:53 30-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden indrukwekkende trek van Kolgans, 7255 exemplaren, in totaal 97 groepen. Verder 3 Rode Wouwen, 5 Bruine 

Kiekendieven, 1 Blauwe Kiekendief, 1 IJsgors, 5 Grote Zilverreigers. Ter plaatse 1 IJsvogel.  

23:15 28-09-2013 

GJ van Dijk  

Gisteren heel veel roofvogeltrek. Veelal buizerd. vanmiddag een verstekeling. Ik de hoenwaard een ruigpoot aan een konijnenbont.  

15:02 28-09-2013 

Benno van den Hoek  

Langs de Wijkerwoldweg (POW) bij Elburg vanmorgen nog zo'n 1000 Goudplevieren, nabij het fietspaadje naar de Driemerkenweg.  

Vanmiddag een Boomvalk die prachtig (en heel dichtbij) achter het huis langsvloog en een libelle sloeg.  

15:00 28-09-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met Martin en Wolbert weer een paar uur op de trektelpost aan de Korte Waarden bij Elburg gestaan. Door de oostelijke wind 

gehoopt op (hele) leuke trek, maar door het rustige (wk. 2-3) en onbewolkte weer gingen de meeste zangertjes waarschijnlijk hoog en 

ongemerkt voorbij. Toch nog (min.) 160 Graspiepers, 53 Boerenzwaluwen, 25 Witte kwik, 1 Grote gele kwik, 13 Veldleeuweriken, 88 Kolganzen 

en nog 35 andere soorten (totaal ruim 1100 vogels). Leuk waren de  'lokale' Purperreiger die mooi langs vloog, 1 Boomvalk en onze 1e Smelleken 

van dit winterseizoen, strak naar zuid vliegend boven de rietkraag.  

22:30 27-09-2013 

Harm Werners  

Een nachtzwaluw, die vlak naast je opvliegt? Het overkwam mij vorige week op een heideterreintje in het zuidelijk deel van de gemeente 

Putten. Weer een prachtige natuurervaring rijker.  

13:11 25-09-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend rondje gefietst bij Hoophuizen en de Duintjes. Bij de duintjes Zwartkop, Bonte vliegenvanger en zingende Tjiftjaf en Vink. Bij 

Hoophuizen een zevental Appelvinken. Verder veel groepen pleisterende Graspiepers, Boerenzwaluwen en witte/gele kwikstaarten. Op de 

terugweg bij de T-splitsing Randmeerweg/Bredeweg een Purperreiger tp in een weiland. Wellicht 1 van de vogels van Martin?  

13:03 25-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden (07:30 uur - 10:30 uur). In totaal 1750 vogels met o.a. nog 4 Purperreigers, 7 Grote Zilverreigers, 

2 Grote Gele Kwikken, 36 Watersnippen, 3 Torenvalken, 1 Boomvalk. Talrijkste soort was de Graspieper (518). Verder de eerste Kepen (2) en 

Kolganzen (68). Helaas zaten veel vogels erg hoog, ik zal veel gemist hebben....  

16:19 24-09-2013 

Gerard van Dijk  

Arkemheen SBB-Driehoek. 

Maandagavond 23/9 Grote zilverreiger-slaapplaats: 12 exemplaren te zien vanaf de dijk (ca 19.35 uur). Niet verjaagd door schieten in de 

polder (19.25 uur; wel veel onrust onder smienten en ganzen).  

12:33 23-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden 1 Roodkeelpieper richting zuidwest. 

16:41 21-09-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen van 7.20 tot 10.20 uur trektelling uitgevoerd langs de Korte Waarden (Elburg). Met name leuke aantallen Graspiepers (105) en 

Boerenzwaluwen (486), maar daarentegen nog slechts enkele Huiszwaluwen (3) en Oeverzwaluwen (2). Daarnaast o.a. Gele kwik, Watersnip, 

Witgat, Goudplevier en Sperwer overtrekkend. Totaal kwam ik op ca. 1100 vogels van 32 soorten. Ter plaatse enkele Grote zilverreigers, Bruine 

kiek en in de Goorpolder nog steeds de juveniele Purperreiger, nabij de telpost.  

16:15 21-09-2013 

Dik Bos  

Gisterenavond van 7 tot 7.15 zat bovenin een boom aan de Veldkamp in Harderwijk een smelleken luid te roepen. Toen ik hem in de kijker kreeg 

vloog hij snel weg  

14:10 19-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden - Veluwemeer o.a. 2 Visarenden naar zuid. Meest algemene soort was de Boerenzwaluw met 683 

exemplaren. Ter plaatse een juveniele Purperreiger.  

22:10 18-09-2013 

Martin Jansen  

Vanavond 3 Reuzensterns richting zuidwest, Rietland - Drontermeer. Gisteren in het Goor een 1 kj Purperreiger.  
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16:23 16-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden met een juveniele Witvleugelstern, samen met een Zwarte Stern. Opnieuw 2 Visarenden (juveniel en 

leeftijd onbekend), Boertjes vlogen aardig, 407 vogels in 2 uur.  

18:02 15-09-2013 

Jaap Schröder  

Rondje Veluwemeer: 4 tapuiten aan Oude Zeeweg nabij Andries Jansen, op terugweg vanaf overzijde ter hoogte van De Snip twee Visarenden.  

Daarnaast toch ook weer 3 kitesurfers op Veluwemeer tussen Hoophuizen en Polsmaten.  

14:54 15-09-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag langs de Driemerkenweg (Polder Oosterwolde) 4 Tapuiten, 2 overvliegende Raven en een groepje van 11 Goudplevieren. Aan het einde 

van de doodlopende weg 7 foeragerende Kemphanen in een weiland. Nabij de Gelderse sluis ook 2 Tapuiten en aan het begin van de 

Wijkerwoldweg (vanaf Elburg) 5 Tapuiten op een omgeploegde akker. Hier afgelopen donderdag ook al meerdere Tapuiten, Gele kwikstaart en 

een Paap.  

20:40 14-09-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Hulshorsterzand 4 Tapuiten. Terwijl we bij Landgoed Hulshorst naar een Edelhert aan het kijken waren, begon er een Bosuil te 

roepen. Dit was rond 20:15.  

10:32 12-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden. O.a. 8 Lepelaars, 2 Grote Zilverreigers, eerste Smelleken van het seizoen, 7 Reuzensterns, 2 Zwarte 

Ruiters.  

12:23 11-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend een erg leuke telling bij de Korte Waarden - Veluwemeer. 

In 4 uur ruim 1200 vogels, o.a. 1 Purperreiger, 4 Grote Zilverreigers (+ 3 ter plaatse), 4 Ooievaars, 1 Wespendief, 2 Bruine Kiekendief, 5 

Sperwers, 4 Visarenden (+ 1 ter plaatse), 2 Boomvalken, 1 Zilverplevier, 1 Zwarte Ruiter, 3 Reuzensterns, 293 Boerenzwaluwen, 459 

Huiszwaluwen, 1 Grote Gele Kwikstaart, 1 Buidelmees. Ter plaatse boven Flevoland 2 Raven.  

16:58 08-09-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderbroek 1 Kanoet, 7 Kleine strandloper, 32 Bonte strandloper, 1 Drieteenstrandloper, 4 Krombekstrandloper, 21 Kemphaan, 61 

Lepelaar, 1 Casarca, 1 Bosruiter, 1 Oeverloper, 1 Slechtvalk.  

14:58 08-09-2013 

Jan Janssen  

Gisteren bij Harderbroek heel veel watersnippen, een stuk of 50 lepelaars, bonte strandlopers, zeer fraaie zwarte ruiter vlak voor de hut. 

Krombekstrandlopers en grauwe franjepoot helaas niet meer gezien.  

11:59 07-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden - Veluwemeer o.a. 5 Reuzensterns, 1 Grote Zaagbek, 62 Smienten en een groep van 9 Grote Zilverreigers naar zuid. 

Ter plaatse o.a. 1 Visarend en 1 Purperreiger.  

12:28 06-09-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden leuke trek van Gele Kwikstaart, 132 exemplaren. Verder o.a. 2 Visarenden naar zuid, 1 Sperwer, 2 Raaf (ook 2 ter 

plaatse), 11 Boompiepers, 407 Boerenzwaluw, 1 Zwarte Ruiter. Ter plaatse boven Spijkbos een Wespendief.  

20:23 05-09-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer - Korte Waarden 3 Visarenden, 2 tp jagend, 1 hoog door richting zuid. Ook een Wespendief wat rondhangend boven 

bossen Flevoland.  

20:47 04-09-2013 

Pascal Wink  

Vanmiddag bij Polsmaten 3 jagende Reuzensterns. Bij Delta Schuitenbeek 3 adulte Pontische meeuwen, een 3e kj en een adulte Geelpootmeeuw.  

17:51 04-09-2013 

Martin Jansen  

Tussen 14:40 uur en 17:10 uur bij de Korte Waarden: 

O.a. 11 Ooievaars, 3 Wespendieven, 3 Reuzensterns, 1 Bruine Kiekendief en 4 Visarenden naar zuid. Verder 1 Visarend ter plaatse, 2 

Reuzensterns ter plaatse en 2 Kleine Zilverreigers naar NO. 

Gisterochtend o.a. 3 Reuzensterns naar zuid, 1 Visarend ter plaatse.  

21:20 02-09-2013 

Martin Jansen  

Vanavond 16 Reuzensterns bij Polsmaten.  

11:01 01-09-2013 

Martin Jansen  

Gisteren Harderbroek o.a. 142 Watersnippen, 1 Drieteenstrandloper, 1 juv. Kleine Strandloper, 14 Bonte Strandlopers, 23 

Krombekstrandlopers (meest juvenielen) en 1 juv. Grauwe Franjepoot. Bij het plasje van het Broekbos een Visarend.  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden. Maar liefst 15 Reuzensterns richting zuidwest, verder 13 Zwarte stern, 339 Huiszwaluw, 165 

Boerenzwaluw en de eerste Brilduikers (3) en Pijlstaarten (2). Ter plaatse een jagende Visarend.  

23:36 30-08-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderbroek opvallend veel Krombekstrandlopers, minimaal 38. Verder ruim 20 Bonte Strandlopers, een Kleine Strandloper, 2 

Drieteenstrandlopers en een Grauwe Franjepoot. Bij de Kievitslanden 1 Visarend. 

Vanavond samen met Wolbert de slaapplaatstelling van Reuzensterns gedaan, 8 op de dam bij Polsmaten en gelijktijdig ook nog 5 jagend boven 

het Veluwemeer (deze vogels kwamen niet naar de slaapplaats).  Ook een jagende Visarend.  

17:15 30-08-2013 

Michiel de Vries  

Vanochtend 3 boomvalken roepend boven ons huis in Stadsweiden in Harderwijk.  

19:40 29-08-2013 
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Wim van den Bergh  

Vandaag in Vierhouterbos bij het grote Larixvak een wegschietende Ringslang (zat te zonnen op zandpad ) en een groep van minimal 70 

Kruisbekken .(Noord-Oostzijde Larixvak) 

Vorige week meer dan 150 Kruisbekken in Larixvak Welna/Soerel.Tot nu toe geen Witbanden gezien of gehoord.  

21:38 28-08-2013 

Jannine Haverkamp  

Voor wie eventueel ook in vlinders is geinteresseerd, in de Bijen- Natuurtuin in Nunspeet heb ik deze week 2x de Sleedoornpage gezien en 

gefotografeerd...heel bijzonder omdat hij op de rode lijst staat...beide keren zag ik hem op de Gulden Roede zitten!  

17:07 28-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vandaag met Rob Compaijen een dagje op pad geweest. We zijn begonnen bij Polsmaten. Hier zagen we o.a. 11 Reuzensterns jagend boven het 

water. Verder hier ook Bruine kiekendief, Havik en Boomvalk. Hierna naar de duintjes gegaan. Hier was een vrij grote flock met kleine vogels. 

Deze bestond uit Bonte en Grauwe vliegenvanger, Tjiftjaffen, Fitis, Braamsluiper, Boompiepers, Tuinfluiter en Zwartkop. Ook waren hier 2 

Tapuiten, Paapje en Roodborsttapuit. Verderop bij een veldje in polder Hoophuizen een drietal Paapjes en tweetal Tapuiten en een 

overvliegende Kruisbek en een Venglazenmaker. Hiervandaan naar Hulshorsterzand. Hier geen vogels, maar wel 2 Blauwvleugelsprinkhanen, ook 

erg leuk!  

Via bos en hei kwamen we uiteindelijk uit bij Landgoed Welna. Hier was een groep van 26 Kruisbekken en twee plaatselijke Raven aan het 

rondvliegen. Ook zat er een prachtige Wespenspin in een heidestruikje.  

Al met al een goeie trip met 61 vogelsoorten.  

21:10 27-08-2013 

Wim,Ard,Hester Smit  

Vanavond bij Polsmaten 12 Reuzensterns op een zandplaat. Verder een jagende Havik.  3 Flamingo's waarvan 1 juv. 2 Houtsnippen.  

19:42 27-08-2013 

Wolbert Hermus  

Bij Harderbroek is weer nieuwe aanwas van steltlopers. Aan het eind van de middag even in de hut gezeten, door de laagstaande zon niet alles 

kunnen determineren. Wel kon ik een groep van 14 Krombekstrandlopers vinden. Verder ook wat Smienten, een Nonnetje en nog steeds erg veel 

Watersnippen. Op het pad naar de hut toe was een Paapje aan het foerageren.  

18:07 27-08-2013 

dimitri  

Oeps... onderstaande is natuurlijk in harderwijk: 

 

hier!  

 

18:05 27-08-2013 

Dimitri  

Daarnet tijdens het laten wassen van mijn auto een Draaihals op het vervallen bedrijventerrein (volgens mij is dat aan de achterkant van Den 

Herder bedden?). 

 

De vogel was heel onrustig aan het fourageren waarbij hij de hele tijd kleine stukjes vloog en bij het landen zijn kop zo kenmerkend schuin 

omhoog hield en onrustig hipte. Toen mijn auto gewassen was en ik de verrekijker uit de auto kon halen helaas de vogel niet meer terug kunnen 

vinden...  

22:26 26-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond met Benno even een effectief rondje gevogeld. We zijn begonnen bij Delta Schuitenbeek. Hier al snel een Geelpootmeeuw, helaas 

maar even gezien. Hierna richting de OVP, met als doel de Keersluisplas. Het water staat erg laag, hierdoor geschikt voor steltjes. Er zaten er 

dan zeker 10 Krombekstrandlopers, enkele Bonte, Kleine en 1 Gestreepte strandloper. Hierna door naar het Julianapad. Hier waren vanochtend 

2 Draaihalzen gezien. Na een tijdje zoeken en sluipen fluisterde Benno enthousiast 'Daar, bij de stam'. En ja hoor, na jaren zoeken, mislopen en 

treuren zag ik dan toch eindelijk de illustere en prachtige Draaihals!  

19:25 25-08-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag een juveniele Reuzenstern op de zandplaat (die nu net onder water staat) in het Vossemeer. Langs de 

Drontermeerdijk 5 Ooievaars, in de weilanden tussen het Greppelveld en het Abbertbos.  

16:51 25-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag vanuit de tuin twee groepen van in totaal 39 Ooievaars gezien. De eerste groep van 25 exemplaren kwam om 14:25 over en de 

tweede groep van 14 exemplaren om 14:40.  

Via vbwnoordveluwe.waarneming.nl gezien dat er om 14:05 een groep van 32 boven Welsum was gezien en om 15:50 een groep van 39 boven 

Ermelo. Wellicht dat dit steeds dezelfde groep is geweest?  

09:56 25-08-2013 

Wolbert Hermus  

Afgelopen vrijdagavond met Benno de slaapplaatstelling voor Reuzenstern bij Polsmaten uitgevoerd. Een geruime tijd zagen we meerdere 

beesten ter plaatse op een zandplaatje en jagend boven het water. We konden er steeds zo'n 6 vinden. Toen eenmaal de Knobbelzwanen van de 

zandplaat wegvlogen bleken er in totaal 10 individuen aanwezig te zijn. Helaas vlogen ze om 20:50 op, zonder duidelijke reden. Iets over 21:00 

kwamen er nog twee voorbij vliegen, richting noord. Verder hier nog een overvliegende Visarend, 5 Grote zilverreigers, 20 Visdieven en 80 

Kieviten. 

 

Gisterochtend bij de Korte waarden een tijdje geteld. Opvallend waren de Watersnippen die overvlogen, 37 in totaal. Verder o.a. 8 Gele 

kwikstaarten en 2 Reuzensterns richting noord. Gistermiddag bij het Hulshorsterzand 1 Paapje en 2 Tapuiten. Gisteravond 4 overvliegende 

Watersnippen bij ons thuis.  

21:30 22-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten geweest. Bij aankomst al meteen 3 jagende Visarenden, niet veel later kwam hier een 4e bij. Een tijdje bleven ze allen 

fanatiek jagen rondom het gedeelte waar de strekdam zich bevindt. Eén van de 4 vloog over met een vis in de klauwen, de anderen ben ik hierna 

uit het oog verloren. Dit kwam omdat er inmiddels een aantal Reuzensterns rondvlogen. In totaal heb ik 6 adulten gezien, regelmatig met vis in 

de snavel. Rond 20:25 waren ze allemaal weer vertrokken. Al met al was dit geweldig om te zien! 

Verder ook nog 1 IJsvogel, 6 Lepelaars, 8 Flamingo's (1 juv.) en 5 Grote zilverreigers.  
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18:25 21-08-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag vanaf de uitkijktoren van de Haelbergheide (De Dellen) o.a. roepende Goudvink, enkele Raven en een vrouw Havik. In de verte een 

zeer waarschijnlijke Wespendief en 2 mogelijke Kruisbekken (net te ver weg, niet gehoord). Leuk was ook een laat doortrekkende Gierzwaluw, 

vlak langs de toren.  

13:51 18-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag tijdens een wandeling door de Oostermheen een overvliegende Zwarte ooievaar.  

Gisteren bij Nuldernauw een Geelpootmeeuw.  

16:41 17-08-2013 

Gert van Veldhuizen  

Boven Oud Groevenbeek een vlinderende Wespendief.  

22:35 16-08-2013 

Benno van den Hoek  

Vanavond bij Polsmaten deelgenomen aan de landelijke telling van Reuzenstern-slaapplaatsen. Vanaf het Zeepad (nabij einde Spijkerwegje) een 

optimaal zicht op de randen van de wilgeneilandjes en de volledige afgeleidingsdam. Desondanks helaas geen Reuzensterns ter plaatse. Wel o.a. 

(minimaal) 45 Visdieven, 130 Kieviten en 6 Grote zilverreigers. Daarnaast een Oeverloper en een ad. + juv. (Grote) Flamingo foeragerend. 

De telling werd bemoeilijkt door gestage regen, die tegen het einde alleen maar gestager werd. Dit maakte dat al om 21.05 uur het licht 

volledig weg was en de vogels op de dam niet meer van elkaar te onderscheiden waren. De volgende tellingen zijn op 23 en 30 augustus.  

(bericht Sovon: vanavond bij Gelderse sluis 0 en Vossemeer 1 Reuzenstern)  

21:58 15-08-2013 

roel pannekoek  

Jan Janssen had op 11 augustus 2 luid roepende Boomvalken boven de wijk Slingerbos; vandaag eveneens 2 kekkerende Boomvalken boven ons 

huis aan de rand van de binnenstad.  

21:54 15-08-2013 

Jannine Haverkamp  

Vanavond genoten van 2 vissende IJsvogels bij Polsmaten, ook een Zilverreiger daar aanwezig!  

16:36 12-08-2013 

Jaap Denee  

Op Harderbroek vanmiddag aan leuke soorten alleen nog de tweede kj Zeearend, foeragerend op een Blauwe Reiger en drie naar winterkleed 

ruiende Krombekstrandlopers. Leuke andere steltjes, waaronder de Grauwe Franjepoot lijken weg.  

18:30 11-08-2013 

Benno van den Hoek  

Ter aanvulling op het bericht van Wolbert: tussen de honderden ruiende eenden tenminste 5 Zomertalingen en een Pijlstaart. Toen alle 

Lepelaars wat dichterbij zaten kwam ik op 115 vogels. Willem Jan had nog even een/de Steenloper in beeld, die plotseling in de vliegende meute 

verdween toen de 2e kj Zeearend weer ten tonele verscheen. Zat een tijdje heel fraai op een rietpol en vloog daarna in zuidelijke richting het 

gebied uit.  

17:18 11-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een erg leuke wandeling gehad bij Landgoed Welna. Regelmatig vlogen er kleine groepjes Kruisbekken over, zowel boven het bos als 

boven de heide. Op de terugweg bij een bosperceel bestaande uit voornamelijk Douglas en Lariks een wijdverspreide groep van circa 

Kruisbekken foeragerend in de bomen. Boven de heide vlogen 3 Wespendieven; 1 vloog een paar keer over, ook even zien vlinderen. Verder ook 

nog een groepje van 5 Edelherten. 

Vanmiddag nog een poosje bij Plan Roerdomp in de hut gezeten, samen met de gebroeders Van den Hoek. Hier konden we nog o.a. Kleine 

strandloper, Groenpootruiter, 9 Grote zilverreigers, 2 Krombekstrandlopers en een (laatste?) overvliegende Gierzwaluw vinden.  

15:38 11-08-2013 

Gert van Veldhuzen  

Op dit moment zie ik vanuit mijn tuin boven landgoed Oud-Groevenbeek een roepende Wespendief zweven.  

11:13 11-08-2013 

Jan Janssen  

Vanochtend boven onze woonwijk (Slingerbos, Harderwijk) twee luid roepende boomvalken die daar zeker een minuut of 10 hebben 

rondgevlogen.  

11:06 11-08-2013 

roel pannekoek  

Zaterdagavond 10/8 hut Plan Roerdomp: Grauwe franjepoot (op afstand), 57 Lepelaars (nog grotere afstand), 3 Grote zilvers, 1 Kleine zilver, 

Slechtvalk met prooi op slik.  

14:22 10-08-2013 

Jaap Denee  

Vanmorgen weer op Harderbroek wezen kijken. De setting was weer ongeveer hetzelfde: de 1e kj Grauwe Franjepoot was nog steeds aanwezig, 

drie Krombekstrandlopers en de 1e kj Steenloper ook. Het enige grote verschil was een 2e kj Zeearend die alles deed opvliegen en er voor 

zorgde dat de Grauwe Franjepoot iets dichterbij kwam zitten. De Zeearend ging even op de achterste zandplaat zitten en vloog vervolgens in 

westelijke richting weg. 
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14:22 10-08-2013 

Benno van den Hoek  

Op de Boerenzwaluwslaapplaats in het Rietveld Elburg gisteravond enkele leuke bijvangsten. Naast 220 Boerenzwaluwen o.a. ca. 20 Kleine 

karekieten, 1 Grote karekiet, 1 Blauwborst en 1 Snor. 

