
21:17 30-12-2014 

Gert van Veldhuizen  

Vandaag een aantal uurtjes wezen vogelen in Flevoland. De Kleine topper is nog steeds aanwezig in het Veluwemeer bij de Bremerbergse Hoek. 

Hij zat helemaal vooraan in een grote groep eenden en liet alle kenmerken, zoals het puntje op de kop, prachtig zien. In de groep zat ook een 

hybride Krooneend x Tafeleend. In de Oostvaardersplassen waren vanaf de Kleine Praambult 2 Zeearenden en 1 Ruigpootbuizerd te zien.  

19:28 29-12-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag bij de Lorentzhaven op de strook met veel distels 20 Putters en 25 Groenlingen. 

Bij de Biezenburcht een Zeearend, wegvliegend noord, een Slechtvalk jagend. In het slik 

een tiental Graspiepers en wat Witte Kwikstaarten  

16:48 29-12-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag in polder Elburg-Oosterwolde een Roodhalsgans in een enorme groep met grauwe, brand- en kolganzen. Niet ver vanaf de scherpe 

bocht met het "moerasje".  

21:46 28-12-2014 

roel pannekoek  

Vanmorgen op een besneeuwde Ermelose Heide een groep van 12 Goudvinken die op heidetoppen foerageerden en een opgestoten Houtsnip. In 

de bosrand achter de snackwagen groepjes Pimpel- Kuif- Kool- Glanskop- en Staartmezen, Goudhaantjes en Graspiepers.  

16:24 28-12-2014 

Jan Janssen  

Vanmiddag langs de Weibeek ter hoogte van de nieuwe brug een ijsvogel; goed om te zien dat het werk aan de brug de vogel niet voorgoed 

verjaagd heeft. Even verderop bij de kassen van de hortensiakweker een man goudvink.  

21:41 27-12-2014 

Jaap Schroder  

Zolang die rubriek in Anser opgeschort blijft, hier een update van Mijn Favoriete Vogelplek: mondingsgebied Hierdense Beek. Op 2e Kerstdag: 

sperwer, torenvalk (3), buizerd (2) en opnieuw IJsvogel, gr zilverreiger (2) 

21:23 27-12-2014 

Louw den Besten  

Gistermiddag rond 15.30 op de Stakenbergheide een blauwe kiekendief vliegend over het gebied. Mooi te zien de witte en blauwgrijze 

onderdelen, de vleugels soms in de V-stand en de zwarte vleugelpunten.  

22:53 26-12-2014 

Jenneke Kamphuis  

Vanmiddag 1 ijsvogel vliegend boven de Grift tussen Heerde en Epe en verder vandaag: 

2 paartjes goudvinken op de Renderklippen bij Heerde. 

1 appelvink in de tuin, (Bakhuisbos, Heerde)  

21:39 25-12-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Elspeetsche heide 1 Bokje en 3 Watersnippen bij een ven en een jagende Klapekster. Vanmiddag bij polder Hoophuizen een 

Roodborsttapuit.  

14:18 22-12-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Kleine Topper nog tp op de eerder genoemde plaats.  

13:46 22-12-2014 

Wolbert Hermus  

Naast die geweldige knaller van een Kleine topper ook nog wat andere leuke vogelsoorten gezien. Afgelopen zaterdag bij het Wolderwijd een 

adult mannetje Topper en een overvliegende Zeearend. In de Harderhaven 2 Geelpootmeeuwen. Gisteren rondom diezelfde Harderhaven maar 

liefst 5 Pontische meeuwen (waarvan 2 prachtige adulten). Bij Landgoed Welna zo'n 30 Kruisbekken, enkele mannetjes waren druk aan het 

zingen.  

20:29 21-12-2014 

Benno van den Hoek  

Dankzij de knappe herontdekking van Diederik Kok, konden Lubbert, Martin, Wolbert en ik vanmiddag alsnog genieten van een prachtige (man) 

Kleine topper!! 

De vogel zat nog steeds op het Veluwemeer t.h.v. de Bremerberghoek, ca. 30 m. uit de kant. Was erg mooi te zien tussen een paar duizend Kuif- 

en Tafeleenden en laat zich niet gemakkelijk vinden. Het betreft een nieuwe soort voor onze VBW-regio (met landelijk slechts 9 aanvaarde 

gevallen)!! 

Ter plaatse ook meerdere Krooneenden en een vrouwtje (gewone) Topper.  

17:46 19-12-2014 

Alexander M. Bruijns  

Afgelopen zondag de maandelijkse waterwildtelling (sovon) op het oude land, vanaf Hierden t/m Elburg en polder Oosterwolde gedaan. In totaal 

3900 Grauwe gans, 15.850 Kolganzen, 376 Brandganzen en 8 Rietganzen. Tevens 5500 kieviten en 1500 goudplevieren, andere leuke soorten 

waren; zilverreiger 70, Nonnetje 2, witgatje 1, Slechtvalk 1, Smelleken 1 en Bl. kiek 1. Koereiger helaas gemist, wie weet volgende maand ?  

16:00 19-12-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag in het Harderbroek bij de Biezenburcht 11 Oeverlopers.  

18:56 15-12-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag bij Welsum - Katerstee een juveniele Parelduiker; vrij dichtbij en hierdoor mooi te zien. Hier ook o.a. een Waterpieper. 

Vanmiddag bij Het oever bij Hulshorst een Roerdomp.  

18:53 15-12-2014 

Wim Smit  

Vanmorgen in de polder Arkemheen 3 Slechtvalken !! Een adult en 2 juv. Twee vogels waren samen aan het jagen. Voor hen was het 

luilekkerland.Grote aantallen Smient, Goudplevier, Kievit. Ganzen , prooi voor het uitzoeken.  

17:55 14-12-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag bij de Bremerbergse Hoek een onvolwassen Zeearend langsvliegend. Hier helaas tussen de duizenden Kuif- en Tafeleenden niet 

meer de Kleine topper kunnen vinden. Wel diverse Krooneenden in deze groep. 
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Bij het Vossemeer nog wel de 1e winter Buffelkopeend mooi gezien. Hier ook 2 adulte Zeearenden overvliegend. Langs het Mheenwegje bij 

Elburg nog steeds een Koereiger ter plaatse, op ca. 5 m. van de auto foeragerend!  

22:34 13-12-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag de maandelijkse watervogeltelling. 

Drontermeer Kleine zwaan 128. 

Veluwemeer Kleine zwaan 3184. 

Veluwemeer Wilde zwaan 276. 

Bij de Bremerbergse Hoek omstreeks 15:45 uur een zeer waarschijnlijke Kleine Topper. Helaas de snavel en vleugel niet gezien (om hybride 

man Kuifeend x vrouw Tafeleend uit te sluiten).  

13:49 13-12-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmorgen, Noorderheide Elspeet: flinke groep van ongeveer 16 kruisbekken, mannetjes, vrouwtjes en jongen, drinkend uit boomoksels en 

daarna wegvliegend.  

14:29 10-12-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmorgen 2 juv zeearenden bij Harderbroek - Plan Roerdomp. zittend in een boom ver links van de hut, overvliegend en vertrekkend richting 

Nunspeet. hier ook een smelleken jagend. 

later ter hoogte van kijkscherm bij rietveld Elburg opnieuw een juv zeearend, overvliegend richting Harderwijk. mogelijk dezelfde. 

polder bij Mheenwegje 4 koereigers, één ving een muis vlak voor m'n ogen.  

19:27 09-12-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag rond 't Mheenwegje bij Elburg gezworven en leuke dingen gezien zoals: 

Kolganzen, Grauwe ganzen, Grote zilver reigers, Ooievaars, Goudplevieren, Kieviten, Buizerd met mol, Torenvalk, Blauwe kiekendief en 

Koereigers. 

16:53 07-12-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag met Lubbert de Buffelkopeend bij het Vossemeer weer terug gevonden. Hier ook 2 overvliegende Zeearenden. 

In de polder Oosterwolde een jagende Blauwe kiekendief en 3 Koereigers.  

20:59 06-12-2014 

Martin Jansen  

Gisteren de jaarlijkse telling om het broedsucces van de Kleine zwaan te bepalen. Telling wordt simultaan uitgevoerd in 11 Europese landen. 

Nuldernauw 39 Kleine zwaan, 1 juveniel. 

Wolderwijd 923 Kleine zwaan, 39 juveniel, 7 Wilde zwanen. 

Veluwemeer 3217 Kleine zwanen, 78 juveniel, 262 Wilde zwaan. 

Drontermeer 339 Kleine zwaan, 9 juveniel, 1 Wilde zwaan. 

Veluwerandmeren totaal 4518 Kleine zwanen (25-30% NW Europese populatie!!) waarvan 127 juveniel.  

17:05 06-12-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Mheenwegje Elburg/Oosterwolde 1 zeer "tamme" koereiger ter plaatse.  

21:58 03-12-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Polsmaten een Grote aalscholver ter plaatse. Verder hier ook nog 8 Grote zaagbekken, 15 Nonnetjes en 2 IJsvogels.  

15:35 02-12-2014 

Jan Nijendijk  

In een weiland aan het Mheenwegje , Elburg, een koereiger tussen de schapen  

23:33 01-12-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Elspeetsche heide een Klapekster en een groepje van 4 Raven. Vanmiddag bij de Polder Oosterwolde nog steeds een groepje 

van 4 Koereigers en 2 Ooievaars. Langs de Wijkerwoldweg in de POW zeker 15 jagende buizerds, 25 Grote zilverreigers en 2 jagende Blauwe 

kiekendieven (adult man en een vrouwkleed) en een Raaf die van een dood schaap aan het eten was.  

18:44 28-11-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 434 Kleine zwaan waarvan 21 juveniel. 

Veluwemeer 3365 Kleine zwaan (!!!!!!!) waarvan 80 juveniel. Op Veluwemeer ook 187 Wilde zwanen, 3 IJsvogels en 1 Zeearend (1 kj).  

17:18 27-11-2014 

Frans Deuring  

Vanmorgen rond 10.00 uur een houtsnip wegvliegend vanuit een jeneverbesstruik nabij Beekhuizerzand  

10:55 25-11-2014 

roel pannekoek  

Als aanvulling op de waarneming van Nico. De afgelopen weken is door twee andere personen op verschillende momenten een Velduil in dat 

gebied gespot. Dus vogelaars/fotografen....  

17:48 24-11-2014 

nico Hoogteyling  

Vanmiddag aan de Ooster Mheenweg bij de monding Hierdense beek een mooie velduil.  

12:44 20-11-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op de Elspeetse heide samen met Lubbert gezocht naar de Sneeuwgors. Dit is helaas niet gelukt. Wel hadden we o.a. 2 Klapeksters 

en meerdere Raven.  

16:39 19-11-2014 

Evert Meijer  

Deze site bestaat dus nog steeds.. ;) En ik dus ook nog! 

Vanmiddag op de heide bij Vierhouten aan het lopen, plots vloog er een sneeuwgors op voor m'n voeten. Enkele malen voor me uitvliegend, toen 

met een grote boog om me heen en landde vast weer ergens op het zandpad. Verder genoten van een mannetje Blauwe kiekendief. 

(Dat ik nauwelijks meer tijd stop in het vogelen, betekent niet dat ik er niet meer van geniet. Ik denk dat ik er juist meer van geniet, niet meer 
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als 'slaaf' van soortenlijstjes. De schepping wordt een stuk mooier als je de Schepper kent! Aan God de eer van alles waar wij van mogen 

genieten in de natuur!)  

10:26 19-11-2014 

Jan Nijendijk  

9.45u Wolderwijd bij de Vogelwaard. Heel veel alarm kreten van de Kleine zwanen en veel eenden in de lucht. Daar vloog hij een juveniele 

Zeearend vlak langs de rietkraag en verdween richting Flevoland en de rust keerde weer.  

14:56 18-11-2014 

Lubbert Spaansen  

Correctie aantallen op foto's nageteld en ik kom op 26  

14:42 18-11-2014 

Lubbert Spaansen  

 
 

kort ter plaatse 28 kraanvogels Zwarte Goor Nunspeet opgevlogen om 13:42 

14:00 18-11-2014 

Ard Smit  

Om 13.45 vlogen 25 kraanvogels over het huis (Parallelweg Hierden) richting zuidoosten  

19:48 15-11-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag Drontermeer 364 Kleine zwaan waarvan 27 juveniel. 

Veluwemeer 2868 Kleine zwaan waarvan 87 juveniel. Ook 89 Wilde zwanen.  

19:04 15-11-2014 

Jan Janssen  

Vandaag ondanks koude en grijze weer genoten van boottocht over het Veluwemeer, georganiseerd door KNNV en IVN. Volop kleine en wilde 

zwanen, enkele grote zaagbekken, over het hele Veluwemeer regelmatig groepen brilduikers, bij Elburg grote groep goudplevieren en op diverse 

plekken enorme groepen meerkoeten; zeker van dichtbij spectaculair gezicht.  

16:02 13-11-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een onder andere een aantal leuke 'novembersoorten' gezien. Bij de Korte waarden een overvliegende Bruine kiekendief. Bij het 

Vossemeer een Roodborsttapuit, een jagende Dwergmeeuw en 2 overvliegende Kleine rietganzen . Hier ook nog een Atalanta en een Gehakkelde 

aurelia. 

Bij het Abbertbos 3 Bokjes.  

22:03 10-11-2014 

Alexander Mörzer B.  

Vandaag helaas geen kraanvogels, maar wel 11 Buizerds + 1 Wespendief(als groep) boven 't huis. Deze laatste is wel een erg late waarneming, 

zijn er meer wnm. bekend, zo laat ? Ook weer de 1e Houtsnip gezien in 't bos, achter mijn huis. 

Gistermiddag was er ineens 'paniek' in het bos voor mijn huis, er vlogen vinken, sijzen, houtduiven, koperwieken en kruisbekken boven het bos 

uit. Waarschijnlijk een jagende sperwer in 't bos, maar de aantallen vogels in de lucht waren meer dan ik dacht; ca. 70 kruisbekken, 150 vinken, 

40 sijzen en ca. 10 koperwieken. Hier nog geen Kepen hier gezien. 

De kruisbekken hoor ik zelfs regelmatig zingen, 't lijkt wel voorjaar.  

14:09 10-11-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend samen met o.a. Lubbert Spaansen en Guido Berger bij het Vossemeer naar de gisteren ontdekte 1e kalenderjaarBuffelkopeend 

staan kijken. Het eendje dook veelvuldig, geen ringen kunnen zien. Hij/zij zat eerst vrij dichtbij, later optrekkend met groep Kuifeenden.  

16:16 09-11-2014 

Jan Janssen  

Vanmiddag in het Harderbroek, kijkhut aan het laarzenpad: naast de duizenden eenden (voornamelijk tafeleenden en slobeenden) een stuk of 

20 kleine zwanen, 8 lepelaars, 1 wulp, 1 wintertaling, 1 grote zilverreiger  

14:35 09-11-2014 

Jan Nijendijk  

Noorderheide: 

overvliegende kolganzen, koolmees, pimpelmees, grote bonte specht, matkop, goudvink, een groep van ca. 15 kruisbekken.  

14:08 09-11-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Elspeetsche heide een Klapekster ter plaatse en een Zeearend overvliegend naar ZW.  

13:20 08-11-2014 

Jan Nijendijk  

12.30 17 Kleine zwanen boven het Wolderwijd.  

15:37 07-11-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermorgen bij de Noorderheide een roepende Zwarte specht en een roepende Kleine bonte specht, meerdere Geel- en Rietgorzen ter 

plaatse en nog een vrij late man Beflijster, mooi te zien in een dode boom. Verder ook een groep Moeflons en 2 Reeën.  
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14:52 07-11-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag 7/11/2014 bij de monding van de Hierdense beek (oostkant) , vlak tegen de oever ruim 200 kleine zwanen en 5 wilde zwanen. 

Ten westen van de monding, deels binnen de (halfopen) nieuwe afzetting met palen minstens 150 kleine zwanen. De (vele) zwanen op grotere 

afstand niet geteld en gedetermineerd. 

Donderdag 6/11 in polder Arkemheen bij stoomgemaal Hertog Reinout 1 raaf overvliegend (rare plek). 

Zaterdag 1/11 hartje Appelse hei 2 raven  

09:41 05-11-2014 

Wim Janszen  

Vanmorgen een Groene Specht voorbij de Lindenlaan hoek Kraneburglaan Olmenlaan in de oude Eik  

16:41 04-11-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Goor nog 3 foeragerende Koereigers. Bij de Ludgeruskerk een Waterpieper. Bij Polsmaten een paar groepen overvliegende 

Toendrarietganzen, in 1 groep vloog een Kleine rietgans mee. 

Bij Lorentz o.a. een Oeverpieper en 2 Grote gele kwikstaarten.  

13:37 01-11-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden, duidelijk afnemende trek. 

Totaal ruim 12.000 vogels. Absolute uitschieter was een Grauwe Gors! Was tot ca. 1995 een lokale broedvogel! 

Verder al weer de 4e Grote Pieper deze herfst. Ook nog een late Boerenzwaluw. 

20:58 31-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden. In totaal 21.258 vogels, waarvan bijna de helft Spreeuw. Mooie trek van lijsters met 1.305 

Kramsvogels, 1.406 Koperwieken, 31 Merels, 16 Zanglijsters en 15 Grote Lijsters. Verder 46 Grote Zilverreigers, 1 Bokje, 3 IJsgorzen, 657 

Veldleeuwerikken, 5 Boomleeuwerikken, 2031 Vinken.  

23:26 28-10-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag Veluwemeer 874 Kleine zwanen, slechts 16 juveniel. Verder 6 Wilde zwanen en 2 Pontische Meeuwen. Drontermeer 357 Kleine 

zwanen, 3 juveniel.  

16:27 28-10-2014 

Wolbert Hermus  

Helaas ben ik vanochtend iets te vroeg weg gegaan blijkt maar weer... 

Vanmiddag bij Harderbroek wel 2 man Witoogeend gezien.  

14:30 28-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden samen met Wolbert. Mooie trek van Kauwtjes (907 exemplaren) en redelijke trek van Veldleeuwerik 

(914). Uitschieters waren een Zilverplevier en een IJsgors. Verder een groepje van 3 Geelgorzen. 

Ter plaatse nu maar liefst 9 Koereigers!!  

20:31 27-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden nog 1 erg late Huiszwaluw.  

14:31 26-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden voor ruim 10.000 vogels. 

Meest talrijke soort was de Vink met 5.128 exemplaren. Verder mooie trek van Kleine Zwanen (233). Meest opvallende waren 4 IJsgorzen, 

waarvan 2 ca. een kwartier ter plaatse op de maisakker. De andere 2 solo op roep. Verder een Groene Specht aan de Flevo zijde van het 

Veluwemeer richting ZW via de bosjes hoppend (determinatieafstand > 1 km) en een Geelgors (zeldzaam in de polder).  

14:08 26-10-2014 

Lubbert Spaansen  

 
 

Vanmorgen na melding op de app Oeverpieper met dank aan Robert Keijzer op dammetje bij Lorentz Harderwijk, Hier ook nog een slechtvalk tp 

en Pontische meeuw  

21:24 25-10-2014 
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Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Warden samen met Wolbert. Zangvogels viel een beetje tegen (o.a. 1350 Vink, 715 Veldleeuwerik, 576 Kauw), 

maar mooie aankomst van Kleine Zwanen, in totaal 242 vogels. Ter plaatse een jagende Zeearend.  

20:53 23-10-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteren bij Delta schuitenbeek een overvliegende Rotgans en een vrouw Topper ter plaatse tussen de vele Kuifeenden. 

Bij Polsmaten een Zeearend kort ter plaatse  

16:18 23-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden trektelling van 08:30 uur tot 12:00 uur. 

Leuke telling met in totaal ca. 10.000 vogels, waarvan ca. 2.500 Vink. 

Uitschieters een groepje van 8 Rotganzen over naar ZW en 1 IJsgors die mee vloog in een groep Veldleeuwerikken (viel op door roep, ook 

gezien).  

17:26 22-10-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag kijkscherm rietveld Elburg minimaal 2 buidelmezen foeragerend op uitbloeiende lisdodden. ze verraden zich door opwaaiend 

zaadpluis. 

www.natuurplaat.nl  

23:00 19-10-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij de begraafplaats tussen de Oosterlaan en de Eperweg in Nunspeet met Lubbert een Bladkoning horen roepen. Hier o.a. ook een 

Vuurgoudhaantje en meerdere Kepen. Gisteren bij het Spijk 4 Vuurgoudhaantjes.  

14:43 19-10-2014 

Jan  

Vanmiddag helaas nog slechts een enkele goudplevier tussen de kieviten op de zandplaat in 't Vossemeer.  

16:36 18-10-2014 

Martin Jansen  

Nagekomen waarneming na controle geluid: Strandleeuwerik vanochtend in het 3e teluur.  

15:45 18-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden voor 28.202 vogels. 

Meest geteld was de Spreeuw (12.408). Omstreeks 09:30 uur kwam de trek van Koperwieken op gang met enorme wolken vogels, met tussen 10 

en 12 uur > 3.000 vogels per uur. Dagtotaal was 8.655 vogels!! Ook de trek van Vink (3.045), Veldleeuwerik (1.040) en Kleine zwaan (86) was 

goed. 

20:19 15-10-2014 

Rob Compaijen  

Vanmiddag even op de strekdam bij Elburg gekeken. Zeer veel lijsters aanwezig, met name Zanglijsters en Koperwieken, maar tenminste ook 

één Beflijster. Verder nog een alarmerende Matkop.  

15:20 15-10-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag met Lubbert op de zandplaat van het Vossemeer 1 Zilverplevier tussen de vele Goudplevieren en Kieviten.  

21:27 12-10-2014 

F van Triest  

Zandplaat Vossemeer; 1500 Goudplevier, 1000 Kieviten, 15 Kemphanen, 20 Bonte Strandlopers, 2 Kleine Zwanen en 20 Wulpen  

15:46 12-10-2014 

Jaap Schroder  

Mondingsgebied Hierdense Beek: torenvalk, buizerd, 2 gr zilverreigers, 5 bl reigers, visarend en ijsvogel. En in de weilanden hele grote groepen 

van een soort groot uitgevallen eenden, nogal schreeuwerig slag, zeer geschikt als dekbedvulling.  

12:45 12-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend samen met Roel een rustige trektelling bij de Korte Waarden. De condities waren goed, maar weinig vogels. Uitschieter was een 

Grote Pieper die 2x riep uit de richting van het Veluwemeer. Had de recorder nodig voor een bevestiging achteraf, al weer de 3e dit seizoen! 

Geluid op: http://waarneming.nl/waarneming/view/89127849  

20:42 11-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden, in totaal ruim 19.000 vogels. 

Weinig bijzonderheden, uitschieter was 1 Buidelmees. Wel leuke trek van Veldleeuwerik (977), Vink (1603), Spreeuw (11.964), Kolgans (1.073) 

en Graspieper (814). Ook nog 9 Boerenzwaluwen.  

17:19 11-10-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Ludgeruskerkje vanmiddag: ijsvogel en veel watersnippen. 3 flamingo's.  

