
19:06 31-12-2015 

roel pannekoek 

Gistermiddag samen met Jaap een uitgebreide ronde gelopen langs de heide van het Uddelsche Buurtveld met het oog op 

Klapeksters. Eén exemplaar aanwezig. Verder Raaf, Koperwieken, groepjes Goudhanen, Kuifmezen. 

17:05 24-12-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag langs de strekdam bij het gemaal Lovink: 2 kuifduikers t.p. en een zeearend overvliegend. 

18:26 23-12-2015 

Joke Huijgen 

Goudhaantje Boeschoterbos tussen Voorthuizen en Garderen 

19:51 22-12-2015 

Gerard van Dijk 

Vanmiddag 22/12/2015 om ca 16 uur ca 350 kleine zwanen op het land op het Goor tussen Doornspijk en Elburg, rondom een 

regenplas. 

20:20 20-12-2015 

Jan Nijendijk 

Vanmiddag 1 klapekster op de Elspeetsche heide bij de Stakenbergweg. 

16:19 20-12-2015 

Martin Jansen 

Gistermiddag Stakenberg 1 Klapekster, Westeindse Heide 1 Klapekster. 

Vanmiddag Hulshorsterzand 2 Klapeksters, 1 man Blauwe Kiekendief. 

18:13 19-12-2015 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij de Noorderheide 1 Klapekster en een groepje van 7 Goudvinken. 

16:49 19-12-2015 

Henri Heussen 

1 klapekster, zittend in topje eik en fouragerend, Ermelose Heide in de hoek van de schaapskooi 

16:58 18-12-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag de gehele Elspeetsche heide afgezocht voor Klapeksters. Dit leverde drie Klapeksters op. Verder ook nog een adult 

mannetje Blauwe kiekendief, een groepje van 6 Geelgorzen, 11 Watersnippen, 4 Raven en een Roodborsttapuit gezien. 

 

Afgelopen dinsdag bij de Duintjes meerdere Waterpiepers ter plaatse en 2 Raven. In de Pluuthaven bij Zeewolde 2 man Topper, 

1 Geoorde fuut en een Roodhalsfuut. In de buurt van gemaal Lovink 2 Kuifduikers, 1 mannetje Middelste zaagbek en een 

Geelpootmeeuw. 

14:33 16-12-2015 

Dineke Puttenstein 

gistermiddag, nabij beek de Wijk, Elburg, een ijsvogel op een paaltje tezien. 

16:55 14-12-2015 

Wim Smit 

Vanmiddag in de omgeving van Gemaal Lovink : Kuifduiker 3, Geoorde Fuut 1 , Ijsvogel 2, Nonnetje 6. Vanaf de Biezenburcht 

weer 2 Zeearenden. 

: 

10:49 14-12-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zaterdag 3 Witkopstaartmezen in het Roggebotzand 

20:38 12-12-2015 

Martin Jansen 

Vanmiddag Sovon watervogeltelling. 

Veluwemeer 2191 Kleine zwaan (38 juv), 139 Wilde zwaan en 1915 Knobbelzwaan. Verder een man Bruine Kiekendief, nooit 

eerder gezien bij het Veluwemeer in december. Ook 3 Witgatjes, 11 Waterpiepers en 2 IJsvogels. 

14:14 09-12-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen maandag (07-12) had ik bij datzelfde plasje 2 man Witoogeenden en een Roerdomp. 

De Kuifduikers en Geoorde fuut lieten zich ook mooi zien. 

In een grote groep Kuif- en Tafeleenden bij camping Hoophuizen een man Topper. 

Vanochtend bij de Elspeetsche heide een jagend mannetje Blauwe kiekendief en een Klapekster. 

16:13 07-12-2015 

Martin Jansen 

Afgelopen zaterdag Veluwemeer nog 1787 kleine zwanen met slechts 18 juvenielen, was voor de internationale broedsucces 

bepaling. 

Vanmiddag Wolderwijd bij de Harderbrug 3 Witoogeenden en 1 vrouw Topper. Bij gemaal Lovink 2 Kuifduikers en een Geoorde 

Fuut. Nabij Bremerbergse hoek 1 man Topper. 

15:20 06-12-2015 

Dik Bos 

Zojuist bij gemaal Putterpolder een Indische gans tussen groepje Canadese ganzen. 

6:25 03-12-2015 

Wim Smit 

Vanmorgen in de Harderhaven een IJsvogel. Bij de Biezenburcht 2 Zeearenden. 

19:06 26-11-2015 

Martin Jansen 
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Vanmiddag Veluwemeer 142 Wilde zwanen, 3049 Kleine zwanen en 2007 Knobbelzwanen. Verder een Zeearend (een 4 kj hangt 

hier al weken rond) 4 IJsvogels en voor het eerst ook wat meer Grote Zaagbekken, ca. 30. 

Drontermeer 172 Kleine zwanen. 

12:28 26-11-2015 

Theo Peters 

Tuintelling 5 stuks appelvinken (op vrucht van haagbeuk) en een grote bonte specht 

13:55 22-11-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden met o.a. 65 Kleine zwanen, 1 Zeearend, 264 Toendrarietganzen, 12 Kleine Rietganzen, 2 

Blauwe Kiekendieven en 618 Kramsvogels. 

21:05 20-11-2015 

Wouter van Heusden 

Gisteren heeft mijn vrouw circa 15 Flamingo's zien vliegen boven het Wolderwijd ter hoogte van het IJsselmeerpad richting 

Horst. 