 

Vanmorgen op de ringplek Korte Waarden (Veluwemeer) 103 nieuwe en 24 geringde vogels. O.a. veel Rietzangers, 2 Snorren, 1 

Sprinkhaanzanger, 1 Grote karekiet, maar liefst 7 Blauwborsten, Grasmus, Zanglijster, Bosrietzanger en enkele Baardmannen. In de eerste 

ronde (6.00 uur) al 40 vogels, maar door de opstekende wind werd het daarna helaas snel minder. Ter plaatse nog een paartje Roodborsttapuit 

en een Oeverloper en overvliegend een vijftal Grote zilverreigers en 3 Ooievaars.  

20:08 09-08-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag, samen met Jaap, Wolbert en Dimitri, dezelfde soortenlijst als gisteravond (zie bericht Jaap). Kleine strandloper 

liet zich slechts even zien tussen de eilandjes, maar Grauwe franjepoot was (op afstand) prachtig te bekijken. Nu ontbraken echter wel Bonte 

strandloper en Reuzenstern. Daarvoor in de plaats flink wat Lepelaars, een man Havik (ter plaatse), veel Gele kwikken vlak voor de hut en 

dichtbij Bontbekplevier en Kleine plevier. Bij het verlaten van de hut een groepje overvliegende Groenpootruiters.  

14:55 08-08-2013 

Jaap Denee  

Voor de hut in Plan Roerdomp zitten op dit moment een Grauwe Franjepoot, een Kleine Strandloper, een Bonte Strandloper, drie 

Krombekstrandlopers, een Steenloper en een Reuzenstern tussen vele Bosruiters, Groenpootruiters, Watersnippen, Goudplevieren en 

Grutto's... De plek is fantastisch op het moment en kan de komende weken nog veel meer opleveren.  

20:46 05-08-2013 

Wim Smit  

Vanmorgen Plan Roerdomp bezocht. Veel steltlopers. Watersnip, een groep van 50ex en een groep van 60ex. Bosruiter 10, Witgatje 2, 

Oeverloper 4, Grutto,Kemphaan, Kievit, tientallen. Lepelaar 150, Kleine Plevier 2, , Bruine Kiek 1 die probeerde een dode meerkoet uit het water 

te krijgen, Gele Kwik 2+ 2juv. Blauwborst 1 juv. Baardman 10, Witte Kwik 4. 

Gr.Zilverreiger 16.  

13:17 03-08-2013 

Wolbert Hermus  
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Vanochtend met Benno een telling gedaan bij de Korte waarden. We hadden geen hoge aantallen, maar wel meerdere soorten steltlopers. Enkele 

hoogtepunten waren 11 Regenwulpen (in 1 groep), 1 Groenpootruiter, 1 jagende Visarend en 65 Boerenzwaluwen. De 2 Kleine zilverreigers bij de 

Ludgeruskerk vlogen ook even op. Later kwam 1 van hen langs vliegen richting noord.  

19:32 02-08-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Harderbroek geweest. Het water wat vanuit de hut te zien is staat erg laag op het moment. Hierdoor een geweldige plek voor 

steltjes op het moment. Vanmiddag 108 Lepelaars, 35 Watersnippen, 20 Bosruiters, 10 Grote zilverreigers, 3 Bontbekplevieren en 1 Bonte 

strandloper. Ook waren er veel Kemphanen en Grutto's.  

10:52 02-08-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden - Veluwemeer 1 Visarend jagend.  

2 Casarca's richting zuidwest, 1 Groenpootruiter, 109 Boerenzwaluw, 30 Oeverzwaluw.  

08:57 02-08-2013 

Benno van den Hoek  

Donderdagavond bij Polsmaten nog altijd de adulte Pontische meeuwen (2 ex.). Daarnaast 3 Bosruiters, een tiental Witgatjes en een Kluut.  

11:24 01-08-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend weer een leuke telling bij de Korte Waarden - Veluwemeer, al weer leuke trek voor een aantal soorten. De hoogste aantallen waren 

te noteren voor de Boerenzwaluw, 258 exemplaren richting zuid, verder 1 Kleine Zilverreiger, een groep van 12 Casarca's, 2 Wespendieven hoog 

over richting zuid, 1 man Bruine Kiek, 9 Witgatjes, 16 Visdief en 44 Oeverzwaluw. Ter plaatse 1 man Visarend, bijna de volledige telling van 3 

uur prachtig te zien in een Wilg op ca. 300 meter van de telpost. Zie voor de volledige telling: 

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1309  

21:05 30-07-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Polsmaten 2 Pontische meeuwen, 1 Reuzenstern en grote groep van zo'n 50 Boerenzwaluwen die laag over het grasland richting 

zuid vlogen. In de kielzog van deze groep ook 5 Gierzwaluwen. 

De Reuzenstern was een tijdje ter plaatse op een zandbank. Tien minuten later kon ik deze nergens meer vinden.  

13:45 30-07-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend korte Waarden 2 Visarenden, 1 Slechtvalk en 1 Wespendief. Ook al wat groepjes Boerenzwaluw richting het zuiden, 89 stuks. Het 

lokale broedpaar Bruine Kiekendief heeft 2 jongen op de vleugels gekregen. 

Ook boven Elburg waren vrijwel alle Gierzwaluwen gisteren vertrokken.  

23:11 29-07-2013 

roel pannekoek  

De massa Gierzwaluwen is afgelopen nacht vertrokken. De zomer zit er dus weer op (-; 

Vanavond rond tienen een roepende Boomvalk boven het Infra-centrum en 3, mogelijk 4 Nachtzwaluwen in het open bos tussen A28 en 

Beekhuizerzand. Op deze locatie voorgaande jaren niet waargenomen, dus een aardige verrassing.  

11:18 29-07-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend een erg leuke telling bij de Korte Waarden / Veluwemeer. 

1 Grote Zilverreiger ri. noord, 1 adulte Purperreiger samen met 2 Blauwe reigers ri. zuid, 1 Pontische meeuw, 1 Groene Specht van Wilg naar 

Wilg richting zuid (nooit eerder gezien en gehoord aan oever Veluwemeer). Ter plaatse 3 Kleine Zilverreigers (bij rietherstel), 3 Visarenden en 

1 Wespendief. 

Zie voor de volledige telling: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1309  

18:34 28-07-2013 

Martin Jansen  

Afgelopen vrijdag 1 Visarend, Korte Waarden / Veluwemeer. 

Vanmiddag Polsmaten 1 Reuzenstern op het slik achter de dam. Waterstand is vrij laag (ca. 8 cm beneden zomerpeil), ook wat steltlopers op het 

slik, Kemphanen / Oeverlopers / Bonte Strandloper.  

14:59 27-07-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag rond de klok van 14:00u een groep van zo'n 30 Gierzwaluwen overvliegend in zuidelijke richting. Af en toe zag ik ze wat pakken in de 

lucht. Zou dit een tijdelijke verplaatsing zijn i.v.m. de regen of een permanent vertrek?  

22:11 26-07-2013 

Chris en Ada Herzog  

Vanavond vanuit de kano: 2 ad. Geoorde futen op het Wolderwijd iets ten ZW van het Schippersstrand, Stadsweiden, Harderwijk.  

16:50 25-07-2013 

Wim Smit  

Vanmorgen in Plan Roerdomp een groep van 120 Lepelaars. Bosruiter 3ex, tientallen Grutto's, Kemphanen. Grote Zilverreiger 10. Kl.Karekiet , 

Rietzanger en Rietgors met jongen. Watersnip 2ex vlak voor de hut, zeer agressief tov. een Waterhoen met jong. 

Lekker koel in de hut!!  

12:45 21-07-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden / Veluwemeer 1 Wespendief naar zuid en 1 ter plaatse boven het Spijkbos. Verder 1 Bruine kiek naar 

zuid, 3 Grote Zillies naar NO. 

Zie voor de totalen: 

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1309  

11:01 21-07-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Kootwijkerveen een adult Geoorde fuut met jong. Ook zeker 6 Dodaars.  

21:25 19-07-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tegenover de Korte Waarden een Visarend, t.p. op een paal nabij de vaargeul. Vermoedelijk dezelfde vogel als Martin over zag 

komen. Heeft daar geruime tijd gezeten. Verder een Europese flamingo en in de verte nog een clubje Flamingo spec. Langs de rietkraag ook een 

paartje Roodborsttapuit. De ringvangsten leverden vanmorgen 86 vogels op, met o.a. Blauwborst (vr.), diverse Baardmannen en vrouwen, 

Braamsluiper, Grasmus en de gebruikelijke rietvogels.  
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11:05 19-07-2013 

Martin Jansen  

Zowel gisterochtend als vanochtend een Visarend bij de Korte Waarden / Veluwemeer. Die van gisteren een adulte man, vanochtend een adulte 

vrouw. Verder 2 Raaf.  

22:07 15-07-2013 

Benno van den Hoek  

Vanavond in de noordoosthoek van het Vossemeer 2 adulte Zeearenden, gezien vanaf de Kamper oever. Eerst zat één vogel op eiland De Zwaan 

en de ander op een boomstronk in het water, tussen de poffertjes. Onder luid kabaal van alle watervogels ging ook de andere vogel op de stronk 

zitten. Samen prachtig kunnen bekijken in het lage avondzonnetje.  

20:50 15-07-2013 

Gerard van Dijk  

Zondagavond 14/7/2013 Delta Schuitenbeek/Putter polder 

Vnl in het smalle middelste deel van de DS: 4x kuifeendvr. met jongen (klein, maar duiken reeds) 

1 vr + 4 jong 

1 vr + 9 jong 

1 vr+ 7 jong 

2 vr. met samen 3 jong 

Wellicht treedt een overstap naar andere ouders op, gezien de onregelmatige verdeling? 

DS-oost: > 200 grauwe ganzen; 8-12 jagende visdieven 

Polderzijde: 40 brandganzen, waarvan 4 jongen; sommige met merkwaardig uitgespreide/hangende vleugels (rui?);  

Dijk: dit jaar begin juni al gemaaid, te vroeg, maar er is nu wel een vroege tweede bloei met o.a. soms veel bloeiende peen (hoeveelheid 

wisselend), voorts knoopkruid, glad walstro, gele morgenster (fr), vogelwikke, rode klaver (loc. zeer veel), wsch. groot streepzaad ( 1 ex.; bloeit 

normaliter  in juni)en tegenover het atolvormige eiland 40 veg. ex. van kruisdistel. Dit laatste is zeer bijzonder, daar deze stroomdalsoort 

alleen bij beweiding in bloei kan komen en hier al decennia gemaaid wordt. In het boek 'Arkemheen-Te Velde'(Dirkse & Van Laar, 1992) staat op 

precies deze plek een voorkomen vermeld.  

11:09 15-07-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden Veluwemeer 1 Visarend, ad. man.  

16:51 14-07-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend tijdens een wandeling door de Kroondomeinen een vrij bijzonder moment meegemaakt. Vlak naast een zandpad lag een Bosuil tussen 

de Bosbessen en de opslag van Grove den. Nadat ik deze een paar seconden bekeken had, vloog hij op het bos in. Het op- en wegvliegen leek 

zonder moeite te gaan. Al met al vond ik het wel bijzonder om zo goed een Bosuil te kunnen zien. Verder ook nog wat leuke niet-vogel 

waarnemingen; een Wild zwijn, Levendbarende hagedis en 5 Bosparelmoervlinders.  

22:46 11-07-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Korte Waarden Veluwemeer o.a. 2 Visarenden, 31 Kemphanen.  

12:31 11-07-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden / Veluwemeer 1 Visarend.  

17:27 09-07-2013 

Wim Smit  

Vanmiddag een m. Grauwe Kiekendief in de Kievitslanden. Hij pakte een prooi , at wat en vloog richting noord. Op het Strandgaperpad zaten 

250 Oeverzwaluwen lekker in de zon te bakken.  

14:06 09-07-2013 

Martin Jansen  

14:00 uur 1 Visarend over richting oost, opnieuw vanuit de tuin!  

11:39 09-07-2013 

Martin Jansen  

Zojuist 6 Kruisbekken overvliegend richting Veluwemeer, vanuit tuin achter ons huis!! 

Nieuwe tuinsoort.  

17:21 07-07-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag 1 Zwarte Ooievaar en 3 Ooievaars richting noord, Veluwemeer nabij Elburg (Korte Waarden).  

22:17 06-07-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij het Hulshorsterzand geweest. Bij aankomst een Wild zwijn en meteen al een zingende Nachtzwaluw. Vanaf een duintop het 

gebied afgeluisterd; vanaf 5 plekken een Nachtzwaluw horen zingen. Ook riepen ze regelmatig en eenmaal heb ik het vleugelgeklap gehoord. Eén 

van de Nachtzwaluwen kwam vlak langs me vliegen, erg gaaf! 

 

Afgelopen donderdag bij de Stille kern 13 foeragerende Witgatjes, 5 koerende Zomertortels en een leucistische Ree!  

11:46 04-07-2013 

Martin Jansen  

Gisteravond trektelling Korte Waarden. In 2 uur maar liefst 1272 Kokmeeuwen richting zuid, zowel via het Veluwemeer als door binnenland. Ter 

plaatse een Visarend jagend, omstreeks 19:30 uur met vis richting Veluwe.  

01:13 04-07-2013 

Jw van der Meer  

Gistermiddag dodaars paartje gezien op veluwemeer ten zuiden van elburg met onze zeilboot alleen op het meer vervolgens vlakbij elburg net 

nadat ik gezegd had dat er hier haast geen kiekendieven waren grote roofvogel hè kijk duikvlucht vol gas het water in en weer eruit klimmen en 

weg Visarend wauw nog nooit in Nederland gezien ik kom uit heerhugowaard en dan nog in actie ook helemaal te gek !!!  

Verstuurd vanaf mijn iPhone  

22:10 03-07-2013 

Benno van den Hoek  

Zojuist langs de Wijkerwoldweg bij Elburg, niet ver van m'n huis, een prachtig paartje Grauwe kiekendief! 

Zag eerst het vrouwtje vliegen boven een perceel hoog grasland en zag toen ineens het mannetje in haar buurt op een paal zitten (vrouw vloog 

steeds rondjes boven het mannetje). Het mannetje vloog ook op en daarna een tijdje kunnen volgen in één kijkerbeeld. De vogels vlogen even 
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later achter elkaar door richting de Riethaere (rietveld middenin de POW). Dit soort zomertaferelen (foeragerend broedpaar) ken ik wel uit 

Oost-Groningen, maar dit is de eerste keer dat ik dit zo mooi in onze regio (en dan aan de Veluwse zijde) zie!!  

09:52 03-07-2013 

Benno van den Hoek  

Dinsdagavond een roepende Kwartel aan de Alikruikweg nabij Biddinghuizen, recht achter Walibi. In het Harderbroek een kort roepende Kleine 

bonte specht, die direct daarop uit een boom weg vloog. Verder hier de gebruikelijke soorten met o.a. Sprinkhaanzanger en Bosrietzanger. In 

de Stille Kern van het Horsterwold o.a. meerdere koerende Zomertortels, Witgat, overvliegende Appelvink en enkele Reeen. Opvallend was wel 

dat de Wielewalen zich (tot ca. 22.15 uur) stil hielden.  

21:34 02-07-2013 

Gert van Veldhuizen  

Ik ben vandaag op de fiets naar Kampen geweest. (totaal 104 km).  Ik weet nu wat een houten kont is! Al fietsend zie je natuurlijk ook vogels. 

Opvallend vond ik een fraaie vliegende Wespendief aan de rand van Elburg. Hij/zij werd enorm op de huid gezeten door een grote groep 

Kauwen. Bij de St. Ludgeruskerk zaten o.a. 2 Chileense flamingo's en een Witgat. In een weiland bij Polsmaten had een vr. Bruine kiekendief 

een jonge kievit gegrepen. Jammer van de kievit, maar ja, Shakespeare wist het al: 'to be or not to be,  

19:06 02-07-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag weer eens geteld bij de telpost Korte Waarden, in 3 uur 1200 vogels richting zuid waaronder 508 Gierzwaluwen, 288 Kieviten en 

328 Kokmeeuwen. Enkele soorten zijn al weer volop aan de najaarstrek begonnen. Leuk waren 2 Visarenden ter plaatse.  

09:10 30-06-2013 

Wolbert Hermus  

Afgelopen nacht bij zowel de Hoenwaard als de Aersoltweerden een zingende Porseleinhoen.  

10:23 26-06-2013 

Benno van den Hoek  

Vanwege de harde wind(-vlagen) van zaterdagmorgen j.l., heb ik de laatste inv.ronde in het Rietveld Elburg vanmorgen vanaf 4.45 uur gelopen. 

Opnieuw een prachtige ronde met nog vrij veel zangactiviteit maar vooral ook veel jong spul. Diverse jonge Blauwborsten gezien, veel families 

Baardman en Rietgors en veel watervogels met jongen (Futen vnl. nog op eieren). Daarnaast o.a. Tjiftjaf, Fitis, Rietgors, Kleine karekiet en 

Grasmus rondvliegend met voer. Andere leuke soorten waren Dodaars, Waterral, Bruine kiek, Ooievaar, Grote zilverreiger en IJsvogel. 

Hoogtepunt waren 2 Roerdompen die een eindje achter elkaar boven het gebied vlogen. 1 Vogel liet zich tot 3 keer toe vliegend zien en vloog 

daarna richting eiland Eekt (met een luide  WHRA-kreet). Aan het einde van de ronde stond er boven de noordhoek van het gebied (nabij 

kijkscherm) ineens een Visarend te bidden. De vogel bleef ongeveer een kwartier foerageren en vloog toen door. Is dit nu een late 

voorjaarstrekker, een overzomeraar of een vroege nazomertrekker...?  

 

Wat betreft de inventarisatie is de klus voor 2013 weer geklaard (alle 8 ronden konden doorgang vinden), met dank aan de maar liefst 19 

mensen die een bijdrage aan de inventarisatie hebben geleverd!!  

18:58 24-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag met Benno afzonderlijk gezocht naar de gisteren ontdekte Witwangsterns bij de Bentinkswellen (Zalk). Ik zocht toevallig op de 

goede plek en had ze vrij snel alle 3 in beeld. Na een kort belletje kon Benno ook genieten van de Witwangen. Na zo'n 10 minuten waren ze weer 

vertrokken. Verder in dit gebied ook een Kleine zilverreiger, 2 Lepelaars, 2 Casarca's, een paartje Zomertaling, Zwarte sterns en op meerdere 

plekken hoorden we Witgatjes. Bij de Aersoltweerden (Hattem) een groep van 19 Casarca's.  

17:51 23-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vorig jaar heeft er een aantal dagen een Krekelzanger in onze regio gezeten. Helaas toentertijd niet gemeld op waarneming.nl.  

http://www.dutchavifauna.nl/record/24972  

16:54 23-06-2013 

Martin Jansen  

Omstreeks 16:00 uur 1 Visarend bij de Korte Waarden. Verder 5 Regenwulpen richting zuidwest. Trek voor deze soort loopt al weer.  

13:55 22-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Horsterwold bij de Stille kern geweest. Hier 7 Zomertortels (4 zingend en een groepje van 3 opvliegend), en een mannetje 

Wielewaal mooi gezien. Bij de grote plas een Dodaars en Lepelaar. Verderop bij een plas langs de weg 5 Kleine plevieren, 3 adult en 2 juv. Hier 

ook een Witgatje. Bij Nuldernauw 2 Casarca's ter plaatse en een groepje van 10 Wulpen overvliegend richting zuid (eerste najaarstrek 

alweer?). 

Afgelopen donderdagavond (20-06) een baltsende Houtsnip en een overvliegen Witgatje bij de Bloemkampen.  

18:03 20-06-2013 

Benno van den Hoek  

Zojuist bij thuiskomst een overvliegende Zeearend, recht over het huis. Ik zag het bij het aan komen rijden door de vele opvliegende 

weidevogels en daarna het onmiskenbare vliegbeeld. Kon door het felle licht geen kleed onderscheiden. 

(telt deze ook als tuinsoort, als hij over de tuin vliegt maar je zelf nog buiten de tuin staat...?)  

09:34 20-06-2013 

Benno van den Hoek  

Woensdagavond, aansluitend aan ons redactieoverleg voor Anser-2 bij de picknickbank aan de Elspeterbosweg nabij Vierhouten, met Roel een 

ronde gelopen over de Noorderheide. Een fraaie wandeling op een zwoele en bladstille avond. In de schemering een jagende Boomvalk en kort 

daarop de eerste snorrende Nachtzwaluw. In totaal minimaal 3 en mogelijk zelfs 4 vogels gehoord, waarbij 2 Nachtzwaluwen elkaar nog even 

luid 'koewiekend' achterna zaten. Aan de overkant van de weg (Elspeetsche heide) nog 2-3 snorrende Nachtzwaluwen. Verder veel 

rondvliegende (late) meikevers en op een paaltje 2 mooi poserende penseelkevers.  

23:17 18-06-2013 

Benno van den Hoek  

Later op de avond nog een tijd langs de Drontermeeroever van Abberteiland gezworven. Hier o.a. 2 zingende Grote karekieten, 3 Blauwborsten, 

roepende Dodaars, 4 Grote zilverreigers (in prachtkleed in slaapboom), paar Krooneend, man Zomertaling, Bosrietzanger, Snor, 2 maaiende 

Lepelaars, paartje Bruine kiekendief met prooioverdracht en nog veel meer moois. Bij eiland Eekt ook 2 zingende Grote karren, roepende 

Waterral en zingende Blauwborst. Bij het Rietveld alleen zingende Snor en Blauwborst.  

23:12 18-06-2013 

Benno van den Hoek  

Vanavond op deze eerste zwoele zomeravond de Hoenwaard tussen Hattem en Wapenveld ingedoken. Prachtige omgeving, achter de streek 

Berghuizen, met aan het einde van de Hoenwaardseweg (waar het overgaat in zandpad) een regelmatig roepende Kwartelkoning. De vogel riep al 
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vrij frequent rond 19.30 uur en zat niet ver van het pad. Verder hier volop zingende Grasmus, man Roodborsttapuit en meer Gele dan Witte 

kwikken. Op enkele hectare uiterwaard ook nog 13 Ooievaars, plus nog 3 nabij Hattem. Langs het Apeldoorns Kanaal (die buiten de oevers is 

getreden) o.a. enkele Zwarte sterns. Het is geen nieuws, maar het mag best wat vaker benoemd worden: langs de oostrand van onze regio is het 

ook geweldig vogelen!  

16:04 17-06-2013 

Ard Smit  

Gisteren voor de tweede keer in een paar dagen een Rode Wouw cirkelend boven het huis (Parallelweg Hierden).  

17:11 16-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna waren er 2 Raven aan het foerageren op een grasveldje en later boven de bosrand een Wespendief aan het 

vlinderen, geweldig om te zien!  

22:55 14-06-2013 

Gert van Veldhuizen  

Vanmorgen zat er op de basaltblokken aan de westkant van de Delta Schuitenbeek een Geelpootmeeuw.  