11:46 09-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden voor o.a. bijna 1100 Vinken en 1 Grote Pieper. Geluidsopname Grote Pieper op: 

http://waarneming.nl/waarneming/view/89057230  

19:09 08-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden een vrij rustige telling, 2109 vogels waarvan 8 Kleine Zwanen en 1 Europese Kanarie. Geluidsopname Euro kanarie op 

http://waarneming.nl/waarneming/view/89049928  

13:27 08-10-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag 8/10/2014 aan en rond de Nekkeveldse weg in de polder Arkemheen: 

- ca 300 goudplevieren (voor mij de eerste van dit seizoen) 

- ca 15 kemphanen (2 x witte hals) 

- bij schoningswerk van een bermsloot behalve vele tientallen kokmeeuwen o.a. ook 3 ooievaars; 

kennelijk zijn er veel prooien voor het grijpen  
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21:47 06-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden de eerste 2 Kleine zwanen van het seizoen. Onderweg naar het werk in de Flevopolder bij de Visvijverweg 1 Rode 

Wouw. In de namiddag nabij Zalk 1 Rotgans (regio jaarsoort 230).  

20:08 05-10-2014 

Benno van den Hoek  

Ook onze telpost aan de Zomerdijk had zaterdagmorgen een succesvolle telling tijdens de Birdwatch. Met maar liefst 24 tellers werd er 

tussen 7.15 en 14.30 uur een recordaantal (voor onze jaarlijks BW-telling) van 78 soorten geteld. Er was veel trek van o.a. Graspieper (929 ex.), 

Veldleeuwerik (241), Spreeuw (ruim 1300), Vink (346) en nog kleine aantallen Boerenzwaluwen (38). Hoogtepunten waren verder 1 

Roodkeelpieper, 2 Buidelmezen, 1 Smelleken, 1 Boomvalk, 1 Blauwe kiekendief, 1 Zilverplevier, 6 Grote gele kwikstaarten en maar liefst 92 

Grote zilverreigers (die hun slaapplaats op het Abberteiland verlieten). 

Ter plaatse o.a. een Slechtvalk (met verse prooi), 1 Visarend, een fraai langsvliegende Roerdomp, 1-2 IJsvogels en 3 Raven. 

Alle soorten en aantallen (totaal en per uur) zijn te vinden op Trektellen.nl: 

 

Eurobirdwatch - Zomerdijk, Drontermeer 

11:56 05-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden een Roodkeelpieper opvliegend richting noord. Moet daar ter plaatse hebben gezeten. riep ca. 5 maal op korte 

afstand. Waarneming samen met Lubbert.  

19:19 04-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden een trektelling van 07:20 uur tot 12:20 uur samen met Wolbert, Lubbert, Rob, Anne en Gertwim. In totaal 18.873 

vogels, erg verspreid over een breed front overtrekkend. Een paar keer de recorder stil gezet i.v.m. verdachte, in het veld niet 100% zeker te 

determineren vogels. De recorder leverde uiteindelijk 2 Roodkeelpiepers en 1 Europese Kanarie op. Verder o.a. 871 Zanglijsters 

(telpostrecord), 1503 Vinken, 324 Veldleeuwerikken, ruim 12.000 Spreeuwen, 487 Graspiepers, 1 Buidelmees, 186 Kneu.  

21:21 03-10-2014 

Martin Jansen  

In de namiddag Spijkbos gebied tussen de Spijkvijver en Walibi verschillende mezengroepen gecontroleerd. Veel roepende Tjiffen, en mezen, 

(vuur)goudhaantjes, Boomkruipers. Leukste waren 6 Vuurgoudhaantjes, 7 Matkoppen, 2 overvliegende Grote Gele Kwikken, 5 Appelvinken, 1 

Goudvink (vrouw) een IJsvogel bij de Spijkvijver en een IJsvogel bij het kanaal. Uiteindelijk in een wat grotere gemengde groep de doelsoort 

gevonden, een Bladkoning, mogelijk zelfs een 2e vogel. 

21:10 02-10-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden trektelling van 07:50 uur tot 10:50 uur met Wolbert en deels met Rob. De eerste Kolganzen dit seizoen (1212 

stuks), 1 Slechtvalk, 3 Grote Gele Kwikstaarten, 4 Bruine Kieken en een IJsgors kort ter plaatse op de geoogste maisakker.  

19:31 01-10-2014 

Gerard van Dijk  

Steenencamerse weg (tussen Putten en Nulde): op een (zo te zien) varkensstal vlak voor de splitsing met het verlengde van Vanenburger allee: 1 

steenuil (eerder gezien hier). 

Op genoemde splitsing zelf: volgens de eigenaar van een van de hoekhuizen heeft de steenuil (die er jaren zat) dit jaar niet meer gebroed, 

mogelijk mede vanwege het kappen van veel houtgewas op zijn erf. 

Meer richting Nulde heb ik eerder ook een steenuil aan deze weg gezien ter plaatse van een erf met vruchtbomen en notenbomen; daar wordt 

nu een huis gebouwd: kans dat de steenuil er niet meer zit. 

Dus net als bij Deuverden (2-> 1) een 'versmalde basis'.  

13:30 01-10-2014 

roel pannekoek  

Vanmorgen in de schemer een luid zingende Merel in korte strofen en een Koolmees met voorjaarszang. 

07:20 30-09-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag bij strand Nulde, op een dijkje wat door het Veluwemeer gaat, een Bladkoning. Dit vogeltje alleen gehoord helaas. Eerder op de 

middag had een vogelaar daar maar liefst 3 Bladkoningen gevonden!  

13:58 29-09-2014 

Jan Nijendijk  

Rondje Hierden vanaf de Oostermheenweg-->Munnekesteeg-->monding Hierdensebeek--> terug naar het dorp. Een bloemlezing uit wat we 

zagen: Torenvalk(met geslagen muis) 2 Buizerds, Havik, Graspiepers, Putters, Kneuen, Roodborsttapuit en Tapuiten.  

20:35 28-09-2014 

Jan Janssen  

Vanmiddag in de weilanden achter de Ludgeruskerk de acht koereigers ter plekke (te midden van minstens een stuk of vijftien grote 

zilverreigers en zelfde aantal blauwe reigers). Bij het kijkscherm twee ijsvogels, en op het Veluwemeer nog twee zwarte zwanen.  

13:11 28-09-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmorgen een rondje Elspeetsche heide gedaan, de zwijnen, edelherten en reeën hadden hun sporen wel na gelaten, ook waren er vogels: 

Vlaamse gaai, 1 overvliegende Grauwe gans, Vink, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte kraai, Graspiepers, Veldleeuweriken, Roodborsttapuiten en een 

Boomvalk.  

12:25 28-09-2014 

Wolbert Hermus  

Nog een korte aanvulling: Normaliter niet echt een 'noemenswaardige' vogel. Maar overal waar Rob en ik gisteren vogelden troffen we 

opvallend veel Gaaien aan. Wellicht een influx in wording?  

12:25 28-09-2014 

Martin Jansen  

Gisterochtend trektelling Korte Waarden voor 2293 vogels in 2,5 uur. Meest talrijke soort was de Graspieper met 1373 exemplaren. 1 mooie 

uitschieter: 1 Europese Kanarie (de 3e voor de telpost dit jaar). Verder 1 Geelgors (schaarse soort bij de randmeerkust). 

Vanochtend 3,5 uur geteld voor 2324 vogels. De Graspiepertrek lijkt over het hoogtepunt (504 ex), nu komen de Vinken wat meer los met 355 

stuks. Verder de 1e Boomleeuwerik, Sijzen (2) en Kramsvogels (7) van het najaar. Leuke soorten waren 2 Beflijster (1 kort tp, een 1kj man) en 1 

Slechtvalk.  

12:19 28-09-2014 
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Wolbert Hermus  

Gistermiddag met Rob Compaijen een rondje gemaakt langs het Veluwemeer. Bij de duintjes weinig klein spul, maar wel een overvliegende 

Visarend. Vanaf de laatste landtong bij Hoophuizen een jagende Visarend gezien (ter hoogte van Hierdense beek). Verder hier ook een 

IJsvogel, een kleine zilverreiger en een groepje van 10 Brilduikers. Hier kregen we ook een melding van Bladkoning bij de Generaal 

Winkelmankazerne. Deze daar helaas niet aangetroffen, wel een flock met Goudhaantjes, zwarte mees e.d. Hiervandaan naar Lorentz gereden. 

Hier troffen we 2 IJsvogels en een onvolwassen slechtvalk aan. Als laatste nog kort naar de grote plas van Harderbroek gegaan. Deze plas ligt 

op het moment vol met Tafel- en Kuifeenden (van beide soorten een paar duizend). Erg indrukwekkend! 

 

Afgelopen nacht in Vierhouten twee roepende Bosuilen en in Nunspeet langs de Molijnlaan twee roepende Bosuilen en 1 deed een poging tot 

zingen.  

18:59 27-09-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag Elburg Ludgeruskerkje de 8 (!) koereigers overvliegend. Op mijn site een foto met 8 koereigers op één plaat.  

19:05 25-09-2014 

Wim Smit  

19-09-14 Staverden-Allee. Zwarte Specht en Midd.B.Specht 

23-09-14 Biezenbucht. Bonte Str.loper 2. Witgatje 6, Kemphaan 20,Bontbekpl. 10, Gr.Zilverreiger 2, Boerenzwaluw 2. 

Vandaag 24-09. Kapteinshut. Krooneend 75. 

14:10 25-09-2014 

Jan Nijendijk  

Harderbroek bij de Biezenburcht, weinig steltlopers alleen kieviten en 23 lepelaars.  

12:57 25-09-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden, in 3 uur bijna 3900 vogels. Meest talrijk waren de Graspiepers, 3077 exemplaren. Uitschieters 1 

Buidelmees en 1 Grote Pieper. Trektellen is TOP!!!!  

12:19 23-09-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden onverwacht mooie trek. Ca. 1450 Graspiepers, een Visarend en een Reuzenstern. Klapper was een Kleinste Jager! 

Heb een paar afdrukken van het scherm van mijn camera op waarneming.nl geplaatst.  

21:17 22-09-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag IJsselmeerdijk nabij Flevocentrale een Oeverpieper op het basalt onderaan de dijk. Gisterochtend tijdens een trektelling bij de 

Korte Waarden een overvliegende pieper roepend als Waterpieper/Oeverpieper. Vogel vloog strak door van NO naar ZW. Onze overwinterende 

Waterpiepers komen uit het zuidoosten (Alpen, Karpaten) en arriveren medio oktober. Onze Oeverpiepers komen uit het noorden (Fenno-

Scandinavie) en arriveren enkele weken vroeger dan Waterpiepers, vanaf midden september. Bij een trektelpost aan 1 van de grote rivieren 

bleken alle invallende en dus te determineren Water/Oeverpiepers voor 5 oktober Oeverpiepers te zijn. Daarom de pieper van gisterochtend 

(21-09) die strak door ging van NO naar ZW als Oeverpieper genoteerd :-).  

20:52 20-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Gefeliciteerd Martin!!! Je bent en blijft een Topper! moet je toch echt is in mijn Phone hebben.  

20:11 20-09-2014 

Martin Jansen  

Wist gisteren al zeker dat er een Bona in het Harderbroek zit, na de foto's van Lubbert en Bert m.i. 100% sluitend! 

Mijn 3e CDNA zelfondek soort dit jaar :-)  

20:53 19-09-2014 

Martin Jansen  

Vanmiddag Harderbroek bij de Biezenburcht een Bonapartes Strandloper. Foeragerend met Bontjes en Kleine strandlopers vrij ver achterin 

het gebied. Staart met zwarte eindband en witte bovenstaartdekveren uiteindelijk na een uurtje posten gezien. Verder daar een Kanoet en 

Drieteenstrandloper. 

@ Lubbert: Gave waarneming van die Middelste Jager!!!!  

20:40 19-09-2014 

Lubbert Spaansen  

O ik vergeet Dimitri bij Harderhaven oeps..  

20:39 19-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Vandaag een unieke vogeldag. Op het Veluwemeer tussen Hierdensebeek en appartementencomplex Flevo een Kleine Jager midden op het meer! 

Gelijk in de app gedaan en zo was het al snel zeker door het doorsturen dat het toch om een Middelste moest gaan! Super gaaf, thnx voor de 

determinatie Jaap! Thnx voor het meezoeken en denken. Robert Keijzer, Benno,, Wolbert vanuit tuin en Peter Links. Vond het al knap van me 

zelf dat ik een jager herkende! Die ik zelf nog nooit eerder had gezien! Ik hoor wel als er meer mensen morgen mee willen zoeken of hij hier 

nog rondhangt.  

16:12 18-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Sony 55 mm lensdopje kwijt? Ik heb hem gevonden bij Biezenburght.  

20:57 16-09-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

later vanavond de koereigers (ik telde er 6) terug op de paaltjes om de nacht door te brengen. 

drie ijsvogels. 

een enorme groep spreeuwen in het riet om te overnachten.  

19:13 16-09-2014 

Benno van den Hoek  

De groep Koereigers nabij de vml. Ludgeruskerk bij Doornspijk blijft maar groeien. Zondag kwam Chris Spijkerboer al op 8 ex.! Dit is officieel 

een nieuw aantalsrecord voor Nederland. Uniek dus! Gaat de groep nog groter worden tijdens de trek...? 

Vanavond zat het achttal tussen de koeien in polder 't Goor. Ze sjouwden en renden tussen de koeien, jagend op insecten. In de polder ook 24 

Grote zilverreigers. Voor het kijkscherm ook 2 GZR en een IJsvogel.  

21:59 10-09-2014 

Gerard van Dijk  
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Vanavond 10/9/2014 om 20.30 uur op de slaapplaats in Arkemheen: 

minstens 30 grote zilverreigers; 

'minstens' omdat je de achterkant van de struiken niet kunt zien. Beter is het natuurlijk om langduriger te posten en aankomsten bij te 

houden. Niettemin een mooi aantal.  

21:11 09-09-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermorgen bij de Harderbroek biezenburcht een juveniele Buidelmees, paar keer horen roepen en even gezien in een rietstengel. Hier 

verder o.a. zeker 10 Kleine strandlopers en 5 Krombekstrandlopers. Dit samen met Lubbert.  

14:55 09-09-2014 

Jaap Denee  

Waarom denk je dat er sprake is van een tweede vogel, Martin? Ik zie zo snel geen doorslaggevende verschillen tussen de middelste en de 

rechter vogel. Lubbert, ik denk dat je misschien op basis van de streping op de zijborst een eventueel onderscheid kunt hard maken, maar dan 

heb je een plaatje nodig van de vogel van gister die je op de borst ziet. Het vergelijken van vogels op foto's onder niet exact dezelfde hoek is 

sowieso riskant. De lengte van de oogstreep en de snorstreep wordt sterk bepaald door de hoek waaronder je de vogel ziet. 

22:40 08-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Martin je zou zo maar is gelijk kunnen hebben dat dit weer een ander is? Gisteren geen 2 aanwezig volgens mij? maar durf dit natuurlijk niet 

met zekerheid te zeggen.. heb weer een vergelijk foto gedaan.. links augustus midden 7 september recht 8 september. Oog streep lijkt wat 

langer door te lopen en streep onder oog iets eerder op te houden. verder op vleugels iets andere tekening.. 

 
22:03 08-09-2014 

Martin Jansen  

Lubbert, mooie vergelijking van de Duinpiepers. 

De vogel van augustus is een jonge vogel, juveniel ruiend naar 1e winter. 

De vogel van gisteren is een adult. 

Volgens mij is er zelfs sprake van een derde vogel, die van vandaag en mogelijk ook gisteren al (toen 2 aanwezig??).  

21:23 07-09-2014 

Lubbert Spaansen  

 
even plattegrondje voor degene die willen gaan zoeken. 

rode lijn is geluidswal. 

blauw: waarnemings plekjes van de duinpieper 

groen: draaihals gezien 

geel: Steenuil 

paars: 3 stuks boomvalken 
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Hier nog een plaatje ter vergelijk duinpieper Augustus (links) en September (rechts) 

 
19:59 07-09-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag was het, dankzij de inzet van mede-speurders Jaap, Lubbert en Dimitri, weer leuk vogelen op Lorenz III. Eerst een Duinpieper 

(ander ex. dan eind aug.) op het veld. Zelf alleen gehoord en (vrijwel zeker) even zien vliegen en invallen. Ook een Draaihals ter plaatse, 

opgestoten door Lubbert en Jaap en over de muur weg. Later vond Dimitri de vogel aan de zuidkant van het veld terug. Vogel vloog op en ging 

even in een struik langs een maisveld zitten. Verdween even later de mais in. Ter plaatse ook o.a. een Raaf, 2 kekkerende Boomvalken, meerdere 

Tapuiten, Veldleeuweriken, heel veel Putters, en veel Gele kwikken. Door Dimitri daartussen nog een Engelse kwikstaart gezien.  

17:21 04-09-2014 

Bela verhoef  

Gisteren aan de Kleinemheenweg een 50 tal putters 

en vandaag een 20 tal aan de Fokko Kortlanglaan  

16:13 03-09-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Harderbroek o.a. 1 Temmincks strandloper, 1 Steenloper, 4 Kleine strandlopers, 4 Krombekstrandlopers, 3 Bonte strandlopers en 

10 Bontbekplevieren.  

13:54 03-09-2014 

Bennie van den Brink  

3 sept. 2014: roerdomp, opvliegend uit riet Korte Waarden, Elburg. 

koekoek, 1 ex Korte Waarden, Elburg. 

Nog een late melding: op 25-8 een groep van 33 ooievaars vliegend en foeragerend Polder Kamperveen.  

22:24 02-09-2014 

Martin Jansen  

Vanavond 14 Purperreigers en 34 Blauwe Reigers richting ZW, Korte Waarden bij Elburg.  

21:10 02-09-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag bij Harderbroek 2 Kleine strandlopers en 2 Krombekstrandlopers. Verder daar ook o.a. meerdere Bontbek- en Kleine plevieren, 

zwarte ruiters, groenpootruiters en een ruime 100 Watersnippen.  

20:00 02-09-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag 2/9/2014 op gemaaid grasgewas op de Zeedijk van polder Arkemheen een groepje van 15-20 putters. Kennelijk eten ze gewoon de 

zaden van de gemaaide planten. In deze vegetatie zit heel veel wilde peen, die nu vnl. uitgebloeid is en zaad draagt. Dus misschien daarop. 

Opvallend was ook dat sommige futen nog heel kleine jongen hadden; misschien waren ze laat doordat het waterschap het riet had afgemaaid 

i.v.m. de dijkverzwaring (geen vogels--> geen belemmeringen). Nu het toch is uitgegroeid, is op het grootste deel tussen Spakenburg en Nijkerk 

weer een rietkraag aanwezig. Dat gaat nu wel veranderen, al wordt het wel geconcentreerd gecompenseerd (bij Nekkeveld). 

(of de fuut ook tweede broedsels heeft, is me overigens niet bekend) 

Zeer binnenkort begint de dijkverzwaring langs de randmeren tussen Nulde en Eemdijk en langs de Eem tussen Eemdijk en Amersfoort. De 

zuidhelling van de Zeedijk op het Gelderse traject, groeiplaats van een glanshaverhooiland met o.a. morgenster, knoopkruid, groot streepzaad, 

veldgerst, goudhaver, wordt vrijwel integraal gespaard.  

15:35 02-09-2014 

Lubbert Spaansen  

sorry het is toch een bontje die drieteen VALS ALARM.. ;)  

14:46 02-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Staat er nu een beetje krom determinatie betreft de drieteen.. haha  

14:45 02-09-2014 

Lubbert Spaansen  

Vanmorgen even een uur gezeten bij Biezenburght te weinig tijd maar ooo wat is het daar nu mooi met steltjes. 2 Krombekken 2 kleine 

strandlopers 1 drieteenstrandloper en heel veel plevieren waaronder 1 groepje van maar liefst 21 bontbekplevieren. Was ff lastig te 

determineren maar met hulp van het boekje en Jaap komt dat helemaal goed.  

22:07 01-09-2014 

Martin Jansen  
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Zowel gisteravond als vanavond 9 Purperreigers richting ZW, Korte Waarden - Veluwemeer. Vanaf 14 augustus al 75 Purperreigers tijdens 

avondtellingen.  

17:28 31-08-2014 

Johan Hettema  

vanmniddag tijdens zeilen thv eilandjes voor Polsmaten richting Pierland: een zeer actieve visarend. 

16:34 31-08-2014 

Benno van den Hoek  

Zojuist 17 Ooievaars laag over het huis (Elburg) en een eindje verderop steeds hoger thermiekend. Uiteindelijk doorvliegend richting zuid.  

12:28 31-08-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag heb ik ook nog een paar momenten de Duinpieper bij Lorentz gezien. Afgelopen vrijdagavond bij Polsmaten samen met Martin de 

reuzensterntelling gedaan. Helaas geen Reuzensterns; wel Visarend, ijsvogel en 4 of 5 zilverplevieren laag overvliegend naar zuid.  

11:06 31-08-2014 

Jan Janssen  

Vanochtend in de weilanden net achter het Ludgeruskerkje 7 koereigers en 2 grote zilverreigers (met dank aan Chris Spijkerboer die me er 

attent op maakte). In het Veluwemeer nog 3 Europese flamingo's en 2 grote zilverreigers.  

17:46 30-08-2014 

Lubbert Spaansen  

Vandaag door de ontdekking van Dimitri Mulder de Duinpieper aan het lijstje toegevoegd Even kort gezien aan Lorentz. paar keer terug 

gevonden maar steeds uit beeld weg. Je moest bijna op hem/haar gaan staan voordat ie opvloog.. Lastig manneke/vrouwke... 

 
22:04 29-08-2014 

Gerard van Dijk  

Op (21 of) 22 augustus aan een van de bovenlopen van de Schuitenbeek in landgoedje Deuverden (onderdeel van Oldenaller; onder Nijkerk, gem. 

Putten, aan westgrens) 

1 ijsvogel. 

Even verderop aan de Donkere Steeg een steenuil op het dak van boerenschuur. Hier zit volgens de boer al vele jaren een paar steenuilen; toen 

een kast werd geplaatst, gemaakt door gehandicapten in Putten, trokken ze daar meteen in. Gelukkig is na het verlies van de broedplaats aan de 

Deuverdense weg dus nog deze plek over.  

21:56 29-08-2014 

Gerard van Dijk  

Vanavond in polder Arkemheen om 20.45 uur (flinke schemer) op de slaapplaats minstens 16 grote zilverreigers. Je kunt alleen de naar de dijk 

gerichte kant van het struweel zien, dus kun je vogels missen, tenzij de binnenkomende vogels (eerder) geteld worden.  

16:26 29-08-2014 

Wolbert Hermus  

Afgelopen woensdag bij Lorentz-haven 5 tapuiten ter plaatse op braakliggend terrein. Boven de haven 2 Reuzensterns. 

Gisteren bij Hulshorsterzand 2 roepende Kleine bonte spechten en 3 tapuiten.  