20:54 16-11-2015 

Gert van Veldhuizen 

Afgelopen donderdag 12 november ben ook ik naar de grijze wouw geweest. Ik heb dat niet eerder gemeld, omdat hij zich net 

buiten ons gebied bevindt. Maar ik heb hem een uur lang kunnen bekijken terwijl hij heel actief was met jagen, een muis opeten, 

zich poetsen enz. Opvallend vond ik dat hij heel vaak en langdurig bezig was met bidden tijdens het jagen. 

21:31 15-11-2015 

Dik Bos 

Vandaag dezelfde mooie waarnemingen als Wim en Ard Smit gisteren. Lange tijd geweldig mooi biddend mooi dichtbij kunnen 

bewonderen. En dat op zondag. 

18:27 15-11-2015 

Paul Klaassen 

Gisteren, in natuurgebied Garderen-west, een Noordse (Trompetter) Goudvink. En thuis in Staverden 4 Geelgorzen op het voer. 

20:31 14-11-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Sovon watervogeltelling: 

Drontermeer 105 Kleine zwaan. 

Veluwemeer 3147 Kleine zwaan, 21 Wilde zwaan. 

Op brede deel Veluwemeer veel verstoring door surfers (37) en kitesurfers (2). 

14:06 14-11-2015 

Wim en Ard Smit 

Vanmorgen de Grijze Wouw bewonderd. Als bijvangst een Klapekster. 

19:04 13-11-2015 

roel pannekoek 

Vanmiddag eveneens naar de plek van de Grijze wouw gewandeld. Maakte meerdere voedselvluchten en liet zich tussendoor 

fraai bekijken in een dode eik. 

Op de terugweg langs de bosrand nog een vrouwtje Blauwe kiek die 2 Watersnippen opjoeg. 

15:56 12-11-2015 

Emmie&Jan Nijendijk 

Naar het Kootwijksche veld geweest en we hebben de Grijze wouw prachtig kunnen zien. De vogel vloog rond en stond 

regelmatig te bidden om vervolgens weer in een boomtop te gaan zitten. 

09:46 12-11-2015 

Lucas Wijnands 

Gisteren uit een ooghoek langs de zwarteweg oosrewolde een zwarte zwaan met drie witte zwanen 

21:50 09-11-2015 

HENK . Puttenstein . 

Gisteren polder Oosterwolde een man blauwe kiekendief . 

15:53 09-11-2015 

Emmie&Jan Nijendijk 

Rondje Putterpolder-Deltaschuitenbeek-Arkemheen: Brand-, Kol- en Grauwe ganzen, Buizerd, Zilver- en Goudplevieren, 

Kieviten, Smienten, Wulpen, Pijlstaarten, Wintertalingen, Kleine zwanen(25), Torenvalk, Sperwer. 

18:49 08-11-2015 

Jan Janssen 

Begin van de middag vanuit de hut in Plan Roerdomp eindelijk eens de Zeearenden in het Harderbroek gezien. Verder duizenden 

eenden (vooral kuifeenden) en enkele kleine of wilde zwanen (kon vanwege de afstand niet precies zien welke het waren). 

23:47 04-11-2015 

Martin Jansen 

Gisteren Veluwemeer 2750 Kleine zwanen waarvan 159 juveniel. Ook 14 Wilde zwanen en een opvallend laag aantal 

Knobbelzwanen, 1758. Dit laatste is ca. 1/3 deel van pakweg 5 jaar geleden. 

17:06 04-11-2015 

Wim Smit 

Vanmorgen langs de Ooster Mheenweg Hierden 5 Toendrarietganzen,2 ad.3juv. in een groep van 100 Gr. Ganzen. Havik 1, 

Sperwer 1m. Voor het uitkijkpunt /monding Hierdense Beek een groep Kleine Zwanen. 500? 

21:13 01-11-2015 

HENK . Puttenstein . 

Vanmiddag zomerdijk s. b. b. een VR. SMELLEKEN . 

17:03 01-11-2015 

Paul Klaassen 
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Gisteren, op Staverden een Zwarte Roodstaart die even een pitstop maakte op het dak van onze woning. Later een Rode Wouw, 

op trek in een groep van 16 buizerds richting Zuid. Later die avond nog minimaal 2 witgatjes gehoord in de Leemputten. Vandaag 

2 Geelgorzen, die hun weg weer naar het voer hebben gevonden. 

12:34 01-11-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij Landgoed Welna een Klapekster, Kleine bonte specht en een Noordse (Trompetter) Goudvink. 

17:59 30-10-2015 

Chris Spijkerboer 

Vanmiddag een koereiger in de polder van Oosterwolde. Op nog geen 10m afstand. De eerste voor mij deze winter. Vloog weg 

richting Winterdijk. 

23:43 29-10-2015 

Bert Hanekamp 

Tussen een groep van ca. 1000 foeragerende meerkoeten op het Veluwemeer ter hoogte van Bremerberg zwom dinsdag 27 okt. 

een volledig wit exemplaar. Zonder de oogkleur te kunnen onderscheiden leek het een zuivere albino. 

Aan de landzijde in dezelfde omgeving vloog een roerdomp. 

18:54 27-10-2015 

Dik Bos 

Vanmiddag overstekend Wolderwijd bij Strand Horst een slechtvalk 

18:31 27-10-2015 

Jan Nijendijk 

rondje Putterpolder/Arkemheen : Grauwe-, Brand-, Canadese-, Kolganzen, Kieviten, Torenvalk met geslagen muis, Buizerd, 

Kuifeenden, Kramsvogels, Kemphanen, Blauwe kiekendief(vr), Goudplevieren, Smienten. 