17:38 14-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Abbertbos een koerende Zomertortel, een Vos en een groepje van 3 Matkoppen. Bij het Roggebotzand een Zeearend op het 

nest en bij het Drontermeer een jagend paartje Bruine kiekendief, jagende Visarend en een overvliegende Havik.  

13:01 11-06-2013 

Martin Jansen  

Gisteravond een kanorondje over het Drontermeer. 13 Grote Karekieten (3 nieuwe territoria, nu 17 in totaal voor 2013. Was 22 in 2012, 30 in 

2011). Verder 1 Wielewaal, 9 Grote Zilverreigers, 1 Buidelmees, 35 Krooneend (33m/2v), 1 Kolgans.  

22:00 10-06-2013 

Nico Hoogteyling  

Vanmorgen op Oud groevenbeek staan luisteren naar een zingende kleine vliegenvanger. 

Zat aan het eind van de Paul Krugerweg, na de slagboom 30 meter het bos in. 

Op verzoek van Dimitri meld ik hem hier even.  

17:18 10-06-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Alikruikweg in Zeewolde een baltsende Zomertortel. Bij de Kievitslanden o.a. 2 Bontbekplevieren en een Groenpootruiter.  

18:38 09-06-2013 

Martin Jansen  

Vandaag Heerderstrand 7 Brilduikers, 3m/4v. 1 paartje baltsend. 

Kievitsveld minimaal 2 IJsvogels waaronder een pas uitgevlogen jong. 

Omgeving Vaassen 1 vrouw Brilduiker met 4 jongen van ruim een week oud (zelfstandig duikend naar voedsel).  

10:45 09-06-2013 

Benno van den Hoek  

Gisteravond vanaf 23.15 uur de nachtronde gelopen voor de inventarisatie van het Rietveld (met 6 pers.). Helaas geen Roerdomp meer gehoord 

en ook de (nog steeds) gehoopte Porseleinhoen (laatste keer hier op 25/4) liet zich niet horen. Wel zongen er meerdere Snorren nog heel laat 

en eindelijk onze eerste Sprinkhaanzanger dit voorjaar in dit gebied! Heel aarzelend enkele malen Waterral gehoord (niet gillend, maar de 

cuup-cuup roep). Waarschijnlijk door ons gestruin werden ook nog enkele Kleine karekieten wakker en begonnen spontaan te zingen, net als een 

Bosrietzanger. Meest bizar was een Bosrietzanger die om 1.20 uur naast de waterzuivering keihard begon te zingen. Met het volume van een 

Nachtegaal probeerde de vogel blijkbaar boven het lawaai van de zuiveringsinstallatie uit te komen, en dat lukte goed!  

11:44 08-06-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer 1 Grote Karekiet, 1 Buidelmees, 15 Krooneend (13m/2v), 1 Zwartkopmeeuw, 2 man Smient.  

17:42 07-06-2013 

Rob Compaijen  

Vanmiddag langs het Mheenwegje een roepende Kwartel.  

13:53 07-06-2013 

Benno van den Hoek  

Zojuist tijdens de lunch hoog boven de tuin een verdachte rover. Vliegbeeld leek op Wespendief, maar ik kon er met de kijker nog slechts een 

Buizerd van maken. Tegelijkertijd kreeg ik een nog veel hoger silhouet in het vizier. Lange nek, lange poten, donker beest met felwitte buik: 

Zwarte ooievaar!! Ging daarna nog hoger en ben hem al snel weer kwijt geraakt. Waarschijnlijk over het huis richting noord gedreven. Leuke 

tuinsoort!  

11:45 04-06-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd leuke soorten: 

1 Grote Karekiet, 1 man Witoogeend waakzaam voor rietkraag en 1 zingende man Roodmus. 

De Roodmus een uitgekleurde vogel. Eerder op 25-05 had ik daar ook eenmaal een Roodmus gehoord, maar kon die niet terug vinden, was toen 

erg koud en harde wind. 

Verder Wolderwijd 14 Krooneend (11m/3v), Nuldernauw 6 man Krooneend en Delta Schuitenbeek 1 man Krooneend. 

Terug in Leuvenumse bos 1 Fluiter, 7 zingende Bonte Vliegenvangers en 1 man Zwarte Specht.  

19:04 03-06-2013 

Henk en Gert de Vos  

Gisteravond op heide bij nieuwe zuidweg nabij de Dellen, 1 man en twee vrouw nachtzwaluw zeer fraai gezien. 

Tegelijk nog een roepend ex verderop hetzelfde heidegebied.  

22:35 02-06-2013 

GJ van Dijk  

Martin Die Kwako is niet verrassend. Ga je meer horen de komende tijd. Veel uiterwaarden en lage percelen in Europa staan blank. De Kwako 's 

worden van het oosten naar het westen gedreven. Zit er 1 of 2 visarenden?  

13:17 02-06-2013 

Frans Benschop  

gistermorgen met Wolbert Hermus een verkenningstocht door Grote Weiland,  bosreservaat bij Bloemkampen, gemaakt. Vrij moeilijk 

begaanbaar gebied door vele braamboswallen en brandnetels, via koeiepaadjes (Galloway en Schotse Hooglanders met kalveren) toch wat 

kunnen ronddwalen., met vergunning van Natuurmonumenten!! 
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ca. 30 soorten geteld, veel Zwartkop en Tjiftjaf, maar ook 2 paar Grauwe Vliegenvanger, Bosrietzanger, Havik en Buizerd, Rond het bos veel 

Kleine Karekiet, Boompieper, Graspieper, Roodborsttapuit, Grasmus, Appelvink. Bij monding Hierdense Beek paar Knobbelzwanen op nest en 

enkele Krooneenden. Ook hier door harde wind lastig om alles goed te horen. Plantenwereld ( eerste orchidee ontdekt!) en insektenwereld 

komen ook op gang na maand vertraging.  

13:11 02-06-2013 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer 49 Krooneenden (39m/10v). 

Vanochtend Veluwemeer 116 Krooneenden (106m/10v). 

Nog geen vrouwtjes met jongen gezien, normaal gesproken altijd in de laatste week van mei.  

09:10 01-06-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tussen 4.55 en 8.05 uur ronde 6 van de Rietveld-inventarisatie gelopen, met 5 personen. Hoogtepunten waren o.a. zingende 

Spotvogel, paartje IJsvogel en een kort roepende Roerdomp. Zangactiviteit was lager dan normaal door winderige weer en door die straffe 

wind was het ook lastig luisteren. Opvallende afname van Rietzanger-activiteit in de laatste weken. Waren er eerst zeker 20 zangposten, vorige 

week en vandaag nog hooguit 1 á 2. Mogelijk zitten de vogels druk te broeden, maar in mijn herinnering van 2011 bleven ze dan wel gewoon 

doorzingen. Wel was de Bosrietzanger prominent aanwezig vanmorgen, met zeker 5 locaties.  

Zojuist thuis aangekomen zit er pal achter het huis, in een dun rietstrookje langs het weiland ook een Bosrietzanger hard te zingen. Wat een 

meesterimitator is het toch. Prachtig!! 

20:55 31-05-2013 

Jannine Haverkamp  

Jannine Haverkamp Fotografie weebly  

20:53 31-05-2013 

Jannine Haverkamp  

vogelpret 

 

Gisteren een Steenuil gezien zittend op een paaltje aan de zomerdijk te ELburg..foto hiervan en van onder andere de blauwborst een paartje 

Baardmannetjes zijn te zien op mijn site...  

22:21 30-05-2013 

Frans Deuring  

Vanavond samen met Dik Bos een inventarisatie gedaan van de Veluwemeerkust industrieterrein  Lorentz. Gelijk aan de haven 18 krooneenden 

waarvan 15 man. Veel broedende futen en 4 maal broedende knobbelzwanen. Twee andere nesten van de knobbelzwaan die zeer dicht bij het 

land lagen waren gepredeerd. Zo goed als zeker door een vos gezien de restanten die we aantroffen. Op het haventerrein in een zandheuvel 

zeker 30 pijpen gezien van de oeverzwaluw.  

19:34 30-05-2013 

Jannine Haverkamp  

vandaag bij kijkscherm Rietveld Elburg een paartje Fazant, roepende Roerdomp (niet gezien helaas) 2 Blauwborsten en diverse Baardmannetjes 

en daarnaast veel kleine Karakieten..wat genieten!!  

10:06 30-05-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij Hulshorsterzand tussen 22:00 - 22:25 met zekerheid 3 zingende Nachtzwaluwen, allen in zuidwestgedeelte. Na 22:25 was het 

stil, tot 22:45 gewacht.  

Hierna naar Hoophuizen gefietst. Bij de Wijtgraaf een roepende Kerkuil. Bij Hoophuizen de roepende Kwartelkoning, was constant aan het 

roepen en goed te horen vanaf fietspad.  

23:29 29-05-2013 

Martin Jansen  

Vanavond rondje Drontermeer met kano: 

13 Grote Karekiet (nu 14 territoria), 1 Visarend, 1 Roodhalsfuut, 1 Raaf met voer, 2 Snor, 5 Bruine Kiekendief, 1 Havik, 4 Baardman. 

In de schemering bij het eiland Eekt 3 roepende Roerdompen!!! Op weg naar huis even bij de Korte Waarden gestopt, ook daar een roepende 

Roerdomp 

17:20 29-05-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag bij kijkscherm Rietveld Elburg een leuke middag wat betreft vogels: ijsvogel, blauwborsten (zeker een stuk of 4), veel kleine 

karekieten, spotvogel gehoord, baardmannen en: een zwemmende roerdomp. deze ook twee keer gehoord. 

verder een paar keer een muskusrat die met rietstengels aan 't slepen was. 

zie mijn site, www.natuurplaat.nl  

23:37 28-05-2013 

Martin Jansen  

Vanavond van Kleine Mheen tot Hoophuizen op 2 plaatsen Kwartels. Verder erg verrassend 1 Kwartelkoning, riep erg onregelmatig.  

20:32 28-05-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteravond bij polder Hoophuizen in ieder geval twee fanatiek zingende Kwartels. Langs een zandpad zaten er twee om en om te zingen. Tien 

minuten nadat deze stil waren zong er ook 1 iets verder weg, helaas hielden de andere 2 toen hun snavel.  

Gistermiddag 2 roepende Buidelmezen bij Harderbroek, samen met Jaap Denee en Lubbert Spaansen van kunnen genieten.  

22:57 27-05-2013 

Frans Benschop  

Vanavond bij Polsmaten 1 overvliegende Purperreiger, 2 Krooneenden (m), een Koekoek, een IJsvogel, even pauzerend op een boomstronk bij de 

sloot, op het veld  Brandganzen,ca. 20 paar, metjongen, ook nog 2 paar Canadese ganzen, en Grauwe gans, beiden ook met jongen, verder nog ca. 

10 Flamingo's, 2 Kluten, 1 Tureluur, 1 Grutto, 1 Kleine Karekiet, paartje Kneu, Winterkoning en wat Rietgorzen ter plaatse, ook nog een 

prachtige zonsondergang erbij  

14:18 27-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer Overijsselse kant; 

12 Krooneend (10m/2v), 3 Bruine Kiekendief (1m/2v), 2 Snor, 7 Baardman, 2 man Zomertaling, 2 Zwartkopmeeuw, 8 Zwarte Stern, 3 Koekoek, 1 

Visarend en slechts 1 Grote Karekiet (vorig jaar 6 op zelfde traject!!). 

Drontermeer 1 paar Roodhalsfuut (volgende week jongen?). 
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Veluwemeer 1 Visarend, 1 Bruine Kiekendief (man), en 1 Grote Karekiet, 5 Lepelaars. 

Vanochtend bij het Veluwemeer vooral rondom de "ijsboerderij" veel grasland gemaaid met 4 treurige paren Grutto en wat Kieviten/Tureluurs. 

21:41 26-05-2013 

jenneke kamphuis  

Vanavond Heerderstrand, 2 oeverlopers en 1 kleine plevier, 2 mandarijn eenden (man), 3 paar brildruikers. Broedende fuut.  

Vorig jaar ook tijdens een dag met veel wind 2 kleine plevieren  tesamen met oeverlopers.  

19:20 26-05-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Heerderstrand 3 paar Brilduiker. Verder 5 Dodaars, 1 Wespendief, 1 Raaf. 

Kievitsveld-Emst 1 man Brilduiker.  

18:58 25-05-2013 

Benno van den Hoek  

Vrijdagavond in het Rietveld Elburg, tijdens de avondronde van ons inventarisatieproject, een met regelmaat hoempende Roerdomp.  

13:03 25-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd 3 Grote Karekieten, 20 Krooneend, 1 Snor, op 2 plaatsen roepende Dodaars. 

Nuldernauw 6 Krooneend, 1 paar Geoorde Fuut. 

Delta Schuitenbeek 1 Krooneend, 1 man Pijlstaart, 3 Smient (2v/1m), 1 Grote Zilverreiger. 

In polder Arkemheen-Oost minimaal 15 paartjes Grutto met jongen.  

20:26 21-05-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteravond een roepende Roerdomp langs het Veluwemeer. Voor mij de eerste keer dat ik dit hoorde.  

23:37 20-05-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer 53 Krooneenden (42m/11v), 1 Roodhalsfuut, 3 Grote Zilverreigers in een slaapboom, 1 Purperreiger (vanuit polder 

Oosterwolde naar Abbert), 3 Grote Karekiet (eiland Eekt) en 1 roepende Roerdomp (Rietland).  

20:34 20-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag rondje Leuvenhorst. In totaal 10 Fluiters gehoord. Op twee plekken 3 of 4 dichtbij elkaar, verder wat losse exemplaren. Allen in 

loofbos met veel ondergroei, de meeste in de omgeving van het stroomgebied van de Hierdense beek. Verder 2 Raven, actief aan het 

rondvliegen boven het bos. Ook 3 foeragerende Kruisbekken, roepende Zwarte specht en Groene specht.  

16:30 20-05-2013 

Frans Deuring  

Vanmiddag rond 16.00 uur beide grote karekieten goed zichtbaar en hoorbaar bij Randmeer en het eerste strandje zo'n 300 meter verder. 

Zaten beide goed te zingen hoog in het riet.  

14:49 20-05-2013 

Jan van Os  

gisterenmiddag 4 holenduiven aan de Hardewijkerweg te Ermelo  

13:18 19-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend samen met Wolbert trektellen bij de korte Waarden. 

Het moest van de zwaluwen komen vandaag; Boerenzwaluw 642, Huiszwaluw 96 en Gierzwaluw 81 exemplaren. Verder 1 Purperreiger prachtig 

dichtbij langs en een Roerdomp eerst naar zuid en later terug naar noord (voedselvlucht?). 

Met name voor zwaluwen lijkt deze post erg goed te zijn in vergelijking met andere binnenland telposten. Zie voor de resultaten: 

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1309 

11:48 19-05-2013 

roel pannekoek  

Vanmorgen een tweede Grote karekiet aan het Zeepad in Harderwijk. Ongeveer 300 m verder vanaf Huize Randmeer bij het 1e strandje.  

00:26 19-05-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Veluwemeer 1 hoempende Roerdomp, is 2e territorium dit jaar voor het Veluwemeer.  

12:19 18-05-2013 

Jaap Denee  

De Grote Karekiet van het Zeepad te Harderwijk (de foto is van gisteren): 
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16:17 17-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 122 Krooneenden (102m/20v). Verder 1 Purperreiger laag over richting NO.  

00:03 16-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden 2 Zomertortels richting NO. 

Vanavond Veluwemeer 1 roepende Roerdomp, 2 Sprinkhaanzangers, 1 Snor.  

07:48 15-05-2013 

Johan Hettema  

Gisteravond weilanden tussen Spijkerwegje en Polsmaten: 2 ooievbaars en 2 lepelaars, allen fouragerend in /nabij  sloot/weiland  

19:09 14-05-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Polsmaten 4 Steenlopers, 3 op de stortstenen dam en 1 op slik achter de dam. Verder 3 Kleine Plevier, 2 Oeverloper, 3 Lepelaar, 1 

Grote Zilverreiger. 

Greppelveld 5 Groenpootruiter, 1 Bosruiter, 3 Kleine Plevier. 

Drontermeer 1 Roodhalsfuut.  

16:22 13-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten 2 Regenwulpen en 1 Steenloper op de strekdam. Ineens was er grote tumult vanuit de richting van de hut. Als gevolg 

hiervan ging alles de lucht in. Hierdoor zag ik een Flamingo en een Lepelaar vertrekken richting noord. De steltjes van gisteren niet terug 

kunnen vinden.  

10:33 13-05-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteren samen met Rob Compaijen en Sjoerd Radstaak de regio Big Day weer gedaan. Hier wat leuke soorten. Om 04:00u begonnen bij het 

Wiesselsche veen, hier waren Bosuil en Watersnip druk bezig met territorium aan het verdedigen. Bij het Greveld 2 Nachtzwaluw, Bosuil en 

Houtsnip. Bij de Polder Oosterwolde o.a. Grauwe vliegenvanger en Spotvogels. Via Gelderse sluis naar Abbert, hier Sprinkhaanzanger, Grote 

Karekiet en Nachtegaal. Even verderop het het Rietland een schreeuwende Waterral. Vanaf de toren bij Haelbergheide veel rovers in de lucht 

waaronder 3 Wespendieven. Door bos en hei kwamen we bij het Leuvenumse bos aan, hier zongen Fluiter en Vuurgoudhaan. Via bos, Lorentz en 

Hoophuizen geëindigd bij Polsmaten. Al eerder getipt door Martin dat hier veel leuks zat (dank!). Wij vonden hier o.a. Drieteenstrandloper, 

Groenpootruiter, 2 Kanoet en 2 overvliegende Stormmeeuwen (ook best bijzonder in mei). Buiten de tijd troffen we ook nog 3 Steenlopers aan 

op de strekdam... Al met al een zeer geslaagde dag. Goed gevuld met mooie soorten, afzien, veranderlijk weer en vele hoogtepunten! Een 

uitgebreid verslag en de hoeveelheid soorten die we uiteindelijk hadden valt vast wel weer te lezen in de aankomende Anser!  

11:40 12-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend omstreeks 09:30 uur Polsmaten: 

2 Kanoeten, 1 Drieteenstrandloper, 1 Groenpootruiter, 3 Kleine Plevier, 1 man Smient, 2m/1v Pijlstaart, 1 man Wintertaling, 2 Grote 

Zilverreiger.  

Later nog even teruggegaan, toen ook 5 Steenlopers en 1 Krombekstrandloper op de dam (11:10 uur nog aanwezig).  

20:20 11-05-2013 

roel pannekoek  

In het minieme stukje oud riet aan het Zeepad bij Huize Randmeer zingt een Grote karekiet. Ook in eerdere jaren kon je deze soort hier 

horen.  

16:53 11-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Lorentz meerdere Kleine plevieren (3 of 4 paar), 5 Tapuiten en 2 Steenlopers. Opvallend vond ik een Visdief die met een visje in 

z'n snavel landde tussen de Kokmeeuwen op een eilandje waar 1 van de hoogspanningsmasten staat. 

Vanmiddag bij de Kievitslanden 1 Kanoet in zomerkleed en 2 Bontbekplevieren. Bij de Ludgeruskerk 3 Zomertalingen, Pijlstaarten en een 

Dwerggans met 3 gele ringetjes, om beide ogen en om z'n poot.  

20:40 09-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij de Elspeetsche heide 2 Wespendieven. Eén ervan langdurig boven ons gezien, vrij licht exemplaar met duidelijke horizontale 

bandering, tweede exemplaar stuk donkerder. Verder ook twee Groenpootruiters een poosje roepend boven de heide.  

16:05 09-05-2013 

Jan van Os  

Sinds enkele dagen zitten er in de Diepegracht 4 krooneenden, waarvan 3 woerden, die regelmatig gevechten leveren om de gunst van de eend, 

doch wel behoorlijk heftig. 

Ze zijn tot enekel meters te benaderen  

14:57 09-05-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen van 7.15 tot ca. 11.30 uur met Dimitri en Wolbert op de telpost Kamperhoek gestaan. Op de heenweg even bij het Abbertbos en 

eiland Eekt gestopt om naar Wielewaal en Zomertortel te luisteren, maar helaas nog niet gehoord. Op eiland Eekt wel 2 Grote karekieten en 

een voorbij vliegende man Krooneend. 

Bij Kamperhoek al vrij snel Zwartkopmeeuw overvliegend en ter plaatse o.a. een Paap, 3 Appelvinken, 2 Oeverlopers en een groepje van 10-12 

Noordse kwikstaarten. Er was wel redelijke trek van Boerenzwaluw, kwikken, vele honderden Brandganzen (nu nog!) en de gewone soorten voor 

deze locatie, maar de echte krenten bleven vooralsnog uit. Uiteindelijk nog wel diverse Buizerds en Bruine kiekendieven, een Puperreiger (ri. N) 

en een Slechtvalk (waarschijnlijk lokale vogel). Bij Roggebotstaete geen Beflijsters kunnen vinden. 

Daarna naar de Kievitslanden gereden voor enkele ongewone regiosoorten. Op het eilandje in de plas langs de Strandgaperweg een Zilverplevier 

(nog laat winterkleed), een Drieteenstrandloper (beginnend zomerkleed), Bosruiter, Kleine plevier, 6 Krooneenden (M) en een Lepelaar. Boven 

de Kievitslanden een prachtige man Grauwe kiekendief die heel mooi langs kwam vliegen en in de rietkraag langs de sloot onze eerste 

Bosrietzanger.  

14:25 09-05-2013 

Benno van den Hoek  

Gisteravond met een mooie excursiegroep van 20 mensen in het Harderbroek gewandeld, in het kader van de Nationale Vogelweek. We troffen 

het qua weer (het bleef tot 10 min. voor tijd nagenoeg droog) en zeker ook met de vogels. 

Vanuit het bos richting de vogelhut kregen we al vrij snel een rover in het vizier, wat (duidelijk zichtbaar met telescoop) een Zwarte wouw 

bleek te zijn! De vogel volgde de lijn van windmolens, met een typische en rechtlijnige trekvlucht. Na dit hoogtepunt van de avond konden we 

mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:whermus@live.nl
http://vbwnoordveluwe.mygb.nl/?page=3##
mailto:whermus@live.nl
http://vbwnoordveluwe.mygb.nl/?page=3##
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:j.vanos@online.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


nog 53 andere vogelsoorten bijschrijven, waaronder vaste gasten als Lepelaar, Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Snor, Koekoek, Grote 

zilverreiger en Nachtegaal (zeker 5 ex.). Een geslaagde excursie met een enthousiaste groep mensen.  

16:57 08-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte waarden van 06:30 - 09:00 uur o.a. 1 Purperreiger, 1 Groenpootruiter, groep van maar liefst 21 Bosruiters! Verrassend voor 

die locatie (en tijd van het jaar) was een overvliegende Geelgors. 

Bij de Oude Zeeweg - Veluwemeer 1 zingende Grote Karekiet.  