11:20 29-08-2014 

Jaap Denee  

"Perickpad" doet 't misschien beter. ;)  

21:09 28-08-2014 

Wim Smit  

Als je van de Newtonweg naar de Zuiderzeestr.weg rijdt, bij de rotonde richting Hierden, is er na een paar honderd meter, een smalle 

weg/zandpad aan de linkerkant. Er is geen naambord. Google maps geeft het wel aan. Succes.  

17:14 28-08-2014 

Lubbert Spaansen  

Wim Smit Waar zit dat precies dan die Pieriksteeg ? Zie het nergens op een kaartje staan?  

16:23 28-08-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag gekeken bij de Pieriksteeg (Pierikpad). Twee Boomvalken vlogen alarmerend uit de laatste bomen langs het pad. Gezocht naar de 

derde maar niet gevonden.  

15:47 28-08-2014 

Gert-Jan Cromwijk  
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ook vanmorgen veel gezien bij Ludgeruskerkje: 4x visarend (in ieder geval 2 verschillende, 1 met vis), 3x roerdomp (misschien 3x dezelfde), 5 

koereigers, ijsvogel, flamingo. 

www.natuurplaat.nl  

21:42 27-08-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

't was vanmorgen erg leuk bij het Ludgeruskerkje: minstens drie ijsvogels die flink aan 't vissen waren. ook 1 koereiger t.p.  

22:34 26-08-2014 

Martin Jansen  

Vanavond van 18:20 uur tot 20:55 uur een trektelling bij de Korte Waarden voor reigers. Maar liefst 108 Blauwe Reigers, 43 Purperreigers 

en 6 Grote Zilverreigers. Grootste groep Purperreigers 16 exemplaren, verder o.a. een gemengde groep van 9 Blauwe- 2 Purper- en 5 Grote 

Zilverreigers bijna recht over de telpost.  

22:09 26-08-2014 

Ard en Wim Smit  

Vanmorgen kreeg ik een telefoontje van Ard dat er een Boomvalk bij zijn huis aan de 

Parallelweg zat. Toen ik ging kijken was er eerst niets te zien. Opeens vloog groep van 40 Ooievaars over ,later gevolgd door 35 ex. Kort daarna 

vlogen 2 Boomvalken achter het huis en ook 2 Sperwers cirkelden rond. Een Raaf was de laatste waarneming daar. 

Vanmiddag gekeken bij de Biezenburcht. Lepelaar 20, Groenpootruiter 5, Bruine kiek vr. 

Gr. Zilverreiger 6 , Bosruiter 2.Witgatje 3, Oeverloper 3. Mooie dag! 

15:23 25-08-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmorgen bij Ludgeruskerkje: 1 ijsvogel, 1 jagende boomvalk. Bij Rietveld Elburg: twee ijsvogels (één jong), een onbekende rietvogel. Bij 

Harderbroek (hoge kijkhut): juv. zeearend, waardoor de hele plas op de vleugels ging.  

22:43 24-08-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden. De zwaluwen vlogen goed door met 1024 Huiszwaluwen, 554 Boerenzwaluwen en 84 

Oeverzwaluwen. Ook nog 7 Gierzwaluwen. Verder 3 Visarenden en 1 Rosse Grutto. Later vandaag 2 Steltkluten in het Harderbroek.  

22:23 24-08-2014 

Benno van den Hoek  

Vanavond langdurige bedelroep van 2 jonge Ransuilen langs de buitenrand van De Vrijheid in Elburg, nabij de Blaauwsweg.  

19:27 23-08-2014 

Martin Jansen  

In de namiddag Harderbroek bij de Biezenburcht een leuke serie steltjes: 

5 Kanoeten, 3 Krombekstrandlopers (1 nog deels in zomerkleed), 2 Temmincks strandlopers, 3 Bonte strandlopers, 1 Zwarte Ruiter, 4 Grutto's, 

3 Bontbekplevieren, 1 Kleine plevier, 4 Witgatjes, 6 Oeverlopers, 5 Bosruiters, 17 Kemphanen, 15 Watersnippen, 71 Goudplevieren. Ook nog 2 

Zomertalingen.  

16:17 23-08-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen (met Wolbert) een overvliegende Boomvalk bij de Korte Waarden, net buiten Elburg. In polder 't Goor 3 Koereigers tussen de 

koeien, gezien vanaf de telpost met Martin en Chris Spijkerboer. Daar ook 2 Raven overvliegend. Verder redelijke trek van Gele kwikken en 4 

soorten zwaluwen (nog enkele Gierzwaluwen). 

Bij het Rietveld later op de morgen 2 Blauwborsten bij het kijkscherm en een langsvliegende IJsvogel. Langs de Kamperdijk ook 2 Koereigers 

dichtbij de weg (rond 10.45 uur). Zeer waarschijnlijk ex. van de groep van 7 ten zuiden van Elburg (daar zijn er vanmorgen ook weer 6 gezien...).  

22:15 20-08-2014 

Roel Pannekoek  

Bij nacontrole van een Oeverzwaluwbult naast het Pierikpad tussen Harderwijk en Hierden hoorde ik vanuit de oude eiken langs dit boerenpad 

een zacht gekekker van een Boomvalk. Naderbij gekomen vlogen luid alarmerend 3 Boomvalken uit een boom. Geen nest kunnen ontdekken. (20-

8)  

20:31 20-08-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag bij Polsmaten 2 Reuzensterns, fouragerend. Ook 3 Casarca's.  

17:34 19-08-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteren bij de Kievitslanden 28 Dodaars, 1 Casarca, 1 Blauwe reigers en een Vos die me op een paar meter passeerde. 

Hierna bij Harderbroek een tijd in de rieten hut gezeten. Hier ruim 190 lepelaars, 7 Casarca's, een ijsvogel en een bonte strandloper. Bij de 

biezenburcht was het leger dan de afgelopen dagen; o.a. 2 Groenpootruiters, 1 bonte strandloper en een bontbekplevier. 

Vanochtend bij het Hulshorsterzand 2 jonge Slechtvalken ter plaatse, 2 overvliegende kruisbekken en een roepende Zwarte specht.  

13:58 18-08-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

prachtige juv. Purperreiger aan Mheenweg Oosterwolde, ter hoogte van kijkscherm. 

foto's: www.natuurplaat.nl  

15:16 17-08-2014 

Willy van dijk  

De ooievaars op het straatmeubilair hebben wij 6augustus ook al op de A1 gezien, inderdaad afleidend voor de weggebruikers, maar moetje dat 

ook zien als verzameldrift voor de trek???  

12:30 17-08-2014 

Benno van den Hoek  

Een melding via een familielid: rondom Kerkdorp zaten aan het einde van de ochtend 25 Ooievaars in de weilanden. Samenscholing voor de grote 

wegtrek?  

18:42 16-08-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag samen met Lubbert bij Harderbroek plan Roerdomp naar een Rosse grutto zitten kijken. Verder zat er qua steltlopers erg weinig.  

17:44 16-08-2014 

Gerard van Dijk  

Gisteravond 14-8-2014 boven de A1 tussen Baarn en Amersfoort ca 15 ooievaars op de lichtmasten langs de weg en op ander 

'straatmeubilair'(overspanningen met snelheidssignalering). 
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Een spectaculair gezicht, wat je haast te zeer afleidt van het verkeer... 

Dit sluit mooi aan bij de waarneming van Benno vdH op 5-8 jl.  

13:45 16-08-2014 

Martin Jansen  

Donderdagavond Korte Waarden 4 Purperreigers richting ZW. 

Vrijdagmiddag Harderbroek 8 Witgatjes, 49 kemphanen, 3 Tureluurs, 9 Bosruiters, 35 Watersnippen, 5 Oeverlopers, 1 Bontbekplevier, 3 

Kleine Plevier, 5 Bonte Strandlopers, 120 Goudplevieren. 

Vrijdagavond samen met Wolbert de Sovon slaapplaatstelling voor Reuzensterns gedaan bij Polsmaten. 4 Reuzensterns richting ZW (alleen 

gezien door Wolbert), 3 Purperreigers, 7 Blauwe Reigers. 

Vanochtend trektelling Korte Waarden voor o.a. 1 Reuzenstern, 2 Visarenden, 1 Kleine Zilverreiger, 6 Bosruiters, 1 Zwarte Ruiter, 2 Bruine 

Kiekendieven. Ter plaatse maar liefst 7 Koereigers.  

16:47 13-08-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag nog maar eens naar het Harderbroek. Een groep van 150 Goudplevieren bewonderd. Nog mooi in het zwarte pak. Een Havik joeg alles 

op. Buizerd 4. 

Temminck's Strl. 1. 

11:29 13-08-2014 

Benno van den Hoek  

Gisteren van 7.00 tot 18.00 uur met Wolbert gevogeld langs de westelijke- en oostelijke buitenrand van onze regio. 

Begonnen bij Rietveld Elburg met een jagende (juv.) Slechtvalk, Blauwborst, Tapuit en zo'n 25 Gele kwikken. Op deze locatie en bij Korte 

Waarden met geluid gezocht naar Waterrietzanger, maar helaas niet gevonden. Bij Korte Waarden een groepje Flamingo's in de verte. Bij het 

Vossemeer 8 Reuzensterns op en rond de plaat (ad.+juv.). Nabij De Zande 2 IJsvogels, en vanaf daar afgezakt langs de IJssel naar Deventer. 

Opvallend hoge waterstand overal. Nabij Veessen een Steenuil en 12 Ooievaars in een weiland. Mogelijk door hoge waterstand geen Dorrestijn-

Kwak meer in Veessen. Bij Terwolde een fraaie Sneeuwgans in de uiterwaard. Beetje twijfelachtig in deze periode, maar zonder ringen en in 

gezelschap van Brandgans... Bij spoorbrug Deventer helaas geen Patrijzen. Nabij A1 15 Ooievaars in een gemaaid weiland. 

 

Daarna overgestoken naar de randmeren. Bij Harderbroek zelfde soorten als Martin (waren daar tussen 15.30 en 16.30 uur), 'maar' 1 

Temmincks en o.a. nog 2 jagende Haviken. Bij Kievitslanden o.a. Witgat, 14 Dodaars (veel juv.) en 3 juv. Geoorde futen. Hier ook een Havik en 6 

Grote zillies. Tenslotte nog even bij de Koereigers van Ludgerus gekeken. 2 ex. zaten op de bekende paaltjes en telkens kwam er eentje bij 

zitten. Verrassend was een 6e ex. die opvloog vanuit het riet en apart van de andere 5 ging zitten! Mooi dagje, met weinig regen maar geweldige 

regenluchten langstrekkend!  

20:42 12-08-2014 

Martin Jansen  

In de namiddag weer veel steltjes in het Harderbroek. O.a. 55 Kemphanen, 16 Bosruiters, 1 Zwarte Ruiter, 4 Oeverloper, 18 Watersnippen, 4 

Witgatjes, 5 Kleine Plevier, 8 Goudplevieren, 4 Bonte strandlopers en 2 Temmincks strandlopers. Gisteren bij de Visvijverweg O-Flevopolder 1 

Zwarte Ooievaar.  

12:50 11-08-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de Oostermheen 3 Paapjes.  

10:48 11-08-2014 

roel pannekoek  

Nadat op vrijdag 25 juli de Gierzwaluwen en masse met stille trom uit Harderwijk waren vertrokken gisteren (zo 10 aug.) de hele dag 3 

geluidloze vogels aanwezig boven onze wijk.  

21:32 10-08-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden weinig bijzonderheden, wegtrek van Boerenzwaluw lijkt op gang te komen, ca. 150 vogels richting ZW in 

2 uur. Later op de ochtend bij het Rietland Drontermeer 1 Visarend. Vanavond bij het eiland Eekt Drontermeer ook 1 Visarend. Bij de Gelderse 

Sluis 1 Reuzenstern, op de plaat in het Vossemeer 7 Reuzensterns waarvan 1 juveniel.  

19:05 10-08-2014 

Jenneke Kamphuis  

Wespendief aan de Badweg in Heerde, zat op de grond vlak naast de weg een wespennest te plunderen. 

Geen fototoestel bij de hand, later wel opgehaald alleen nog het wespennest kunnen vastleggen.  

21:06 09-08-2014 

Wim Smit  

Om 17u een Temmincks Strl. gezien in het Harderbroek to. de Biezenburcht. Witgatje 3, Watersnip 6. Een groepje van 19 Lepelaars vloog 

richting Plan Roerdomp.  

15:23 09-08-2014 

Benno van den Hoek  

Na enig zoeken bleek de Temmincks strandloper ook aan het begin van de middag nog aanwezig. Verder o.a. 1 Krombekstrandloper, >40 

Kemphanen, ca. 15 Bosruiters, enkele Kleine plevieren en Witgatjes, 6 Grote zilverreigers en zeker 40 Lepelaars. Boven Plan Roerdomp later 

nog zo'n 25 Lepelaars. (waargenomen met Dimitri, Wolbert en Lubbert).  

17:21 08-08-2014 

Martin Jansen  

Gisteren Drontermeer ter hoogte van de Oase 1 jagende Visarend. 

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden voor o.a. 4 Koereigers richting NO en 2 jagende Visarenden ter plaatse. 

Vanmiddag Harderbroek veel steltjes; 1 Krombekstrandloper, 1 Zwarte Ruiter, 1 Temmincks strandloper, 2 Bonte strandlopers, 58 Kemphanen, 

41 Watersnippen, 11 Witgatjes, 12 Bosruiters, 3 Oeverlopers en 4 Kleine Plevieren. Ook een vrouw Krooneend met 2 kleine pullen van ca. 1,5 

week oud (3e geslaagde broedgeval Harderbroek) en 2 vrouw Zomertaling.  

15:41 07-08-2014 

Alexander Mörzer B.  

Gisteren hoorde ik thuis (Zandenbos, Nunspeet) enkele kruisbekken overkomen, waartussen duidelijk het; kub kub, van een Grote Kruisbek te 

horen was. De laatste die ik hier hoorde en zag was eind maart j.l. Broedgeval misschien ? Middags ook 2 overvliegende wespendieven boven 't 

huis. En vanmorgen een groepje van ca. 20 sijzen in de berken rond huis.  

17:56 05-08-2014 

Benno van den Hoek  

mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:jenneke.kamphuis@hetnet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:a.h.morzerbruyns@planet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com


Vanmiddag een groep van 22 Ooievaars (in 2 gedeelten) opvliegend vanuit het Greppelveld en hoog opschroevend en thermiekend ri. zuidwest. 

Verder een jagende Boomvalk en toch al weer een 20 Grote zilverreigers in de Polder Oosterwolde. 

 

De laatste tijd is zich weer een mooie slaapplaats van Boerenzwaluwen aan het opbouwen langs de (Gelderse) Drontermeerkust. Naar schatting 

slapen er nu elke avond zo'n 5.000-10.000 zwaluwen in een stukje rietkraag van zo'n 50x100 m. Op meerdere avonden hebben we hier rond de 

300 vogels per avond kunnen ringen. Elke avond daar ook een jagende Boomvalk en een Sperwer. Zondagavond 11 Lepelaars overvliegend (ri. ZW) 

en gisteravond in de schemering een Roerdomp (ri. NO).  

12:58 05-08-2014 

Jannine Haverkamp  

Vanmorgen bij Ludgerus de Purperreiger, die daar even een tussenstop maakte...prachtig. Verder nog de Waterral die er al eventjes verblijft!  

17:18 04-08-2014 

Wim Smit  

De Biezenburcht/ Harderbroek was goed vanmiddag. Krombekstrandloper 1 , nog mooi op kleur, Witgatje 2, Oeverloper 3, Grutto 3, Kl. 

Plevier2, Watersnip 2,Br. Kiekendief vr., mooie Zw. Ruiter.  

15:03 03-08-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Vierhouterbosch 4 Wespendieven; 1 vlinderend mannetje en een adult met 2 luidruchtig bedelende jongen. Verder ook een 

roepende kleine bonte specht, zwarte specht en een jagende grauwe vliegenvanger.  

19:11 01-08-2014 

Wim Smit  

29-07 Harderbroek vanaf de Biezenburgt:Zwarte Ruiter 1, Bosruiter 2 ,Kemphaan 10tallen,Gr.Zilverreiger 16, Visdief diverse broedparen. 

Boomvalk 1. 

30-07 Strandgaperweg: IJsvogel 1, Krombekstrandloper 1, Oeverloper 1, 

01-08 Poolse Allee. Raaf 2, Zwarte Specht 1. 

14:08 29-07-2014 

Gerard van Dijk  

Maandag 28-7-2013 Arkemheen-Putter polder.; ca 21-22 uur. 

Na de wolkbreuk tussen 15 en 17 uur de polder in om te zien of er land was ondergelopen. Tussen Arkervaart en Nulde niet of nauwelijks, maar 

wel stond het lage land aan de dijkvoet ter hoogte van de westpunt van Delta Schuitenbeek-oost (dus bij de versmalling) onder water. Dit stond 

ook in het voorjaar onder water, door de peilverhoging. Of het nu blank stond door de regen of reeds nat was, weet ik niet. 

Alhier: 2 grutto's en 4 man-kemphanen. 

Laatstgenoemde waren op verschillende wijze bont gekleurd en bijna net zo groot als de grutto's. Je vraagt je bij zo'n waarneming af of dit 

wijst op broedgevallen of dat het gaat om vroege najaarstrekkers. Gezien de overige waarnemingen op deze site zal het wel om het laatste 

gaan. Toch is volgens Natuurmonumenten de kemphaan na de peilverhoging in de Eempolders daar wel teruggekeerd als broedvogel. Goed 

opletten in 2015 en volgende jaren. 

In de polder en in Delta Schuitenbeek-oost géén lepelaars ditmaal.  

13:22 27-07-2014 

Jan Janssen  

Vanochtend ruim een uur doorgebracht bij Harderbroek, open gedeelte bij de Biezenburcht. Nog steeds veel kemphanen en diverse bosruiters. 

Ook een oeverloper. Net toen ik ingepakt had en wilde wegrijden, vloog alles in paniek op. Tussen een grote zwerm ganzen zag ik een erg grote 

roofvogel, vele groter dan bijv. buizerds die ik regelmatig zie. Voordat ik mijn kijker weer te pakken had vloog hij weg over het bos ten westen 

van de Biezenburcht. Mogelijk de zeearend die deze week al twee keer eerder op waarneming.nl in het gebied gemeld is?  

19:53 26-07-2014 

thale westebring  

De kwak zwerft nog steeds rond bij de jachthaven in Veessen, bij Heerde.  

22:47 24-07-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Delta schuitenbeek een Geelpootmeeuw. 

Bij Harderbroek o.a. 3 smienten, een zwartkopmeeuw en 2 Bontbekplevieren.  

09:06 23-07-2014 

Benno van den Hoek  

Gisteravond in de Kievitslanden (plas Strandgaperweg) o.a. 4 Kemphanen, 1 Bonte strandloper, 5 Dodaars en 1 juveniele Geoorde fuut. In het 

grasland richting de dijk een mooie juveniele Purperreiger.  

00:00 23-07-2014 

roel pannekoek  

Ofschoon al laat in het seizoen het Caitwickerzand uitgekamd op Nachtzwaluwen. Resultaat 5 territoria. Riskant gebied trouwens voor een 

eenzame vogelaar ... (-;  

16:55 18-07-2014 

Jaap Denee  

Er zitten vast ook wel dagvlinder liefhebbers in onze VBW en ik vroeg me af of iedereen op de hoogte is van de invasie van Oostelijke Vossen 

op dit moment. Oostelijke Vos was tot voor kort een nieuwe soort voor Nederland en wordt nu door heel het land gezien, zie deze 

verspreidingskaart voor recente waarnemingen. In onze regio is het nog erg stil, maar ongetwijfeld is de soort er op Buddleja's 

(vlinderstruiken) te vinden. Leuk om in de gaten te houden in elk geval!  

20:15 16-07-2014 

Martin Jansen  

Afgelopen zaterdagmiddag samen met Lubbert bij het Harderbroek 1 Krombekstrandloper. De afgelopen week dit gebied regelmatig 

gecontroleerd, veel Kemphanen en Bosruiters. Nog geen zeldzame gast, maar die gaat de komende weken zeker komen. 

Vanochtend een trektelling bij de Korte Waarden voor o.a. 567 Kieviten, 3 Bosruiters, 3 Kemphanen, 3 Regenwulpen. Ter plaatse 14 Grote 

Zilverreigers, 5 Koereigers en 3 Bruine Kieken (ad vrouw met 2 net uitgevlogen jongen). 

Vanavond vanuit de tuin regelmatig overvliegende en roepende Regenwulpen richting ZW.  

19:05 16-07-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag Kievitslanden 4 Lepelaars, 2 jagende Boomvalken boven het grasland, 3 Ooievaars en een Regenwulp.  

21:55 14-07-2014 

Jenneke Kamphuis  
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Vanmorgen een ijsvogel vliegend langs de rand van het Heerderstrand. 

Vorige week bij de vijver in de tuin in Bakhuisbos Heerde  

15:03 13-07-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmorgen een rondje gemaakt over het braakliggende Lorentz bedrijventerrein. Veldleeuweriken nog veel zang, Kleine karekieten, Rietzanger, 

Putters op het distelpluis, Witte kwikstaart, Houtduiven, Zwarte kraaien, Kokmeeuwen, Grauwe ganzen, Boomvalk en Buizerd.  

21:04 12-07-2014 

Jan Nijendijk  

21.00u. Meer dan 100 gierzwaluwen boven de Vogelwaard in Stadsweiden. Een geweldig gegier.  

13:32 12-07-2014 

Michiel de Vries  

Vanochtend zat er bij ons in de tuin een keep mannetje. Ik ken deze soort alleen in winterkleed maar in zomerkleed is hij nog mooier. Hij liet 

zich een tijdje prachtig bekijken.  

10:44 12-07-2014 

roel pannekoek  

Nieuwe tuinsoort! Vanmorgen rond zes uur wakker gezongen door een Spotvogel in onze meidoorn.  

18:25 11-07-2014 

Willy van Dijk  

vanmorgen half tien een grote witte roofvogel over ons huis en maakte ook een flink rondje, vertrok daarna richting west, 

Roel heb jij enig idee wat het geweest kan zijn?? 

Wij denken aan slechtvalk, maar weten het niet, ik hoor van je?? wij zijn niet met vakantie!! 

10:39 11-07-2014 

roel pannekoek  

Zijn er geen interessante waarnemingen de laatste dagen of zijn alle vogelaars afgereisd naar het vakantieadres? 

Wat mij opvalt ieder geval is dat op 3 locaties in Harderwijk de Braamsluiper al weken lang volop zit te ratelen alsof het lente is.  

17:36 04-07-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Kwak ook vandaag t.p. in Veessen, in een wilg aan de overkant van het water. Vogel was erg rustig en niet schuw. 

In hetzelfde bosje regelmatig ijsvogels gehoord en ze ook gezien (1 apart, en 2 tegelijk).  

08:29 04-07-2014 

roel pannekoek  

Gisteravond op de Rollekootse hei tussen Gortel en Vaassen gespeurd naar Nachtzwaluwen: 5 territoria. Verder Houtsnip in baltsvlucht en een 

piepend Ransuilenjong.  