18:42 25-10-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden eindelijk weer eens een telling zoals de voorgaande jaren gebruikelijk! In totaal 11099 

vogels waarvan 205 Kleine zwanen, ruim 2400 Kievit, 103 Pijlstaart, 6 Waterpiepers en 1 Buidelmees. Groepen Veldleeuwerikken 

(529), Vinken (448) en Kauw (359) nog steeds ver onder de maat voor de tijd van het jaar, maar....er vliegt weer wat. Ook nog 2 

Boerenzwaluwen, afgelopen vrijdag ook nog 1. 

Zowel het voorjaar als het najaar zijn de trektellingen ver onder de maat, waarschijnlijk puur door het weer. Voor bijvoorbeeld 

Vink is het jaartotaal 2015 lager dan het hoogste dagtotaal van zowel 2013 als 2014!!! 

21:10 23-10-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag bij de Lorentzhaven 3 Oeverpiepers en 2 Geoorde futen. 

18:01 22-10-2015 

Alexander Mörzer B. 

De 19e de maandelijkse Ganzen- en Zwanentelling langs de Randmeerkust gedaan; 1400 Gr.gans, 3600 Kollen, 120 Nijlg., 20 

Toendrarietganzen, 4 Brandjes en 8 Can.ganzen. Andere leuke waarnemingen waren o.a. Roodborstapuit, Tapuit, Br. Kiek vrouw, 

Groenpootruiter, veel Watersnippen, Kievieten en Goudplevieren. 

14:41 14-10-2015 

Jan Nijendijk 

Gisteren 13-10-15 ter hoogte van het Rietgorsstrand 1 Boerenzwaluw. 

14:06 14-10-2015 

HV 

IJsvogel gezien in Vaassen, bij een beekje aan de 'oude spoorlijn' tussen de Laan van Fasna en Jasmijnstraat (achter de 

brandweerkazerne) 

19:09 12-10-2015 

Henk van der Leest 

Vanmiddag langs het Nuldernauw v.a. de kijkhut tot de brug veel leuke soorten; 1 Dodaars, 1 Waterral, 4 Grote Zilverreigers, 

twee groepen Pijlstaarten die nu uit hun eclipskleed komen, Bergeenden, een IJsvogel en 2 Kleine Zwanen. In de graslanden en 

rietkragen aan de andere kant van het fietspad nog wat Kemphanen, Goudplevieren, 6 Baarmannetjes en een groepje Putters. Op 

de weg terug nog een 1ste kj vrouw Slechtvalk. 

18:20 11-10-2015 

Emmie&Jan Nijendijk 

Naar de monding H'beek gelopen: Graspiepers, Buizerd, Pijlstaarten, grote groep Kieviten, Grauwe- en Nijlganzen, 15 

Brilduikers en {onze eerste} 9 Kleine zwanen 

10:52 10-10-2015 

Jan Nijendijk 

In het Strokelbos bij het dierencentrum De Ark 3 raven. 

12:07 09-10-2015 

Andries Jansen 

ongeveer 20 kleine zwanen boven veluwemeer rond 11.00 uur vliegend richting harderwijk 

17:17 05-10-2015 

Dik Bos 

3 oktober tussen Elburg en Doornspijk een rode wouw. 

18:39 04-10-2015 

Jaap Schroder 

Rondje Harderwijk-monding Hierdense Beek-Hulshorst-Beekhuizerzand-Harderwijk: pas op Leuvenhorst interessant: paartje, 

luid roepend en overvliegend, Zwarte Specht. Vervolgens Koperwiek overvliegend bij Beekhuizerzand en Groene Specht bij 

Infraschool Harderwijk. 

16:23 04-10-2015 

Benno van den Hoek 
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Gisteren deed onze vereniging al weer voor de 13e achtereenvolgende keer mee aan de internationale Birdwatch. Op de telpost 

langs de Zomerdijk, aan de oever van het Drontermeer, deden tussen 7.30 en 14.30 uur 19 VBW-leden mee aan de telling. 

Hoewel de dag wat mistig begon, hadden we verder prachtig weer tijdens de telling. Waarschijnlijk zelfs té mooi, want omdat 

het zo helder was vlogen veel trekvogels hoger en vaak buiten gezichts- of hoorafstand. Maar toch was er duidelijk trek 

merkbaar van o.a. Graspieper, Veldleeuwerik, Kneu, Kolgans en zelfs nog klein groepje Boerenzwaluwen. 

 

Alle trekkende vogels werden geteld en de vogels ter plaatse werden alleen op aanwezigheid genoteerd. Dit leverde een 

totaallijst van 74 soorten (vorig jaar 78), waarvan 43 trekvogelsoorten op!. 

De krenten in de pap waren dit keer een Roodkeelpieper (alleen gehoord, niet gezien), 2Buidelmezen en 1 Grote pieper!! Leuk 

waren ook een Slechtvalk, 4 Blauwe kiekendieven en nog een late Zwarte stern. Ter plaatse waren o.a. Waterral, IJsvogel, min. 

26 Grote zilverreigers en een Roodborsttapuit aanwezig. 

Alle tellers weer hartelijk dank voor jullie deelname! De resultaten (totaal en per uur) zijn weer te zien op Trektellen.nl: 

 

Eurobirdwatch - Zomerdijk, Drontermeer 

13:25 30-09-2015 

roel pannekoek 

Vandaag voortdurend groepjes Kolganzen hoog over Harderwijk. 