13:58 07-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden goede trek van Boerenzwaluw, in totaal 427 exemplaren. 

Verder 3 Bruine Kiekendief, 1 Blauwe Kiekendief, 1 Boomvalk, 2 Regenwulp, 1 Zwarte Ruiter, 1 Bosruiter.  

20:33 06-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Lorentz de Steenloper gevonden. Goed gezien, erg dichtbij en mooi op kleur! Verder hier ook 4 Kleine plevieren, 2 Oeverlopers 

en vele Kokmeeuwen en Oeverzwaluwen (zeker 50 holen geteld in omgeving). Bij het veld Lorentz III, 4 Tapuiten en 2 Kleine plevieren.  

11:13 06-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend 06:30 uur - 10:30 uur bij de Korte Waarden gestaan. Wind in de perfecte hoek, maar erg zwak (te zwak). 

Opvallenste vond ik 2 mannen Middelste Zaagbek via het Veluwemeer naar NO, heb een paar keer door mijn ogen gewreven, maar klopte toch 

echt. 

Verder geen hoge aantallen, maar wel een paar krenten; 

3 Bruine Kiekendief, 1 vrouw Blauwe Kiekendief, 1 Visarend, 11 Dwergmeeuw, 1 Purperreiger naar ZW (zelfde als van Benno?), 1 Bosruiter en 1 

Ortolaan vrij laag en dichtbij over en paar keer roepend. Talrijkste soort was de Boerenzwaluw met 61 exemplaren, Graspieper 31, Gele 

Kwikstaart 17. Ter plaatse 2 Koekoek, 5 Krooneend.  

10:49 06-05-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen vanaf 5.15 uur rondgestruind langs het sfeervolle nevelmoeras van het Drontermeer. Eerst vanaf de Kamperdijk bij het Rietveld 

staan luisteren, maar hier alleen een roepende Waterral. Direct door naar het Abberteiland en daar rond 5.45 uur een kort hoempende 

Roerdomp. Bij eiland Eekt daarna 2 zingende Grote karekieten. De rest van de ochtend rondom het Rietveld doorgebracht, met o.a. 2 

IJsvogels, 9 Krooneenden (6M+3V) en een mooi overvliegende Purperreiger, doorvliegend ri. Elburgerbrug. 

 

De 'Krooneenden' lieten zich fraai zien. Een passende afsluiting van de afgelopen week! 
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07:49 06-05-2013 

Pascal Wink  

Je hebt wat gemist Lubbert, hij was fraai...  ;-) 

 

Nog een leuke regiosoort. Een adulte Jan-van-Gent vloog gisteren om 06.30 uur over de Kamperhoek. Verder was het hier erg stil.  

20:29 05-05-2013 

Lubbert Spaansen  

Hele groepen naar de bruinkeelortolaan, Ik? Ik gewoon een rondje Harderwijk Lorentz, en wat zien we daar? Thuis checken en het is een 

Steenloper voor mij toch wel weer bijzonder zomaar in Gelderland. 

 
15:43 05-05-2013 

Martin Jansen  

Om 14:28 uur 1 vrouw Grauwe Kiekendief over Elburg ri. noord. Kwam recht over ons huis, pakte de vaste roofpietenroute via de 

Elburgerbrug/Strekdam naar noord.  

13:12 05-05-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend trektellen bij de Korte Waarden samen met Wolbert o.a. 5 Groenpootruiters, 1 Ooievaar, 2 Koekoeken, 5 Dwergmeeuw, 1 Bruine 

Kiek, 2 Purperreigers ri. NO. Ter plaatse 2 Bruine kieken (1 baltsende man), 1 Koekoek.  

21:20 04-05-2013 

J. Vreekamp  

Zojuist bij het Wisselseveen (Epe) prachtig naar de balts van 3 watersnippen kunnen kijken, wat een prachtig schouwspel in dit prachtige 

gebied. Verder ook een Koekoek gehoord.  

16:43 04-05-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen o.a. de volgende (minimale) territoria bij de 3e inventarisatieronde door het Rietveld Elburg: 57 Kleine karekieten, 46 Rietgorzen, 

12 Rietzangers, 4-5 Snorren, 3 Blauwborsten, 18 Fitissen, 2 Waterrallen, 2 Bruine kiekendieven en 2 Koekoeken.  

15:06 04-05-2013 

Dimitri  

Vanochtend even bij het verbindingspad bij Almere gekeken naar de Kwak die daar moet zitten. De Kwak helaas niet gevonden maar wel mijn 

tweede Draaihals van dit jaar daar kort tp. Terwijl ik daar stond te kijken vloog er ook nog een Wielewaal prachtig over die zich goed liet 

bekijken in het zonnetje!  
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14:24 04-05-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Noorderheide een vrouwtje Paapje. Bij Leuvenumse bos 8 zingende Fluiters, een Zwarte specht en 2 Raven.  

17:41 03-05-2013 

Evert Meijer  

Vandaag mooi rondje gedaan, waarbij de wielen van m'n fiets ruim 100 km trouw rondjes hebben gedraaid. Slechts eenmaal begonnen ze te 

piepen, maar dat kwam door een jasbeschermer die los ging. Eerst bij de Ludgeruskerk gestopt, hier weinig bijzonders, wel m'n eerste 

Oeverzwaluwen. Vlak voor Elburg een zingde Sprinkhaanzanger en even verderop een zingende Braamsluiper. Bij de Elburgerbrug mooie groep 

Zwarte sterns en Visdiefjes foeragerend. Bij het eiland Eekt een zingende Nachtegaal, (ik was helemaal blij dat ik die niet gemist had), later 

op de dag nog minimaal 14 andere exemplaren gehoord, waarvan 3 fraai zingend gezien. Geweldige zangers! Verder op Eekt een zingende Grote 

karekiet.  

Bij de Oase 2 Kleine plevieren, 1 Fluiter en 2 Roodhalsfuten. Laatstgenoemde lieten zich na 4 keer alles afscannen pas vinden, maar daardoor 

niet minder leuk! 

Toen weer terug gefietst, nog gestopt bij Greppelveld maar veel verder dan Dodaars, Slobeend en Kleine plevier kwam ik niet. Hierna 

doorgegaan richting Harderwijk. Over de hele route dus verschrikkelijk veel gezang, waaronder Rietzangers, Kleine karekieten, Tuinfluiters, 

Braamsluipers, Zwartkoppen, Fitissen, Tjiftjaffen en Nachtegalen. Bij de Kievitslanden Huiszwaluwen, 4 Groenpootruiters en 6 Kluten. Bij Plan 

Roerdomp 2 zingende Sprinkhaanzangers, min. 10 Baardmannen, 2 zingende Nachtegalen en een overvliegende Boomvalk. Bij industrieterrein 

Lorenz groep van ca. 150 kokmeeuwen, afgezocht maar zat geen Zwartkopmeeuw tussen. Toen langs het Veluwemeer richting Polsmaten 

gefietst. Onderweg 10 Tapuiten en 2 Paapjes. Bij Polsmaten 10 Noordse en ongeveer evenveel Gele kwikken. Voor de hut liep een 

Groenpootruiter. Terug richting Elspeet langs Hulshorsterzand, hier roepende vrouw Kruisbek en even later zag ik ook een jong zitten/vliegen, 

het leek even of er voedseloverdracht plaatsvond (het jong bedelde iig) maar beide vogels vlogen dieper het bos in. Op de afgebrande 

heidestukjes (waar ze al niet goed voor zijn...) 10 Tapuiten. 

16:12 03-05-2013 

Frans Benschop  

vanmorgen bij Polsmaten nog een groep gele kwikstaart ( ca. 10), een groenpootruiter en een paartje bruine kiek. vrouwtje op de rug nog 

gevlekt, mannetje met grote tak, bij Zuiderzeeduintjes (Randmeerweg) 2 zingende nachtegalen, mooi in het zonnetje zittend, 2 zwartkop (m) , 

tjiftjaf, zanglijster (allen luid zingend) in de bloeiende sleedoornstruiken. 

In de berm Randmeerweg mijn eerste 4 oranjetipjes dit jaar, ook mooi om te zien.   

bij Bloemkampen langs fietspad o.a. paartje roodborsttapuit , ca .6 graspiepers en een grasmus.  

21:57 01-05-2013 

roel pannekoek  

Koninginnedag vroeg op voor een officieuze inventarisatieronde op het Beekhuizerzand. Ach ja, wat doe je ook anders op zo'n vrije dag... 

Resultaat territoria: 12 Gekraagde roodstaart, 15 Boomleeuwerik, 16 Boompieper, 7 Fitis, slechts 2 Roodborsttapuit, 1 Tapuit, 2 ! Bonte 

vliegenvanger, 1 Geelgors. 

Verder 1 Paapje, 2 Kruisbekken, 4 Putters, 1 Matkop, 1 Beflijster (1e winter) en het gewone spul. Opvallend veel Vinken. Niet één Tjiftjaf.  

20:41 01-05-2013 

Benno van den Hoek  

De volgende waarneming bereikte mij per mail: 

op 30 april een mooi mannetje Grauwe kiekendief jagend boven de Kievitslanden, waargenomen door ons lid Anne-Marie Klaassen en enkele 

andere vogelaars (en bevestigd met foto's).  

17:09 01-05-2013 

Lubbert Spaansen  

hier nog een foto van de sprinkhaanzanger 

 
17:08 01-05-2013 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even naar Harderbroek en daar kwam ik Peter Links tegen samen even ver op getrokken. Op terugweg vertelde ik over een geluid wat 

ik nog niet thuis kon brengen aangekomen hoorde ik het weer en jahoor heel mooi samen met peter vast kunnen leggen een sprinkhaanzanger. 

Verder nog even wat rond wezen loeren veel bever sporen in Harderbos en ook even de witoogeend waargenomen. Nog een aantal voor mijn 

lijstje, koekoek, kleine karrekiet, nachtegaal en groenpootruiter bij kievitslanden  

12:36 01-05-2013 

Martin Jansen  
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Vanochtend 07:30 - 09:30 uur Goorsluis - Veluwemeer. Vrijwel geen trek ondanks de goede wind, meest opvallende waren 4 Bosruiters. 

Rietland Drontermeer 1 IJsvogel, 1 man Paapje, 2 paar Bruine Kiek waarvan 1 paar slepend met nestmateriaal. Abberteiland 1 zingende Grote 

Karekiet, ook hier 1 man Paapje, 1 Zwarte Ruiter ri. NO, de lokale Raaf, 1 Visarend ter plaatse en uiteindelijk met vis het Abbertbos in.  

20:04 30-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Uddelderheegde 4 zingende Fluiters, hiervandaan ook een Koekoek gehoord. Vanmiddag bij Polsmaten 3 Noordse kwikstaarten 

in een groepje Gele kwikstaarten. Bij polder Hoophuizen een Koekoek en een Sprinkhaanzanger.  

12:21 30-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Goorsluis - Veluwemeer o.a. 1 Visarend, 1 Zwarte Ruiter, 1 Koekoek en 5 Raven overvliegend.  

22:58 29-04-2013 

Willy van Dijk  

27-04-2013 

Zaterdagmorgen Vreugderijkerwaard, o.a. 2 gele kwikstaarten in baltsvlucht, 1 bosruiter, 

Tapuit(m), veel balsende kluten op de zandplaat, nog weinig verstoring gelukkig door de werkzaamheden i.v.m.de uitbreiding van de nevengeul.  

19:11 29-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen nog een uurtje met Wolbert op telpost Kamperhoek gestaan, maar door de harde wind en (af en toe) regen was het al snel duidelijk 

dat het niet veel soeps was. 

Daarna een rondje om de Oostvaardersplassen gemaakt om heel gericht paadjes af te lopen op zoek naar Draaihals. Langs het pad naar 

vogelhut De Grauwe Gans o.a. enkele zingende Tuinfluiters en een mooi mannetje Gekraagde roodstaart. Langs het Julianapad (OV-dijk), waar ik 

in 2011 nog succes had, alleen een zingende Blauwborst. Langs het Verbindingspad bij Almere (3 dagen geleden nog Draaihals en gisteren nog 

Kwak!) o.a. Dodaars en zingende Sprinkhaanzanger. 

Langs het Trekvogelpad bij de Lepelaarplassen plotseling een heel spannend beest dat met een snelle vlucht een dicht braamstruweel in dook. 

Zag er erg goed uit, maar helaas niet teruggevonden. Op het natte Trekvogelveldje o.a. man Zomertaling, 2 Zwarte ruiters, een Bosruiter en 

een Blauwe kiek (vrouw). Bij het Jan v/d Bosch-pad meer Zwarte ruiters (min. 25), een Groenpootruiter, div. Bontjes en veel Bontbekken en 

heel verrassend een mooie zomerkleed Kanoet! Daar ook nog een late man Grote zaagbek. Vanaf de Kleine Praambult vooral veel Kluten. 

Daarna langs het Nuldernauw (Voorlanden) bij Zeewolde 4 mooie Zwartkopmeeuwen in een Kokmeeuwkolonie. In het gebiedje De Lepelaar 

(Harderbos) helaas geen Witoogeend meer, maar wel een biddende IJsvogel boven het water, die wegvloog met een vis. Het plasje langs de 

Strandgaperweg (Kievitslanden) bracht ons tenslotte nog Kluut, Bonte strandloper, Oeverloper en Waterral.  

16:52 28-04-2013 

Wim van den Bergh  

Gisteren op Welna enkele doortrekkende Barmsijzen .Vanaag ook weer enkele doortrekkers gehoord op Petrea Wapenveld.  

14:49 28-04-2013 

J. Vreekamp  

Vanmorgen bij Ooster-Mheen: Paapje, Koekoek, Grasmus, Tureluur en ook leuk 4 Oeverzwaluwen hielden de boerenzwaluwen gezelschap bij de 

duitsebrug. Killenbeek: Blauwborst, Grasmus, Paapje en Kleine bontespecht.  

14:07 28-04-2013 

Johan Hettema  

Bij Polsmaten zojuist een lepelaar; een 6-tal flamingo's aan einde van de strekdam:,niet vanaf de vogelhut, maar vanaf zeepad op verre afstand 

te zien. Aantal gele kwikken in grasveld.  

17:10 27-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vandaag weer eens een mooie ronde langs de randmeren gedaan. Allereerst bij de Ludgeruskerk, hier waren 4 Groenpootruiters aan het 

foerageren. Bij een weiland 4 Tapuiten (2m, 2v) en boven het Veluwemeer m'n eerste Gierzwaluwen. Vanaf de dijk een overvliegende Visarend 

en wat Gele kwikstaarten. Bij de Elburgerbrug een grote groep Zwarte sterns (zo'n 200). Hierna naar het Greppelveld gegaan, dit leverde 5 

Groenpootruiters, een Oeverloper, mannetje Zomertaling en een Bosruiter op. Bij het Drontermeer m'n eerste zingende Kleine karekiet en de 

2 Roodhalsfuten. Boven het Rietland was een paartje Bruine kiekendieven, het mannetje dook met iets het riet in. Hierna richting Nunspeet 

gegaan. Bij Polsmaten m'n 2e overvliegende Visarend voor vandaag en ook een overvliegende Zwarte ruiter. Als laatste even bij de duintjes 

geweest, hier waren 2 Nachtegalen aan het zingen.  

16:50 27-04-2013 

Frans Deuring  

Vanmiddag rond 16.00 uur in ieder geval een ijsvogel maar ik dacht zelfs twee gezien te hebben nabij de monding van de weibeek te Harderwijk  

12:04 27-04-2013 

Chris Herzog  

kletsend met Jan Nijendijk kwamen vanochtend 10.30 uur 2 Zwartkopmeeuwen overvliegen ri NO over de Natuurtuin Harderwijk/monding 

Weibeek.  

10:32 27-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen een fraai paartje Roodhalsfuut op het Drontermeer.  

21:23 26-04-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer erg veel Boeren- en Oeverzwaluwen, vooral in de baai bij Elburg en bij het eiland Eekt. Verder 2 Roodhalsfuut, 1 

Buidelmees. 

Elburgerbrug Veluwemeer ca. 250 Zwarte Stern. 

Greppelveld 4 Kemphaan, 4 Groenpootruiter en 1 Bosruiter.  

15:37 26-04-2013 

Theo Peters  

gisteren gekraagde roodstaart in mijn tuin 3382CG 66 putten  

10:46 26-04-2013 

Rob Compaijen  

Gisteravond, rond 21.45 uur, één roepende Porseleinhoen bij het rietveld.  

23:08 25-04-2013 

Willy van Dijk  

vanmiddag de braamsluiper in de groenstrook Mezenhof/Verlennde Kerkweg. 

vaste zomergast inmiddels.  
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22:12 25-04-2013 

Benno van den Hoek  

Op deze heerlijk stille avond 2 roepende Porseleinhoentjes bij het Rietveld. Om 21.20 uur begon de eerste te roepen en een kleine 10 min. later 

de ander. Dacht eerst dat het dezelfde was, maar daarna begonnen ze (op ruim 150 m. van elkaar) om beurten te roepen. 

 

Verder 2 gillende Waterrallen en o.a. 2 zingende Snorren, Blauwborst en het bekende rietspul. De 2 Ooievaars op het nest kregen onverwacht 

bezoek van een nogal opdringerige passant. De vogel vloog steeds dicht langs het nest, werd daarbij met luid geklepper afgeweerd en ging zelfs 

even in een boom zitten. Na een paar snelle achtervolgingen van, neem ik aan, het (nest-)mannetje taaide de vogel af.  

20:27 25-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij het Leuvenumse bos meerdere zingende Bonte vliegenvangers, een klein groepje Kepen en m'n eerste Fluiter van dit jaar.  

18:22 25-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag een roepende Koekoek bij Abberteiland. Verder enkele Gele kwikken en m'n eerste Boomvalk, strak overtrekkend richting NW. 

Vanaf het eiland minimaal 2 Nachtegalen zingend. Bij het Vossemeer o.a. div. Kluten en jagende Zwarte sterns. In het Roggebotveld een 

foeragerende Bosruiter en in het Roggebotzand een vrouw Zeearend die zich fraai liet zien. Daar ook een roepende Koekoek en boven het bos 

heel veel Gierzwaluwen (vele tientallen). In het Greppelveld o.a. een paartje Zomertaling en een Ooievaar.  

15:44 25-04-2013 

Frans Benschop  

vanmorgen bij Polsmaten een zingende Zwartkop(m), een kleine karekiet, luid zingend, 6 flamingo's (mix) en een groep kluten, fouragerend  

15:11 25-04-2013 

Ada en Chris Herzog  

Rietkraag Wolderwijd langs wijk Stadsweiden. 3 Kleine Karekieten. In de Diepegracht 3 m. en 2 v. Krooneend. 1 man en 1 vr. aten zelfs het door 

een oudere man met kleinkind verstrekt brood mee met de "wilde" eenden en Kokmeeuwen.  

14:20 25-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer - Korte Waarden o.a. 1 Purperreiger richting NO. 

Rondje Veluwemeer gaf 128 Krooneenden (95m/33v) en o.a. een Koekoek, 2 Lepelaars, 4 Groenpootruiters.  

21:39 24-04-2013 

Wouter van Heusden  

Vanochtend bij de monding van de Weibeek een Baardmannetje en een IJsvogel.  Boven het Wolderwijd ruim 100 Zwarte sterns. Vanmiddag in 

de tuin een Braamsluiper en in de lucht 2 Boomvalken die een Buizerd probeerden te verjagen.  

20:44 24-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanavond even gestopt langs de Zomerdijk, op weg naar Noordeinde. Ter hoogte van Abberteiland een Nachtegaal zingend aan de Flevo-oever. 

Door de wind slechts af en toe in flarden (maar duidelijk) hoorbaar. 

Vanmorgen langs de Hoekwant in Elburg m'n eerste Braamsluiper.  

13:59 24-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend een uurtje op de dijk bij de Goorsluis gestaan, Veluwemeer - Korte Waarden. Lijkt een goed trektelpunt te zijn, had in dat uurtje 

Bosruiter, Groenpootruiter (5), Zwarte Ruiter (3), Regenwulpen en Witgat. Ook Gras-, Boompiepers en Gele Kwikken lieten zicht stuwen tegen 

het Veluwemeer. Bij Noordermerkt - Drontermeer lijkt er minder stuwing te zijn,  veel steekt al voor dat punt over naar de Flevopolder o.a. bij 

de Elburgerbrug, de Strekdam en het eiland Eekt, wordt vervolgd! 

2e helft van de ochtend een rondje op het Hulshorsterzand gelopen voor o.a. 2 man Paapje, 5 Tapuiten, 1 Barmsijs, zingende Geelgors/Bonte 

Vliegenvanger/Gekraagde Roodstaarten etc 

13:08 24-04-2013 

roel pannekoek  

Dinsdagavond 24 april Hofweg Uddel e.o.: Appelvinken, Geelgorzen, Graspiepers, Roodborsttapuiten, Raaf, veel Zwarte kraaien, Grauwe ganzen, 

2 zingende Boomleeuweriken, 7 (zeven) zingende Veldlleuweriken (een nostalgische belevenis!), roepende Kerkuil, 3 roedels edelherten, w.o. een 

groep van 36 dieren. En.... waar het eigenlijk om te doen was: mijn 1e Nachtzwaluw.  

23:08 23-04-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag / vanavond Greppelveld 1 Geelpootmeeuw (2 kj), Abberteiland - Drontermeer 1 Sprinkhaanzanger, Rietland - Drontermeer 1 

Porseleinhoen.  

14:51 23-04-2013 

Frans Benschop  

bij Polsmaten nog steeds een groep (ca.10) Gele kwikstaarten, een Tapuit (vr.), ook nog steeds wat pijlstaarten , langs de Randmeerweg een 

zwartkop, en zowaar een Fazant (haan), noordelijk van Bloemkampen een Witgat, met veel lawaai opvliegend uit een slootje, zit vaak op deze 

plek, ook weer paartje Roodborsttapuiten en een Leeuwerik,zingend opstijgend.  

22:38 22-04-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer - Rietland 1 Porseleinhoen regelmatig roepend (vanaf het Kamperdijkje goed te horen). Verder 1 Purperreiger, 6 Grote 

Zilverreigers, 3 Snorren, 1 Ransuil jagend.  

21:40 22-04-2013 

Michiel de Vries  

Vanavond een groep krooneenden (3 man/1 vrouw) in de Diepe gracht ter hoogte van de Plantage in Harderwijk. Zaterdag 20 april 2 ooievaars 

overvliegend boven ons huis en een grasmus (vrouw) in de tuin.  

17:44 21-04-2013 

Ronald Huijssen  

Zaterdag 20-04 een fraaie beflijster man verblijvend in weiland langs de Bonte Poort ( Arkemheen. In de Putterpolder nog 4 kemphanen en een 

kemphennetje aanwezig.  