00:17 04-07-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Leuvenumse Bos 1 Nachtzwaluw + 1 Houtsnip bij 2 kleine heideveldjes nabij het Cyriasische veld. 

Cyriasische Veld 2 Nachtzwaluwen.  

00:13 03-07-2014 

Martin Jansen  

Vanavond ook even bij de Kwak in Veessen wezen kijken. Op de terugweg een rondje over de Wezepse heide gedaan voor 7 terr. Nachtzwaluw. 

Gisteravond Elspeetse Veld 2 Nachtzwaluwen.  

12:46 02-07-2014 

Benno van den Hoek  

Langs de IJssel bij Veessen wordt sinds maandagavond (maar mogelijk al langer) een adulte Kwak gezien. De vogel zit nabij het voetveer in het 

jachthaventje en liet zich vanmorgen rond 7.30 uur geweldig mooi bekijken!! 

 

 
 

De vogel zat eerst langs de waterkant te vissen en ging even later in een wilg op ca. 6 m. afstand zitten om mij van daaruit gade te slaan 

(vogelaar spottend). Vloog na een half uurtje weer naar de overkant van het water, om daar in een wilg te gaan slapen (het blijft tenslotte een 

Night Heron). 
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00:04 01-07-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Elspeet - Grote Kolonie 1 Nachtzwaluw, Elspeet - Kleine Kolonie 2 Nachtzwaluwen.  

17:02 30-06-2014 

Benno van den Hoek  

Het kan niet op dit jaar met de Koereigers rondom Elburg. Na een tip van Evert Meijer maar liefst 5 Koereigers langs het Veluwemeer bij het 

uitkijkscherm Ludgeruskerk. De vogels hadden eerder op de middag tussen de koeien langs de Kerkdijk gelopen, maar zaten zich nu mooi te 

poetsen op een eilandje tussen de rietzones links van het kijkscherm.  

00:13 30-06-2014 

Martin Jansen  

Afgelopen vrijdag Achterwegje bij Doornspijk 1 Koereiger. Bij het Ludgeruskerkje - Veluwemeer ook 1 Koereiger. 

De afgelopen 2 avonden Staverden - Leemputten 1 Nachtzwaluw, Speulderveld 1 Nachtzwaluw, Houtdorperveld maar liefst 15 territoria 

Nachtzwaluw waarvan op 2 plaatsen alarmerend met afleidingsgedrag. Verder zowel aan de west als oost kant van het Houtdorperveld 

bedelende jonge Ransuilen.  

13:15 29-06-2014 

Jaap Denee  

Een bewijsplaatje van de Rode Wouw dat ik zojuist vanaf mijn oprit midden in het dorp van Ermelo schoot. De/Een vogel blijkt al weken rond te 

hangen in de buurt van Garderen. 

 

 
22:05 27-06-2014 

Jenneke Kamphuis  

De laatste jaren 2 paartjes appelvinken in de tuin. 

Wisselende resultaten qua jongen, afgelopen weken 2 gesneuvelde jongen gevonden en vandaag zat er 1 met een sneu pootje voor het raam van 

de tuindeuren, kon wel goed vliegen.  

22:01 27-06-2014 

Bela Verhoef  

Van morgenvroeg een vrouwtje van de kleine bonte specht,op 

een dood boomje vlak bij het Beekhuizerzand.  

00:21 27-06-2014 

Martin Jansen  
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Vanavond zuidelijke rand (schaapskooi tot N302) en het centrale deel van de Ermelose Heide 7 Nachtzwaluwen. Langs de N302 aan de 

oostelijke kant ca. 25 Glimwormen in de berm langs het fietspad over een lengte van ca. 500 meter.  

15:56 26-06-2014 

roel pannekoek  

Gisteravond voor de 2e keer de heideterreinen van Vosselt en Hoog Soerensche Veld van de Kroondomeinen bij Uddel afgespeurd naar 

Nachtzwaluwen. In totaal (samen met 1e ronde) 11 territoria. Verder Koekoek en Witgatje en Tweekleurige? Bosspitsmuis. Om 23.30 bij de P 

een glimworm.  

12:42 26-06-2014 

Frans Deuring  

Gisteravond samen met Dik Bos weer een inventarisatie gedaan van Hulshorsterzxand en Zwarte Berg. In totaal 5 nachtzwaluwen gezien en 

gehoord. Twee zwaluwen bleven wel 5 minuten om ons heen zweven en vliegen tussen twee grove dennen. 

09:54 26-06-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond Renderklippen 3 Nachtzwaluwen. De heide is er erg open zonder boomgroepen of losse dennen, overgang bos - heide is er abrupt, 

dichtheid Nachtzwaluw lijkt er laag te zijn. Verder al weer een Regenwulp overvliegend richting zuidwest.  

00:22 24-06-2014 

Martin Jansen  

De afgelopen avond Haelbergheide 4 Nachtzwaluwen en 2 Kwartels. 

Vanaf de Zuidweg 2 Nachtzwaluwen te horen uit de richting van de Oldebroekse Heide - ASK. Bij het kleine heideveldje nabij de Eperweg - 

Zuidweg 1 Nachtzwaluw en een Bosuil. Ook hier vanuit de richting van het ASK een Nachtzwaluw te horen.  

08:23 23-06-2014 

roel pannekoek  

Gister(zo)avond ideale omstandigheden voor nachtzwaluwentelling: bladstil en helder. 

Vosselt (oostelijk van Aardhuisweg) en Hoog Soerensche Veld (noordzijde) 5 territoria, waarvan 1 paar druk alarmerend. Verder 4 Houtsnippen, 

Groene specht, 2 Veldleeuweriken, 1 Geelgors en nog steeds zingende Zwartkoppen.  

13:02 22-06-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend een rondje gelopen in de Kroondomeinen nabij Gortel. Hier een roepende Raaf, 2 overvliegende Wespendieven, Zwarte specht en 

een enkele zingende Fluiter. Ook zagen we op 4 plekken een Vliegend hert; 3 keer een vrouwtje, eenmaal een man.  

11:26 22-06-2014 

Benno van den Hoek  

Donderdagavond op De Haere bij Doornspijk (met Frans Deuring) 2 succesvolle broedsels van Gekraagde roodstaart, waarvan één nest met 7 

jongen geringd. Hier ook een roepende Zwarte specht. Langs het Achterwegje (Doornspijk) helaas geen Koereiger meer, maar wel maar liefst 

10 Ooievaars in één weiland (dit jaar 3 succesvolle broedsels rondom Elburg). 

 

Zaterdagmorgen (rond 6.45 uur) een Groene specht langs de Eperweg in 't Harde. De vogel zat midden op het fietspad, een paar meter naast 

de drukke weg (tegenover de Elimkerk).  

17:05 21-06-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond Tongerense Heide 2 Nachtzwaluwen en 2 Houtsnippen. 

Vanmiddag Harderbroek 6 Zwarte Ruiters, 13 Kemphanen, 1 Bosruiter. Verder een Grote Zilverreiger met een kleurring uit Frankrijk.  

14:27 20-06-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond noordelijke deel Tongerense Hei 3 Nachtzwaluwen. Nabij Tongeren 1 bedelende jonge Bosuil.  

14:24 19-06-2014 

roel pannekoek  

Gisteravond met Wolbert en Martin landgoed Welna uitgeplozen op Nachtzwaluwen. Vijf territoria op de heideterreinen oostelijk van de 

Gortelseweg. Twee raven t.p. en glimwormen in de berm.  

20:14 18-06-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Vanmiddag zat een (de?) koereiger aan het Achterwegje achter Doornspijk. 

Fouragerend op muizen (2x raak) en vliegen, onder andere van de koeien afpikkend.  

23:54 17-06-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Hendrikszand bij de Elspeterweg 2 Nachtzwaluwen en 1 Houtsnip.  

19:05 17-06-2014 

Martin Jansen  

Vandaag is er een Natuurbericht verschenen over de Grote Karekiet, zie: 

http://www.natuurbericht.nl/?id=12578 

Het aantal Grote Karekieten in Nederland is de afgelopen 3 jaar sterk afgenomen. In onze regio (Natura 2000 gebied Veluwerandmeren) in 

2011 nog 36 territoria op basis van zingende mannen. Dit jaar blijft de teller steken op 14.... Op het Nuldernauw, Wolderwijd en Veluwemeer 

inmiddels geen jaarlijkse broedvogel meer.  

09:06 16-06-2014 

roel pannekoek  

Gister(zo)avond laat op het Beekhuizerzand aan de zuidzijde fietspad een ratelende Nachtzwaluw. Drie expl. nu dus op het BHZ. Thv 

BouwInfrapark een jagende en luid kekkerende Boomvalk. Vorig jaar eveneens op deze locatie.  

11:37 15-06-2014 

Jaap Denee  

Afgelopen vrijdag ben ik tijdens de lunch even bij de Koereiger van Polsmaten wezen kijken. De vogel liep rustig te foerageren op het 

grasveldje voor de uitkijkhut. Vanwege het harde licht en de warmte op vrijdag besloot ik gisterochtend nog even terug te gaan. De vogel bleek 

toen niet meer aanwezig. 

 

Deze foto is van vrijdag. Op de achtergrond Brandganzen met hun pullen. Een bijzondere combinatie... 
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Meer foto’s staan hier. 

10:37 15-06-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond Hendrik Mouwenveld 1 Nachtzwaluw en 3 Houtsnippen. 

Vanochtend Kroondomein-Hoog Soeren o.a. 3 Middelste Bonte Spechten, 5 Fluiters, 1 Raaf.  

13:36 14-06-2014 

Wolbert Hermusw  

Vanochtend om 9:40 een Visarend bij de Elspeetsche heide. Hetzelfde flink ruiende beest die al een tijdje bij ons in de regio rondhangt. Deze 

vloog in noordwestelijke richting naar de randmeren. 

11:22 14-06-2014 

roel pannekoek  

Vanmorgen een vroege ATLAS-ronde Bloemkampen e.o. en Essenburgh vanaf 05.15 uur. Op twee locaties een IJsvogel en uit de singel langs de 

Hierdensebeek ri Veluwemeer kwamen 2 Slechtvalken.  

17:09 13-06-2014 

Jaap Denee  

De Koereiger was vanmiddag gewoon nog aanwezig op Polsmaten.  

16:28 12-06-2014 

Wolbert Hermus  

Afgelopen nacht in de Aersoltweerden een Kwartelkoning. Vanmiddag bij Polsmaten een prachtig gekleurde Koereiger.  

14:45 12-06-2014 

Dik Bos Frans Deurin  

Op 11 juni van 21.00 uur tot 23.00 uur voor natuurmonumenten een inventarisatie gedaan op een deel van het Hulshorsterzand en de Zwarte 

Berg. In het bijzonder voor de nachtzwaluw. 

Tegen schemer een roep van een nachtzwaluw redelijk dichtbij. Na enig speurwerk onder de grove den staan wachten waar de zwaluw zat. 

Boven ons hoofd vloog de zwaluw in en prachtige glijvlucht naar een andere boom zo'n 200 meter verder. Prachtig kunnen zien. Vervolgens nog 

op drie andere plaatsen een nachtzwaluw gehoord.  

09:30 12-06-2014 

roel pannekoek  

Gisteravond na de redactievergadering voor de komende Anser een uitgebreide ronde over het zuidelijk deel van een afgekoelde Noorderheide. 

5 territoria Nachtzwaluw, vier maal een overkomende Houtsnip (hetzelfde expl.?) en een erg laat roepende Boomvalk. 2 Moeflonrammen en een 

hinde.  

15:12 11-06-2014 

Frans Benschop  

Boj Polsmaten,op het veld, langs de sloot vanmiddag een fouragerende Koereiger  

19:23 10-06-2014 

Johan Hettema  

Gisteren bij onze buren aan de Schoolweg Nunspeet, een vliegend hert (weliswaar geen vogel, maar toch..) in een kastanjeboom middenin het 

dorp! Fraaie foto's kunnen maken.  

00:13 10-06-2014 

Martin Jansen  

Vanavond aanvullend bezoek Noorderheide voor 4 Nachtzwaluwen (totaal 11 in dit gebied). Ook een man Vliegend Hert rondvliegend.  

00:09 09-06-2014 

Martin Jansen  

Vanavond zuidelijke deel van de Noorderheide (tussen Daniel George pyramide en Elspeterbosweg) 7 Nachtzwaluwen. Vooral bij het ven zaten 

ze erg dicht bij elkaar. Daar weinig zang maar continu door elkaar roepend en vleugelklappen. Verder 1 Bosuil en 1 Houtsnip.  

00:00 09-06-2014 

Wolbert Hermus  

Zojuist ook nog een roepende Kerkuil vanuit de tuin gehoord.  

23:42 08-06-2014 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Landgoed Welna slechts 2 zingende Nachtzwaluwen, beiden maar kort zingend. Het kwam ook vrij laat op gang, tegen 22:20 de 

eerste en 20 minuten later de tweede. Verder daar 2 baltsende Houtsnippen, een roepend Ransuiljong en een adulte Ransuil die met een prooi 

http://www.pbase.com/jaapdenee/cattle_egret__koereiger
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:fransdeuring@hotmail.com
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:fa.benschop@chello.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:whermus@live.nl


voorbij kwam vliegen. 

 

Mooie foto's van de Visarend Jaap!  

12:46 08-06-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend van 06:15 uur tot 11:00 uur een kanoronde over het Drontermeer. O.a. 75 Krooneenden (52m/15v/8juv), 8 Grote Karekiet en een 

roepende / zingende Roodmus vanaf de zuidoostelijke punt van het eiland Eekt. In 20 minuten slechts 2x gehoord, vogel niet gezien.  

10:28 08-06-2014 

Jaap Denee  

Meer foto’s van de Visarend trouwens hier.  

10:26 08-06-2014 

Jaap Denee  

Afgelopen vrijdag liet de Visarend die al langere tijd rondom de monding van de Hierdense Beek rond hangt zich heel aardig bekijken... 

 

 
 

 
00:27 08-06-2014 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij de Gortelsche Berg 5 zingende Nachtzwaluwen en 1 baltsende Houtsnip. Leuke bonus waren twee rondvliegende mannetjes 

Vliegende Herten. Bij Welna en bij het Greveld ook baltsende Houtsnip. 

23:33 07-06-2014 

Martin Jansen  

Gisterochtend Drontermeer 1 Roodhalsfuut en 1 man Brilduiker. Vossemeer 3 Grote Karekiet, 2 vrouwen Bruine Kiek waarvan 1 met prooi naar 

nest, 36 Krooneend waarvan 1 paar met 4 jongen. 

Gisteravond Elspeetse Heide-oost 5 Nachtzwaluwen (totaal Elsp. Heide oost 26 terr., 4 x geweest). Verder daar 3 piepende jonge Ransuilen en 

iets verderop een jagende adult. Vanavond Doornspijk - De Haere 4 Nachtzwaluwen (3 gelijktijdig te horen), Alle vogels bij het heideveldje 

noord van de A28, geen vogels waargenomen bij de zandverstuiving.  

19:24 04-06-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij het Daendelserf / De Dellen een wat afwijkende zang van een Fluiter, deed mij in eerste instantie sterk denken aan een 

Bergfluiter. Voor een geluidsopname: http://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/waarneming/view/85141073 

Vogel was gisteren opgemerkt door Henk de Vos.  
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08:55 04-06-2014 

roel pannekoek  

Weer eens een fantastische avond op de hei bij Uddel. Gebied 'de Bieze' Kroondomein. 

Nachtzwaluw 7 territoria, waarbij 1 paartje cirkelend boven me. Vier ratelende expl. open bosgebied westelijk van de Hofweg, drie ratelend 

tussen Hofweg en Aardhuisweg. 

Verder 3 voorbij jakkerende Houtsnippen (met piep en knor). Gezien verschillende locatie wellicht drie individuen. 4 Koekoeken, 6 Geelgorzen, 

4 Veldleeuweriken, 1 Gekr. roodstaart en in de late schemer een 'blatende' Watersnip boven heideven. Negen hindes.  

00:31 04-06-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Elspeetse Heide- oost het westelijke + centrale deel in totaal 13 Nachtzwaluwen waarvan een paartje op korte afstand foeragerend. 

3 ratelende mannen betroffen eerdere territoria. Vogels bleven erg lang actief, ca. 50 minuten. Dit gaf mij de gelegenheid een vrij groot 

gebied te bestrijken (per fiets). In totaal nu na 13 rondjes 59 territoria op Hulshorsterzand, Westeindse Heide en Elspeetse Heide.  

00:17 04-06-2014 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij de Waskolk 2 zingende Nachtzwaluwen en 1 baltsende Houtsnip.  

00:20 03-06-2014 

Martin Jansen  

Vanavond zuidelijke rand oostelijke deel van de Elspeetse Heide 7 territoriale Nachtzwaluwen (ratel, roep, vleugelklappen) en 2 foeragerende 

vrouwtjes.  

20:42 02-06-2014 

henk de vos  

Gisteravond met Gert geluisterd naar nachtzwaluwen op heidegebied ten noorden van de Zuidweg bij de Dellen. Zeker 3 ratelende mannetjes 

ook vleugelklappend. Mooi gezien. Verder nog roepende bosuil in de omgeving en kwartel ver weg op de schietkamp.  

17:03 02-06-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteravond op de terugweg hoorde ik in de bosrand bij de Westeindse heide twee roepende Bosuilen. Terwijl ik hier naar aan het luisteren was 

hoorde ik wat geritsel in het gebladerte. Na even zoeken met m'n licht zag ik twee ogen oplichten, hierachter zag ik een paar duidelijke zwart 

en grijze banen en een fors grijsgekleurd lijf. Ik zag naar een Das te kijken! Deze kon ik ruim een minuut volgen, terwijl het dier rustig aan het 

foerageren was. Hij liep op ongeveer 10 meter afstand mij voorbij zonder mij door te hebben. Ondertussen hoorde ik ook nog 2 Nachtzwaluwen 

zingen op de Westeindse heide. 

Vandaag een lange fietsronde gemaakt, voornamelijk door de Kroondomeinen. Hier veel leuks gezien. Onder andere 11 Fluiters, een paartje 

Groene spechten, 1 Kleine bonte specht, 2 Wespendieven (1 overvliegend en 1 tp op een omgevallen boom) en 1 Vuurgoudhaan. Aan wild ook nog 

volwassen zwijn met 6 jongen, 15 Edelherten (3 man en groep van 8 vrouw met 4 jongen), Ree en 2 Damherten. 

Op de heenweg bij het Willemsbosch 2 zingende Fluiters en boven de Elspeetsche heide 2 overvliegende Wespendieven.  

09:38 02-06-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond samen met Wolbert de noordelijke rand van het oostelijke deel van de Elspeetse Heide 1 Houtsnip, 2 zingende Geelgorzen, 5 

ratelende Nachtzwaluwen waarvan er 1 op ca. 3 meter afstand voorbij kwam vliegen.  

09:23 02-06-2014 

roel pannekoek  

Gister(zondag)avond aan de A28-zijde van het Beekhuizerzand 2 ratelende Nachtzwaluwen.  

12:57 01-06-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Horsterwold - Stille Kern maar liefst 13 Zomertortels, 2 Wielewaal, 2 Wespendief. De afgelopen 2 avonden op de Elspeetse Heide 

(westelijke deel) in totaal 11 ratelende of roepende Nachtzwaluwen, 1 Houtsnip, 1 Kwartel.  

12:50 01-06-2014 

Jaap Denee  

Vanmorgen heb ik een poging gedaan om de Krekelzanger fatsoenlijk op de foto te krijgen. Later zet ik meer en grotere foto’s achter deze link. 

 

 
 

20:42 31-05-2014 

Benno van den Hoek  
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Rond 4.45 uur vanmorgen een hoempende Roerdomp in het Rietveld Elburg. De vogel riep enkele malen met vrij lange tussenpozen. Tijdens de 

atlasronde in de omgeving van Hulshorst een Kerkuil ter plaatse.  

17:19 30-05-2014 

Jan Janssen  

Vanmiddag naar de (voor mij) nieuwe vogelhut bij de monding van de Hierdense Beek gefietst: een compleet vogelfeest! Op weg er naartoe, aan 

de Ooster Mheenweg drie tureluurs en een gele kwikstaart. Op een paaltje vlak voor de hut twee keer prachtig een ijsvogel kunnen 

bewonderen. In het riet daarachter een blauwborst en diverse kleine karekieten. In het moerasgebiedje voor de hut een kleine plevier. Als klap 

op de vuurpijl kwam op een paal vlakbij een visarend zitten, ruim een kwartier kunnen bekijken. Terug richting Munnekesteeg, een paartjes 

common linnets (ofwel kneu) en op een akker een vrouwtje geelgors. Tot slot op de hoek Lageweg/Wijtgraag op een schuur een steenuil die 

heerlijk aan het zonnen was.  

12:34 30-05-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen (vanaf 6.30u.) wat rondgevogeld in de zuidelijke helft van het Drontermeer. Op eiland Eekt en net ten noorden daarvan een 

zingende Grote karekiet. Ter hoogte van Abberteiland een roepende Kwartel in de POW (ri. eendenkooi). Tussen de eilandjes tenminste 12 

Krooneenden (vnl. M). Op de hoek Drontermeerdijk/Stobbenweg een luid zingende Wielewaal, vrij dichtbij. Van verderweg klonk ook een 

zingende vogel, vermoedelijk vanaf Eekteiland. In het bos ook min. 10 Appelvinken, met diverse jongen daartussen. Bij Greppelveld roepende 

Dodaars (helaas geen Kwartel/-koning hier). 

De Krekelzanger zat opnieuw luid te zingen en liet zich geruime tijd geweldig bekijken in het topje van een struik (ca. 15 m. afstand). Aan het 

einde van de morgen een Spotvogel tp bij de Korte Waarden. 

 

N.B. halverwege de ochtend met Frans Deuring op De Haere: naast diverse succesvolle broedsels Bonte vliegenvanger (ca. 30 jongen geringd) 

en 2 Gekraagde roodstaartlegsels, ook een opvliegende Wilde eend midden in het bos! Onder een pol Kraaiheide lag 1 ei verstopt in een 

nestkom. Bizar, in dit kurkdorge heide/naaldbosbiotoop!  

12:18 30-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Wolderwijd bij de dammetjes Strand Horst korte tijd een 2 kj vrouw Roodpootvalk in een kale afgestorven Wilg. Verder 33 

Krooneend (waarvan 1 paar met 2 jongen), 1 Snor. Nuldernauw 5 Zwartkopmeeuwen en 6 man Krooneend.  

09:39 28-05-2014 

Martin Jansen  

Gisteravond Elspeetse Heide de rand bij de Stakenbergweg minimaal 2 Houtsnippen baltsend, 2 roepende Kwartels vanuit de heide, 4 zingende 

Nachtzwaluwen en 1 zichtwaarneming van een vrouw NZ.  

18:34 26-05-2014 

Martin Jansen  

Gisterochtend een kanoronde voor Grote Karekiet Drontermeer. Slechts 12 vogels aanwezig, de soort neemt erg snel af. Op het Drontermeer 

in 2011 30 territoria, in 2012 nog 22, vorig jaar 17 en nu slechts 12. 