22:06 28-09-2015 

janwilly van dijk 

zaterdag middag een zwarte specht bij het Uddelermeer. 

16:09 28-09-2015 

Martin Jansen 

Gisteravond omstreeks 23:00 uur de eerste Koperwieken van dit seizoen, ik had ze nog niet eerder zo vroeg. 

18:57 27-09-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden een roepende Bladkoning uit een houtwal bij een boerderij. Verder 1 Oever / Waterpieper, gezien 

de datum zal het een Oeverpieper zijn. Vanmiddag bij de volkstuintjes bij de Brede Gang in Elburg opnieuw een Bladkoning! 

17:38 26-09-2015 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen 7 trekkende Zwarte mezen bij Schelle langs de dijk ri west.Gisteren hier bij het pontje aan de Zwolse kant een 

overtrekkende Buidelmees ri Hattem. 

12:31 26-09-2015 

Wouter van Heusden 

Bij mij ook een nooit verwachte tuinsoort voor in een woonwijk (Beneluxlaan, Harderwijk) niet direct bij water. Vanochtend 

tijdens het koffie drinken in de tuin hoorden we het geping van een Baardmannetje en zagen hem vervolgens laag overvliegen. 

15:20 25-09-2015 

Benno van den Hoek 

Alert door de waarneming van J. Niemeyer (ca. 1 km nabij mijn huis) hoorde ik vannacht rond 0.10 uur ineens een Ekster 

alarmeren. Kort daarna hoorde ik 2 keer de baltsroep van een Bosuil, vanuit de bomen in de groenstrook schuin voor het huis 

(Schokkerstraat Elburg). Daarna volgde nog een hoge contactroep en werd het weer stil. Bizarre nieuwe tuinsoort, zo op de 

rand van nieuwbouw en polderland!! 

04:15 23-09-2015 

j.niemeyer 

waarneembaar bosuil Elburg Bakkerskamp Biesenkamp 

04:13 23-09-2015 

j.niemeyer 

bosuil, roepend, vanaf 4.00 uur , 23-9-2015.actuele melding,dit is zijn territorium en hij maakt de lentekriebels langdurig en 

hard duidelijk .Heeft hier gebroed. 

13:45 21-09-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een tijdje getrekteld in een weiland ten noorden van Polsmaten. Hoogtepuntje was een langstrekkende Buidelmees. 

Bij de Biezenburcht 1 Steenloper, 2 Kleine strandlopers en 9 Zwarte ruiters. 

23:09 15-09-2015 

Alexander Mörzer B. 

De 1e Ganzen- en Zwanentelling van dit seizoen gedaan langs Randmeerkust tussen Harderwijk en Noordeinde: 3100gr. ganzen, 

36 nijlganzen en 30 Can. ganzen, plus mijn 1e Cascara op 't oude land tijdens deze tellingen. Verder veel Kievieten en 

Goudplevieren in Oosterwolde. Ook veel boeren-&Huiszwaluwen, Tapuiten, Roodborsttapuit, Witte- en Gele kwikken, Kneu, 

Koekoek, 2 Reuzesterns, Buizerd, Havik, Sperwer, torenvalk en Br. kiek. 

17:44 13-09-2015 

Jan + EmmieNijendijk 

Nadat we Jaap gedetermineerd hadden bij de monding van de Hierdense beek(zie J.'s lijst), zijn we naar het Harderbroek 

gegaan en o.a. de volgende soorten gezien: Bruine kiekendief, Lepelaars, veel Gr. zilverreigers, kuifeenden, slobeenden, veel 

kieviten, 2 Baardmannetjes, 2 jagende Boomvalken, 2 Zeearenden. 

16:00 13-09-2015 

Jaap Schroder 

Fietsrondje Harderwijk-Elburg-Biddinghuizen Harderwijk had ik tot mondingsgebied Hierdense Beek kunnen beperken: daar 

veel doortrekkende boeren- en huiszwaluwen, 2 vissende IJsvogels, 2 boomvalken in conflict en diverse tapuiten. Ook een 

enkele koe tussen de ganzen. 

14:32 13-09-2015 

Henk van der Leest 

Vanmiddag in en bij een plasdraslandje tussen Oldenaller en A28 7 Bonte Strandlopers, 14 Kemphanen, 1 Oeverloper, 1 Grote 

Zilverreiger, 1 Watersnip en een onbekend (niet geteld) aantal Kieviten en Goudplevieren, Boeren- en Huiszwaluwen. Verder 1 
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Boomvalk met prooi (ik dacht Boerenzwaluw te zien), een vissende IJsvogel vanaf een draad boven de sloot en nog een jagende 

Boomvalk (zonder succes). Een cadeautje op een mooie nazomer zondagmiddag! 

19:48 12-09-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag Ludgeruskerkje: juv. ijsvogel, grote gemengde groep flamingo's, waaronder zeker 8 europese. daarvan zeker 3 

juvenielen. verder: visarend overvliegend zuidwest. 

13:15 12-09-2015 

Jan Nijendijk 

Biezenburcht: veel Boerenzwaluwen, 3 Gr. Zilverreigers, 7 Lepelaars, Havik, 2 Zeearenden stonden op plaatzand in het 

Harderbroek. 