16:18 21-04-2013 

Johan Hettema  

Gisteren en vandaag bij Polsmaten een (geringde) buizerd die zich heel dicht laat benaderen; zit meestal in de bomen direkt bij de 

parkeerplaats, of iets verder in het weiland op stronk van wilg. Gisteren gele kwikstaarten in het weiland bij Polsmaten; 

langs het fietspad gr ganzen (deels met jongen) , brandganzen en nijlganzen. Vanmiddag boven de rietzoom een bruine kiekendief (m), 
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fouragerend en ineens het riet induikend. 

Veel kl karekieten gehoord.  

15:40 21-04-2013 

Martin Jansen  

In de vroege middag 2 uurtjes bij Drontermeer - Noordermerkt gestaan. Om 13:45 uur een Rode Wouw richting noordoost.  

13:31 21-04-2013 

Rob Compaijen  

Vanmorgen met Anne richting Noordeinde gefietst. Niet veel bijzonders, maar wel leuk vogelen met al dat zingende voorjaarsspul. Bij de 

Bolsmerksluis een zeer waarschijnlijk vrouwtje Rouwkwikstaart. Iets voorbij de picknickplaats een thermiekende Slechtvalk die na een tijdje 

doorvloog richting Oosterwolde. Daar ook een paar Baardmannen ter plaatse.  

11:55 21-04-2013 

Jan Janssen  

Op de kop van het strandeiland een groepje van ca. 15 zwarte sterns, prachtig gezicht. Daarnaast diverse visdiefjes, scholeksters en natuurlijk 

de nodige meeuwen, zwanen en ganzen. Misschien moet dit maar vogeleiland 2 ipv strandeiland worden :-).  

09:28 21-04-2013 

J. Vreekamp  

Plan roerdomp: nu koekoek tp bij hut  

21:14 20-04-2013 

Wouter van Heusden  

Vanmiddag een Boomvalk en een groep van een stuk of 20 'gierende' Gierzwaluwen over het huis.  

20:29 20-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen ook met Frans Deuring een eerste ronde langs de nestkasten van de Haere bij Doornspijk gelopen. Uiteraard de eerste mezen met 

eileg, maar tot onze verrassing ook al een volledig nest van een Bonte vliegenvanger. We hoorden daarvan ook minimaal 10 vogels in het gebied 

zingen. Daarnaast tenminste 3 zingende Gekraagde roodstaarten en een overvliegende Bruine kiekendief.  

20:26 20-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tijdens de 2e inv.ronde door het Rietveld Elburg weer veel nieuw gearriveerde zomergasten. I.t.t. de vorige keer waren de meeste 

rietsoorten nu wel te horen. Naast veel zingende Rietzanger en Rietgors hoorden en zagen we o.a. 4 Kleine karekieten, 9 zangposten van 

Blauwborst (net als in 2011!) en tenminste 3 Sprinkhaanzangers. Daarnaast uiteraard overal zingende Fitis, Zwartkop en een Grasmus, die kort 

zong maar even mooi te zien was. Verder o.a. 2 paar baltsende Bruine kiek, een man Krooneend, paartje Zomertaling en meerdere Gele kwikken. 

Boven de Oeverzwaluwbult de eerste paar Oevers en boven het Drontermeer enkele Visdieven. Langs de oever ook enkele Huiszwaluwen en de 

eerste Gierzwaluw, die mooi laag voor ons langs vloog.  

18:27 20-04-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur bij het Drontermeer - Noordermerkt gestaan: 

1 Zwarte Wouw mooi naar NO, langdurig kunnen zien. Verder 4 Ooievaar, 6 Zwarte stern, 1 Zwarte Ruiter, 1 Groenpootruiter richting NO. 

17:29 20-04-2013 

Lubbert Spaansen  

Vanmiddag even bij Lepelaar gewwest in harderbos voor de witoogeend die er mooi zat. Daarna ben ik nog even naar Harderbroek geweest en 

weer wat aan het lijstje kunnen toevoegen, grasmus, tuinfluiter, gele kwikstaart, rietzanger en bij Harderwijk Lorents een veldleeuwerik, 

Wilde graag de blauwborst en baarman even mooi platen maar daar was de wind te hard voor.  

16:33 20-04-2013 

Frans Benschop  

Vanmiddag rondje te voet Bloemkampen/Grote Weiland, langs wandelpad paartje Zwartkop,veel Fitis,  in weidegebied Tapuit, paartje 

Roodborsttapuit, her en der Graspiepers, Gele en wWitte Kwikstaart, een Torenvalk, een Buizerd en een Visarend, die pal over mij heenvloog 

met een grote vis als een torpedo in zijn klauwen, vloog van Veluwemeer naar Bloemkampen, w.s. om daar te gaan eten. Onder de Duitse Brug 

leek het wel een voliere door aldaar metselende Boerenzwaluwen.  

18:24 19-04-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 1 Visarend. 

Kamperdijkje bij Drontermeer op ondergelopen grasland 1 Zwarte Ruiter.  

22:29 18-04-2013 

Frans Benschop  

De door mij in onze tuin gespotte duif blijkt bij nader onderzoek een Palmtortel (escape) te zijn en geen zomertortel. Toch wel een mooi duifje 

om te zien. 

voor foto zie waarneming.nl  

15:49 18-04-2013 

Wolbert Hermus  

Afgelopen maandagavond bij polder oostermheen een vrouwtje Tapuit. Bij de Bloemenkampen 2 Beflijsters. Vanochtend in het Leuvenumse bos 

2 Vuurgoudhanen, zingende Bonte vliegenvanger en een Grote barmsijs optrekkend met 2 Sijzen. Bij het Hulshorsterzand een Tapuit en 5 

zingende Boomleeuweriken.  

08:58 18-04-2013 

Frans Benschop  

Vanuit de huiskamer kijkend zei mijn dochter: wat een leuke duif zit daar, bleek een zomertortel (juv.) te zijn, het is weer eens wat anders dan 

de houtduif, Turkse tortel en holenduiven van de winterperiode. Ook de nestelende koolmezen zijn vanuit ons huis weer goed waarneembaar  

19:38 17-04-2013 

Michiel de Vries  

Vandaag op de Stakenbergse Heide een koekoek gezien en gehoord. Maandagavond bij het nieuwe strandeiland in Harderwijk een grote groep 

zwarte sterns. Mijn schatting 30 a 40 stuks. Op het nieuwe gedeelte van het industrieterrein Lorentz een Oeverloper en een grote groep 

Oeverzwaluwen. Zondag nog een ooievaar boven de wijk Slingerbos.  

19:10 17-04-2013 

J. Vreekamp  

Prinsenkuil; nu bonte vliegervanger in broedbiotoop.  

12:58 17-04-2013 

Martin Jansen  

mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:robcompaijen@gmail.com
mailto:jmcw.janssen@solcon.nl
mailto:Info@mooirustig.nl
mailto:wouter.gonneke@planet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:lspaansen@hotmail.com
mailto:fa.benschop@chello.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:fa.benschop@chello.nl
http://vbwnoordveluwe.mygb.nl/?page=8##
mailto:whermus@live.nl
mailto:fa.benschop@chello.nl
mailto:michieldevries10@gmail.com
mailto:Info@mooirustig.nl


Zojuist Elburg - Brede Gang een Braamsluiper (mooi op tijd), boven de stad 2 Gierzwaluwen.  

11:29 17-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Noordermerkt-Drontermeer vrijwel geen zichtbare trek. Wel de lokale Raaf met voedsel richting Abbertbos. 

Rietland-Drontermeer territoriaal paar Grote Zilverreiger, 3 Raven overvliegend richting west, mijn eerste Kleine Karekiet en Grasmus voor dit 

jaar.  

18:16 16-04-2013 

Lubbert Spaansen  

Correctie de roodhalsfuten zijn dodaars.. hoe dom kan je zijn.. IK leer nog iedere dag bij Oeps.  

17:03 16-04-2013 

Wim Smit  

Vanmiddag Harderbroek/Plan Roerdomp bezocht. Vanuit de hut Zwarte Stern 15, Dwergmeeuw 5. Veel Oeverzwaluwen en Boerenzwaluw. Veel 

eenden w.o. een paartje Krooneend.  

16:12 16-04-2013 

Lubbert Spaansen  

Vandaag rondje Veluwemeer gedaan. Eerst Harderbroek niet veel bijzonders vooraan gekeken wat tjiftjafjes en rietgorzen, daarna door naar 

Roggebot bij de Arenden. Op grootte afstand 2 Zeearenden toen de bossen even in geweest en weer wat aan mijn lijstje toegevoegt, kleine en 

grote barmsijs, gekraagde roodstaart, later weer bij het water een visdief door richting elburg boven het riet bij jijkscherm elburg 2 

kiekendieven verder niets bijzonders, door naar het oude kerkje bij doornspijk hier even mooi de flamingo's kunnen bekijken die steeds aan 

het rondvliegen waren rond het kijkscherm, verder hier nog wat pijlstaarten , bruine kiekendief, wintertalingen, bergeenden en heel mooi net 

voor het scherm 2 roodhals futen drukdoende. Toch weer even een leuk dagje en wat nieuwe soorten voor mij.  

19:57 15-04-2013 

Jan Nijendijk  

19.45u. gierzwaluwen boven de Vogelwaard in Stadsweiden.  

19:10 15-04-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Roggebotveld 1 Purperreiger. 

Drontermeer 5 Zwarte Ruiters overvliegend laag over het water. 

Greppelveld 4 Groenpootruiters. 

Verder in de regio een baltsend paartje Roodhalsfuten in goed broedbiotoop!!! Kan zo ver ik weet het eerste regio en Gelderland broedgeval 

worden. 

18:08 15-04-2013 

Jan van Os  

Vanmiddag op de Zuiderzeestraatweg mijn eerste boerenzwaluw.  

19:28 14-04-2013 

Jan Nijendijk  

18.30u 3 gierzwaluwen boven de Schippersmeen in de wijk Stadsweiden!!!  

18:59 14-04-2013 

Chris en Ada Herzog  

Zojuist (18.40 uur) een Gierzwaluw boven ons huis (Stadsweiden Herderwijk). Vanmiddag ca. 6 Zwarte Sterns en 3 Visdieven t.h.v. Huize 

Randmeer, Wolderwijd, Harderwijk  

17:32 14-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna vele zingende Fitissen en Boompiepers. Tussendoor ook wat Geelgorzen en Roodborsttapuiten. In een 

Berkenlaantje was een mannetje Gekraagde roodstaart aan het zingen. Vanmiddag bij het Veluwemeer een groep van 67 Krooneenden 

(merendeel man) en 2 overvliegende Visdieven. Bij Polsmaten 4 Dwergmeeuwen overvliegend in zuidelijke richting. Ter plaatse o.a. 11 Kemphanen 

en 2 Kleine plevieren.  

14:37 14-04-2013 

Theo  

Vandaag 'mijn' eerste Fitis van het jaar in de tuin  

13:43 14-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Noordermerkt-Drontermeer van 07:30 uur tot ca. 12:30 uur 2 Purperreigers, 3 Visarenden, 21 Regenwulpen, 1 Zwarte Ruiter, 1 

Groenpootruiter, 4 Witgat, ca. 10 Visdief overtrekkend. Verder ter plaatse 1 Rietzanger, 1 Snor, 2 Blauwborsten, 1 Roodborsttapuit en 2 paar 

Bruine kiek (1 man regelmatig met nestmateriaal. Tijdens een regenbuitje kort een uitstapje naar de Strekdam, daar veel zingende Fitissen 

(10+), ca 20 Gele Kwikstaart. 3 Beflijster (2m/1v), in de baai nog 5 Grote Zaagbekken.  Bij het industrieterrein 19 bezette nesten van Blauwe 

reigers in de kolonie. Greppelveld omstreeks 12:45 uur 1 Tapuit, 1 Oeverloper (mijn vroegste ooit), 1 Bonte Strandloper, 1 Kleine Plevier.  

11:58 14-04-2013 

roel pannekoek  

Zaterdagmiddag 13/4 twee Oeverzwaluwen bij het gronddepot op 'bedrijventerrein' Lorentz III bij Hierden.  

10:43 14-04-2013 

ruud weenink  

Vanmorgen een rondje gefietst door de Putterpolder en over het dijkje weer terug naar Nulde, Harderwijk. Veel grutto's, 

tureluurs,scholeksters, kieviten, ca. 40 kemphanen, zomertalingen, wintertalingen, krooneenden, slobeenden, pijlstaarten, tafeleenden, 

krakeenden, bergeenden, brandganzen, en een canadese gans, nijlganzen, indische ganzen, 

grauwe ganzen. Bij strand Nulde noord een ijsvogel en in Ermelo (Julianalaan) een paartje appelvinken.  

20:24 13-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met zo'n 35 personen de gezamenlijke excursie van de 4 regionale natuurverenigingen gelopen (KNNV NW-Veluwe, IVN's Nijkerk 

en Nunspeet en onze VBW). Ca. 2/3 ging mee met de vogelexcursie en de rest ging voor de planten en insectenwandeling. Vanaf landgoed de 

Essenburgh naar de Beekweg gelopen en onderweg o.a. 2 Houtsnippen, vele Tjiftjaffen en één Fitis (door enkele mensen even gehoord). Langs 

de Beekweg veel Kramsvogel en Koperwiek nog (goed gezocht naar Beflijster). Daar ook een Tapuit. Onderweg op 2 plaatsen een Zwartkop, 

maar nog steeds niet zingend. Nabij het vlonderpad naar de Munnekesteeg o.a. 2 Boompiepers en een vrouw Blauwe kiek. Vanaf de 

Munnekesteeg naar de Veluwemeerkust, met veel trekkende Boerenzwaluwen, een paartje Roodborsttapuit, een Grote zilverreiger en nog een 

Tapuit. Verder de gewone soorten voor dit gebied, maar zeker een geslaagde ochtend die navolging verdiend in gezamenlijk verband!  

20:20 13-04-2013 
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Wouter van Heusden  

Half uurtje geleden een Gierzwaluw over het huis!  

16:07 13-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend vanaf het strandje bij de Elburgerbrug een gemengde groep zwaluwen met meerdere Oeverzwaluwen en een Huiszwaluw, hier ook 

een jagende Zwarte stern. Bij Plan Roerdomp in het bosje meerdere zingende Fitissen en een Zwartkop. Terwijl ik richting de hut liep vloog er 

een Visarend over, richting NW. Vanuit de hut 2 Blauwborst en vanuit verschillende stukken riet het gepingel van Baardmannen.  

14:20 13-04-2013 

Frans Benschop  

bij Polsmaten vanmiddag de eerste paren Grauwe ganzen met jongen gezien, bij het kijkscherm ook een Zwarte roodstaart (vr) en langs het 

Zeepad tientallen Graspiepers  

08:47 13-04-2013 

J. Vreekamp  

Plan roerdomp: nu roerdomp naast hut. Verder bij hut blauwborst, baardman. En mijn eerste boertje!  

16:57 12-04-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 3 Dwergmeeuw en 6 Zwarte Stern. 

Harderbos in plas zuid van de Karekietweg een man Witoogeend, ca. 15 appelvinken en een zingende Vuurgoudhaan.  

16:08 11-04-2013 

Bennie van den Brink  

Een man beflijster in Noordeinde. 

Wat betreft velduilen: nog een  waarneming samen met Jan Klein van een vliegend exemplaar Polder Oldebroek, noord van Zuideinde op 20 

maart jl. 

21:24 10-04-2013 

Martin Jansen  

In de namiddag een Visarend, Drontermeer - Eiland Reve.  

20:17 09-04-2013 

Martin Jansen  

Vanavond een mannetje Topper bij de Elburgerbrug op het Veluwemeer. Zeldzame soort voor de Veluwerandmeren!  

19:14 09-04-2013 

Benno van den Hoek  

Zojuist nog enige tijd gezocht naar de Velduilen, maar ook nu niet gevonden. Voor m'n gevoel alle paaltjes en hobbeltjes wel afgezocht, maar 

voor het zelfde geld vliegen ze even naar elders om te jagen of zitten ze met prooi ergens verscholen in een slootwal. Zal me dus niet verbazen 

als ze straks of morgen gewoon weer opduiken. 

In een weiland wel een mooie groep van 22 Kemphanen, waarvan sommige al fraai op kleur begonnen te komen. Daarnaast in een ander weiland 

70 Goudplevieren, een Tapuit en langs de Oude Zeeweg een vrouwtje Roodborsttapuit.  

18:12 09-04-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteravond achter Doornspijk tegen 20:20 uur eerste Velduil gezien, na een belletje stond Evert snel naast me. De Velduil mooi kunnen zien, 

maar verdween richting de kust. Evert ging hier achteraan. Een paar minuten nadat Evert weg was, zag ik ineens de 2e Velduil vliegen. Deze 

helaas weer snel uit het oog verloren. 

Verder bij een nieuw aangelegde plas/dras 45 foeragerende Watersnippen.  

15:39 09-04-2013 

Evert Meijer  

Gisteravond naar de Velduilen geweest. Met dank aan Wolbert een half uur voor de schemering deze soort op m'n levenslijst bij mogen 

schrijven. Fraai jagend, zoals een uil betaamd.  

Vanochtend op weg naar school langs de Hoge Duvel een zingende boomleeuwerik en vlak buiten Apeldoorn m'n eerste 2 boerenzwaluwen.  

Vanmiddag mooi dichtbij een roffelende en roepende Zwarte specht in een beuk. Ook m'n eerste Tjiftjaf. Verder grote groepen sijsjes en 

vinken met enkele kepen (laatsten heel de winter afwezig!?)  

21:10 08-04-2013 

Ada en Chris Herzog  

Vanmorgen op het gazon van Huize Randmeer in Harderwijk aan de Wolderwijdzijde een Grote Gele Kwik. Naast enkele eenzaam 

langstrekkende Boerenzwaluwen ook een gemengde groep van Boertjes en Oeverzwaluwen (totaal aantal vogels ca.30).  

17:11 08-04-2013 

Frans Benschop  

vanmorgen bij Polsmaten ca. 70 krooneenden, midden op Veluwemeer. op het grasveld ca. 40 graspiepers. verder o.a. nog wat pijlstaarten, 

brilduikers, smienten, grutto's.  

bij de Duitse brug/monding Hierdense beek een witgat , paar tureluurs, paartje roodborsttapuiten en nog een weiland vol goudplevieren, 

waarvan een aantal in zomerkleed  

08:40 08-04-2013 

Pascal Wink  

Gisteren op Kamperhoek gestaan. Weinig krenten (twee Smellekens,Visarend en Rosse Grutto) maar wel grote aantallen. Met name Kolgans, 

Kokmeeuw en Spreeuw deden het erg goed.  

 

Voor de volledige telling zie:  

21:38 07-04-2013 

Martin Jansen  

De 2 Velduilen vanavond nog aanwezig, 1 nabij Achterwegje, de ander meer richting Doornspijk.  

16:41 07-04-2013 

Chris en Ada Herzog  

Vanmiddag in de achtertuin (Stadsweiden, Harderwijk) genietend van de zon en een Palmke, twee Zwartkopmeeuwen richting NO en 2 Lepelaars 

ri. N. Verder een gestage stroom Zilver- en Stormmeeuwen ( alleen of in losse groepjes), groepen Spreeuwen, Houtduiven, Kieviten etc.  

16:30 07-04-2013 

Martin Jansen  
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In de vroege middag 2 uurtjes bij Noordermerkt-Drontermeer gestaan: 

O.a. 8 Boerenzwaluw, 2 Zwartkopmeeuw, 6 Regenwulp, 1 Groenpootruiter, 3 Wilde zwaan, 2 Krooneend, alles richting NO. Ter plaatse een 

zingende Blauwborst. 

Bij het Greppelveld 1 Zwarte Ruiter, 1 Kleine Plevier, 1 Waterpieper (zomerkleed).  

13:44 07-04-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de middag helaas geen Velduilen meer kunnen vinden 'achter Doornspijk'. Maar het rondritje was niet voor niets, want langs 

het Achterwegje vloog prachtig mijn eerste Boerenzwaluw langs!  

21:01 06-04-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Veluwemeerkust-Oude Zeeweg 2 jagende Velduilen.  

18:00 06-04-2013 

Wim Smit  

Vanmiddag het Harderbroek/Plan Roerdomp bezocht. Bij het hek zong een Blauwborst. 

Boven het water voor de hut vlogen een Boerenzwaluw en enkele Oeverzwaluwen. Zomertaling,2ex, waren ook aanwezig. Verder op het water- 

Pijlstaart,Slobeend, Krakeend,Kuifeend, Nonnetje 10ex, Wintertaling, Gr.Zilverreiger 2ex. Rond de hut Baardman 10ex, Graspieper 

3ex,Rietgors 6ex.  

11:35 06-04-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen de 1e inventarisatieronde door het Rietveld Elburg gelopen, samen met 4 andere tellers. Zoals verwacht minder zangactiviteit dan 

normaal rond deze tijd en bij de beginronde van 2011 (9 april). Nu vooral veel zingende Rietgorzen, meerdere duidelijk zingende Tjiftjaffen en 

de eerste zingende Blauwborst. Een leuke verrassing, die zich ook nog even mooi liet zien. Maar alles is duidelijk later dan in 2011, toen we 

overal zingende Fitissen hadden, maar ook de eerste Rietzangers, Kleine karekieten, Zwartkop, Sprinkhaanzanger en Snor. Die komen vast wel 

bij de volgende ronde op 20 april. 

 

Leuk waren verder de 2 (territoriale!) IJsvogels, enkele (passerende) Grote zilverreigers, 2 Bruine kiekendieven, 1 Dodaars en een roepende 

Waterral. Ook zaten er op het paalnest, aan de rand van het gebied, 2 Ooievaars. Deze vlogen later richting Drontermeer weg. Al met al een 

geslaagde start van dit inventarisatieseizoen. 

22:23 04-04-2013 

GJ van Dijk  

Als ik naar je foto kijk ga ik voor de zomertaling Evert.  

22:15 04-04-2013 

Gj van Dijk  

eerst boerenzwaluw.....brrrr  

22:01 03-04-2013 

G J van Dijk  

vandaag de eerste tapuit gezien  

21:10 01-04-2013 

Evert Meijer  

Vanochtend vanuit de tuin 7 kleine mantelmeeuwen, 1 raaf, 7 aalscholvers en diverse buizerds overvliegend. Vanmiddag op de hei 1 man blauwe 

kiekendief, 1 havik, 1 torenvalk, veel buizerds en een man pijlstaart op een vennetje! Verder nog een vos. 

 

De zomertaling van Staverden lijkt meer te neigen naar een vrouwtje blauwvleugeltaling, escape is dan natuurlijk niet uitgesloten en lijkt me 

vrij voor de hand liggend,  hoewel zij vrij schuw was. Hoop van de week zelf nog eens te gaan zoeken.  

20:47 01-04-2013 

Jenneke Kamphuis  

Vanavond iets ten noorden van Veessen langs de IJsseldijk een groep kramsvogels zeker meer dan duizend.  