Gisteravond Westeindse Heide maar liefst 8 ratelende Nachtzwaluwen (gehele heide per fiets gecontroleerd). Ook tot op enkele meters 

afstand rondvliegend, beesten bleven ca. 50 minuten ratelen. Verder 4 baltsende Houtsnippen en 1 Kwartel. 

Terug bij Elburg het Greppelveld gecontroleerd voor Kwartelkoning, nog niet. Daar erg verrassend een vrouw Nachtzwaluw op het asfalt van de 

Stobbenweg, bleef even zitten in het licht van de koplampen (erg zeldzaam in Flevoland). In polder Dronthen wel een roepende Kwartelkoning. 

Daar ook een Kerkuil en een Ransuil.  

23:48 24-05-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Hulshorsterzand 3 ratelende Nachtzwaluwen + een vrouw (samen met een mannetje enige tijd te zien in de schemering). Verder 1 

Houtsnip en 4 Edelherten.  

11:53 24-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend een rondje met de kano van Elburg tot Polsmaten (Veluwemeer). Doelsoort was Grote karekiet (jaarlijkse 

broedvogelinventarisatie). Het doek lijkt gevallen voor deze soort rondom het Veluwemeer, een 0 waarneming. Wel een hoempende Roerdomp, 

17 Krooneenden waaronder een paar met 8 jongen van ca. 10 dagen oud (net over op plantaardig voedsel, nog wel aangereikt door vrouw), een 

jagende Visarend en op 8 plaatsen roepende Baardmannen waaronder uitgevlogen familiegroepen. 

23:33 22-05-2014 

Lubbert Spaansen  

Martin Super van je dat je deze waarneming gelijk met ons deelde. Je bent een Topper!  

23:16 22-05-2014 

Benno van den Hoek  

Dankzij de zeer goede ontdekking van Martin vanavond met Wolbert en Lubbert naar een luid zingende Krekelzanger staan luisteren! De vogel 

zat langs de Bremerbergdijk, nabij paviljoen De Klink. Met af en toe behoorlijke tussenpozen zat de vogel soms minutenlang te snorren. 

Stonden op enkele meters afstand en ook even goed gezien, in een struik en langsvliegend. Prachtige regiosoort!  

Ter plaatse ook een zingende Wielewaal.  

23:14 22-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Kievitslanden 1 Visarend (vrouw). Nabij het Veluwemeer in de Flevopolder een zingende man Grauwe Klauwier op een vrij kwetsbare 

plek. 

Vanavond een inventarisatie ronde voor Krooneenden - Veluwemeer, in totaal 147 vogels (130m/17v). Leuk was de ontdekking van een zingende 

Krekelzanger bij de Bremerbergdijk. Daar ook 2 Wielewalen. Om 22:00 uur 3 Nachtzwaluwen op het meest oostelijke deel van het 

Hulshorsterzand, in het verlengde van de Brandsweg (totaal nu 14 in dit gebied). Ver in de schemering daar een Wild zwijn met 5 nog jonge 

biggen op ca. 10 meter afstand. Beesten liepen rustig door zonder dat ze me door hadden.  

23:42 21-05-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Hulshorsterzand een 3e rondje voor Nachtzwaluwen. nu in totaal 11 vogels gevonden, ca. 75% van het gebied onderzocht. Verder een 

roepende Bosuil.  

18:32 21-05-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Harderbroek een adulte man Grauwe kiekendief, opschroevend boven de plas en vertrok richting Noordoost. Hier ook een 

hoempende Roerdomp. 
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Samen met Lubbert bij de Kievitslanden o.a. meerdere parende Visdieven, Kluut op nest en 2 Kemphanen. Bij de Lage Bijssel een koppeltje 

Kleine plevieren met 2 jongen. Bij Polsmaten Kemphaan, Lepelaar, 2 overvliegende Raven (kwamen vanuit de Flevo) en 2 man Zomertaling.  

17:21 20-05-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteravond met Martin het zuidwestelijke deel van Hulshorsterzand geïnventariseerd voor Nachtzwaluw. Van 22:00 tot 23:00 konden we 5 

verschillende zingende mannen vinden.  

Op de weg terug hoorde ik bij de camping de Vuurkuil twee roepende Ransuilen (adult en juveniel. 

Vanmiddag om 16:37 een overvliegende Zwarte ooievaar bij de Haelbergheide, richting NW.  

11:50 20-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden. Mooie trek van Wespendief, maar liefst 26 richting oost tot noordoost. Ook 2 ter plaatse vlinderend 

(boven het Spijkbos en boven de Veluwe rand). Verder 1 Kleine Zilverreiger, 1 Casarca, 5 Zwarte Stern. Ter plaatse een Kwartel roepend.  

20:27 19-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Vossemeer 12 Krooneenden, 1 Buidelmees, 2 Grote Karekiet, 1 Snor, 12 Baardman, 1 Tapuit, 3 Roodborsttapuit en 1 overvliegende 

en roepende Roodkeelpieper.  

18:10 19-05-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend Horsterwold - Stille kern een zingende Zomertortel en Wielewaal.  

16:59 18-05-2014 

Jan Janssen  

Vanochtend bij de Kapiteinshut 4 m krooneenden en enkele dodaarsen; continu een koekoek gehoord, maar nergens te zien.  

14:49 18-05-2014 

Martin Jansen  

De afgelopen dagen een aantal broedvogel inventarisatie rondjes gedaan. 

Vrijdag met kano het Drontermeer voor o.a. 11 Grote Karekiet, 63 Krooneend (51m/12v), 3 Snor, ca. 20 Baardman, 2 IJsvogel, 1 Roodhalsfuut, 

2 Bruine Kiekendief, 2 paren Rosse Stekelstaart baltsend, 1 Visarend en 1 Wespendief. 

Zaterdag bij Lorenz-Veluwemeer 1 Roodhalsfuut, paartje Kleine Plevier met 3 jongen. Kievitslanden 2 Paapjes, Harderbroek 2 

Zwartkopmeeuwen (beiden 2 kj), Korte Waarden 1 vrouw Krooneend met 3 jongen. 

Vanochtend Wolderwijd 1 Witoogeend (man), 1 paar Rosse Stekelstaart baltsend, 24 Krooneend (22m/2v), 1 IJsvogel. Nuldernauw 3 paren 

Geoorde Fuut + een groep van 16, 3 mannen Krooneend, 1 IJsvogel. Delta Schuitenbeek 1 Krooneend, 5 Brilduikers (mannen), 1 man Smient, 1 

man Pijlstaart, 2 Bosruiters, 2 Kemphanen.  

16:34 14-05-2014 

Johan Hettema  

Vanmiddag tijdens zeiltochtje bij Pierland grote groepen knobbelzwanen, met daarbij 2 zwarte zwanen, altijd mooi;  

22:02 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Op 7/5/2014: omgeving monding Hierdense beek bezocht.  

Op een paal in het achterland, bij de Hierdense beek, zat langdurig een visarend zich te poetsen, groot (slag groter dan bruine kiekendiefvrouw 

op paaltje er naast), donkere vleugels, lichte voorkant (hals rossig) en witte kruin/achterhoofd.  

21:49 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Putter polder SBB-strook nat land aan dijkvoet op 13 mei 2014 

1 kemphaan man met roodbruine kraag 

1 kemphaan met bruin-en-zwarte kraag 

4 vermoedelijk bontbekplevier (helaas niet gelet op al of geen witte voorhoofdsband-verschil met kleine) 

boven dijk en omstreken: 1 raaf 

Dijkhelling bij Delta S. oost: Groot streepzaad minstens 150 ex, bloeiend; Margriet naar schatting honderden. Beide lijken hier nieuw 

verschenen. 

Groot streepzaad staat ook op de oostelijke kade van de Arkervaart.  

Beide zijn +/- stroomdalsoorten maar langs de rivieren meestal zeldzaam geworden; margriet breidt zich uit langs snelwegen  

21:39 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Putter polder SBB-strook (nat) op 1 mei 2014 

kemphaan: 

2 man met witte kraag 

2 vermoedelijk man: groot, geen kraag 

2 kemphennen 

Voorts o.m. 19 bergeenden, koekoek gehoord (DS m.i.), kuifeend 12,  

slobeend4x man of paar, zomertaling 1 man. 

21:31 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Putter polder-SBB-strook (vernat) op 26 april 2014 

1 kemphaan man met zwarte kraag 

1 kemphaan vermoedelijk man: groot maar zonder kraag 

1 kemphen 

3 bosruiters? 

4 of meer krakeenden 

Delta S.: 1 koekoek  

21:28 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Putter polder (SBB-strook) en Delta Schuitenbeek op 22 april 2014 

SBB-strook: hoog peil, maar nu iets gezakt.  

bergeend 29, brandgans 85, kemphaan 0,  

Delta Schuitenbeek-oost: 2 zomertaling man 

450 kuifeenden 
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Delta S. west ca 11 visdieven 

Op dijk Groot streepzaad in knop (recente vestiging m.i.)  

21:22 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Putter polder SBB-strook op 10 april 2014 

Op/bij ondergelopen land aan dijkvoet 35 kemphanen, 24 wintertalingen, 3 tureluurs. In nabijheid, achter boerderij, ca 600 brandganzen.  

21:16 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

Delta Schuitenbeek-oost en aangrenzende Putter polder op 31 maart 2014 

Delta s.-oost: 

gr. gans 35, kuifeend 720,  

slobeend 28 man, pijlstaart 9 man,  

wintertaling 25 of meer,  

zomertaling 4 man,  

krakeend 8, bergeend 3 

Putter polder, aangrenzend nat land: 230 grutto's en ca 50 kemphanen, brandganzen ruw geschat 800-1000 op nat land aan weerszijden van 

de ondergelopen stukken land,  

21:02 13-05-2014 

Gerard van Dijk  

SLAAPPlAATSTELLINGEN 2014 GRUTTO Maart April (vnl.  

april 3-5/4)  

Eemnes (op of rond 15/3; diverse tellers; via J. Roodhart): 2241 1356  

Zeldert 74 43 

 

Spakenburg buitendijks (vnl. Vitens)(15/3; W. Smeets) 157 114 (5/4)  

Delta Schuitenbeek-oost (medio maart; T. vd Wolfshaar, J. de Jong 250 130 nu op ondergelopen land binnensdijks (5/4)*) 

Delta Schuitenbeek-west (13/3, G. van Dijk) 340 16 op rotsblokken en palen, ondiepten te diep(3/4) 

Nekkeveldse weg bij De Wiel (SBB-reservaat) ondergelopen land 300 120 (4/4) 

Totaal 3362 1779  

NB maart: incl. 50 IJslandse grutto’s 

NB april: incl. 335 IJslandse g. 

 

*) Na de telling van DS-west op 3/4 ben ik in de zware schemering nog naar het ondergelopen land in de Putter polder (SBB) bij de westpunt 

van DS-oost geweest. Daar kwam ik toen nog op ca 450 steltlopers (kemphanen tussen grutto’s in zware schemering –20.40 uur-niet te 

onderscheiden). Dit is niet ingevoerd. 

 

NB. Bij Oldenaller vertrokken op 16/3 om ca 18.45 uur 150-200 grutto’s in de richting van Delta Schuitenbeek-oost. Daar zitten ze dus wel 

overdag maar er is kennelijk geen slaapplaats. 

 

NB: kemphanen: de grootste aantallen zaten in Eemland (231 ex. op 5/4) en op het ondergelopen land in het SBB-blok in de Putter polder, aan 

de dijkvoet, net naast Delta Schuitenbeek-oost. Daar zag ik op 22/3 ca 100 ex. Op 30/3 zaten er 50 of meer bij Oldenaller. Op 31/3 zaten er 

op genoemd nat land aan de dijkvoet ca 50. Op 26/4 zaten er nog 3. Op 13/5 nog 2 haantjes (kraag bruin en bruin-zwart). 

 

19:13 13-05-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij Lorentz een Witoogeend, samen met Lubbert bekeken.  

In een weiland bij de Bredeweg een foeragerende Zwartkopmeeuw, tussen de Kokmeeuwen.  

15:32 11-05-2014 

Johan Hettema  

Gistermiddag bij Polsmaten een oeverloper vlak voor de vogelhut; vanmiddag bij de Knibbelweg (Randmeerkust, Doornspijk) een koereiger.  

11:41 11-05-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend Leuvenumse bos 2 Grauwe vliegenvangers, 9 Fluiters en een roepende Zwarte specht.  

13:41 10-05-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen tijdens de atlasinventarisatie in de omgeving van Hulshorst (met 5 VBW-leden) o.a. roepende Appelvink, Goudvink en 2 Tapuiten. Op 

het Hulshorsterzand o.a. 5 Tapuiten en een man Roodborsttapuit. 

Op de terugweg langs het Achterwegje bij Doornspijk een hybride Boerenzwaluw x Huiszwaluw, foeragerend tussen de boertjes. Uiterlijk 

hoofdzakelijk als Boerenzwaluw, met licht gevorkte staart en vuilwitte stuit. Bij het Eekteiland (Drontermeer) een luid zingende Grote 

karekiet.  

18:36 09-05-2014 

Martin Jansen  

Zojuist bij de Elburgerbrug minimaal 1 Noordse stern (mogelijk 2). Verder ook wat stelten in de lucht, binnen 10 minuten een overvliegende 

Regenwulp en een Zilverplevier.  

15:04 09-05-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Roggebotveld 2 foeragerende Koereigers, mooi in zomerkleed. Hier ook een exotische Heilige ibis.  

21:22 07-05-2014 

Lubbert Spaansen  

Vandaag 2 x bij Kievitslanden geweest en op terug weg naar huis via Elburg. Kievitslanden in ochtend helemaal niets meer 1 verloren grutto en 

wat tureluurs. Op terug weg naar Hierden via Elburg en bij Ludgerskerk ongeveer een bruine kiek. Een stukje verder bij oude Zeeweg dacht ik 

hem weer te zien.. toch maar wat foto's. Wat blijkt naar het bekijken thuis van de foto's een Rode Wouw. In avond nog even naar Kievitslanden 

geweest. 1 Koekoek die vlak langs me heen raaste en zich even liet wegjagen door de visdieven. Op eilandje 1 Bontbek en 3 Bonte Strandlopers 1 

x jagende bruine kiek en 2 gierzwaluwen. Zitten jullie ook op Faceboek meld je dan ook even aan op vogelwaarnemingen faceboek 

17:14 07-05-2014 
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Benno van den Hoek  

Vanmiddag met Wolbert nog bij de Kievitslanden geweest, in de hoop daar nog wat leuke steltjes mee te pakken. Helaas bleef het beperkt tot 

slechts 1 Bontbek en 1 Bontje. Steltlopers van gisteren zijn duidelijk op trek en blijven blijkbaar maar heel kort ter plaatse. Verder hier nog 

een man Zomertaling. 

Op goed geluk, met hetzelfde doel, naar de andere kant van de regio gereden. Hier in de Welsumerwaarden o.a. 2 Zwarte ruiters, 8 

Groenpootruiters, 4 Bontbekplevieren, 2 Regenwulpen, 4 Lepelaars, 3 Zomertaling (2M+1V), 1 Pontische meeuw en een steltloper die van een 

slikrand wegvloog en duidelijk een poothandicap had. Viel samen met andere steltjes in langs een slenk, maar uit het zicht. Toen we er heen 

liepen bleek het een mooie zomerkleed Kanoet te zijn. Vogel zat half in het water en bleef steeds op dezelfde plek. Onduidelijk wat er met z'n 

poot was, maar hij liet zich erg fraai bekijken.  

21:14 06-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden o.a. 1 Visarend (man) en 1 Smelleken (vrouw) richting NO. 

Vanavond omstreeks 19:30 uur een mooie serie stelten op het eilandje in de plas van de Kievitslanden-Strandgaperweg:  

1 Zilverplevier, 1 Kanoet, 2 Bonte Strandlopers, 2 Oeverlopers, 1 Krombekstrandloper, 1 Temmincks Strandloper, 3 Kluten, 8 Grutto's, 5 

Tureluurs, 2 Kleine Plevieren, 1 Bontbekplevier.  

11:43 06-05-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteren samen met Sjoerd Radstaak en Rob Compaijen weer de jaarlijkse Big Day gehouden. Hier een klein verslag: Om 04:00 stonden we in 't 

Zuuk, hier hoorden we al snel Steen- en Kerkuil roepen. Hiervandaan zijn we naar de heide bij Tongeren gegaan. Vanaf het Wisselsche veen 

hoorden we Watersnip en achter ons de eerste Nachtzwaluwen, na nog wat zoekwerk voor Houtsnip en Bosuil zijn we weer verder gegaan. Via 't 

Harde richting de POW. Onderweg al vele zangers die langzamerhand wakker werden. Langs de Grote Woldweg o.a. zingende Spotvogel en 

Bosrietzanger. Bij de Gelderse sluis een jagende Visarend. Bij het Drontermeer een overvliegende Purperreiger en een Kolgans die optrok met 

wat Grauwe ganzen. Vanaf het Eekt hoorden we een Wielewaal zingen. Bij de Korte waarden misten we net de Rode wouwen, maar bij de 

Ludgeruskerk nog wel Zwarte sterns (bedankt Benno en Martin!) en een Flamingo. In het bos bij de Haelberghei een zingende Kruisbek en vanaf 

de toren 2 Haviken. Hierna naar een voor ons nieuwe plek gefietst, het Heerderstrand. Hier zwommen 5 Brilduikers en een aantal Dodaarzen. 

Vanaf dit punt vrijwel direct naar Lorentz, bij Harderwijk. Onderweg nog wel soorten als Zwarte specht, Raaf en Sijs. Bij de Elspeetsche heide 

een Draaihals. Bij Lorentz o.a. Zwartkopmeeuw en Tapuit. Als eindpunt weer Polsmaten, hier de laatste 35 minuten gebleven. Dit leverde o.a. 

Kemphaan en Kluut op.  

Al met al weer een geweldige dag met vele hoogtepunten en mooie vogelsoorten. Het record is wederom verbeterd. We zagen gisteren in totaal 

maar liefst 129 vogelsoorten! 

11:23 05-05-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen van 6.30 tot 9.30 uur trektelling met Martin bij de Korte Waarden (Veluwemeer). Weinig kleine trekkers, met een handjevol Gele 

kwikken en o.a. een Groenpootruiter (tp), enkele Kluten en 4 Zomertalingen ri. noord. Wel een paar leuke rovers: eerst ver weg een Zeearend 

boven het water (ongeveer t.h.v. Polsmaten). Daarna een jagende Visarend t.h.v. de telpost, afzakkend ri. zuid. Daarna kregen we een Rode 

wouw in het vizier (8.35u.) boven de Flevobossen. Stak vervolgens het Veluwemeer over en verdween uit het zicht. Een half uur later weer een 

Rode wouw boven het bos en kwam de 1e weer teruggevlogen. Bleven even bij elkaar boven het bos vliegen en verdwenen toen achter de bomen.  

20:12 04-05-2014 

Lubbert Spaansen  

Vanmiddag even bij Kievitslanden geweest, 4 bosruiters, 4 kemphanen, 1 zilverplevier. Bij Duintjes Hulshorst 1 overvliegende Raaf.  

11:51 03-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarde-Veluwemeer 1 Europese Kanarie op ooghoogte voorlangs, mooi roepend (geluid op waarneming.nl). Verder 

2 Rode Wouwen, 1 Zwarte Wouw, 1 Boomvalk, 1 Bruine Kiek, 270 Gierzwaluwen, 3 Bosruiters, 1 Rosse Grutto, 12 Zwarte Ruiters.  

22:18 02-05-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden-Veluwemeer 1 Zwarte Ibis richting NO.  

13:30 02-05-2014 

aad bijl  

Nog steeds veel kruisbekken op de bekende plek in Petrea, er vliegen meerdere groepjes rond met daaronder jongen. Aantal moeilijk te 

schatten maar zeker > 25 st. Verder een fluiter nabij de Wezepse heide en 5 bonte vliegenvangers op park IJsselvliedt. E.e.a. vanmorgen 

gezien samen met Bernhard Spans.  

19:25 01-05-2014 

Benno van den Hoek  

In de Putterpolder/Delta Schuitenbeek vanmiddag, naast alle weidevogels, o.a. 22 Regenwulpen, een Raaf en een man Zomertaling. Op het 

Veluwemeer, nabij gemaal Lovink, was nog steeds de Roodkeelduiker aanwezig. Langs de Strandgaperweg (Kievitslanden) verrassend 2 fraaie 

Steenlopers in zomerkleed, samen foeragerend met een Bontje. Daar ook een jagende Boomvalk. Op het Drontermeer o.a. 2 Roodhalsfuten en 3 

paar Krooneend.  

08:48 01-05-2014 

roel pannekoek  

Gisteravond 30/4 dan eindelijk onze 1e Nachtzwaluw van dit jaar. Met Jaap op de Uddelse hei waar verder 6 Geelgorzen, 2 Veldleeuweriken, 

een paartje Boomleeuweriken, een Koekoek en ettelijke Roodborsttapuiten te horen waren. Op 2 locaties een concert van rugstreeppadden.  

00:34 01-05-2014 

Wolbert Hermus  

Zojuist bij de Duintjes twee zingende Nachtegalen en langs de Bredeweg twee roepende Kerkuilen en een roepende Steenuil  

17:30 30-04-2014 

Martin Jansen  

Zojuist de eerste Grote Karekiet op het eiland Eekt-Drontermeer.  

19:26 29-04-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

kijkscherm rietveld Elburg: grasmus, putters, ijsvogel, snor gehoord, baardmannen, rietgorzen, bruine kiekendief, koekoek gehoord. 

Ludgeruskerkje: lepelaar opvliegend.  

22:38 28-04-2014 

Martin Jansen  

Vanavond een rondje Veluwemeer voor de jaarlijkse Krooneenden telling. In totaal 140 Krooneenden, 115 man / 25 vrouw. Nabij Pierland 2 

Geoorde Futen, bij de hoogspanningsmasten bij gemaal Lovink 1 vrouw Middelste Zaagbek, bij Lorenz 1 Roodkeelduiker.  
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11:43 28-04-2014 

JanWillyvandijk  

gisteravond aan de middeldijk Hattemerbroek, kleine karekiet, koekoek, tuinfluiter naast alle bekende soorten. 

22:42 26-04-2014 

Benno van den Hoek  

Na de prachtige ontdekking van Wolbert, de Draaihals van de Elspeetsche heide rond de middag ook even duidelijk gezien. 

Veel mooier te zien was de foeragerende vogel langs het Julianapad, langs de Oostvaardersdijk (voor mij zelfde plek als in 2011 en 2013). Eerst 

veelvuldig rondstruinend in de bermen van het pad: 

 

 
 

en vervolgens even mooi vrij in een struik naast het pad: 

 

 
 

Het blijven mysterieuze maar geweldig mooie beesten!  

22:26 26-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanavond bij Hulshorsterzand ook nog 5 Beflijsters en 2 Kramsvogels ter plaatse.  