18:44 08-09-2015 

Wim Smit 

Vanmiddag op de strekdam bij Polsmaten 8 Reuzensterns. Bij de Biezenburcht, bij laag water,,Lepelaar 25, Tureluur 2 Kleine 

Plevier 4,Buizerd 1, Bruine Kiekendief(m). Gr. Zilverreiger 7, Tapuit 1. 

17:56 08-09-2015 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij de Elburgerweg, net voorbij het Greppelveld, een grote groep van ongeveer 100 Bontbekplevieren. Vanuit het 

zuidwesten kwamen zij plots laag over. Een deel, zeker 40 stuks, was kort ter plaatse op een omgeploegd weiland. De rest vloog 

direct door. 

Vanochtend bij een plasje bij Putten, langs de A28 een Kanoet. 

13:31 05-09-2015 

Jaap Schroder 

Al vier nachten op rij een roepende Bosuil tussen Mecklenburglaan en Engels Erf in Harderwijk. Hopelijk een blijver. 

23:02 02-09-2015 

Wolbert Hermus 

Gisteravond bij Polsmaten in totaal 11 Reuzensterns gezien. 

23:20 01-09-2015 

Benno van den Hoek 

Vanavond tijdens het ringen van Boerenzwaluwen langs het Veluwemeer bij Elburg 1 jagende Boomvalk en 2 jagende Ransuilen. 

De beide uilen vlogen in de schemering laag over het riet en scheerden soms dichtbij langs, terwijl de zwaluwen voor hen uit het 

riet opvlogen. Een prachtig gezicht! 

Er is al duidelijk wegtrek van boertjes merkbaar. Zo'n 2 weken geleden hadden we nog een slaapplaats van ca. 15-20.000 

zwaluwen. Voor het weekend waren dat er misschien nog de helft en vanavond nog amper een 2000 vogels. 

21:58 30-08-2015 

Martin Jansen 

Vanavond maar liefst 50 Purperreigers richting zuidwest, telling bij de Korte Waarden. De grootste groep was 26 exemplaren 

groot! 

Vanochtend vanaf dezelfde locatie 2 Ortolanen, 12 Bruine Kiekendieven, 1 Visarend, 6 Reuzensterns (vanavond 2), 4 

Wespendieven. 

23:03 29-08-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Korte Waarden 13 Purperreigers richting ZW (geteld ca. 500 meter oost van telpost). 

22:46 29-08-2015 

Gerard van Dijk 

Vanmiddag 29/8/2015 in Delta-Schuitenbeek-oost bij het 'atol' 26 lepelaars en 4 grote zilverreigers. 

(Van de drie eilandjes heeft het meest westelijke een binnenplas met uitgang --> 'atol') 

15:55 29-08-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

rond 12.00 vanmorgen drie reuzensterns bij Ludgeruskerkje, richting zuidwest. 

14:26 28-08-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden. Maar liefst 20 Reuzensterns!! Verder 3 Visarenden richting zuid en 4 ter plaatse, 2 

Wespendieven, 3 Ooievaars. Nog 3 Gierzwaluwen. 

19:18 23-08-2015 

Jan Janssen 

Eind van de ochtend bij Biezenburcht: bitter weinig te zien, het leek bijna uitgestorven. Enige noemenswaardige een bruine 

kiekendief, twee buizerds en een grote zilverreiger. 

15:10 23-08-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling bij de Korte Waarden / Veluwemeer. In totaal ruim 1200 vogels, hoogtepuntjes: 1 Kleine Zilverreiger, 

22 Ooievaars (waaronder een groep van 18), 13 Lepelaars, 12 Wespendieven, 4 Bruine Kiekendieven, 1 Grauwe Kiekendief, 8 

Sperwers, 4 Visarenden trekkend en 1 ter plaatse, 1 Geelpootmeeuw, 2 Reuzensterns en nog 40 Gierzwaluwen. 

23:48 22-08-2015 

roel pannekoek 

Zaterdagmiddag 2 Boomvalken boven ons huis (rand binnenstad) jagend op Huiszwaluwen. En we hebben er al zo weinig in 

Harderwijk... 

19:03 22-08-2015 

Wim Smit 

Gisteravond,21/08 1 Gierzwaluw boven Harderwijk. Vanavond bij de Biezenburcht Zeearend 1 , Gr. Zilverreiger 45, Lepelaar 7, 

Havik 1. 

15:09 22-08-2015 

Johan Hettema 
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Jagende slechtvalk op groep kievitten, bij Polsmaten 

21:42 21-08-2015 

Wouter van Heusden 

Vanavond trokken binnen enkele minuten vele tientallen Gierzwaluwen over, strak naar het zuidwesten. 

22:52 20-08-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanavond bij Ludgeruskerkje 18 Flamingo's, chileense en europese door elkaar. Hier ook ijsvogel en bruine kiekendief. Bij Elburg 

(Rietland) duizenden spreeuwen (slaapplaats), havik met prooi en ijsvogel. 

16:55 20-08-2015 

Dik Bos 

Eergisteren 's avonds bij Biezenburcht 1 kleine zilverreiger en tussen de 10 en 20 grote gele kwikstaarten. En, tegenwoordig 

bijna uiteraard, 1 zeearend. Minder steltlopers vanwege de hogere waterspiegel door de vele regen. 

11:35 20-08-2015 

Wolbert Hermus 

Eergisteren (18-08) bij de Duintjes 2 Gierzwaluwen richting zuid. Bij Polsmaten 2 jagende Visarenden, 1 Flamingo en 1 Tapuit. 