19:38 01-04-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Landgoed Welna op twee plekken een roepende Zwarte specht. Bij de heide 3 zingende Geelgorzen, zingende Boomleeuwerik en 

2 of 3 Roodborsttapuiten. Vanmiddag op de plaat van het Vossemeer 53 Kluten. Hierna het Roggebotzand in gegaan, al snel het nest van de 

Zeearend gevonden. Het vrouwtje zat rustig naast het nest. Onderweg dan toch m'n eerste zingende Tjiftjaf, vorig jaar had ik m'n 1e op 15-

03. Bij het Roggebotveld 1 Kleine Plevier, 2 Lepelaars, 5 Zomertalingen (3m, 2v) en een voorbij vliegende Roerdomp!  

18:23 01-04-2013 

Benno van den Hoek  

In de hoop eindelijk wat eerste voorjaarszangers te horen, vanmiddag op de fiets langs het Veluwemeer (van Elburgerbrug tot aan De Klink) en 

Drontermeer (omg. Strekdam en Rietveld). Bij het Spijkstrand 4-5 Tjiftjaffen, foeragerend in de struiken langs het fietspad, waarvan 1 kort 

roepend. Op de Strekdam ook eentje voorzichtig roepend, maar nog steeds nergens zingend! Afgelopen jaren eerste zingende Tjiftjaf altijd al 

voor 15 maart. Ze zitten er dus wel, maar zijn duidelijk nog niet in voorjaarstemming. 

 

Voor het Veluws Strandbad nog steeds de bekende aantallen Flamingo's. Nabij De Klink een voorbij vliegende Lepelaar en op de punt van de 

Strekdam een Grote zilverreiger. Langs de Kamperdijk ook een Grote zillie en ook een man Roodborsttapuit op een draad. Bij het Rietveld ook 

nog steeds doodse stilte...  

14:41 01-04-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend bossen aan weerszijden van de Amersfoortse weg 2 Middelste Bonte spechten, 1 op een nieuwe plek. Verder eindelijk ook wat 

activiteit bij Kleine bonte spechten (3 roepend). Nabij de Asselsche heide een groep van 6 Raven overvliegend (draaiend op thermiek, veel 

roepend). Op 2 plaatsen Kruisbekken. 

Totaal aantal territoria Middelste Bonte specht op de Veluwe ten noorden van de A1 is 15 geworden. Het overgrote deel zit in parkachtig 

landschap (11), de rest (4) in stokoude eikenbossen (kiemdatum ruim voor 1900) met open plekken door omgevallen bomen.  

11:03 01-04-2013 

Gert de Vos  

Vosbergen Heerde, de middelste bonte specht gelokaliseerd. Territorium gedrag.  

18:41 31-03-2013 

Frans Deuring  

Vanmiddag rond 15.30 uur een ijsvogel bij de monding van de Weibeek  
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17:31 31-03-2013 

Wolbert Hermus  

In het meest zuidoostelijke puntje van ons waarnemingsgebied, de Bolwerksweiden nabij Deventer,  heb ik vanmiddag 2 Patrijzen gezien. Ik 

heb ze goed kunnen bekijken, terwijl ze aan het foerageren waren in een maïsakker.  

17:41 30-03-2013 

Louw den Besten  

vanmiddag ongeveer 16.00 uur, steenuil, begin Oude Molenweg Nunspeet. zittend. kon hem/haar mooi bekijken tot een meter of 7.  

14:46 30-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend rondom de golfbaan bij Hoog Soeren 3 Middelste Bonte spechten, allen territoriaal. Verder Groene specht, vrouw Zwarte specht 

en een groepje van ca. 10 Geelgorzen op een akker.  

21:13 26-03-2013 

Evert Meijer  

Vanmiddag naar Staverden om gebiedsfoto's te maken. Bij het kasteel zwom een iets kleiner eendje dan de ook aanwezige wilde eenden. M'n 

gevoel zei zomertaling vrouwtje, maar de locatie zorgde ervoor dat ik mezelf niet goed kon overtuigen. Aan de hand van de foto's kan ik er 

echter weinig anders van maken...: 

 

 
15:46 26-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend vroeg verrast door een zingende Boomleeuwerik boven het maïsveld van de buren, ongeveer een kwartier horen zingen.  

Vandaag bij Staverden een foeragerende man Grote gele kwikstaart. Bij Groevenbeek na enig zoeken een Middelste bonte specht, stilzwijgend 

aan het foerageren op een Eikenboom. Bij Delta Schuitenbeek o.a. Kemphaan, overvliegende Grutto's en m'n eerste Kleine mantelmeeuw. Bij 

Harderbroek een aantal foeragerende Tjiftjaffen en vanuit de nieuwe hut grote groep Pijlstaarten, Slobeenden, wat Wintertalingen en een 

tweetal Zomertalingen. 

21:55 25-03-2013 

Wouter van Heusden  

Gisteren één Middelste bonte specht in Oud Groevenbeek.  

Laatste dagen regelmatig een mannetje Sperwer in de tuin (Beneluxlaan, Harderwijk); hij heeft in ieder geval een Sijsje en een Groenling te 

pakken gehad, maar ook vaak misgegrepen. 's Ochtends bij het station Harderwijk heb ik hem al enkele keren gehoord in de bomen bij het oude 

kazerneterrein (evenals vorig jaar). 

Vanochtend vroeg zag ik vanuit de trein net voordat deze station Nijkerk binnen reed langs een beekje 6 kleumende Grote zilverreigers staan.  

13:01 25-03-2013 

johan nienkemper  

Gezien op 25 maart 2013 om 12.30 uur een Wouw (zwart of grijs) boven de bossen van 'sHeerenlo vanuit mijn app. aan de Salenteinerhout.  

15:22 24-03-2013 

Wolbert Hermus  

Geïnspireerd door het stukje van Rein in de Anser vanochtend een tijdje gevogeld vanuit de tuin.  Opvallend was de trek van Kieviten, in totaal 

zo'n 130 over zien vliegen richting ZO. Ook vloog er een Raaf over met voedsel in de snavel. Ter plaatse o.a. een groepje van 8 Sijzen en een 

vijftal Kruisbekken.  

16:28 23-03-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

link naar foto was niet gelukt, zie mijn website www.natuurplaat.nl  

16:26 23-03-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

 
Parende flamingo's in Elburg...  

20:32 22-03-2013 

Gerard van Dijk  
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Gruttoslaapplaatstelling Delta Schuitenbeek-west 

Vr. 22/3/2013 18.35-19.15 uur. Ijzig koud met harde oostenwind kracht 4-5. 

De waterstand was zodanig hoog dat er geen banken droog lagen en zelfs geen ondiepten bruikbaar waren voor steltlopers. Langdurig vlogen ca 

100 en later tientallen grutto's rond boven het water; enkele malen probeerden ze te landen. Maximaal 9 grutto's tegelijk zwommen (dan met 

de staart relatief opgericht). 

Vanaf ca 18.45 h  landend op de rotsblokken die DS-west (half-open) afsluiten.   

Om 18.45 h  ca 50 grutto's op de rotsen en 55 rondvliegend;  17 scholeksters op de rotsen.  

18.52 h  67 grutto's op de rotsen en 35 rondvliegend (en 3 zwemmend) 

18.55 h  97 op de rotsen; kort daarna  85 + ca 25 rondvliegend. 

Om 19.10 ca 75 op de rotsen alleen nog (en 16 scholeksters).  

De rest is vermoedelijk doorgevlogen naar DS-oost. Vertrek 19.15 h.  

08:19 22-03-2013 

Lubbert Spaansen  

Weilandjes oostermheen Hierden worden weer aardig bezocht, Tureluurs, Goudplevieren, Tientallen kwikstaarten, bontbek en kleine plevieren, 

graspiepers, rietgorsjes, en wat overvliegende grutto's  

17:56 21-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in buitengebied van Hulshorst m'n eerste Zwarte roodstaart en vanmiddag bij Polder Hoophuizen man en vrouw Roodborsttapuit.  

14:31 20-03-2013 

Frans Benschop  

vanmiddag vliegend boven rietkraag Polsmaten bruine kiek (m), verder in groep brandganzen en canadese ganzen een vreemdeling : keizergans 

(anser canagicus), is de laatste jaren wel vaker ter plaatse. ook nog nonnetjes en brilduikers bij het kijkscherm, in de sloot  

16:37 19-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Kroondomein 2 Middelste bonte spechten (bekende territoria), 1 Kleine Bonte roepend, 1 Raaf (bekend territorium) en op 2 

plaatsen Kruisbekken. Bij de Aardhuisweg boven de heide 1 man Blauwe Kiekendief.  

16:35 19-03-2013 

Jan Nijendijk  

Bij het Rietgorsstrand in de rietkraag 2 roodborsttapuiten, kuifeenden, putters, grote bonte specht, 6 wintertalingen(2vr. 4mn.)  

16:32 18-03-2013 

Jan Nijendijk  

Rondje Putterpolder en Arkemheen. wintertalingen en ijsvogel(in de Schuitebeek bij Arlesteeg), brandganzen, kolganzen(van beiden veel), 

dodaars, smienten, grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters, lepelaars, grauweganzen, kuifeenden, krakeenden, futen.  

16:15 18-03-2013 

Martin Jansen  

Gisteren Landgoed Zwaluwenburg 1 Groene Specht. 

Vanochtend Wieselse veld bij Wenum-Wiesel 1 Groene Specht en 1 Kleine Bonte Specht. 

Paleispark Het Loo maar liefst 4 territoria Middelste Bonte Specht!! Eerst 1 paartje, later een losse baltsend (bij de vijvers aan de NO kant), 

later opnieuw een paar en bij het hertenpark een losse roepend. De meeste vogels lieten zich fantastisch zien, mooi dichtbij. Verder minimaal 2 

Kraanvogels over naar noord (alleen gehoord, kon ze vanuit het bos niet zien), 1 Kleine Bonte Specht, 1 Groene Specht, 1 Zwarte Specht en op 3 

plekken Goudvinken. Totaal aantal territoria Middelste Bonte specht nu 12.  

15:30 18-03-2013 

Ronald Huijssen  

Vanmorgen in Arkemheen / Putterpolder, 6 lepelaars, paartje roodborsttapuiten en een (niet zingende) tjiftjaf.  

09:35 13-03-2013 

Jan Janssen  

Geen spectaculaire soort, wel opvallende gebeurtenis: vanochtend maakte een stormmeeuw een soort van noodlanding in onze tuin (Beneluxlaan, 

Harderwijk). Kwam zo ongeveer letterlijk uit de lucht vallen, bleef vervolgens midden op het gazon een tijdje zitten. Na enkele mislukte 

pogingen om weer op te vliegen lukte het uiteindelijk en verdween hij uit het zicht. In elk geval nieuwe tuinsoort! 

17:25 12-03-2013 

Lubbert Spaansen  

Vanmiddag richting Oostermheen kwam ik Wolbert tegen Ik had een waarneming dichtbij gezien van kraanvogels. Al snel besloten we even die 

richting op te gaan en ja hoor ze stonden er nog. Ik ff een paar kiekjes gemaakt maar thuis gekomen was het niet al te best ???? Zal wel met 

instellingen te maken hebben(hoop ik maar) Dus ik dacht ga nog ff terug om 16:00 aangekomen om 16:10 waren ze weg helaas. Ik denk nou rij 

voor de gein ff tussen de weilanden door of ze niet toevallig ergens anders in de buurt zitten. En tot mijn geluk vind ik ze aan de Mosselweg 
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yee hah hierbij een wel gelukt plaatje. 

 
16:18 12-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag samen met Lubbert Spaansen naar 5 Kraanvogels staan kijken. Deze waren rustig aan het foerageren op een weiland aan de 

Sternweg bij Zeewolde.  

20:11 11-03-2013 

Evert Meijer  

Ook ik heb gelukkig toch nog wat mee mogen maken van de Kraanvogeltrek, nadat ik ze afgelopen week allemaal had gemist, had ik m'n hoop 

opgegeven om ze dit voorjaar nog te zien. Maar toen ik gisterochtend de keukendeur opendeed werd ik gelijk verwelkomd door een koor van 

roepende Kraanvogels. Weg slaperigheid! ;) Een groep van 47 kwam erg laag récht aanvliegen, de groep zwenkte gedeeltelijk boven mij  van oost 

naar noord, later vormden ze weer één groep. Echt fantastisch!!  

18:47 11-03-2013 

Jan Nijendijk  

vanmiddag rondje Putterpolder, Arkemheen, Eempolder gedaan. 

brandganzen(vele duizenden), kolganzen, grauwe ganzen, grutto's, kieviten, scholeksters, smienten, kuifeenden, krakeenden, futen, 

wintertalingen, bergeenden, nonnetjes, grote zilverreigers. De brandganzen waren zeer massaal aanwezig in alle 3 polders.  

17:43 10-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag rond 16.50 ook nog 3 Kraanvogels boven Leuvenhorst / Hulshorsterzand. Vanochtend bij Renteloos voorschotbos 3 Kruisbekken; 2 

rondvliegend en 1 man foeragerend op Lariks.  

16:06 10-03-2013 

Lubbert Spaansen  

Rond 13:30 5 overvliegende kraanvogels Hierden eindelijk al dagen in de gaten aan het houden. ook richting noord oost. Verder vandaag eerste 

bontbekplevieren aantal goudplevieren, rietgorsen, scholeksters, polsmaten ongeveer 30 pijlstaarten, even naar Staverden geweest voor Mibo 

niet gezien of gehoord.  

13:49 10-03-2013 

Wolbert Hermus  

Nu net 4 Kraanvogels vanuit huis gezien, vlogen richting NO.  

09:50 10-03-2013 

Ronald Huijssen  

Opnieuw ( 8.55 u) 33 Kraanvogels laag en luidroepend boven bebouwde van Nijkerk.  Ze waren eerder bezig in de omgeving te zoeken dan dat ik 

het trekgedrag vond. Ik sluit niet uit dat de groep van circa 80 die gisteren over m´n huis kwam hier in de buurt , Arkemheen e o , heeft 

overnacht. De 33 zijn er mogelijk een deel van.  Misschien worden sommige van de kranen die deze week zijn overgekomen nu door het koufront 

in NL afgeremd.  

22:33 09-03-2013 

Gerard van Dijk  

Zaterdag 9/3/2013, ca 17-18 uur Nuldernauw, Delta S. west en Putter polder 

In Nijkerkse deel van Nuldernauw, het luwe stuk tussen Zeedijk, N301 en Delta S. naar schatting ca 3000 (of meer)smienten. een grote 

dichtheid tot in de uiterste ZW-hoek; voor voetgangers (meer dan hoofd boven dijk) vluchtgedrag (opvliegen en verderop neerstrijken), een 

van de effecten die we vrezen als er jaarrond bewoning op Hulckestein zou komen (vanaf 2014 gereconstrueerd). 

Delta Schuitenbeek west: 17.50 uur ruwweg 150 grutto's rondvliegend. Sovon-telling dit jaar op en romnd 23/3; hopelijk is de slaapplaats dan 

nog niet onder hoog water verdwenen. 
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Putter polder, 'SBB-strook'tussen Arler steeg en Zeedijk ca 650 brandganzen (hele polder ca 700; normaal aantal, tegen een uitschieter van 

1800 op 4/3 jl.; bij Oldenaller nu niets)  

16:33 09-03-2013 

Ronald Huijssen  

Circa 80 kraanvogels over Nijkerk (huis) 15.50 u vandaag weer terugvliegend naar het zuiden.  

09:39 09-03-2013 

Wolbert Hermus  

Gisteren bij sHeerenloo een Groene specht en een drietal Appelvinken, foeragerend op het gras.  

15:36 08-03-2013 

Frans Benschop  

Boven bebouwde kom Nunspeet ooievaar overvliegend ri.Doornspijk, vanmiddag op zandplaat Polsmaten o.a. 2 tureluurs, 2 bontbekplevieren , 

bonte strandloper, wat kieviten, in groepjes aanvliegend, 30 wintertaling, 30 pijlstaarten, in weilanden nog grote groepen brand- en kolganzen.  

14:31 08-03-2013 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen Petrea (noordzijde) : Havik (man) Hoge berg.Hier ook overvliegende Kruisbek Verderop Barmsijs 5 ex.Zingende Matkop. Verderop 

weer Kruisbek. Evenals Bijennest in holte van Zomereik. (Enkele vliegende bijen rond vlieggat en dode bijen onder vlieggat)  

13:58 08-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Landgoed Staverden 2 Middelste Bonte Spechten (territoria liggen ongeveer gelijk aan vorig jaar) en een Groene Specht. 

Leuvenum een Vuurgoudhaantje. Op Oud Groevenbeek zijn de Mibo's weer opgelost in het niets. In februari zijn ze daar vrij makkelijk, maar in 

maart zie je er vrijwel niets van terug.  

13:21 08-03-2013 

Pascal Wink  

De URL is niet zichtbaar. Dan maar even zo: 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/74209347 

13:19 08-03-2013 

Pascal Wink  

Waarneming van mogelijke Grote Kruisbekken in het Speulderbos. 

 

 

 

Helaas vervaagd dus geen details. 

 

Groet, 

Pascal  

11:43 08-03-2013 

Lubbert Spaansen  

Op werk vannacht een bosuil horen roepen achter de Beyaerd in Hulshorst, Nu dus 3 soorten rond om mijn werk ieder jaar dus een Kerkuil en 

Steenuil op terrein. vanochtend net voor ik wegging op bekende plekje langs eikenlaantje op mijn werk weer de groene specht al roepend. Aan 

Oostermheenweg Hierden weer de eerste graspiepers en een kleine plevier.  

21:48 07-03-2013 

Gerard van Dijk  

's Graveland: nu weer 3 ooievaars (na gisteren 5 bij Nijkerk)  

18:24 07-03-2013 

J. Vreekamp  

Vanmiddag net na de middag 8 Pestvogels in de Maten.   

17:05 07-03-2013 

Evert Meijer  

Vanmiddag uit school naar het groepje van 8 Pestvogels in Apeldoorn geweest. Lieten zich geweldig mooi zien! Weinig bessen in de buurt, maar 

dat maakt het zoeken wat makkelijker... Op weg naar huis een zingende Grote lijster en maar liefst op 7 plekken groepjes zingende Sijzen.  

16:19 07-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend 2 nieuwe territoria Middelste Bonte Specht. 

1 gaaiende man op de golfbaan bij Hoog-Soeren, liet zich fantastisch zien. Het 2e territorium was een prachtig paartje in de bossen van het 

Kroondomein nabij Hoog-Soeren. Vorig jaar had ik deze bossen ook uitgekamt, toen geen Mibo's gevonden... 

Tot heden 7 territoria kunnen traceren. Verder 2 Groene- en 2 Zwarten spechten. Asselsche heide 1 jagende man Blauwe kiekendief, 2 

Ooievaars richting oost en volop zingende Veldleeuwerikken.  

21:40 06-03-2013 

Gerard van Dijk  

Vandaag 6/3/2013    

5 ooievaars nabij Spochthoornse weg onder Nijkerk (nabij gemeentegrens met Putten). 

 

In ons stadstuintje al weken 1-3 putters op zaden van teunisbloem; ook kruipend over de grond om gevallen zaden te zoeken.  

19:40 06-03-2013 

Martin Jansen  

Lubbert, rechts grijs (metaal) zou Polen betekenen. 

Geringde Zeearenden hebben aan de rechterpoot een ring met een landcode (kleur), aan de linkerpoot een code/kleur voor het jaar. 

Zo worden Nederlandse vogels rechts oranje geringd en bijvoorbeeld een vogel uit 2011 heeft een linkerring rood/zwart. 

Vanochtend Kroondomein bossen noord en zuid van de Aardhuisweg 3 Zwarte spechten, 1 paartje Raaf (op vaste locatie), 1 Kleine Bonte specht, 

2 Grote Barmsijzen in een grote groep Sijzen, 7 Geelgorzen (1 zingend), 4 Boomleeuwerik.  

18:54 05-03-2013 

Lubbert Spaansen  
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Martin, Vogel heeft 2 grijs kleurige ringen volgens mij, kan ze helaas niet aflezen;( Hoe oud zou deze vogel dan zijn volgens jou? En jij enig idee 

waar deze vandaan komt? 

Hier nog de ingevoerde waarneming.waarneming.nl  

18:48 05-03-2013 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag in de POW een Blauwe kiek (vrouw) boven de Riethaere. Op de zandplaat van het Vossemeer maar liefst 720 

Grutto's! Kunnen er een paar meer of minder zijn geweest, omdat een aantal zich tijdens het tellen verplaatsten. Daartussen ook nog 20 Bonte 

strandlopers.  

17:45 05-03-2013 

Martin Jansen  

Mooie foto Lubbert, van die Zeearend! 

Is de bekende vogel die al de hele winter bij het Veluwemeer verblijft (rechts voor de vogel zwarte puntjes op de staartpennen). Eerder dacht 

ik dat het een 4e kleed vogel was, maar kom daar nu op terug. De kop lijkt nu veel lichter van kleur + dat de onderzijde vrij egaal donker is (in 

het veld leek de kop veel donkerder). Beest is geringd, ook zonder inscriptie kun je aan de kleurcombinatie vaak zien in welk land de vogel uit 

het ei gekropen is.  

17:30 05-03-2013 

Ronald Huijssen  

Putterpolder zondag 3 maart naast de vele "gewone ganzen"ca 20 Kleine Rietganzen en een man smelleken.  

17:28 05-03-2013 

Ronald Huijssen  

Vanmorgen boven Putterpolder / Nuldernauw tussen 10.45 en 11.00 resp. 13, ca 60 en 3 kraanvogels overtrekkend. De laatste drie erg laag.  

16:33 05-03-2013 

Frans Benschop  

Vanmiddag na bezoek Polsmaten , alwaar baltsende brilduikers, 20 Nijlganzen en een overvliegende zeearend, (zie foto bericht Lubbert 

Spaansen), op de motor over IJsseldijk, nabij Veer Wijhe een ooievaar op het nest, tussen Welsum en Terwolde heel veel vogels in/bij grote 

plas buitendijks, o.a. blauwe kiek (m), dodaars, veel smienten, wintertaling, kolganzen, baltsende futen  en nog veel meer, ook alweer 

citroenvlinder en kleine Vos waargenomen, maar dit terzijde, maar toch:  hoera , het is lente !!!  

16:17 05-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Generaal Winkelmankazerne een roepende Groene specht. Bij de Elspeetsche heide 2 zingende Veldleeuweriken. Vanmiddag 

vanaf de Uddelse heide een groep van 23 Kraanvogels, vliegend boven het bos Langeberg richting NO. 

13:47 05-03-2013 

Lubbert Spaansen  

Samen met Frans Benschop stonden we even bij de kijkhut Polsmaten tot zo uit het niets de Zeearend overvloog. Vandaag ook weer wat 

graspiepertjes gezien aan de Oostermheen. 

 
13:13 05-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend 08:05 uur 22 Kraanvogels ter hoogte van Doornspijk richting NO. 