22:13 26-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op de Elspeetsche heide een Draaihals. Vanmiddag samen met Benno bij de OVP, vanaf de Grote Praambult in de verte een 

Zeearend bij het nest kunnen zien. Hierna bij het pad naar de kijkhut de Grauwe gans o.a. meerdere Snorren en Kleine karekiet. Bij het 

Julianapad een druk foeragerende Draaihals en hierna ook de Zwarte ibis bij de kievitslanden kunnen bekijken. 

21:46 26-04-2014 

Lubbert Spaansen  

Dank voor je melding Henk de Vos! daardoor deze soort aan mijn lijstje kunnen toevoegen voor deze regio.  

20:30 26-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden - Veluwemeer 1 Zwarte Wouw, 1 Visarend (vrouw) en 3 Bruine Kieken (2v/1m). Vanmiddag Kievitslanden 1 

Zwarte Ibis (zie de waarneming van Henk de Vos).  

16:03 26-04-2014 

Bela Verhoef  
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Van morgen 2 zwarte spechten aan de Beltweg  

14:04 26-04-2014 

henk de vos  

Tijdens de excursie van de Vogelwerkgroep IJsseldelta naar Harderbroek en Strandgaperbeek: gezien en gehoord bij Harderbroek; o.a. 

nachtegaal, sprinkhaanzanger, zingende blauwborst, zomertaling, krooneend, br. kiekendief, roerdomp, appelvink, rietzanger. 

Bij Strandgaperbeek: o.a. blauwborst, kemphaan, smient en heel mooi een zwarte ibis.  

21:38 25-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden, totaal 827 vogels waaronder 1 Visarend en 1 Ortolaan. De laatste roepend opgepikt, vogel ook 

gezien. Verder o.a. de eerste Bosruiters.  

Vanavond Drontermeer tussen de baai en het eiland Eekt een groep van 19 Geoorde Futen, 40 Krooneenden (28m/12v) en een jagende vrouw 

Blauwe Kiekendief.  

20:25 25-04-2014 

Benno van den Hoek  

Vanavond op de Strekdam o.a. zingende Kleine karekiet, Gele kwik en 2 Geoorde futen (baai). In de POW een Raaf ter plaatse en ter hoogte van 

Abberteiland o.a. zingende Bosrietzanger.  

16:07 25-04-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteravond laat bleek het dat Lubbert Spaansen en ik gistermiddag naar een Steppekiekendief hebben staan kijken. Dit was wederom bij de 

Duintjes, ditmaal was het een 2KJ.  

Vanochtend in Leuvenumse bos 7 zingende Fluiters, vanmiddag bij het Drontermeer 2 Roodhalsfuten.  

17:38 24-04-2014 

Benno van den Hoek  

Zojuist een prachtige Koereiger langs de Oostelijke Rondweg bij Elburg, bij de kruising met het Mheenwegje/Blaauwswegje. De vogel 

foerageerde in een weiland met schapen en is in vol voorjaarskleed (roze/oranje kopkap, borst en rugveren!).  

18:46 23-04-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag rond 17.15 uur een wegvliegende man Beflijster op de Strekdam Elburg, overstekend ri. Rietveld. In de baai achter de dam ook 3 

Geoorde futen. Verder o.a. Nachtegaal, Gele kwik en een man Havik met prooi.  

08:55 23-04-2014 

Rob Compaijen  

Gisteravond een baltsende Houtsnip halverwege de Eperweg tussen Nunspeet en Epe.  

23:30 22-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden o.a. 1 Duinpieper richting NO. 2 plevieren helaas iets te laat opgepikt voor een zekere determinatie, 

leken mij Morinelplevieren.....  

22:26 22-04-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Veel appelvinken in het bos rond de Bovenweg Nunspeet 

 

20:00 22-04-2014 

Jan Janssen  

Eind vorige week de eerste jonge huismusjes in onze tuin (Slingerbos, Harderwijk), en prompt zojuist een man sperwer die een musje 

verschalkte.  

17:05 22-04-2014 

Wolbert Hermus  

Gisterochtend bij Landgoed Welna 6 zingende Gekraagde roodstaarten en 2 Zwarte spechten. 

Vanochtend bij de Kievitslanden 2 Groenpootruiters, 7 Zwarte ruiters, 1 Sprinkhaanzanger en overvliegende Visarend. Vanmiddag in de bosrand 

van Hulshorsterzand op 2 plekken een zingende Fluiter en bij de Elspeetsche heide 4 Koekoeken.  

16:52 22-04-2014 

Wim Smit  

Vanmorgen in de struiken t.o Gemaal Lovink 2 Nachtegalen en een Tuinfluiter 

14:00 22-04-2014 

Jan/WillyvanDijk  

Vanmorgen in de "duintjes " een zingende Nachtegaal en Tuinfluiter, beide goed kunnen zien !  

17:10 21-04-2014 

Benno van den Hoek  

Tijdens de regenpauze (9.45-11.30 uur) van onze zeer productieve trektelling nog even in de regen rondgestruind rondom de 'duintjes' van 

Hoophuizen. Daar o.a. een zingende Nachtegaal, man Roodborsttapuit, 2 Gekraagde roodstaarten, veel Braamsluiper, overvliegende Appelvink en 

een langsvliegende IJsvogel.  

16:49 21-04-2014 

Martin Jansen  

In het onderstaande lijstje (voorgaande bericht) 4 Visarenden vergeten te vermelden!  

16:43 21-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend samen met Benno en Chris Spijkerboer (+ een teller van buiten de regio) een trektelling bij de Korte Waarden. In totaal 6639 

vogels, meest algemeen was de Graspieper met 4838 exemplaren. Verder maar liefst 1065 Boerenzwaluw, 32 Gierzwaluw, 104 Gele Kwikstaart, 

2 Middelste Zaagbekken, 5 Bruine Kiekendief, 2 Grauwe Kiekendief (prachtige man + 4 minuten later een vrouw), 5 Smellekens, 2 Boomvalken, 

25 Regenwulp, 2 Zwarte Ruiter, 6 Witgat, 96 Zwarte stern.  

20:19 20-04-2014 

chris van engelen  

vandaag ijsvogel gezien bij polsmaten is heel erg mooi met zijn kleuren!  

19:13 20-04-2014 

Dik Bos  

Boven Veldkamp 18.00 uur doortrekkende Zwarte Wouw lastig gevallen door kraaien.  

14:46 20-04-2014 
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Martin Jansen  

Vanochtend trektelling Korte Waarden - Veluwemeer. In totaal 1938 vogels waarvan 1421 Graspiepers. Uitschieters: 1 Visarend, 1 Zwarte 

Wouw, 101 Zwarte Sterns, 75 Dwergmeeuw, 1 Koekoek, 7 Zwarte Ruiters. Ter plaatse een Groene Specht!  

22:34 17-04-2014 

Wouter van Heusden  

Vanavond langs het Zeepad in Harderwijk eerst 3 en later bij het ijsbaantje 4 Gierzwaluwen.  

22:31 16-04-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Rietland Drontermeer 1 porseleinhoen kort roepend.  

20:41 16-04-2014 

Martin Jansen  

Nagekomen waarneming van vanochtend, trektelling Korte Waarden. Om ca. 08:40 uur een Europese Kanarie richting noordoost. Moest hem 

terughalen van de meelopende recorder. Waarneming samen met Wolbert.  

19:08 16-04-2014 

J.vreekamp  

Houtweg oene 1x beflijster en 1x grote lijster vanmiddag  

17:50 16-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden samen met Wolbert o.a.: 

1 Purperreiger, 1 man Smelleken, 1 Visarend, 27 Regenwulpen. Ter plaatse 1 Kleine Zilverreiger.  

22:20 15-04-2014 

Benno van den Hoek  

Aan het begin van de avond vanaf het balkon van Bennie v.d. Brink (Zomerdijk, Noordeinde) zicht op 2 mooie Beflijsters in een wweiland.  

21:13 15-04-2014 

Jan Nijendijk  

Vandaag Putterpolder-Arkemheen: brandganzen, niet veel meer, tureluurs, kieviten, grutto's, scholeksters, een paar smienten, 

boerenzwaluwen, grauwe gans met jongen, buizerd, torenvalk, rietgors, ringmussen, witte kwikstaart, kuifeenden, krakeenden, futen, 

meerkoeten, zwarte kraai. 

nog even bij de haven geweest achter de zuivering: krooneenden. 

op het achterste nieuwe industrieterrein oeverzwaluwen.  

19:56 15-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden in 2 uur 739 vogels richting NO. Graspieper wederom het meest talrijk met 477 exemplaren, verder 1 

Visarend, 1 Boomvalk, 52 Dwergmeeuw en 6 Beflijsters. 

19:02 14-04-2014 

Rob Compaijen  

Gistermiddag samen met Sjoerd Radstaak een rondje door de regio gemaakt. Bij de brug van Elburg 33 Zwarte Sterns en 28 Dwergmeeuwen. 

Bij het Greppelveld een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Vervolgens Polder Oosterwolde verkend. Nabij 'De Eekt' veel eenden: o.a. 24 Pijlstaarten 

en 31 Krooneenden. Daar ook 2 Oeverzwaluwen en (zeer) kortstondig een Purperreiger ter plaatse die vervolgens richting NO doorvloog. Vlak 

voor de picknickplaats vervolgens een invallende Roerdomp. Even verderop twee Raven en 10 Huiszwaluwen. Vanaf de Grote Woldweg zagen we 

een Zomertaling. Langs de Bovenstraatweg in Oldebroek was een Steenuil te zien bovenop een knotwilg. Een tijdje kijken vanuit de toren van de 

Haelbergheide leverde een Havik en een Raaf op. In De Dellen tenslotte een zingende Vuurgoudhaan en enkele Kruisbekken.  

17:54 14-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een tijdje met Peter Links bij Harderbroek gezeten. De vele steltjes van afgelopen zaterdag waren alweer verder getrokken. Er 

was nog een enkele Zwarte ruiter aanwezig. Leuk was wel een Rotgans, deze was kort ter plaatse en trok op met een groepje Grauwe ganzen. 

Hier ook nog een jagende Slechtvalk en 3 Lepelaars.  

20:57 13-04-2014 

Ada en Chris Herzog  

Vanavond om 20.30uur ca. 5 Gierzwaluwen boven Stadsweiden, Harderwijk tussen een aantal Boerenzwaluwen.  

17:22 13-04-2014 

Johan Hettema  

Vanmiddag van 2-4 uur vanaf Polsmaten langs het Veluwemeer gelopen tot de ijsboerderij bij Doornspijk: ringmussen, 

boerenzwaluwen,graspiepers, grauwe gans/brandgans,tureluurs op paaltjes, grutto's verscholen in hoog gras, opvliegend bij komst kraai; grote 

zilverreiger; paartjes knobbelzwanen, enkele bergeenden; gele kwikstaarten bij Polsmaten.  

17:19 13-04-2014 

Benno van den Hoek  

Bij de vml. Ludgeruskerk rond 15.45 uur een langstrekkende Boomvalk. Kwam heel laag over de rietkraag aanvliegen en vloog prachtig op 

ooghoogte langs het kijkscherm, hard doorjakkerend richting Elburg. Verder nog steeds de Kleine zilverreiger ter plaatse, eerst rechts van 

het scherm en na enige tijd naar de andere kant vliegend. Op het Veluwemeer o.a. 5 Krooneenden (3M+2V) en boven de vaargeul veel 

Dwergmeeuwen en Zwarte sterns. Ook hoorde ik een overtrekkende Regenwulp. De Boerenzwaluwen komen nu ook duidelijk in grotere aantallen 

binnen.  

12:19 13-04-2014 

Wolbert Hermus  

Bij Harderbroek t.h.v. de Biezenburcht is een (tijdelijk) plas/dras gedeelte ontstaan. Hier ben ik gistermiddag een tijdje gebleven. Hier o.a. 16 

Zwarte ruiters, 5 Groenpootruiters, 10 Regenwulpen, 1 Lepelaar, 1 jagende Slechtvalk, 6 man Zomertaling een groepje van 14 laag overvliegende 

Kluten en een fotograferende Lubbert Spaansen. Hierna verder met hem langs het veluwemeer getrokken. Bij de brug van Elburg zagen we zo'n 

10 Zwarte sterns, bij het Greppelveld 3 Kleine plevieren en bij de St.Ludgeruskerk een druk foeragerende Kleine zilverreiger. 

Vanochtend bij Kroondomein - de Dassenberg 4 zingende Bonte vliegenvangers.  

12:09 13-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden een mooie gevarieerde telling met o.a.: 

1 Kleine Zilverreiger, 1 Purperreiger, 1 Lepelaar, 7 Krooneenden, 1 Bruine Kiekendief (2 kj man), 1 Visarend, 1 Kleine Plevier, 63 Regenwulpen, 1 

Zwarte Ruiter, 2 Groenpootruiters, 107 Dwergmeeuwen, 4 Huiszwaluwen, 1 Tapuit, 1 Beflijster. Totaal aantal vogels was 984, talrijkste soort 

de Graspieper (456).  

20:06 12-04-2014 
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Wim Smit  

Wolderwijd vanaf de brug 50 Dwergmeeuwen.  

17:39 12-04-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen met 6 VBW-leden een mooie atlasronde gelopen door enkele km-hokken in de omgeving van de Bloemkampen en Polder 

Hoophuizen/Zwarte Goor. De ochtend begon erg mistig, maar later werd het alsnog prachtig voorjaarsweer. 

Aan het einde van de Beekweg min. 4 baltsende Boompiepers en 4 Appelvinken. Daar ook een vrouw Kleine bonte specht, die zich erg mooi liet 

bekijken. Een eindje verderop (bij het vlonderpad) nog een roepende Kleine bonte. Op diverse plaatsen Roodborsttapuit en nabij de 

Veluwemeerkust een man Tapuit. Daar ook 3 Witgat en 3 voorbij vliegende Zwarte ruiters, ri. zuid. Vanuit de nieuwe hut bij de monding 

Hierdense Beek 3 Krooneenden (2M+1V) naar noord vliegend. 

Langs het Achterwegje bij Doornspijk aan het begin van de middag een jagende vrouw Blauwe kiekendief.  

15:34 12-04-2014 

Jan Janssen  

Kort fietsrondje over Lorentz I en II gemaakt. In het water aan de oostzijde van de Marie Curieweg 4 krooneenden (3 man, 1 vrouw). In het 

talud aan het begin van de Pasteurdijk een flinke groep oeverzwaluwen. Op de zandvlakte tussen de Lorentzdijk en de Daltonstraat 3 kleine 

plevieren. Halverwege de Lorentzdijk een zandheuvel met oeverzwaluwgaten, maar hier geen tekenen van 'bewoning'.  

15:21 11-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend trektelling bij de telpost Korte Waarden. Tussen 07:15 uur en 11:15 uur 3147 vogels waarvan 2781 Graspiepers. Opvallend waren 69 

Regenwulpen in diverse groepen, 21 Witgatjes, 1 Groenpootruiter, 1 Beflijster, 1 Purperreiger, 2 Ooievaars, 2 Zwartkopmeeuwen, 3 Bruine 

Kiekendieven en 1 Blauwe Kiekendief. Ter plaatse 2 zingende Snorren.  

16:07 10-04-2014 

Wim van den Bergh  

Vanmiddag eerste zingende Fluiter in het Gortelse bos.Voor mij een vroegte record. vroeger rond 22 April eerste .  

13:05 09-04-2014 

Jan Nijendijk  

08-04-14 Oldenaller, de vernatte weide voor wintergasten: grutto's, tureluurs, bergeenden, scholeksters, grauwe ganzen, nijlganzen, 

boerenzwaluw, bij tuin: tjif tjaf, winterkoninkje, fitis, grote bonte specht, blauwe reigers, houtduif.  

13:01 09-04-2014 

Frans Benschop  

Vanmorgen bij Grote Weiland/ Leuvenumse Beek een IJsvogel, eerst roepend, daarna langsvliegend, ri. monding v.d. beek. daar ook paartje 

Roodborsttapuit en veel Graspiepers. Verder nog Zwartkop zingend bij de beek en in Bloemkampen.  

19:29 06-04-2014 

Benno van den Hoek  

2 Man en 1 vrouw Beflijster langs de Stobbenweg, net ten noorden van het Greppelveld. Mooi foeragerend in het gras, luid roepend 

rondvliegend en ook af en toe in struikjes te bekijken. Boven het Veluwemeer (nabij Elburgerbrug) min. 7 Visdieven en een foeragerende 

Zwarte stern. Bij de monding van de Wijkwetering (Drontermeer) 2 Geoorde futen. 

19:46 05-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend tot 09:30 uur bij de Korte Waarden o.a. 1 Raaf strak door naar NO. Verder vrij veel eenden (Wintertaling/Slobeend/Pijlstaart). 

Vanmiddag Kroondomein 4 Middelste Bonte spechten (1 nieuw territorium), 5 Raven en mijn eerste Bonte Vliegenvanger van dit jaar. 

Aantal Mibo territoria op de Noord-Veluwe is nu 22 (vorig jaar 14).  

13:44 05-04-2014 

Benno van den Hoek  

De kans is aanwezig dat wij vanmorgen dezelfde Visarend hebben gezien, Frans, tijdens onze inventarisatieronde voor het atlasproject. Aan 

het begin van de telling in blok 26-38-23 (einde Bredeweg, nabij Hoophuizen) vloog er als één van de eerste soorten een Visarend over. De 

vogel vloog met een vis in de klauwen in een strakke lijn naar zuidoost. Als je die vluchtlijn doortrekt kom je op het Hulsthorsterzand uit... 

Verder een leuke telling met veel voorjaarszangers, waaronder veel Zwartkop, Fitis en bij Hoophuizen ook Braamsluiper. Langs de Bredeweg 

een Witgat en nabij de Krommeweg nog een Raaf. Verder enkele hele grote groepen (paar honderd) langstrekkende Kramsvogels bij 

Hoophuizen. Buiten de telling een roepende Groene specht op landgoed De Essenburgh.  

13:05 05-04-2014 

Frans Deuring  

Vanmorgen samen met Roel Pannenkoek en Dik Bos een inventarisatie gedaan van de Zwarte Berg en een gedeelte van Hulshorsterzand. Naast 

de normale vogels die je mag verwachten ook een Visarend gespot. Midden op het zand in de top van een dode grove den. Zeer goed zichtbaar, 

wel 5 minuten naar kunnen kijken.  

18:39 03-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag een tijdje bij de duintjes gestaan. Bij aankomst meteen al Visarend richting noord. Ook nu nog veel Graspiepers, in het uur dat ik er 

was zeker 250-300. Het hoogtepunt was aan het eind; door de bomenrij zag ik een slank lichtgrijs beest vliegen. Met de kijker zag ik al dat het 

een slanke, grijze kiek was. Met de scoop werd het me duidelijk, een adult man Steppekiekendief!. Ongeveer een halve minuut kunnen bekijken 

alvorens ik hem kwijt raakte. Hierna nog bij Polsmaten gezocht en samen met Benno bij de Korte waarden gezocht. Hier nog wel een man Blauwe 

kiek en twee doortrekkende Bruine kieken. Ook het lokale paartje Bruine kiek liet zich goed zien. Helaas geen spoor meer van de Steppe.  

13:47 03-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend bij de Korte Waarden samen met Wolbert en Frank een mooie telling. Eerste Purperreiger van het seizoen, 31 Boerenzwaluw, 5 

Oeverzwaluw, 2941 Graspiepers, 3 Bruine kieken (2m/1v), 1 Blauwe Kiekendief, 1 Regenwulp, 2 Kleine Plevier, 188 Kneu, 4 Dwergmeeuw en 16 

Gele Kwikstaart.  

23:26 02-04-2014 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag in het Greppelveld bij Elburg 3 Zomertalingen (M), 2 Ooievaars en 1-2 Waterpiepers. Vanavond rond Abberteiland 

mijn eerste Boerenzwaluw, een Lepelaar, 2 luid zingende Blauwborsten en een hard snorrende Rietzanger.  

14:49 02-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij de duintjes m'n eerste roepende Braamsluipers! Verder hier vele zingende Zwartkoppen en Fitissen en een overvliegende 

Boerenzwaluw. 

Bij de Bloemkampen samen met Lubbert Spaansen naar 2 zingende en baltsende Boompiepers gekeken.  
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14:47 02-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Trektelling Korte Waarden o.a. 2 Beflijsters, 2 Kleine Plevieren, 1 Blauwe kiekendief (vrouw) en 1 Bruine Kiekendief (man). Vrij 

rustige telling, slecht zicht en vrijwel geen wind.  

14:50 01-04-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend na de telling naar het Rietland gegaan. Hier een luid zingende Blauwborst en een jagend vrouwtje Bruine kiekendief, ook vlogen er 2 

Bruine kiekendieven (man en vrouw) hoog over in noordelijke richting. In de baai van het Drontermeer zwommen minimaal 7 Geoorde futen.  

Bij het Greppelveld 1 overvliegende Boerenzwaluw, 1 man Zomertaling en 3 Kleine plevieren. 

Gisteravond bij het Hulshorsterzand een vroege Beflijster.  

12:05 01-04-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Telpost Korte Waarden een eerste zingende Rietzanger (telling samen met Wolbert). Verder rustig, lokaal paartje Bruine Kiek 

baltsend, man ook met nestmateriaal.  

20:43 31-03-2014 

B.Verhoef  

Vanmorgen 4 geelgorzen Beekhuizerzand,en een paartje Goudvinken bij de belt 

21:37 30-03-2014 

Martin Jansen  

Vanavond Drontermeer Baai bij Elburg / Rietland 3 zingende Blauwborsten, 13 Geoorde Futen, 2 Bruine Kieken (man / vrouw, geen paar), 5 

baltsende Rosse Stekelstaarten.  

19:37 30-03-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag met broer Willem Jan een rondje langs de randmeren gemaakt. Bij Zeewolde nog steeds min. 40 Geoorde futen, met daartussen een 

fraaie Kuifduiker. Daar ter plaatse ook zingende Fitis en Zwartkop. In het Harderbroek o.a. onze 1e zingende Blauwborst, enkele Dodaarzen en 

vooral heel veel Slobeend en Pijlstaart. Dacht ook 2 zwaluwen te zien vliegen, maar was ze tegen de grijze lucht helaas weer snel kwijt. Bij de 

Kapteinshut (Broekbos) 3 Dodaars en een paartje Krooneend. Bij Elburg langs de Korte Waarden 9 Krooneenden en een foeragerende Bruine 

kiek.  

18:54 30-03-2014 

geret van Veldhuizen  

Gisteren had ik een vergadering van onze kerk in de recreatiezaal aan de Allee bij Staverden. Dankzij het fraaie weer vergaderden we buiten. 

Tussen alle kerkelijke bespiegelingen door hoorde ik opeens de roep van een Middelste bonte specht. Vergaderen in het bos kan heel 

inspirerend zijn!  

18:43 30-03-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag 36 Geoorde Futen bij Zeewolde. Bij het zoeken ook mooi 2 Zwartkopmeeuwen 

tussen de futen. 