Vanochtend eerste korte trektelling bij de Korte waarden gedaan. Dit leverde 1 Visarend, 1 Boompieper en een groep van 133 

Boerenzwaluwen op. 

@ Jan: Ik denk dat Wim Dodaarzen bedoelt. 

21:36 19-08-2015 

Jan Janssen 

@Wim, domme vraag misschien, maar wat zijn daarzen?? 

12:36 19-08-2015 

Wim van den Bergh 

Op het Heerderstrand vandaag minimaal 36 Daarzen (groot aandeel juvenielen).Dit is nog geen record voor het Heerderstrand 

dit staat op 43 ex van ongeveer 20 jaar geleden. 

20:08 18-08-2015 

frank van triest 

Vanmiddag bij de kop van het ende 1lepelaar juveniel gezien 

18:02 16-08-2015 

Jacob Spronk 

Vanmiddag een reuzenstern bij de kop van 't ende. 

16:12 15-08-2015 

Dik Bos 

Vanmorgen bij Biezenburcht en Harderbroek: 2 zeearenden, kleine plevieren, watersnippen, bosruiters, 2 casarca's, kemphanen, 

2 witgatjes, oeverloper, jagende havik en veel lepelaars. 

22:55 14-08-2015 

Henk de Vos 

Bij de gelderse sluis tijdens de reuzensterntelling geen reuzenstern gezien wel een visarend, ijsvogel en ca 15 grote 

zilverreigers. 

Bij de plaat in het Vossenmeer eveneens geen reuzensterns, hier 25 grote zilvereigers, 600 wulpen en 25 lepelaars. 

21:33 14-08-2015 

Wolbert Hermus 

Vanavond was de eerste Reuzensterntelling bij Polsmaten. 

Helaas geen Reuzensterns gezien. Wel een met succes jagende Visarend en een Kleine zilverreiger. 

21:35 12-08-2015 

Chris Herzog 

Om 12.30 uur Wolderwijd, IJsselmeerstrand, Zeepad Harderwijk een juv. geoorde fuut. De vogel maakte geen fitte indruk. Bij 

benadering ging hij het water in, maar bleef vlak bij de kant. Hij schudde zich regelmatig, waarbij hij zijn vleugels spreidde en 

daarbij moeilijk evenwicht kon houden. Hij viel daarbij soms om. De linkervleugel leek onderontwikkeld. 

19:49 11-08-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag bij de Biezenburcht 2 Zeearenden, 2 Kleine zilverreigers, 6 Bosruiters, 1 Paapje en 2 jagende Boomvalken. 

Vanmiddag bij de Elspeetsche heide op en rond de schapenweide 7 Paapjes, ruim 20 Roodborsttapuiten en een jagende 

Boomvalk. Boven het bos 2 Raven en een Wespendief. 

10:18 04-08-2015 

Bennie van den Brink 

Zaterdag 1 augustus zag ik bij de Oosterseweg, Polder Oldebroek een slechtvalk die een grote groep kieviten en spreeuwen 

opjoeg en duikaanvallen deed. 

Na 10 minuten verdween de valk richting Oosterwolde. 

09:25 03-08-2015 

Martin Jansen 

De 8 Zwarte Ooievaars waren vanochtend om 07:30 uur nog aanwezig bij de Oude Zeeweg. Gisteren op de Tongerense Heide 

een Gladde Slang. 

22:41 02-08-2015 

Benno van den Hoek 

Getipt door andere vogelaar vanavond een groep van maar liefst 8 Zwarte ooievaars gezien tussen de Oude Zeeweg en 

Drostenweg, nabij Doornspijk. De 8 (juveniele) vogels vlogen van de ene plek naar de andere en bleven daarna geruime tijd ter 

plaatse in een weiland tussen deze beide wegen. Waarschijnlijk brengen de vogels ergens in de buurt de nacht door. 

Uitzonderlijk grote groep en voor zover bekend nog niet eerder in deze aantallen gezien in onze VBW-regio! 

15:39 02-08-2015 

Theo den Hertog 

Vanmiddag een Rode Wouw tussen Doornspijk en Elburg. 
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10:10 28-07-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zondag een aantal uur bij Harderbroek - Plan Roerdomp gezeten. Dit leverde o.a. 133 Kemphanen, 8 Bonte 

strandlopers, 1 Kleine strandloper, 4 Krombekstrandlopers, 4 Steltkluten, 1 Zwarte ruiter en 84 Lepelaars op. 

16:48 27-07-2015 

Alexander M. Bruijns 

Gistermiddag zag ik mijn 1e 2 Reuzensterns bij Polsmaten foerageren bij de zandplaat. 

Een paar dagen eerder was ik daar ook avonds, toen er 2 groepjes Regenwulpen, een van 5, en even later 6 ex over kwamen 

vliegen. Mooi hun "biebiebie" gehoord, en o.a. ook hun korte snavel gezien. Die dag zag ik nog een Oeverzwaluwenkolonie van ca. 

45 nesten zitten in de meest westelijke pier van camping Droomland (ex Hoophuizen) aan de waterzijde naast de monding van de 

Killerbeek. Is deze bekend ? 

22:52 24-07-2015 

Gert van Veldhuizen 

Het is weer volop "wespendieventijd". Elke dag zie ik vanaf het terras in mijn tuin 2 wespendieven boven het bos van Oud 

Groevenbeek, die spectaculaire vliegshows opvoeren. Ze voeren vaak schijnaanvallen op elkaar uit en 'vlinderen' soms, waarbij 

ze steil omhoog vliegen en zich daarna als een steen omlaag laten vallen. 