Kroondomein Hoog Soerensche bossen op 2 plaatsen een Middelste Bonte Specht (baltsroep), 2 Zwarte Specht, 1 Kruisbek, 2 Raaf en om 10:39 

uur een groep van 20 Kraanvogels ri. NO.  

22:11 04-03-2013 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek, Putter polder, polder Arkemheen, Nijkerkernauw ma. 4/3/2013 

Veel ganzen in Putter polder, veel meer dan in Arkemheen, voorzover te zien vanaf de dijk tot het gemaal.Ca 16-18 uur. 

Putter polder minstens 1800 brandganzen, waarvan 1600 in de 'SBB-strook' tussen Arler steeg en zeedijk, tussen de camping en Nulde. 

Ca 1500 kolganzen + ca 500 ver weg in midden van brede deel van polder mogelijk ook kolganzen, dan ca 2000 totaal 

Delta Schuitenbeek-west 16.15 uur: 113 grutto's 

17.50 uur: ca 100 grutto's, 0 wulpen, 11 scholeksters (op rotsblokken). 

Nijkerkernauw tussen gemaal HR en N301 ruw geschat ca 2000 smienten en > 100 kuifeenden.  

22:01 04-03-2013 

Gerard van Dijk  

Nuldernauw, Delta Schuitenbeek en Putter polder 

zondag 3/3/2013, 18-19 h 
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Nuldernauw bij N301: naar schatting 3000 of meer smienten 

Delta Schuitenbeek-west: 2 ondieptes; op de voorste (dichtst bij dijk): 

18.05 h: 70 grutto's, 15 wulpen 

terug 18.55 uur, bijna donker: mogelijk meer dan 450 wulpen met wat grutto's; door de zware schemering is het mogelijk dat het wulpenaantal 

lager en het grutto-aantal hoger moet zijn. 

Delta Schuitenbeek-oost: 18.20 uur; slikranden droog rond de drie eilanden. Géen steltlopers. 

Spectaculare aankomst van brandganzen op de slaapplaats. eerst ca 500, waarvan 400 terugkeert naar aangrenzende Putter polder. Daarna 350 

op het grasland en 400 in DS-oost; later nog veel meer ganzen aankomend--zie daarom telling ma. 4/3  

21:49 04-03-2013 

Gerard van Dijk  

Wulpentelling 22/2/2013 Delta Schuitenbeek-west 

Telling slaapplaats op ondiepte (bij winterpeil); zeer koud; oostenwind, maar nog vrijwel geen ijs. 

Bij aankomst 17.40 uur al ca 330 wulpen 

18.05 h alles opgevlogen en wegvliegend in oostelijke richting 

18.25 h wulpen  terug maar blijven rondvliegen.  

1830 h vertrek.  

14:06 04-03-2013 

Frans Benschop  

vanmorgen op zandplaat in Vossemeer meer dan 100 grutto's, verder nog veel pijlstaarten  

07:31 04-03-2013 

Evert Meijer  

Kortsnavelboomkruiper bij Staverden! Waargenomen door Tom Visbeek. Ook deze beestjes moeten we niet onderschatten... ;)  

07:30 04-03-2013 

Evert Meijer  

http://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/waarneming/view/74108947  

00:52 04-03-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer nog ca. 315 Wilde zwanen. Ook enkele groepen Kleine zwanen op doortrek richting NO. Wolderwijd ook 8 Wilde zwanen 

en ongeveer 35 Kleine zwanen.  

22:12 03-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag in Leuvenumse bos 2 luid roepende Zwarte spechten en 1 Kleine bonte specht. Bij de Westeindse heide een Klapekster.  

14:56 03-03-2013 

Gj van Dijk  

Voor wie nog zin heeft. In de polder o wolde zitten enorm veel ganzen. Ik denk zo richting de 20.000 a 30.000 waarvan meer als de helft 

brandganzen. Zoveel heb ik er daar nog niet eerder gezien. 1 bijna leucistische brandgans. verder man blauw en het overige normale spul.  

13:00 03-03-2013 

Jannine Haverkamp  

 

 

Hopelijk is met deze link de foto wel te bekijken...  

21:54 02-03-2013 

Evert Meijer  

Vanavond bij Staverden eerst een vrouw Bosuil, reageerde fanatiek op mijn nabootsing van het mannetje. Ook zien vliegen en kort zien zitten! 

Ze gaf uiteindelijk het roepen op, totdat er in de verte een mannetje begon te zingen. Waarschijnlijk hetzelfde vrouwtje reageerde hierop en 

verplaatste zich richting het mannetje.  

Verder erg veel geritsel van wild. Het gaafst was een Das die op 5 meter afstand de weg over stak, super!  

18:30 02-03-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen over het kleine heideveld van De Haere (Doornspijk) 2 luidroepende Zwarte spechten (gezien samen met Frans Deuring).  

17:32 02-03-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag na een geslaagd dagje vogelen in de Oosthoek van Gelderland ( Oehoe, Mibo, Kortsnavelboomkruiper en Waterspreeuw), de dag 

beëindigd bij Delta Schuitenbeek. Hier een groep van 29 Grutto's, na 10 minuten kwam er een Slechtvalk over waardoor de Grutto's 

vertrokken. 

16:53 02-03-2013 

Jannine Haverkamp  

 
16:16 02-03-2013 

Jannine Haverkamp  

Afgelopen donderdagmiddag bij Polsmaten..eindelijk bleef er eens een Buizerd zitten poseren 

 

 
11:57 02-03-2013 

Frans Benschop  

Gisteren op veld Polsmaten meer dan 20 Putters en  6 sijsjes , tussen vele elzeproppen op de grond , een kleurrijk geheel dus, op Veluwemeer 

nog aardig wat brilduikers, nonnetjes, smienten, paartje grote zaagbekken.  

20:13 01-03-2013 

Evert Meijer  

Afgelopen week diverse keren stil gestaan/rond gelopen in eikenbossen in het Kroondomein. Maar de spechtenactiviteit is nog niet echt hoog. 

Grote bonte roffelen nauwelijks/niet. Vanochtend wel een roepende Zwarte specht halverwege Elspeet-Apeldoorn bij driesprong.  

Maandag vloog er vlak bij Apeldoorn een paartje Raven over en vandaag vlakbij Elspeet. 

Ook leuke aantallen (Kortsnavel?!)Boomkruipers in de eikenbossen, hoewel ook deze nog niet volop zingen.  
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19:47 01-03-2013 

W.van den Bergh  

Afgelopen weken druk bezig geweest om inschatting te maken van het aantal Raven-paren in gebied Epe_Heerde_Hattem -Nunspeet-t_Harde 

en Wezep. Epe (tot en met Gortel):6 paren. Gemeente Heerde 1 paar -Wezep: 1paar -T_Harde 2 paren.Aleen omgeving Nunspeet nog niet 

duidelijk.Minimaal 10 paren tot nu toe met een kleine kans op nog een territorium.Tot nu toe 7 nestvondsten. Andere 3 zitten op het Artillerie 

schietkamp. En aangezien ik geen vergunning heb voor het ASK ben ik ook niet van plan om hier te gaan zoeken.  

18:11 01-03-2013 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag in een kanaal ten oosten van Vaassen een mannetje Witoogeend.  

14:31 01-03-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Oud Groevenbeek 1 Middelste Bonte Specht en een paartje Raven. 

Staverden ook 1 Middelste Bonte Specht. Verder 1 Zwarte Specht.  

17:50 28-02-2013 

Jan Nijendijk  

Ermelose heide nabij het Romeins marskamp bij het standbeeld van Berlusconi: 

1 klapekster!  

13:09 28-02-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

Gistermorgen ook de Parelduiker gezien, een aantal foto's van kunnen maken. Hij zat wel heel ver weg, op de hieronder beschreven plaats. 

zie mijn website, www.natuurplaat.nl 

20:21 27-02-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Wolderwijd de Parelduiker gezien. Wat ver weg op het water, solitair.  

18:59 27-02-2013 

Jan Nijendijk  

26-02-13 Rondje Wolderwijd: 

Harderbroek ca. 30 wilde zwanen 

Wolderwijd   kuifeenden, tafeleenden, futen, krakeenden. 

Nijkerkernauw en Deltaschuitenbeek volop smienten, kuif-, tafel-, bergeenden,  

Arkheemheen grauwe- kol- en brandganzen  

Arkervaart krakeenden, wintertalingen, baltsende futen, kuifeenden. 

Putterpolder brand-, kol-, grauwe ganzen, grote zilverreigers, buizerd, torenvalk.  

16:18 26-02-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend bij Landhuis Vosbergen / Heerde 1 Middelste Bonte Specht. Actief beest wat een groot gebied bestrijkt. Bij Flip Hul / Wapenveld 

1 Groene Specht, Kloosterbos / Wapenveld ook een Groene Specht. Gisteren Leuvenumse Bos 1 Zwarte Specht. 

Zondagmiddag landgoed Old Putten bij Elburg 1 Groene Specht.  

17:32 25-02-2013 

Jan/willyvandijk  

gisteren drie mannen goudvink in de sierkers van de buren, niet bijzonder maar wel mooi.  

16:39 25-02-2013 

Jaap Denee  

De Parelduiker is ook vandaag nog aanwezig. De vogel zit op het Wolderwijd tussen de Knardijk en het eilandje De Biezen.  

16:30 25-02-2013 

Gert van Veldhuizen  

Gisteren zat in de top van een conifeer in mijn tuin een tijdje een Appelvink. Geen spectaculaire zeldzame soort maar wel een beauty!  

09:33 25-02-2013 

Jaap Denee  

Peter Links ontdekte gistermiddag een adult winterkleed Parelduiker op het Wolderwijd langs de Knardijk bij Harderbroek. De vogel zat ca. 

200 meter ten O van het eilandje De Biezen.  

14:42 24-02-2013 

Benno van den Hoek  

Gisteren tijdens de VBW-excursie, met 10 pers., vanaf Elburg langs het Drontermeer, Vossemeer en Veluwemeer naar de Oostvaardersplassen 

gereden. 

Waarschijnlijk waren veel vogels ook weggekropen voor de snijdend koude wind. Ondanks dat enkele leuke waarnemingen. Langs de Zomerdijk 

een Blauwe kiek vrouw jagend boven de polder. Hier helaas bijna geen ganzen meer, zoals begin van de week (toen paar duizend Brand, Kol en 

Rietganzen). Nabij de Hanzelijn nog een paar mooie groepen, met o.a. Toendrarietgans. Voor de Roggebotsluis meerdere paartjes Grote 

zaagbek en Nonnetjes. Bij de zandplaat van het Vossemeer mooie aantallen Pijlstaarten, maar helaas nog geen Grutto's. Verder daar maar 

liefst 26 Grote zilverreigers tegen de rietkraag. In het Greppelveld nabij de Elburgerbrug een adulte Slechtvalk ter plaatse. Aan de 

Veluwemeerkant van de burg tenminste 7 Grote flamingo's, tussen 15-20 Chilenen. 

 

Bij de Grote Praambult helaas maar kort een Zeearend, ver weg in een boom. Toen de rest wilde kijken was hij verdwenen. Achter de 

Praambult, langs de Trekweg, min. 25 Grote zilverreigers, tussen de groepen ganzen. Ver weg, vanaf de Kleine Praambult, 3 Raven bij een 

kadaver. Bij het Jan v/d Boschpad door de kou heel weinig beweging (ook niet van vogelaars). Vanuit het nieuwe natuurinfocentrum 

Oostvaarders, iets verderop, heb je een prachtig panorama over het gebied vanachter glas (echt een aanrader bij dit weer!). Hier ook nog een 

adulte Zeearend, vliegend naar het nest van 2012, waar de vogel in ging zitten. Daarna niet weer gezien en helaas door slechts 2 leden 

waargenomen. In de verte ook nog enkele jagende Blauwe kieken en ik dacht nog kort een Ruigpootbuizerd en een Smelleken te zien, maar te 

kort en te ver weg.  

08:41 22-02-2013 

J.van Os  

Gisterenmorgen een goudhaantje aan de Harderijkerweg in Ermelo.  

15:59 21-02-2013 

Gerard vvan Dijk  

Delta Schuitenbeek -west c.a. 

Do. 21/2/2013 ca 14.30-15.30 uur. 
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NO-wind, kracht 4; dit zou tot opwaaiining moeten leiden (door opstuwing voor de brug bij Nijkerk), maar het peil was niet maximaal.  De meest 

noordwestelijke ondiepte, waar gewoonlijk de meeste wulpen en grutto's rusten, was als ondiepte herkenbaar (hoewel er bijna geen vogels 

zaten) en meer naar het Putter gemaal waren slikranden drooggevallen aan de kadezijde. Dit, gecombineerd met de aanwezigheid dan wel 

terugkeer (na de sneeuw) van honderden wulpen (zie Wim Smit hieronder) geeft hoop voor de wulpenslaapplaatstelling van de komende dagen. 

Waarnemingen (DS-west tot gemaal):   

4 grote zilverreigers, 4 blauwe reigers, 7 wintertalingen, 2 krakeenden. 

Smienten op Nulder Nauw hooguit een paar duizend, vermoedelijk door gebrek aan luwte door NO-wind. Echter, ook ten westen van de brug, 

tot aan het gemaal, geen hoge aantallen. 

Bij de P-plaats aan de Middelbeekweg kwam een wouw over, vliegend in noordelijke richting: duidelijk gevorkte staart en  opvallend lichte 

'vensters' op de vleugels. De buik was leek rossig, maar hij was snel voorbij. Gezien de lichte vlekken op de vleugels: rode wouw m.i.  

17:08 20-02-2013 

Wim Smit  

Vanmiddag in Driedorp 1 Ooievaar overvliegend. Delta Schuitenbeek 10 Grutto's. Polder Arkemheen 1 Kemphaan en enkele honderden Wulpen., 

Veldleeuwerik 25 ex.  

20:18 18-02-2013 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag Leuvenumse bos 2 roepende Zwarte specht en 1 Groene specht. Vanochtend op de fiets naar m'n werk gegaan. Onderweg vele 

zingende Vinken, paar Zanglijsters en 4 overvliegende Veldleeuweriken. Vanmiddag bij sHeerenloo 7 Raven, overvliegend richting NO.  

17:32 18-02-2013 

Jan Nijendijk  

Rondje Putterpolder-Arkemheen. 

Brandganzen, Smienten, kolganzen, Grauwe ganzen, Nonnetjes, Krakeenden,Bergeenden, Kieviten, Grutto's, Grote zilverreigers, Buizerd, 

Torenvalk, Staartmezen.  

17:09 18-02-2013 

Evert Meijer  

Vanochtend bij Oud Groevenbeek al vrij snel een Middelste bonte specht gevonden doordat hij zacht tegen de boom zat te tikken. Vloog vrij 

snel een eind weg waar die eenmaal het kikiki-riep. De rest van de ochtend nog eenmaal een driemalig wèh gehoord, erg stil dus. 

De rest van de vogels waren een stuk luidruchtiger; zingende Grote lijsters, Winterkoningen, Boomkruipers, Boomklevers, Zanglijsters en veel 

mezen. 

Vanmiddag naar Kortsnavelboomkruiper gezocht. Op dé plek van vorig jaar zat helemaal niks, maar een stukje verder vloog een enorme groep 

mezen en naar schatting iets van 20-30 Boomkruipers! Soms een verdacht witte in beeld, maar helaas geen goed geluid gehoord.  Aangaande ik 

dreigde te verdwalen de groep maar losgelaten...  

20:26 17-02-2013 

Pascal Wink  

Vanmorgen tenminste één en mogelijk twee roepende Middelste bonte spechten bij Oud Groevenbeek. Hier ook een overvliegende Raaf.  

17:34 17-02-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 247 Wilde zwanen, geen Kleine zwanen gezien. Bij Hoophuizen op 2 plaatsen een IJsvogel en een Roerdomp.  

15:23 17-02-2013 

Jaap Schröder  

Monding Hierdense Beek: brilduikers (6v, 8m), Duintjes: ijsvogel, Polsmaten: veel goudpleviern tussen kievitten. Onderweg in weilanden minimaal 

14 Gr Zilverreigers.  

13:52 17-02-2013 

Jan Janssen  

Rond de middag bij Delta Schuitenbeek (kijkhut) een groep van 26 grote zilverreigers. Verder veel brilduikers, grote zaagbekken en enkele 

honderden canadese ganzen, naast natuurlijk de diverse eendensoorten. Helaas was alles in 1 klap weg toen twee gemotoriseerde zeilvliegers 

het nodig vonden pal over het water te vliegen.  

20:33 16-02-2013 

Wolbert Hermus  

Vandaag met Rob Compaijen een dagje wezen vogelen in een gedeelte van de oostzijde van de regio. We zijn begonnen bij de Dellen; hier 

hoorden en zagen we twee Zwarte spechten en vloog een Raaf over. Verderop bij een heideveld zat een Klapekster. Bij Landgoed Vosbergen in 

Heerde waren meerdere spechten erg actief, twee luid lachende Groene spechten en drie Grote bonte spechten die constant achter elkaar 

aanvlogen. Een Grote lijster was ook volop aan het zingen. De mibo hebben we helaas niet kunnen vinden. Hiervandaan zijn we richting de IJssel 

gegaan. In een groep Smienten ontdekte Rob 2 Toppers (m/v). Helaas voor de regiolijst; de Toppers bevonden zich in een stukje Overijssel wat 

zich aan de Gelderse kant van de IJssel bevond. In een andere plas zagen we o.a. baltsende Nonnetjes en Brilduikers. 

De eerder gemeldde Sneeuwgans en Patrijzen konden we niet vinden.  

Hiervandaan weer teruggereden richting Elburg. Bij Doornspijk zagen we nog een groepje van 7 Chileense flamingo's.  

16:38 16-02-2013 

Jan Janssen  

Vanmiddag fietsend langs het Zeepad Harderwijk zag ik opeens een roerdomp vliegen. Ter hoogte van zorgcentrum Randmeer schoot hij het 

rietveld daar in. Helaas niet meer kunnen zien daarna.  

21:41 14-02-2013 

Jenneke Kamphuis  

Vandaag een klapekster op de Renderklippen tussen Epe en Heerde, zat boven in een kale struik. Het is  ongeveer  300 meter van de plek waar 

ik er vorige week 1 zag. Vandaag van heel dichtbij kunnen zien, ongeveer 30 meter. 

23:24 13-02-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 138 Wilde zwanen. Op het Drontermeer een slaapplaats van Grote Zilverreigers, 39 exemplaren. Vanochtend op mijn 

werk, Flevocentrale, een paartje Slechtvalken.  

11:34 13-02-2013 

Jan van Os  

Zojuist een zeearend boven de Achterstewei in Harderwijk, richting nw.  

08:46 12-02-2013 

Wolbert Hermus  

Ik zag die waarneming ook. Wellicht dat er een territorium is in het bos ten noorden daarvan. Er staat wel een kasteel, dus dan lijkt me dat een 

oud landgoed.  
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13:36 11-02-2013 

Martin Jansen  

Via Waarneming.nl nu ook een Middelste Bonte Specht in Heerde. 

Zie: http://waarneming.nl/waarneming/view/73716265  

18:57 10-02-2013 

Martin Jansen  

Vanavond in de schemering Drontermeer 1 Kerkuil, 1 Slechtvalk, 1 Havik (vrouw) en 22 Grote Zilverreigers op een slaapplaats. In de namiddag 1 

Appelvink in een boom op de stadswal van Elburg.  

12:43 10-02-2013 

Jan Janssen  

Vanochtend langs de Weibeek ijsvogel en goudhaan (en een aardige oudere man die erin volhardde dat een man wilde eend toch echt een 

zaagbek was :-) )  

18:19 09-02-2013 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen 4  km-blokken geinventariseerd op wintervogels, voor het Atlasproject van Sovon. Het betrof een atlasblok in het gebied tussen 

Oosterwolde, Kamperveen en landgoed IJsselvliedt, bij Wezep. In het midden daarvan, omg. Koemkolkweg (Polder Oldebroek), een aantal 

Witgatjes (tot. 5 ex.). Overal mooie aantallen Stormmeeuwen en langs de Koemkolkweg ook wat wegvliegende Veldleeuweriken. Nabij de 

kruising met de Oosterweg een overvliegende Raaf (verrassend voor dit blok!) en vanuit de richting van landgoed Oldhorst nog een 2e ex. 

roepend (buiten het blok). In elk km-blok wel één of meerdere Grote zilvers. Ik ben erg benieuwd wat de uitkomst van deze soort (zowel 

overwinterend als broedend...) wordt voor het gehele atlasproject! 

Op landgoed IJsselvliedt nog geen activiteit van spechten. Vorig jaar bleef het hier helaas nog Mibo-loos, maar wie weet...(het biotoop lijkt 

heel goed!).  

16:24 09-02-2013 

Gert van Veldhuizen  

Vanmiddag in de buurt van de watertoren op landgoed Oud Groevenbeek een roepende Middelste bonte specht.  

16:08 08-02-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Oud Groevenbeek 2 Middelste Bonte Spechten, 1 Houtsnip. 

Bij Staverden kon ik geen Mibo's vinden, daar wel een Kleine Bonte Specht (mannetje).  

16:04 08-02-2013 

Martin Jansen  

@ Jan: Gele Kwikstaarten zitten nu nog ver in het zuiden, waarschijnlijk heb je een Grote Gele Kwik gezien. 

@ Frans: Oeverlopers zijn erg zeldzaam in de winter, zeker na een vorstperiode zoals in januari. Ik durf te wedden dat je een Witgat gezien 

hebt.  

14:49 08-02-2013 

Jan van Os  

Om 1 uur een gele kwikstaart aan de oever van het nieuwe strandeiland in Harderwijk  

10:21 08-02-2013 

Frans Benschop  

gisteren bij Polsmaten 1  oeverloper langs de waterkant, verder 5 grote zaagbekken, 1 man, 4 vr. pal voor het vogelkijkscherm aan het vissen . 

op het veld 8 putters  

19:12 07-02-2013 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer opnieuw een nieuwe slaapplaats van Grote Zilverreigers gevonden met maar liefst 63 vogels. Ben 3 avonden achtereen 

bij verschillende slaapplaatsen wezen tellen bij het Drontermeer, totaal 118 Grote Zilverreigers!!  

17:43 07-02-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend onderweg naar m'n werk twee Vossen die achter elkaar aan renden. Eenmaal uit zicht hoorde ik veel gekrijs / gegrom vanuit het 

bos komen. Misschien een territoriaal conflict? Vanmiddag op sHeerenloo m'n eerste Vinkenslag van dit jaar.  

21:52 05-02-2013 

Wolbert Hermus  

Gerrit Jan, nee de Slechtvalk was niet dood. Hij vloog een paar meter voor de auto langs en is niet geraakt. 

15:33 05-02-2013 

Jan Nijendijk  

Bij  het vogeleiland Stadsweiden: buizerd, ijsvogel sijzen en een fouragerende roerdomp.  

07:46 05-02-2013 

Gerrit Jan van DIjk  

Dood? Was die geringd?  