17:03 30-03-2014 

Jan Nijendijk  

Rondje Elspeetsche heide: raven, zwarte kraaien, buizerden, graspiepers, veldleeuweriken, roodborsttapuit, klapekster.  

14:32 30-03-2014 

Jan Janssen  

Vanochtend even naar Zeewolde voor de geoorde futen. Prachtig te bekijken op het uitzichtspunt aan het einde van de weg Elementen. Zeker 

zo'n 30-40 exemplaren aanwezig. Daarna langs de vogelhut in Harderbroek. Drie prachtige baardmannetjes, enkele dodaarsen, veel pijlstaarten 

en een ware invasie van slobeenden (naar schatting zeker zo'n 200 stuks).  

12:59 30-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden van 07:45 uur tot 11:45 uur 2 Blauwe Kiekendieven (man en vrouw), 1 Visarend, 5 Zwartkopmeeuwen, 1 

Boerenzwaluw, 159 Kneu, 2 Bruine kieken en ruim 300 Houtduiven. Ter plaatse 1 Blauwborst, 1 Fitis en een baltsend paar Bruine Kiekendief (man 

ook al met nestmateriaal).  

20:24 29-03-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag Mid. Bonte Sp. Omgeving Allee Staverden roepend en vliegend.  

15:00 29-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Korte Waarden 2 Oeverzwaluwen, 246 Kneu, 3 Bruine Kieken, 3 Ooievaars en een eerste vroege Regenwulp.  

19:33 28-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden 1 Roerdomp hoog vanuit het zuiden, 1 Rouwkwikstaart, 22 Dwergmeeuwen en 105 Kneu. Ter plaatse 1 Bruine 

Kiek (vrouw) en 1 Zwarte Roodstaart (man).  

17:37 28-03-2014 

Wolbert Hermus  

Zojuist in de tuin een mannetje Zwartkop en een Grote barmsijs. De laatste is een nieuwe tuinsoort.  

11:52 28-03-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij het Wolderwijd minimaal 30 Geoorde futen, vrijwel allemaal in zomerkleed en verschillende baltsende paartjes. Ook 1 van de 

Kuifduikers kunnen vinden. Bij de Duintjes 3 zingende Fitissen.  

17:43 27-03-2014 

Benno van den Hoek  

Martin constateerde onlangs al dat de activiteit van spechten nu al behoorlijk over het hoogtepunt heen is. Vanmiddag nog wel enkele malen een 

Middelste bonte specht gehoord nabij de Allee op Staverden, maar uitbundig was het niet meer. Ik dacht kort een 2e ex. te horen, maar ben 

daar niet zeker van. Daarnaast slechts enkele roepende Grote bonte.  

19:53 26-03-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Staverden (Allee) gedurende de hele middag een middelste bonte specht.  

16:57 26-03-2014 
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Wim Smit  

Vanmiddag roepende Mid.B.Specht oprijlaan Sonnevanck.  

21:04 25-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend na een trektelling bij de Korte Waarden via het Wolderwijd naar het werk gereden. In een groep van minimaal 47 Geoorde Futen 

ook 2 Kuifduikers aanwezig.  

17:01 25-03-2014 

Benno van den Hoek  

In de baai achter de Strekdam Elburg 8 Geoorde futen. Vermoedelijk hetzelfde groepje dat gisteren ten noorden van het Rietveld zat.  

15:22 25-03-2014 

Wolbert Hermus  

Gisteren bij het Veluwemeer een groep van zeker 20 Dwergmeeuwen. Bij het Greppelveld 2 Waterpiepers in zomerkleed.  

Vanochtend tijdens trektellen met Martin o.a. 4 Zwartkopmeeuwen overvliegend richting zuid. 

Vanmiddag bij de Asselsche heide 2 paartjes Raven en een groep van 28 Edelherten.  

20:38 24-03-2014 

Gerard van Dijk  

Oldenaller, oprijlaan, 22/3/2014: 1 lachende groene specht 

20:10 24-03-2014 

Gerard van Dijk  

Gruttoslaapplaatstelling in SBB-reservaat, onderdeel 'De Driehoek' in polder Arkemheen tussen zeedijk, Nekkeveldse weg en de Wiel, 

zondagavond 23/3/2014: 

 

Momenteel wordt het peil hier opgezet. Aan weerszijden van de hoofdwatergang De Wiel staan percelen plas-dras dan wel deels onder water. 

Voor 19 uur zaten hier twee groepen van 150 resp. 200 (totaal 350) grutto's. Na 19 uur zaten ze 9toen 300) geconcentreerd in één perceel, 

aan de Nekkeveldse weg, meteen ten westen van De Wiel. Ze bleven daar tot in de zware schemering (19.30 uur). Eenmaal (19.14 h)vloog de hele 

troep op, om kort daarna weer neer te strijken (dat zie je elders ook). Hoe lang deze situatie al zo is, is niet bekend.  

20:08 24-03-2014 

Gerard van Dijk  

Gruttoslaap- en verzamelplaatsen Delta Schuitenbeek. 

Op 13/3 telde ik op de slaapplaats in DS-west 340 grutto's, beduidend minder dan andere jaren. Mogelijk is dat lagere aantal veroorzaakt door 

ingebruikname van nieuwe slaapplaatsen op ondergelopen land van het SBB in Putter polder en polder Arkemheen (peil wordt momenteel 

opgezet). Zo sliepen er gisteravond 300 ex. op ondergelopen land aan de Nekkeveldse weg aan de westkant van De Wiel. 

Op de slaapplaats in delta Schuitenbeek-west ook: 

di. 18/3 9.50 uur: 250 ex. 

do 20/3 8.55 uur: 320 ex.(dus bijna net zoveel als 's avonds- zie uitleg over de rol van verzamelplaatsen ook overdag op website F. Mayenburg) 

do 20/3 9.30 uur 213 ex. 

za 22/3 8.41 uur eerst 2, later 8 ex. en ca 50 ex op perceel met waterplasjes binnensdijks; 

Op dras land aan dijkvoet in SBB-strook Putter polder bij DS-oost om 8.55 uur: 

ca 100 kemphanen en ca 50 grutto's; voorts wintertaling, pijlstaart 

Delta S-oost om 9.03 uur: 0 grutto's (slaapplaats verlaten) 

Optelsom van alle slaapplaatsen in Arkemheen-Putter polder met Delta Schuitenbeek en Eempolders (NM-terreinen en buitendijks land bij 

Spakenburg) medio maart: 3300 ex. (mogelijk nog meer)  

16:57 24-03-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag rondje Elspeetsche hei gedaan volop zingende veldleeuweriken, roodborsttapuiten, buizerd, graspiepers, koolmezen, pimpelmezen en 

3 reeën.  

16:48 24-03-2014 

Benno van den Hoek  

Op het Drontermeer (omg. Rietveld) vanmiddag 6, mogelijk 8, Geoorde futen. Door het veelvuldig duiken waren ze lastig te tellen. Op het 

Veluwemeer de gebruikelijke groep Flamingo's en min. 25-30 Dwergmeeuwen.  

18:40 23-03-2014 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag 15-20 foeragerende Dwergmeeuwen boven het Veluwemeer bij Elburg. Hier ook ca. 25 Krooneenden. Bij het 

Greppelveld o.a. 2 Dodaars.  

16:18 23-03-2014 

Wouter van Heusden  

Vanmiddag 3 Flamingo's bij het haventje van Van den Berg in Harderwijk, aan het eind van de Fahrenheitstraat. Een Zeearend bij / op het 

eilandje De Snip in het Veluwemeer. Bruine kiekendief in het Harderbroek.  

14:04 23-03-2014 

Martin Jansen  

Gisteren bij de Korte Waarden 1 Gele Kwikstaart, mijn vroegste ooit. 

Vanochtend trektelpost Korte Waarden 1 Zwartkopmeeuw en 14 Dwergmeeuwtjes. 

Vanmiddag Veluwemeer 1 Boerenzwaluw, bij de Elburgerbrug 2 Boerenzwaluwen en bij het Greppelveld 3 Boerenzwaluwen. Greppelveld 1 man 

Zomertaling, Rietveld-Drontermeer 1 Bruine Kiekendief en 1 Geoorde Fuut, Abberteiland-Drontermeer 2 Bruine Kieken.  

19:11 22-03-2014 

Alwin Voorhorst  
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2 Raven omgeving 't Harde.  

19:01 22-03-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag 2 foeragerende Geoorde futen op het Drontermeer, net ten noorden van het Rietveld.  

19:47 21-03-2014 

Alwin Voorhorst  

 
Blauwe Kiekendief vrouwtje omgeving 't Harde aan het jagen 21-03-2014 08:30  

20:35 20-03-2014 

Martin Jansen  

Prachtige foto Jaap! 

Vanochtend Veluwemeer (Korte waarden) de eerste Dwergmeeuwtjes, groepje van 2 en van 11.  

17:39 20-03-2014 

Jaap Denee  

Jammer dat die foto er vanwege de beperking van breedte op de waarnemingensite niet helemaal op past. Op mijn PBase website is hij in 

groter formaat en helemaal te zien... Even aanklikken en zonodig 'size:original' kiezen voor het beste resultaat.  

17:24 20-03-2014 

Jaap Denee  

Vanmorgen anderhalf uur op Staverden rondgelopen. Langs de Allee trof ik er, naast de heer Wim Smit en zijn vrouw die er ook aan het vogels 

kijken waren, vrijwel direct twee achter elkaar aanjagende Middelste Bonte Spechten en binnen een kwartier in hetzelfde perceel ook een 

paartje Kleine Bonte Specht en een Grote Bonte Specht... De spechten waren zeer regelmatig aan het roepen, maar na tienen lieten ze zich 

lastiger moeilijker zien. 
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19:08 19-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend samen met Wolbert van 07:15 uur tot 09:15 uur een trektelling bij de Korte Waarden: 

In totaal 1290 vogels, uitschieters 1 Zeearend (2 kj), 1 man Blauwe Kiekendief en 2 Zwartkopmeeuwen.  

18:44 19-03-2014 

Wim Smit  

Vanmorgen 2 Zwartkopmeeuwen omg.Scherpenzeel's Oliehandel. De vogels zwommen tussen tientallen kokmeeuwen bij de hoogspanningsmast. 

16:03 18-03-2014 

Jan Janssen  

Ook vanmiddag 3 zwartkopmeeuwen op de plek die Jaap hieronder beschreef. Op dezelfde plek enkele scholeksters en een tureluur.  

22:19 17-03-2014 

Jaap Denee  

Vanmiddag zaten er opnieuw twee Zwartkopmeeuwen op de basaltblokken aan de noordkant van de Lorentzhaven in Harderwijk (ten N van Van 

Scherpenzeel’s Oliehandel). Vorige week zat hier ook een paartje en een derde, solitaire vogel. Op basis van de vordering van de rui in de kop 

en de kleur van de snavel(punt) bleek het vandaag om twee nieuwe vogels te gaan. Het totaal staat nu dus op vijf vogels. 

 

 
17:32 17-03-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmorgen mijn eerste Tjif-Tjaf bij de Weibeek in Stadsweiden.  

21:59 16-03-2014 

Wouter van Heusden  

Gisteren twee Grote gele kwikstaarten bij ons op het dak van de garage aan de Beneluxlaan in Harderwijk.  

16:17 16-03-2014 

Helma Schoonhoven  

Donderdagochtend, 13/3 om 7.00 uur, mijn eerste Tjiftjaf bij treinstation Wezep.  

14:03 16-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend telpost Korte Waarden van 07:30 uur tot 11:30 uur leuke trek. Totaal aantal vogels was 6313. Opvallend was de trek van Kokmeeuw 

(3501) en Blauwe Reiger (28). Verrassend voor in het voorjaar was een IJsgors.  

11:34 15-03-2014 
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roel pannekoek  

J.l. woensdagmorgen 12/3 een vroege telling op het Beekhuizerzand. Op diverse locaties groepjes Kleine barmsijzen, waaronder een groep van 

plm. 40 expl. 

Veel trek van Kepen. Enkele Kruisbekken, 17 Boomleeuweriken en 1e Tjiftjaf bij de Woudstee.  

14:07 14-03-2014 

Benno van den Hoek  

Rondom kasteel Zwaluwenburg ('t Harde) vanmiddag een roepende Groene specht.  

21:03 13-03-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag 13/3/2014 slaapplaatstelling Delta-Schuitenbeek-west. 

De voorkeursdatum is 15/3 maar dan ben ik verhinderd. 

Rond 19 uur was het aantal grutto's opgelopen tot 340, maar dat is toch 2-3x minder dan er in het verleden (behalve 2013) zat. Er kwamen in 

de zware schemering nog ca 30 wulpen, dus veel minder dan de ca 740 in februari, maar dat is normaal. 

Tot 19.15 uur zaten de grutto's op de ondiepte vlak voor het bankje op de dijk maar om 19.17 uur verhuisden ze, na uitgebreid heen en weer 

vliegen, naar de ondiepte die meer naar achteren (nabij de kade) ligt. 

Eerder was de groep ook al driemaal opgevlogen maar op dezelfde plek teruggekeerd.  

19:33 12-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend samen met Wolbert van 07:15 uur tot 10:15 uur trektellen bij de Korte Waarden: In totaal 7980 vogels, 41 soorten. Meest 

algemeen was de Spreeuw met 7208 exemplaren, mooi gelijkmatig verdeeld over de teluren. De komende tijd (tot half mei) zal de telpost weer 

regelmatig bemand zijn.  

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

18:15 12-03-2014 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag nog tenminste 8 Geoorde futen op het Wolderwijd bij Zeewolde. De Kuifduiker daar helaas niet meer gevonden.  

12:47 10-03-2014 

Jannine Haverkamp  

vanmorgen 2 indische ganzen op het weilandje bij Polsmaten...prachtig  

14:46 09-03-2014 

Jan Janssen  

Vanmiddag langs de Weibeek/Harderwijk een ijsvogel, ter hoogte van de fietsbrug in aanbouw.  

12:39 09-03-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend boven m'n tuin een groep van 24 Kraanvogels. Kwamen in een rechte lijn naar ons toe gevlogen en begonnen boven ons te thermieken 

en te roepen. Ze vlogen in N.O. richting.  

23:18 08-03-2014 

Jaap Denee  

De Kraanvogels vliegen flink nu. Boven heel de Veluwe worden ze gehoord, bij Wijhe net aan de andere kant van de IJssel komen regelmatig 

groepjes over (die van de Veluwe komen) en zojuist ook tenminste drie roepende vogels over ons huis in Ermelo. Leuk! 

13:45 08-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend in het Meervelderbos 2 Grote Kruisbekken (is een nieuwe locatie waar ze de afgelopen winter nog niet gemeld waren). Verder daar 

1 Raaf. 

Gisteren Kroondomein 2 Middelste Bonte spechten, beide vogels baltsroep. De activiteit van de spechten loopt al flink terug, het is erg lastig 

om ze te vinden.  

22:12 07-03-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend in het Wieselse Bosch 3 Grote Kruisbekken, 1 zingend mannetje en een paartje. Het paartje voerde elkaar en vloog regelmatig 

achter elkaar aan. Verder hier ook 2 Zwarte spechten, 2 Raven en een groep van 20 Edelherten. 

Gistermiddag in het Wolderwijd 24 Geoorde futen  

09:48 07-03-2014 

Alwin Voorhorst  

Laatste waarneming was trouwens op de Oldebroekse heide. Op het artillerie schietkamp.  

08:20 07-03-2014 

Alwin Voorhorst  

Geweldig.....zojuist land hier in t oefenterrein een raaf. Vogel heeft hier zeker 10 minuten op een paal gezeten. Kon hem vanuut de 

brandweerkazerne precies zien!  

20:17 06-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend met Wolbert een rondje gemaakt door het Kroondomein nabij Hoog-Soeren. 4 Middelste Bonte spechten en 1 Groene- en 1 Zwarte 

specht. 

In totaal nu 19 territoria voor de Middelste Bonte specht op de Noord-Veluwe.  

17:02 06-03-2014 

Wim Smit  

Plan Roerdomp vanmiddag. Door de hoge waterstand geen steltlopers. In de struiken de eerste Tjiftjaf.  

21:14 05-03-2014 

Michiel de Vries  

Vanmiddag wezen kijken bij de weilanden achter landgoed Oldenaller tussen Putten en Nijkerk. Bij deze weilanden is het waterpeil omhoog 

gebracht waardoor er leuke plasjes zijn ontstaan. Op het landgoed liet een groene specht zich horen. Verderop vloog een witgatje uit een sloot 

op en in de plasjes zaten o.a kemphanen en wintertalingen. In het weiland zat een mannetje slechtvalk die zich mooi liet bekijken. Later ook nog 

wezen kijken bij Delta Schuitenbeek hier zaten naast veel smienten ook een groep brilduikers.  

19:50 05-03-2014 

Wim Smit  

Vanmiddag op Staverden 1 Middelste B. Specht, omg.Allee. Buizerd 6 en 1 Sperwer 

op termiek.  

19:33 05-03-2014 
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Martin Jansen  

De Amerikaanse Smient die ik 2x gezien heb op het Drontermeer is aanvaard door de CDNA. Is de 67e voor NL en de eerste voor de 

(Veluwe)randmeren.  

16:56 04-03-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op sHeerenloo m'n eerste zingende Tjiftjaf van dit jaar.  

16:17 04-03-2014 

Wim Smit  

Vanmorgen Delta Schuitenbeek 225 Grutto's. Polder Arkemheen Kemphaan 70 + 80.  

13:46 04-03-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag 4-3-2014, 9-10 uur. Donkere Steeg 12-14 (gem Putten, nabij Deuverden)  

2 steenuilen in de zon boven en naast de steenuilenkast om ca 9.15 uur. 

Gelukkig zijn er dus nog steeds steenuilen in deze buurt, na het verloren gaan door verbouwing van de vaste broedplaats aan de Deuverdense 

weg. 

Voorts daar een luidruchtige nijlgans op het dak. 

Nergens grote lijsters te horen (al jaren zo).  

13:05 04-03-2014 

Frans Deuring  

Vanmorgen rond 11.00 uur een ijsvogel tussen het eerste strandje en Randmeer in de wijk Stadsweiden  

16:33 03-03-2014 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen nog minimaal 1 Klapekster op de Stakenberg.Vanaf hier was een Havik te horen roepend vanaf de Schotkamp.Ook een Dassenspoor 

over de heide.Bij Soerel-Welna nog een groep Kruisbekken van ongeveer 50 stuks.Hier ook nog vrij grote groep Sijzen en enkele Putters in de 

Larix -vakken.Ook hier een roepende Havik.Een paar weken terug zat hier op een gegeven moment een groep van minimaal 100 

Barmsijzen.Vandaag echter niet meer gezien of gehoord.  

21:17 02-03-2014 

Wouter van Heusden  

Vanochtend op het Hulshorsterzand in ieder geval 2, maar mogelijk 4 Grote kruisbekken en zeker 8 Boomleeuweriken. 

18:05 02-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Paleispark Het Loo in totaal 10 Middelste Bonte spechten, goed voor 8 territoria (uitsluitende waarnemingen!). Verder daar 2 

Groene spechten en 1 Kleine Bonte specht. Ca. 75 Appelvinken verspreid over het park. In het bos bij de Amersfoortse weg (Kroondomein) ook 

nog een Middelste Bonte specht.  

15:03 02-03-2014 

GJ van Dijk  

vanochtend op Tongeren gekeken. Geen MIBO Martin. Wel kleine en grote bonte.  

12:40 02-03-2014 

Alwin Voorhorst  

Zojuist 12:00 4 buizerds, 2 paartjes. Leek net of ze elkaar aan t aftroeven waren. Territoriaal gedrag wellicht?  

16:25 01-03-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend een uitgebreide ronde gelopen op het Kroondomein (Wieselse bos, Hoog Soerense bos, Hoog Soeren). In totaal 7 Middelste Bonte 

Spechten, 2 Kleine Bonte Spechten, 2 Zwarte - en 1 Groene specht. Verder 2 zingende Kortsnavelboomkruipers, 1 Raaf, 2 paartjes 

Mandarijneenden in bosvijvers. De spechten kwamen helaas pas laat op gang (na 10 uur).  

13:20 28-02-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Oud Groevenbeek 1 Middelste Bonte specht, baltsroep. 

Staverden 3 baltsende mannen Middelste Bonte Specht. 

Helaas wel veel oude Eiken gekapt op Staverden.  

16:29 26-02-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermorgen boven mijn huis 2 Raven overvliegend richting het bos. Gistermiddag bij sheerenloo ook 2 overvliegende Raven. 

Vanochtend bij Hulshorsterzand 2 Raven ter plaatse, meerdere Boomleeuweriken en roepende Zwarte specht. Vanmiddag bij Elspeetsche heide 

1 man Roodborsttapuit, bij de Noorderheide een Klapekster.  

17:50 25-02-2014 

Alwin Voorhorst  

Maandag 24 februari. 2 raven , 1 havik , 3 buizerds waargenomen op het ASK oldebroekse heide  

21:42 24-02-2014 

A.J. Morzer Bruijns  

Eerst de melding van 2 collega's die overvliegende kraanvogels zagen (aantal ?), bij Ugchelen en Speulderbos. Maar rond de middag zagen wij 

bij Radio Kootwijk zelf ook 51 kraanvogels prachtig over ons heen komen zweven. Hun roep was al van verre over het stuifzand te horen. 

Mooie ervaring. Ook de 1e boom- en veldleeuweriken volop aan de zang. Veel buizerds, en raven met balsgedrag.  

17:46 24-02-2014 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen om circa 10.20 een groepje Kraanvogels van 19 over de Woldbergheide. 

Van iemand anders kreeg ik een telefoontje dat er ongeveer 65 gezien zijn over de Oldekampseweg in Heerde .(rond 11.15)  

12:32 24-02-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend nabij Tongeren een groep van 54 Kraanvogels overvliegend richting NO. Verder daar 1 Groene- en 1 Zwarte specht. 

Groene spechten doen het goed dit jaar, het afgelopen weekend had ik ze op 5 verschillende plekken in de omgeving van Wapenveld / Heerde / 

Vaassen en Wiesel. 

De grote groepen Kruisbekken lijken nu weg te zijn, wat wel opvallend is dat er nu een ander type roep tussen zit die ik eerder deze winter nog 

niet gehoord heb (type E). Kwam deze vogels de afgelopen week tegen op het Hulshorsterzand en bij Tongeren.  

17:03 23-02-2014 

roel pannekoek  
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Vanmorgen op het Hulshorsterzand 10 luid jubelende Boomleeuweriken, 7 Kramsvogels, overal vinkenslag en 2 Kruisbekken.  

18:54 22-02-2014 

Gert-Jan Cromwijk  

Op het Veluwemeer ter hoogte van de Kapteinshut een man en vrouw Topper. Bij de hut alleen kuifeenden, meerkoeten, futen en een paar 

dodaarsjes. 

20:42 20-02-2014 

gert van Veldhuizen  

Gisteren ben ik met mijn twee kleindochtertjes naar de Oostvaardersplassen geweest. Eerder waren we samen naar de film "De Nieuwe 

Natuur" geweest. Gelukkig vonden ze de echte natuur veel spannender dan de film. Hoogtepunten van de dag waren twee Zeearenden op het 

nest en een overvliegende Slechtvalk.  