11:15 21-07-2015 

Martin Jansen 

Gisteravond Hulshorsterzand op de meest zuidelijke kapvlakte (langs de Schapendrift) maar liefst 9 Nachtzwaluwen op ca. 100 

ha. Is zo ongeveer de hoogste dichtheid in de regio. 

19:20 19-07-2015 

Martin Jansen 

Vandaag op 2 plaatsen in de regio paartjes Grauwe Klauwieren met uitgevlogen jongen. Harderbroek - Plan Roerdomp o.a. 9 

Zomertalingen, 12 Smienten, 1 Steltkluut, 2 Kleine strandlopers en een Visarend. 

16:23 19-07-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen vrijdagavond bij Harderbroek - Plan Roerdomp maar liefst 6 Steltkluten (2 adult, 4 juveniel) en een Kleine 

strandloper. Verder hier erg veel Kemphanen, Bosruiters en Lepelaars. 

Het gebied voor de hut ligt er weer geweldig bij voor steltlopers. 

23:49 18-07-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Hulshorsterzand 7 Nachtzwaluwen. Na clusteren 26 territoria, vorig jaar in het zelfde gebied met een gelijke 

telinspanning 16 territoria. 

00:01 18-07-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Hulshorsterzand 8 Nachtzwaluwen, in totaal nu 21 territoria daar. Moet nog 2 rondes. 

Vorige week Houtdorperveld Nachtzwaluw 17 territoria, 1 Houtsnip en 1 terr. Ransuil (bedelende jongen). 

20:21 15-07-2015 

Alexander M. Bruijns 

Vanmorgen vlogen er 15 -20 Appelvinken over mijn huis, waren op "krentensafari" in o.a. mijn tuin, vermoed ik. Er zal n.l. geen 

krent meer aan de grote Am. Krentenstruik. 

Van de week ook de Houtsnip gehoord bij mijn huis in de avondschemering. Voor 't eerste keer sinds ik hier woon ('85), hoor ik 

zijn territoriale roep, als ie overvliegt. 

Heel bijzonder. 

23:27 11-07-2015 

Ard en Wim Smit 

Vanavond op het Beekhuizer Zand, noordzijde, 3 Nachtzwaluwen. Ook enkele vleermuizen die de Nachtzwaluwen tot op een 

meter benaderden. Mooi! 

21:22 07-07-2015 

Alexander M Bruijns 

Gisteren op deze mooie zomeravond een rondje langs Polsmaten gefietst. Aldaar op de zandplaat 3 foerageerde Kl. 

Zilverreigers, 8 Lepelaars en enkele Gr. Zilverreigers gezien. 

Bij recreatiestrandjes aldaar ouderwets veel Konijnen, ca. 70 stuks. 

Bij de duintjes Oude Pol vlogen al roepend nog 12 Casarca's in linie over, plus bedelende juv. Torenvalken achter hun ouders aan. 

Tenslotte bijna nog 5 'rammelende' hazen onder de fiets gekregen op de Randmeerweg. Hebben dan alleen oog voor elkaar. 

00:22 07-07-2015 

Martin Jansen 

De afgelopen avond 11 Nachtzwaluwen aan de zuidelijke rand van het Houtdorperveld. Vorige week Speulderveld + aangrenzend 

deel Houtdorperveld 5 Nachtzwaluwen, toen vrij weinig activiteit (toen nog 28 graden om 23 uur!). Vanavond gingen ze wel goed 

los, zangactiviteit gedurende ca. 40 minuten. 

23:22 06-07-2015 

Lubbert Spaansen 

Voor de liefhebbers, Oehoe zit momenteel aan Ganzenkamp in Harderwijk 

10:31 01-07-2015 

roel pannekoek 

Gisteravond (di) twee heidevelden in het Kroondomein tussen Elspeet en Gortel verkend. Een prachtige heldere en windstille 

avond met Jupiter en Venus naast elkaar. Roepende Bosuil, Raaf en Houtsnip en voortdurend voorbij snorrende Vliegende 

herten. Tegen de verwachting in geen Nachtzwaluw gehoord. 

22:37 29-06-2015 

Lubbert Spaansen 

 

mailto:whermus@live.nl
mailto:a.h.morzerbruyns@planet.nl
mailto:g.veldhuizen70@chello.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:a.h.morzerbruyns@planet.nl
mailto:a.h.morzerbruijns@planet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:lspaansen@hotmail.com


22:35 29-06-2015 

Lubbert Spaansen 

Vandaag en gisteren genoten aan de Aardhuisweg van een zeer mooi Spektakel van Vale Gieren. Hier een leuke foto van wat we 

vanmorgen zagen. 

 
00:13 29-06-2015 

Martin Jansen 

Vanavond op het Kroondomein bij de Aardhuisweg 3 Vale Gieren. 

Noorderheide gisteren en vandaag 13 Nachtzwaluwen, 3 x Vliegend hert. 

De afgelopen weken zijn alle heidevelden ten noorden van Elspeet geinventariseerd op Nachtzwaluwen (Westeindse Heide, 

Elspeetsche Heide en Noorderheide). In totaal 61 territoria, is vrijwel gelijk aan resultaat van vorig jaar. 

Vanochtend Rietland Drontermeer 2 Roerdompen. 

01:01 27-06-2015 

Martin Jansen 

Vanavond oostelijke deel van de Elspeetse Heide 2 man Vliegend Hert. Verder 15 Nachtzwaluwen en 1 Kerkuil. 