17:41 04-02-2013 

Wolbert Hermus  

Afgelopen vrijdag een Slechtvalk bij de Houtribdijk. Vloog op vanaf de vangrail, bijna tegen onze auto op.  

19:23 02-02-2013 

Jannine Haverkamp  

Vanmiddag bij Polsmaten een witte kwikstaart aan het water....en tot onze uiterste verbazing 2 reetjes (!) tussen Polsmaten en Bad 

Hoophuizen!! Echt bijzonder...heb er wel foto's van maar heb geen flauw idee hoe ik die hierop krijg! 

10:52 31-01-2013 

Jenneke Kamphuis  

Vanmorgen klapekster op de Renderklippen (Heerde/Epe). 

Maandag en dinsdag een man appelvink op de voederplank  in de  tuin. (Bakhuisbos Heerde)  

19:25 30-01-2013 

Martin Jansen  

17:05 uur tot 17:55 uur 44 Grote Zilverreigers op een slaapplaats, Drontermeer. Groep van 10 ex en 16 ex invallend op slaapplaats.  

18:52 29-01-2013 

Martin Jansen  

17:35 uur 38 Grote Zilverreigers op een slaapplaats, Drontermeer.  

16:03 29-01-2013 
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Martin Jansen  

Lubbert, de vogel van de foto is al langere tijd aanwezig in de regio. Zit vaak in de bomen op eiland De Kwak, op de noordoostelijke punt. Deze 

vogel is goed herkenbaar aan de zwarte puntjes op de buitenste staartpennen, rechts. Zo ver ik kan beoordelen (heb hem zelf ook een paar 

keer voorbij zien vliegen) is deze vogel in zijn 4e kleed, nu 5 kj (dus een subadult). Kop is nog wat donker, ruipatroon vleugel plus staartpennen.  

15:37 29-01-2013 

Lubbert Spaansen  

Zo uit het niets een super gave ontmoeting gehad met een adulte Zeearend! 

Ik ging aan het einde van de Oostermheenweg in Hierden bij rietlanden even opzoek naar b.v. een Roerdomp. Ik loop op het eiland rechts van de 

beek richting monding Hierdenschebeek en echt op 10 meter afstand in de hoge boom vliegt er wel een hele grote roofvogel voor mij weg.. 

Camera in de aanslag en klik. ik kijk en kijk en denk verrek dit is een Zeearend ;) WAUW. Nog nooit eerder gezien in Hierden dus ja helemaal te 

gek. Ooit eerder een gezien bij OVP maar was nog een jong en NU een ADULT zomaar bijna in mijn achtertuin... Natuurlijk even kijken en hij 

ging achter het riet op het ijs zitten. daarna vloog ie weer in de groep bomen links van de beek.. Ik omlopen en toen vloog hij weg over het meer 

richting Nunspeet. 

 
23:53 28-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag bij het Spijkerwegje in een grote groep ganzen 2 voor mij vrij zekere Taigarietganzen. Vrijwel geen zwart in snavel, lange slanke 

snavel, lange nekken, fors formaat (bijna als Grauwe). In de groep ook Toendrarietganzen. 

In wakken op het Veluwemeer ca. 150 Wilde zwanen, bij de Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe kiek.  

15:31 28-01-2013 

Frans Deuring  

Vanmiddag rond 13.00 uur een grote zilverreiger bij het oude watervalletje en de oude zaagmolen in de Levenumse Beek.  

10:52 28-01-2013 

Jaap Denee  

Die 'topvogelaars' zitten altijd ergens anders dan je in eerste instantie zou denken... ;)  

09:03 28-01-2013 

Pascal Wink  

Link uit onderstaand bericht was weggevallen. Deze dus: 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/73386919  

09:00 28-01-2013 

Pascal Wink  

Nou heren topvogelaars... ;-) 

 

 

 

De oeverpieper was overigens zaterdag nog aanwezig. Hier ook nog een Grote gele kwik.  

20:27 27-01-2013 

Gerard van Dijk  

In en rond Nijkerk: 

1) Zaterdag 26/1, Nijkerk, 't Hazeveld: 1 appelvink op geveegd (elders sneeuw) stuk voetpad; 

2) iets eerder, ik meen 24/1: 5 putters in de tuin ('t Hazeveld) op zaaddozen van teunisbloem 

3) vandaag Putter polder: 

na 1 dag dooi en regen was de sneeuw al helemaal weg van de weilanden, maar er waren nog maar heel weinig vogels terug. IJs op randmeer nog 

aanwezig (gisteren werd nog geschaatst). 

wel ca 70 stormmeeuwen en 1 kokmeeuw op grasland.  

16:24 27-01-2013 

Benno van den Hoek  

Na een ijzig koude poolexpeditie rondom de pieren van IJmuiden (met een snijdende ijsregen), besloten we de excursiedag zaterdag af te 

sluiten rondom het (veel luwer gelegen) vogeleiland bij de monding van de Weibeek. We hoorden o.a. een IJsvogel, bij de monding zat een Grote 

zilverreiger en nabij het fietspad (Zeepad) zagen we uiteindelijk ook de Roerdomp van Jaap even door het struikgewas lopen.  

15:12 27-01-2013 

marja postuma  

Toe te voegen bij het bericht over de zilverreiger: Staverden nabij de garderenseweg.  
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14:57 27-01-2013 

marja postuma  

Vanmorgen zag ik in het weiland achter onze boerderij, de grote zilverreiger. Ik heb hem een poos kunnen observeren, voordat hij besloot toch 

maar een eindje verder te vliegen. 

Prachtig om zo'n vogel zomaar even tegen te komen.  

09:00 27-01-2013 

Jaap Denee  

Gistermiddag heb ik tijdens de sneeuwbuien een klein rondje gelopen langs de Weibeek in Stadsweiden in Harderwijk. Naast een aantal leden 

van onze vogelwacht die ook het slechte weer aan het trotseren waren, kwam ik daar 2 IJsvogels (in elk geval 1 vrouwtje), 4 Waterrallen, 1 

vrouw Goudvink en 1 Roerdomp tegen. Van de laatste heb ik een bewijsplaatje geschoten... 

 
17:20 25-01-2013 

Lubbert Spaansen  

Varelseweg geweest en Hoophuizen en einde Oostermheen en Lorentz III, 3 watersnippen bij Hoophuizen 1 bokje en 2 houtsnippen dicht bij 

dam waar het huisje staat onder de bomen helaas vlogen ze steeds weg om een foto te kunnen maken op de kleine eilandjes een aantal 

waterrallen. Verder Varelse weg een aantal grote zilverreigers en een ijsvogeltje. Hierdensche beek zijtak een witgat. en bij Lorentz net voor 

ik aan kwam zat daar een roerdomp bij het wak op 5 meter van de weg vertelde mij een fotograaf die daar stond. Ondertussen zijn er volgens 

mij al best wat mensen op de oeverpieper afgekomen erg leuk.  

22:44 24-01-2013 

Gert van Veldhuizen  

Vandaag even op mijn ex-school in Barneveld geweest. Een congierge kwam meteen naar me toe met een vogel die hij gisteren onder een raam 

van de school had gevonden. Het was een volkomen gaaf exemplaar van een Pestvogel. Wat zijn dat exotisch mooie vogels als je ze van zo 

dichtbij kunt bekijken! Die lakveertjes: bijna onnatuurlijk mooi. Een Pestvogel als handsoort: doodzonde!  

20:47 24-01-2013 

Lubbert Spaansen  

2 x roerdomp Stadsweiden, 3 x waterral, staartmezen, glanskop, matkop, wintertalingen, smient, rietgors, groene specht, boomklever, 

boomkruipers, winterkoninkjes, goudvinken, tureleluur, bergeenden, nonnetje, veel zwanen in een wak midden op het meer,  nog een of ander 

gorsje vaal geel(sijsje was het niet) maar we konden niet zien wat het was vloog helemaal alleen de A28 over richting drielanden, midden op het 

fiets pasd zagen we nog een vos oversteken. op industrie Lorentz III noem ik het maar waterpieper, oeverpieper, grote gele kwik, witte kwik, 

grote getale kuifeenden, tafeleenden, slobeenden, bergeenden enz enz nu waren de andere wakken dichtgevroren dus alles zat in 1 wak. Was 

toch weer een leuk dagje! Morgen even rond om Bad Hoophuizen en Polsmaten zoeken naar b.v. Witgatje, bokje en misschien wat meer land 

inwaards een houtsnipje.  

19:33 24-01-2013 

Gert-Jan Cromwijk  

gistermiddag langs de Bredeweg in Hulshorst een ijsvogel, een man blauwe kiekendief en een slechtvalk.  

14:22 24-01-2013 

Wim Smit  

Vanmorgen langs de Varelseweg een Bokje en een IJsvogel.Beide van heel dichtbij bewonderd.  

18:02 23-01-2013 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag, na werktijd, ook even bij het gebied Lorentz geweest. Dankzij de aanwijzingen van Lubbert snel bij juiste locatie gekomen. Vrij snel 

had ik al 2 Grote gele kwikstaarten, Waterpieper en Witte kwikstaart gezien. Na wat meer zoekwerk ook de Oeverpieper goed kunnen 

bekijken. In een wak grote groep watervogels; o.a. meer dan 60 Krakeenden, 5 Nonnetjes en 8 Dodaarzen.  

19:18 22-01-2013 

Jannine Haverkamp  

Vanmiddag bij de Randmeerweg vlakbij Polsmaten een ijsvogel..wat geweldig mooi om ze te zien vliegen vlak voor de witte sneeuw...ook een 

Witgatje trouwens...  

18:26 22-01-2013 

Lubbert Spaansen  

Vandaag ook nieuwe gedeelte Indusstrie Lorentz( er in rijden bij Leen Bakker) 

Weer een leuke soort voor mij in Gelderland een Oeverpieper, 

mailto:marjapostuma@hotmail.com
mailto:jhdenee@gmail.com
mailto:lspaansen@hotmail.com
mailto:g.veldhuizen70@chello.nl
mailto:lspaansen@hotmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:janninehaverkamp@gmail.com
mailto:lspaansen@hotmail.com


 

 
grote gele kwik 

 
Er druk stukje met vele vogelsoorten! Nonnetjes, Zaagbekken, Tafeleenden, Smient, Bergeenden, Kuifeenden, Ijsvogel, Dodaars, verschillende 

piepers, oeverpieper, graspieper, witte kwikstaart, Grote gele Kwikstaart, geelgors enz.  

00:26 22-01-2013 

Martin Jansen  

Maandagmiddag een Ruigpootbuizerd jagend bij de Korte Waarden - Veluwemeer.  

18:55 21-01-2013 

Wolbert Hermus  
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Gisteravond in de omgeving van Barbarossa een jagende Kerkuil, mooi kunnen zien in het licht van  lantaarnpalen.  

22:12 20-01-2013 

Jan E. Mons  

Hedenmorgen in tuin (wijk Frankrijk - Harderwijk): 

2 goudvinken (mannetjes) 

1 appelvink  

22:02 20-01-2013 

Wouter van Heusden  

vanochtend bij de Weibeek een vuurgoudhaantje, 3 watersnippen, 2 ijsvogels en een goudvink.  

15:30 20-01-2013 

Johan Hettema  

Zojuist langs Killenbeek , langs camoing Bad Hoophuizen, gelopen: een ijsvogel, een witgatje en een groep van 11 gr zilverreigers.  Enige minpunt: 

wat een uitbreiding met bungalows etc. De fraai meanderende killenbeek verliest hierdoor veel van de karakteristieke uitstraling 

. 

14:02 20-01-2013 

Frans Benschop  

net na de tuinvogeltelling een sperwer (vr.)  op de schutting achter ons huis , was mooi te zien op 3 meter afstand  

20:42 19-01-2013 

Lubbert Spaansen  

Vanmorgen net uit mijn werk een groene specht eerst roepend daarna mooi zien zitten in het eikenlaantje bij mijn werk. Op deze plek kom ik ze 

ieder jaar weer tegen.  S'middags rondje geweest en zag de eerste (gekken) schaatsers al op de randmeren. verder bij varelseweg/Hoophuizen 

een Havik die lekker op een gans zat te kauwen.  

17:38 19-01-2013 

Wolbert Hermus  

Vanochtend tijdens de tuinvogeltelling een Groene specht langs de bosrand zien vliegen. 

Vanmiddag bij Hoophuizen een IJsvogel. In polder hoophuizen een Blauwe kiekendief en 3 Watersnippen.  

19:41 14-01-2013 

Jan van Os  

Vabmiddag om 1 uur langs de Varelseweg een grote zilverreiger en bij Polsmaten vanuit de kijkhut 2 roerdompen.  

17:36 13-01-2013 

Gerard van Dijk  

Zondag 13-1-2013 

Nijkerk, Bloemendaalse weg net buiten de bebouwde kom: om ca 12 uur eerst 3, toen 2 grote zilverreigers over Salentein de Vallei invliegend. 

Even later in Nijkerk bij Zilverschoon weer twee. Als er geen dubbele waarneming (bij rondje vliegen) in zit, dus 7 in korte tijd. Het zou heel 

goed kunnen dat ze door de hier vannacht ingevallen vorst (voorbij Harderwijk m.i. al eerder) op zoek waren naar stromend water van de hier 

verspreid voorkomende beken. Inderdaad lag in Arkemheen/Putter polder al ijs op de sloot (%?) maar de randmeren waren nog ijsvrij. 

Arkemheen, tussen Het Ampt en De Ark: gemengde groep kol- en brandganzen van enkele (4? )honderden en tussen De Ark en het stoomgemaal 

ruwweg 500 brandganzen. 

Brandganzen zitten dus niet alleen in de oostpunt van de Putterpolder en tussen A28 en Oldenaller, maar ook hier. Hoewel ik nu niet in de PP 

ben geweest, zou het totaal nu wel eens over de 1000 kunnen komen (later nagaan). 

Achter Het Ampt zaten (tussen 14-14.30 uur) ook ca 400 wulpen.  

16:28 13-01-2013 

frans deuring  

Rond 15.00 uur een ijsvogel bij de monding van de Weibeek bij Harderwijk  

23:34 12-01-2013 

Jannine Haverkamp  

Vorig jaar zat er een Ransuil in de Pluutstraat ( bij een collega van mij in haar tuin) ik zal haar vragen of hij er misschien opnieuw zit, dus het is 

heel goed mogelijk dat jullie hem weer gehoord hebben...  

19:03 12-01-2013 

Jaap Schröder  

Zaterdagmiddag, ca 15.00 uur, 1 Roerdomp boven riet van Zeepad, Harderwijk  

17:42 12-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Wolderwijd 218 Kleine zwanen (6 juv) en 18 Wilde zwanen. 

Eiland De Snip - Veluwemeer slaapplaats Aalscholver, 174 exemplaren.  

19:16 11-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag de watervogel/midwintertelling gedaan voor Sovon (alleen arctische zwanen): 

Drontermeer 148 Kleine zwanen. 

Veluwemeer 2295 Kleine zwaan en maar liefst 431 Wilde zwanen. 

Verder Veluwemeer 1 Roerdomp en 1 adulte Zeearend. 

Slaapplaatstelling voor Aalscholvers gaf 248 exemplaren op eiland De Krooneend.  

17:26 11-01-2013 

Benno van den Hoek  

ter aanvulling op de Ransuil-melding: 

dit is inderdaad heel goed mogelijk in de buurt van de Pluutstraat. Ik woon zelf aan de Schokkerstraat, aan de buitenrand van de Vrijheid, en 

daar zat afgelopen zomer ook een Ransuil te roepen in een boom. Daarnaast meen ik de afgelopen 2 jaar met enige regelmaat een 

'Meerkoetroepje' in de buurt te horen. Of dat echt afkomstig is van een Ransuil, of toch gewoon van Meerkoeten zelf, daar worden de 

geleerden het hopelijk nog eens over eens...  

10:09 11-01-2013 

Jaap Denee  

Hallo Sebastiaan, gedurende het winterhalfjaar is het heel gebruikelijk dat Ransuilen in woonwijken zitten. Soms zelfs in aanzienlijk grote 

groepen van 10-20 vogels. Er zijn zelfs voorbeelden van (slaap)groepen midden in vrij drukke winkelstraatjes. Meestal zitten ze beschut in 

dichtere boomkruinen (dennen, coniferen), maar ze kunnen ook in loofbomen zitten. De kans dat de uil die je gehoord hebt inderdaad een 

Ransuil is, is dus aanzienlijk.  

19:21 10-01-2013 
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sebastiaan verwoert  

Goedenavond na veel zoeken(waarneming.nl) kwam ik hier terecht.  Ik heb het vermoeden dat er bij mij in de buurt (pluutstraat elburg) een uil 

zit, het geluid heb ik kunnen opnemen en het komt volgens mij het dichts in de buurt van een ransuil. Ik hoor het meestal tegen middernacht. 

Ik dacht eerst dat het niet kon, aangezien het midden in een woonwijk is,  we hebben wel een grote dennenboom in de tuin staan. Ik heb hem 

jammer genoeg nog niet kunnen spotten. Maar ik ben nu heel erg benieuwd of het inderdaad een ransuil is! Groeten sebastiaan  

19:13 10-01-2013 

Wolbert Hermus  

Vandaag zowel m'n eerste zingende Merel als zingende Zanglijster voor dit jaar. Vooral over de Zanglijster was ik lichtelijk verbaasd.  

18:16 07-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 1 Roerdomp.  

19:15 06-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 115 Kleine zwanen wv 4 juv. 

Veluwemeer 2.841 Kleine zwaan wv 63 juv. Ook 364 Wilde zwanen (15 juv). 

Verder 2 Roerdompen, 1 IJsvogel, 5 Pontische meeuwen, 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Slechtvalk (op de dam bij Polsmaten).  

17:43 05-01-2013 

Martin Jansen  

Zojuist Drontermeer 71 Grote Zilverreigers op een slaapplaats. Verder 1 Roerdomp.  

12:02 05-01-2013 

Frans Benschop  

gisteren 1 paartje grote zaagbekken, parend ! bij Polsmaten  

09:29 05-01-2013 

Rob Compaijen  

Gisteren met Wolbert een ronde door de regio gemaakt. Bij Polsmaten vloog een Witte Kwikstaart over en waren onder andere 3 Nonnetjes 

aanwezig. Vlak voor Bad Hoophuizen vlogen een Witgat en een IJsvogel langs. Op de camping zelf weinig vogelactiviteit, maar wel was een 

Appelvink een tijdje mooi te bekijken. Vervolgens de bossen ingegaan. In het Leuvenumse Bos een roepende Matkop. Even buiten Vierhouten 

ontdekte Wolbert een Kleine Bonte Specht in een flock mezen, maar deze vloog helaas weg voordat ik haar kon bekijken. Daarna doorgefietst 

naar Oldebroek waar we, op de akkers rond het boerderijmuseum, groepjes Vinken en Ringmussen vonden met daartussen enkele Geelgorzen. 

Leuke hoek daar, maar door de harde wind helaas moeilijk te checken.  

18:17 04-01-2013 

Martin Jansen  

Vanavond eiland De Biezen - Wolderwijd minimaal 16 Grote Zilverreigers op slaapplaats.  

15:56 04-01-2013 

Bertus  

Grote zilverreiger in weiland bij Wekerom  

14:57 04-01-2013 

Martin Jansen  

Vanochtend Veluwemeer 2.717 Kleine zwanen (74 juv) en 363 Wilde zwanen (17 juv). Waterstand is hoog, -15 cm NAP, aantallen kleine zwanen 

nemen gestaag af nu. Verder op 2 plaatsen een Witgatje, 1 IJsvogel.  

20:02 03-01-2013 

Evert Meijer  

Vanochtend bij de Ibisweg de Taigarietgans gezien. Zit hier nu 3 dagen in groep van 50 Toendrarietganzen, Kollen, Grauwe ganzen en Wilde 

zwanen. 

Afgelopen zaterdag ook nog in de Oostvaardersplassen geweest. Was goed voor 3 Europese Kanaries bij het Fluitbos, 1 Zeearend bij de Grote 

Praambult, een Ruigpootbuizerd bij de Praamweg en wat Toppers bij Almere-Jachthaven. Ondanks paar maanden dat ik behoorlijk rustig aan 

heb gedaan met vogelen bij elkaar nog aardig wat fantastische vogelwaarnemingen gehad afgelopen jaar. Ik wens iedereen hetzelfde toe voor 

2013!  

18:37 03-01-2013 

Henri Heussen  

Vanmiddag op de Ermelose heide bij het vliegveldje een klapekster. Mooi te zien in de top van een klein denneboompje. 

En uiteraard een gezond en vogelrijk 2013!  

17:58 03-01-2013 

Martin Jansen  

Zojuist op eiland Pierland - Veluwemeer ca. 75 tot mogelijk wel 100 Grote Zilverreigers op een slaapplaats. Heb 3 avonden nodig gehad om 

precies te achterhalen waar ze slapen, beste uitzicht is vanaf de Flevolandse kant. Op sommige plekken zijn de bomen "wit" van de zillies. 

Veruit de meeste vogels komen vanaf de Kievitslanden en de Strandgaperbeek, ongeveer 25 vogels komen vanuit Gelderland. 

Ook op de eilanden De Ral en De Kwak slapen Grote Zilverreigers en nabij Elburg slaapt een grote groep (ca. 50 vogels) bij de Kerkdijk in een 

rieteilandje. Totaal moeten er rondom het Veluwemeer momenteel ongeveer 140 tot 165 vogels verblijven. Vorige week op het Drontermeer 

verspreid over 2 slaapplaatsen 52 vogels. 

Bij het Harderbroek en het aquaduct heb ik de situatie nog niet helemaal in beeld, maar ook daar zeker een 20 vogels die zover ik kan 

beoordelen op Knarland slapen.  

22:25 01-01-2013 

Michiel de Vries  

Allereerst de beste wensen voor iedereen voor 2013. 

Vanmiddag zaten er 3 goudvinken in de krentenboom achter ons huis in Stadsweiden Harderwijk. Twee mannetjes lieten zich goed bekijken 

voor ze wegvlogen.  

19:23 01-01-2013 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer een 5 kj Zeearend, ging op eiland De Kwak in een boom zitten. Verder een IJsvogel, ca. 400 Wilde zwanen en nog ca. 

2.900 Kleine zwanen (na 3 dagen onstuimig weer met veel verstoring door surfers ongeveer 1.100 Kleine zwanen verspeeld). 

Om 17:00 uur op eiland Pierland een slaapplaats van Grote Zilverreigers, minimaal 31 vogels.  

18:44 01-01-2013 

Benno van den Hoek  

Ook namens de voltallige webredactie wens ik iedereen een gezond en mooi vogeljaar toe! 
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Vandaag langs de Winterdijk bij Oosterwolde een mooi mannetje Blauwe kiekendief en verder op div. locaties Grote zilverreigers, waaronder 6 

in de Polder Oosterwolde en 9 in de Kievitslanden. Daar ook een Dodaars in een sloot en veel Toendrarietganzen en Brandganzen in het gebied.  

 

 