18:18 20-02-2014 

Wim van den Bergh  

Vanmorgen ronde gelopen Vosbergen Heerde. Minimaal 3 roepende Groene spechten hier ( mogelijk 2 paren). Verder 2 paar Grote Lijsters. 

Braakballen Bosuil onder beuk Kasteelweg.Nog geen Mibos gehoord.  

16:54 19-02-2014 

Wolbert Hermus  

Afgelopen maandag baltsende Groene specht op sHeerenloo. Bij landgoed Petrea o.a. minimaal 10 Grote barmsijzen, 1 Kleine barmsijs en 2 

Zwarte spechten (zang en roffel). Gisteren bij Landgoed Welna 8 Grote barmsijzen, 2 Raven en een zingende Vuurgoudhaan op sHeerenloo. 

12:20 19-02-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend Landgoed Hulshorst 1 Groene Specht. Erg veel Kepen daar, zeker 3 tot 400. 

Op Leuvenhorst o.a. 1 Zwarte Specht. Verrassend was een groepje van minimaal 4 Grote Kruisbekken tussen de Poolse Weg en de westelijke 

heide van het Hulshorsterzand. Vogels van vrij ver gevonden op zang (geluid als een zwaar lopende kurketrekker). Roep, excitement call en zang 

opgenomen. Ook vrij veel Kruisbekken in dat deel, veel vogels foeragerend op kegels van Zwarte Dennen. Ook meer zuidelijk in het bos meende 

ik Grote Kruisbekken te horen.  

12:42 17-02-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend begonnen met de vaste spechtenrondjes. 

Op de Landgoederen Zwaluwenburg en Schouwenburg al veel activiteit van Grote Bonte Spechten, in totaal 16 verschillende "roffelaars". 

Verder een Groene Specht, Appelvink en al veel zingende Vinken, Zanglijsters en Grote Lijsters.  

14:32 16-02-2014 

Bennie van den Brink  

Op 13 februari een groep van 385 wulpen, rustend in een weiland nabij de Gelderse sluis, Noordeinde.  

13:00 16-02-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend op Landgoed Petrea een paartje Grote Kruisbekken. Zo ver ik weet het eerste geldige territorium op de Veluwe. Eerder op 2 

februari op exact dezelfde locatie een paar waarvan de man zingend (2x broedcode 3 tussen de datumgrenzen). Vogels waren lastig te vinden, 

had er 2,5 uur voor nodig. Verder een Houtsnip, veel Grote Barmsijzen en een groepje Kleine Barmsijzen. De grote groepen Kruisbekken zijn 

verdwenen, wel veel losse paren. 

Gisteren in Polder Oosterwolde een paartje Slechtvalken nabij de hoogspanningsmasten, ook parend, eerste broedpaar in de regio??  

10:08 16-02-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend bij Hulshorsterzand 3 zingende Boomleeuweriken, vorig jaar hoorde ik ze ruim een maand later zingen.  

19:06 15-02-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag een rondje Putterpolder en Arkemheen gedaan veel soorten gezien waarvan velen in grote getalen : brand-, kol-, grauwe, indische-, 

canadese-, nijlganzen, bonte strandlopers, bergeenden, nonnetjes, grote zaagbekken, krakeenden, smienten, kuifeenden, futen, aalscholvers, 

kok-, storm-, zilvermeeuwen, wulpen, kieviten, goudplevieren, waterhoen, meerkoeten, fazant, graspiepers, heggemussen, huismussen, 

spreeuwen, grote zilverreigers, blauwe reiger, houtduiven, buizerd die aan het eten was van een dode gans.  

17:22 14-02-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmiddag vanaf de noordpunt van polder Vossenwaard, bij de IJsselmonding Kampen, 2 Zeearenden in het topje van een grote wilg. Hier ter 

plaatse ook minimaal 2000 Brandganzen.  

16:54 14-02-2014 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag in het Nijkerkernauw een Grote zee-eend. Druk foeragerend, vooral in de vaargeul. Bij Delta schuitenbeek een groep van 45 

Grutto's en 18 foeragerende Kemphanen.  

09:22 13-02-2014 

Martin Jansen  

Gistermiddag omstreeks 16:50 uur een Rosse Grutto op de plaat in het Vossemeer tussen ca. 500 Wulpen.  

17:42 12-02-2014 

Gerard van Dijk  

Nijkerkernauw en Nuldernauw en polder Arkemheen, woensdag 12-2-2014, ca 16-17 uur. 

Er woei een stevige zuidenwind, windkracht 4-5.  

Smient: door de wind zaten ze geconcentreerd in en voor de 'baai' tussen de Arker vaart en het stoomgemaal (Nijkerkernauw) en in de hoek 

van de N301 en de Zeedijk in het Nuldernauw. In genoemd deel van het Nijkerkernauw naar schatting (afpassen 50-tallen) ca 2300; in de hoek 

van het Nuldernauw ca 1000.  

Er kunnen natuurlijk heel goed meer smienten hebben gelegen in de luwte van de noordkant van de kade van de delta Schuitenbeek, t/m Nulde. 

Het Nijkerkerkernauw is geen Natura 2000 maar wel Gelderse EHS. Bovendien kunnen m.i. effecten op de rustfunctie van dat randmeer voor 

smienten die fourageren in Arkemheen als externe effecten op het N2000-gebied worden gezien, maar het is de vraag of dat in het 

beheerplan staat. 

Aan de zeedijk van Arkemheen 1 biddende torenvalk (tegenwoordig een bijzonderheid). 

In Arkemheen tussen De Ark en het stoomgemaal: vol vogels, o.a. ruwweg 500 brandganzen, zo te zien honderden goudplevieren (door afstand 

eventuele kemphanen niet goed te zien), minstens tientallen wulpen...  

18:31 11-02-2014 

Wim Smit  
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Vanmiddag vanuit de Kapteinshut: Toppereend , 6m en 2vr. Sternweg Wilde Zwaan 90ex, 81 volw. en 9 juv. Ringmus 15.  

13:46 11-02-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij het Drontermeer een adulte Zeearend overvliegend richting Flevoland.  

12:28 10-02-2014 

Gerard van Dijk  

Maandag 10-2-2014 Putter polder tussen Arler Steeg en Zeedijk ('SBB-strook'), ter hoogte van de camping: rond 11 uur ca 1600-1700 

brandganzen fouragerend. Ze fourageren in feite meteen achter de dijk bij de slaapplaats. Uit eerdere waarnemingen blijkt dat ze hier niet 

altijd (blijven) zitten.  

Voorts hier ca 30 kolganzen en 8 grauwe. 

Tussen Arler steeg, de camping en de A28 zaten ca 50 grauwe ganzen, één met groene halsring 96Y (Y dwars op cijfers; 96 of bij omkeren 96) 

In de Putter polder ten zuiden van de A28, landgoed Oldenaller, rond de plassen die zijn ontstaan na een ingreep van Natuurmonumenten, zaten 

ook veel ganzen. Globaal geteld vanaf de dekzandrug van de Diermense weg: ca 500 of meer brandganzen , verscheidene tientallen (> 60) 

kolganzen. In een van de plassen stonden 20 blauwe reigers. Sinds de inundatie lijken de reeën weg te blijven. De ganzen bleven lang zitten, 

weliswaar met gestrekte halzen, toen een boer in de onmiddellijke omgeving bezig was op het land. 

 

Totaal in deze omgeving dus meer dan 2000 brandganzen. 

Dit is een minimum; van de rest van de Putter polder en Arkemheen heb ik geen beeld. 

 

Andere waarnemingen: 

Delta Schuitenbeek-west: nadat gisteren door de harde wind de platen goeddeels droog waren gevallen, staken nu nog maar smalle stroken 

boven het water uit. Het peil was om 9 uur -29 (RWS-site, ontv. van Martin Jansen). 

Er zaten nu géén wulpen (zaterdag 740 op slaapplaats). Wel: 1 pijlstaart, 1 non vr., 7 bergeend en veel smienten op- of rondvliegend (niet meer 

op DS neergestreken). 

In Putter polder 3x1 grote zilverreiger. 

22:25 09-02-2014 

Martin Jansen  

Gisteren en vanmiddag veel ganzen nabij de randmeren. 

Gistermiddag oude land zijde Veluwemeer ca. 3500 Kolganzen, ruim 2000 Brandganzen en ca. 700 Grauwe Ganzen. 

Vanmiddag in Polder Oosterwolde en Polder Dronthen ruim 20.000 ganzen, waarvan 12.000 Brandgans, 8000 Kolgans en ca. 1000 Grauwe Gans. 

Tussen al deze vogels 1 Roodhalsgans kunnen vinden. Bij het Vossemeer 1 adulte Zeearend.  

21:53 08-02-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag zaterdag 8-2-2014 Sovon-slaapplaatstelling wulp in Delta Schuitenbeek-west. van 17.42 (licht, helder)-18.30 uur (zeer zware 

schemering). 

Om 17.50 uur telde ik maar liefst 740 wulpen. Bij hertelling kwam ik op hetzelfde aantal. Omdat het een compacte groep was, kan het nog wel 

iets hoger zijn geweest, maar bij Sovon heb ik 740 ingevoerd. 

Verder 4 scholeksters, ca 300 kieviten, meeuwen niet geteld. Er vloog een troep kleine steltlopertjes in hoog tempo heen en weer, vermoedelijk 

bonte strandlopers. Mogelijk wat kemphanen gemist. Nog geen grutto's. 

De wulpen gingen een paar maal op de wieken. Wellicht daartoe aangezet door opvliegen van kieviten. Opvliegen wulpen 18.05 en ca 18.10 uur. Na 

neerstrijken zijn ze individueel goed te zien wegens de alerte houding. Sovon schrijft voor om te wachten tot het donker is, omdat ze soms 

heel laat vertrekken van voorverzamelplaats naar slaapplaats. Ik ga er van uit dat zijn de meeste of alle opgevlogen wulpen weer zijn 

neergestreken, maar in de zware schemering was tellen van de groep niet meer mogelijk. Wel was de groep als zodanig nog te zien. Van de drie 

ondieptes in DS-west werd door de wulpen zoals gebruikelijk de noordwestelijk gelegen ondiepte gebruikt. En daar niet het stuk dat boven 

water uitstak maar waar nog een laagje water stond. De kieviten zaten deels hier, deels op de plaat oostelijk daarvan. Stevige zuidenwind 

(kracht 4). Peil normaal voor deze tijd van het jaar. Het wordt spannend of het peil nog laag genoeg is voor grutto's bij de slaapplaatstelling op 

15/3. Er zijn aanwijzingen dat men het peil (nu reeds?) eerder omhoog wil laten komen dan voorheen (beheerplan) en de slaapplaatsen zijn niet 

beschermd door Natura 2000. 

NB Vaak zie je hier ook overdag grote aantallen wulpen (zie eerdere meldingen). Het zou interessant zijn het dagritme eens te bekijken 

(wanneer de polder in om te fourageren). 

15:33 06-02-2014 

Wim Smit  

Vanmorgen de ijseenden gezocht, niet gevonden. Vanuit de Kapteinshut 9Toppereenden, 6m,2 overg.kleed, 1 vr. Langs de Sternweg 130 Wilde 

Zwanen, waarvan 16 juv. Ook daar een Br.Kiekendief ,vr. Een vroegeling.  

17:38 05-02-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag de 2 IJseenden die gisteren door Martin zijn ontdekt ook nog even gezien. Helaas ver weg en door de golfslag slecht te zien.  

18:43 04-02-2014 

Martin Jansen  

In de namiddag vanuit het werk in het plasje voor de Kapteinshut 21 Toppers. 12 mannen (4 nog jonge mannen, deels op kleur) en 9 vrouw. Nooit 

eerder zoveel tegelijk op / bij de Randmeren gezien. 

Daarna even vanaf de parkeerplaats op de dijk over het Veluwemeer gekeken. Super verrassend waren 2 IJseenden!! Nooit eerder gezien op 

het Veluwemeer, 1 man en een vrouw, continu duikend en daarna erg lastig weer terug te vinden. Bij het eiland Pierland 34 Grote Zilverreigers 

die naar de slaapplaats kwamen.  

18:10 04-02-2014 

Jan Nijendijk  

Vanmiddag naar de Putterpolder en Arkemheen geweest. Kieviten, Smienten, Brandganzen in ontelbare aantallen. Buizerd, grauwe ganzen, 

kolganzen, bergeenden, pijlstarten, bergeenden, krakeenden, kuifeenden, tafeleenden.  

19:55 03-02-2014 

Wim Smit  

30 januari en vandaag veel ganzen tussen Harderwijk en de monding van de Hierdense beek. Enkele duizenden Kolganzen en honderden 

Brandganzen.  

17:14 03-02-2014 

Wolbert Hermus  

Vergeten te melden, gistermorgen bij de Elspeetsche heide 2 Klapeksters.  
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17:11 03-02-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag op de zandplaat van het Vossemeer 1 Zilverplevier en 2 Grutto's.  

Bij de plas die te zien is vanaf de Kapteinshut maar liefst 15 Toppers, 9 man en 6 vrouw.  

10:02 03-02-2014 

Martin Jansen  

De afgelopen week 2 geringde Brandganzen af kunnen lezen in Polder Oosterwolde (pootringen YCW7 en YCW8). Was een paartje dat in 2003 

in Siberie geringd is, in de tussentijd slechts een enkele keer afgelezen in West Europa. 

Gisteren een korte trektelling bij de Korte waarden. Kleine- en Wilde zwanen beginnen in kleine groepjes aan de voorjaarstrek, ook al wat 

Veldleeuwerikken naar NO. 

In de vroege middag in de bossen tussen Wezep en Wapenveld een groepje Grote Kruisbekken (5) en een paartje Grote Kruisbekken. Man 

zingend, vrouw volgde continu. Mogelijk komt deze soort dit voorjaar tot broeden in onze regio. Was ook het geval na eerdere invasies.  

12:52 02-02-2014 

Jan Janssen  

Vanochtend even een uurtje bij de kijkhut Delta Schuitenbeek, blijft toch een van mijn favoriete plekken in de buurt. Om maar wat te noemen: 

wilde zwaan, kleine zwaan, grote groep opvliegende brandganzen, grote zilverreiger, veel brilduikers en nonnetjes, grote zaagbek, tureluur en 

natuurlijk heel veel eendensoorten. 

20:37 28-01-2014 

Gerard van Dijk  

Vandaag dinsdag 28-1-2018 polder Arkemheen en Putter polder. 

Ca 11 uur in SBB-Driehoek tussen stoomgemaal en Nekkeveld een grote groep brandganzen, in de orde van 1000. De 15-30 minuten daarna in de 

Putter polder nog weinig of geen brandganzen. 

Tegen de schemering rond 17.30 uur in uiterste oostpunt van Putter polder (nabij slaapplaats Delta Schuitenbeek-oost) nog geen brandganzen. 

Wel ca 150 nabij de camping (met ca 100 kolganzen) en naar schatting ca 1000 brandganzen nog druk grazend ten zuiden van de Arler steeg 

naast het huis tegenover het Putter stoomgemaal. 

In zware schemering 17.50 uur ca 200 brandganzen vertrekkend uit grasland nabij N301 (Berencamperweg). 

Het lijkt er dus op dat de brandganzen die vanmorgen in Arkemheen zaten geleidelijk oostwaarts schuiven. Bij eerdere gelegenheden zaten bij 

daglicht grote aantallen dichter bij de slaapplaats dan vandaag.  

17:20 26-01-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend met mooi stil weer de bossen in voor Kruisbekken. 

Op de Vuursteenberg tussen Wezep en Hattem 5 Grote Kruisbekken, geluid opgenomen. Verder daar diverse groepjes Kruisbekken (type C) en 

4 Raven overvliegend. 

Op Landgoed Petrea opnieuw enorm veel Kruisbekken, ca. 150 tot 200. Zeker 2 Grote Kruisbekken (geluid opgenomen, sonogram is goed). Had er 

ook een zeer waarschijnlijke Witbandkruisbek, geluid als een Barmsijs, ook 2x zacht een trompetroepje. Vluchtroep van deze vogel opgenomen, 

ben nog niet 100% zeker (mogelijk Kruisbek type D, maar trompetroep was duidelijk te horen). Had deze vogel er 2 weken geleden ook al in het 

zelfde strookje bos met Larix. Op Petrea ook een Raaf en een vrouw Havik.  

17:18 26-01-2014 

Benno van den Hoek  

Aan het einde van de middag weer even de Bonapartes strandloper gezien op de zandplaat in het Vossemeer. Ik kreeg de vogel, tussen ca. 80 

Bontjes, in beeld vlak voor een adulte Zeearend alles de lucht in joeg. Hierdoor zag ik bij het opvliegen van de Bona nog even duidelijk de witte 

stuit. De Zeearend bleef ca. 10 min. op de plaat zitten en liet zich prachtig bekijken. Vloog daarna weer het Roggebotzand in.  

20:24 23-01-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag lieten de 2 Buidelmezen zich nog steeds erg goed zien. Ze waren druk aan het foerageren op de pluimen, deze waren ze zorgvuldig 

aan het leegplukken. Zo nu en dan verdwenen ze even in het riet. Ook heb ik ze een aantal maal horen roepen. Verder was het erg stil bij het 

rietveld, op een enkele roepende Baardman na. 

16:45 23-01-2014 

Benno van den Hoek  

Vanmorgen bijna 1,5 uur kunnen genieten van 2 prachtige Buidelmeesmannen die voor het kijkscherm van Rietveld Elburg zaten. Ze zaten 

steeds dichtbij het scherm te foerageren op de rietsigaren van de Lisdodde. Foto's volgen later nog. 

De vogels waren gistermiddag ontdekt door 2 andere vogelaars. Een erg bijzondere soort voor de maand januari, aangezien de doortrek pas 

eind april begint. Maar ze zitten er dus echt! De natuur is duidelijk van slag. Iemand uit Wezep claimde deze week zelfs al een Boerenzwaluw in 

zijn schuur te hebben gezien....  

18:00 22-01-2014 

Michiel de Vries  

Vanmiddag vloog er roerdomp over de rietkraag langs het Zeepad in Harderwijk.  

11:25 20-01-2014 

Martin Jansen  

Zaterdag in de ochtend de slaapplaatstelling Ganzen voor Sovon. Veluwemeer gaf ca. 3500 Kolganzen, ca. 1100 Brandganzen en 1000 Grauwe 

Ganzen. 

Aansluitend de midwinter watervogeltelling uitgevoerd. Drontermeer gaf 31 Kleine zwanen, Veluwemeer 3056 Kleine zwaan en 240 Wilde zwaan. 

Zondagochtend op de Woldberg 1 Slechtvalk, Haelbergheide 3 Kruisbekken, Landgoed Tongeren ca. 20 Kruisbekken, een Zwarte Specht en een 

Raaf. Tongerense Heide 1 Klapekster. Vroeg in de middag op het Drontermeer de Amerikaanse Smient terug gevonden (zie bericht van Jaap). 

Daar ook 2 Raven overvliegend.  

11:15 20-01-2014 

Jaap Denee  

De Amerikaanse Smient van Elburg is gister weer gezien!  

15:52 19-01-2014 

Frans Deuring  

Bij de monding van de Weibeek in de Stadsweiden een ijsvogel  

17:59 15-01-2014 

Wolbert Hermus  

Vanochtend op Landgoed Petra 1 Grote kruisbek kunnen vinden, vogel gehoord en snel teruggevonden met de scoop. Hier ook veel gewone 

Kruisbekken, erg drukke beesten! Ook een paar mannetjes zien zingen in toppen van Sparren. Verder ook 2 Raven, 3 Zwarte spechten en 1 

Houtsnip.  
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18:19 14-01-2014 

Tjada Amsterdam  

Ze zijn er weer, in het Heerderstrand: brilduikers (nog slechts 1 paartje) en tafeleenden (ca. 25). Vanmiddag gezien.  

19:24 12-01-2014 

Jenneke Kamphuis  

Vanmiddag een groep van meer dan 10 watersnippen in een groep kieviten op een akkerland met veel water aan de Ziebroekseweg tussen 

Wapenveld en Vorchten.  

17:25 12-01-2014 

Frans Deuring  

Bij de monding van de Weibeek Stadsweiden een ijsvogel  

16:36 12-01-2014 

Martin Jansen  

Vanochtend 5 Grote Kruisbekken op Landgoed Petrea tussen Wezep en Wapenveld. Geluid opgenomen en vogels ook op foto vast kunnen leggen. 

Verder daar ca. 150 Kruisbekken (meest type C), een Kleine Barmsijs, 4 Raven en 2 Zwarte Spechten. 

Eerder vanochtend op de rand van ASK / Legerplaats Oldebroek een groep van 14 Kruisbekken die qua uiterlijk goed overeen kwamen met 

Grote Kruisbekken, geluid echter niet goed voor GrKr.  

14:38 12-01-2014 

Emmie&Jan Nijendijk  

Rondje Noorderheide gedaan, weinig vogels en toch nog aan het einde pimpelmees, koolmees, goudhaantje en als toetje een groep van ca. 10 

kruisbekken. Wel op de dode beukentakken bij Vierhout veel ijshaar gezien, erg mooi.  

19:50 07-01-2014 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij de Lorentz-haven in Harderwijk 5 Pontische meeuwen (3 adult, 2 onvolwassen), 1 Kleine mantelmeeuw en een groep van zo'n 75 

Grote barmsijzen. Ook was er een mysterieuze meeuw, waarschijnlijk een Scandinavische zilvermeeuw. Dit alles samen met Jaap Denee.  

22:17 06-01-2014 

Jenneke Kamphuis  

Vanavond om half zes een opvliegende houtsnip in de berm van de Zuidweg in het bosgebied van Heerde.  

23:12 05-01-2014 

Rein  

Gisteren, tijdens een wandeling met echtgenote, een roepende Raaf op de Oldebroekse heide, ter hoogte van de Stationsweg te Wezep  

17:55 05-01-2014 

Benno Van den Hoek  

Aan het einde van de middag vanaf de Wijkerwoldweg een Slechtvalk in de Polder Oosterwolde. De vogel zat bovenop een hoogspanningsmast 

een net geslagen prooi te plukken.  

19:26 03-01-2014 

Wolbert Hermus  

Vandaag met Rob Compaijen een rondje door een gedeelte van de regio gemaakt. Hier enkele highligts. Bij de picknickplaats aan de Zomerdijk 

een roepende waterral, waterpieper en raaf. In het Vossemeer grote zaagbekken, 2 middelste zaagbekken (man en vrouw), nonnetjes. Bij het 

aquaduct bij de Knardijk 2 krooneenden in een grote groep Kuif- en Tafeleenden. Hierna bij Lorentz geweest, helaas de eerder gemelde leuke 

soorten niet gevonden. Wel waren hier o.a. 3 Pontische meeuwen en in de ruigte een grote groep ringmussen (geschat op zo'n 100 ex.) Net ten 

noorden van camping Hoophuizen vloog een groep van zo'n 110 Kleine zwanen op, merendeel viel snel weer in.  
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