00:14 27-06-2015 

Lubbert Spaansen 

Hallo gj van Dijk, 

Kun je wat meer toelichten betreft de locatie van de Woudapen en of ze tp waren? Wil morgen namelijk even gaan kijken. 

Alvast dank! 

19:14 26-06-2015 

gj van dijk 

Biezenburg 2 woudaap 

12:30 22-06-2015 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen een kort verblijvende Visarend bij het Heerderstrand. Vloog uiteindelijk weg ri Wezep. (9.35). 

10:33 21-06-2015 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij Barneveld de adulte Roze spreeuw bezocht. Deze zit net buiten de regio, maar is er niet minder mooi op :). 

04:45 20-06-2015 

jeannette niemeijer 

welke vogels roepen in de nacht in de bebouwde kom elburg? 

ik heb een uil bij huis gehad,dacht een ransuil deze week 3 dagen. 

 

De moestuinen/waterzuivering hebben verder ook veel vogels, klein en groter rijke variatie,veel te eten en ruimte /stilte. Onze 

vaste vrienden zijn de koekoek , uilen, diverse roofvogels de ooievaars en heel veel soorten kleine vogeltjes die er zitten op 

zoek ook bij mij naar insecten,rupsen,slakken,heel veel padden en konijnen. 

00:01 19-06-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Elspeetsche Heide - Stakenberg 6 Nachtzwaluwen, 2 Houtsnippen en 2 bedelende jonge Ransuilen. 

23:52 16-06-2015 

Dik Bos 

Zondag 14 juni biezenburcht 2steltkluten en 1 jong. Lorentz 3 2 kleine plevieren 30 meter voor me op de weg. 

18:00 16-06-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag bij Harderbroek een Kleine zilverreiger, 2 Steltkluten en een Zwartkopmeeuw. 

10:38 16-06-2015 

Martin Jansen 

Zondag 7 jumi Horsterwold - Stille Kern ca. 15 Zomertortels verspreid over een ruim gebied, verder 2 Wielewalen. 

Vrijdag 12 juni 1 man Grauwe Kiekendief bij de Elburgerweg / Greppelveld. 

Gisteravond Westeindse Heide 8 Nachtzwaluwen en 1 Houtsnip. 

18:27 13-06-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen donderdagavond (11-06) hoorde ik bij de Oldebroekse heide 3 Nachtzwaluwen en een Kwartel. Bij de Haelbergheide 

hoorde ik 2 Nachtzwaluwen, helaas was er maar een korte zangactiviteit. Verder hier ook nog een Edelhert en een Vos. 

20:37 03-06-2015 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag rond middaguur kort roepende Kwartelkoning t.h.v pontje Hattem_Zwolle.Aan de Veluwse kant. 

10:51 03-06-2015 

Jaap Schroder 

Vanochtend boomvalk boven Mecklenburglaan, Harderwijk; mijn gierzwaluwen lijken alle gespaard gebleven. 

 

 

 

 

 

17:49 28-05-2015 

jan willyvandijk 

Gisteravond kleine Woldweg nat gebied 2fouragerende lepelaars, 1 grote zilverreiger, 

div. tureluurs met jongen ,grutto's, zwarte stern en div eenden en ganzen, w.o. slobeend met jong. 

17:06 28-05-2015 
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Gert-Jan Cromwijk 

gistermiddag Vossemeer: 2 zeearenden, zeker 1 en misschien 2 visarenden (nestelen beide soorten daar) en een grote karekiet 

die erg op z'n gemak was en goed te bekijken en te fotograferen bleek. 

22:03 27-05-2015 

Jacob Spronk 

Polder oosterwolde roepende kwartels, twee rondvliegende koekoeken, baardmannetjes, kleine karekieten, bosrietzanger en 

veel rietgorzen en rietzangers. 

13:13 25-05-2015 

Jan Nijendijk 

snor zingend in de rietkraag Stadsweiden bij het Rietgorsstrand. Kleine karekiet, Rietgors, overvliegende sperwer, ijsvogel. 

17:03 24-05-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Drontermeer 9 Grote Karekieten, 1 Roodhalsfuut, 1 Wielewaal, 2 hoempende Roerdompen, 52 Krooneenden (46 man 

/ 6 vrouw), ca. 15 Baardmannen. 

14:42 23-05-2015 

roel pannekoek 

Vanmorgen met 5 waarnemers de 5e inventarisatieronde op het Beekhuizerzand gelopen vanaf 05.15 uur. Ideale 

telomstandigheden: windstil en zacht. 

Enkele totalen: Boomleeuwerik 14 terr., Gekraagde roodstaart 14 terr., Geelgors 7 terr. 

Veel geziene Tapuiten de afgelopen weken allemaal doorgetrokken. 

21:29 22-05-2015 

Gerard van Dijk 

Vanmiddag tijdens de WLO-excursie in het Binnenveld tweemaal wulpen, resp. jodelend en alarmerend. Dat laatste wijst 

waarschijnlijk op uitgekomen jongen. Dat was vlak bij de voormalige proefvelden van het CABO in het zuiden van het Binnenveld 

aan de Gelderse kant van de Grift. De andere waarneming was wat noordelijker maar het is niet zeker dat dit een ander ex. of 

paar betrof. 

Na het verdwijnen van de wulp van de heidevelden was dit een bijzondere waarneming. 

In de jaren '70 was de wulp ook weidevogel in Drenthe, nu nog? 

16:36 22-05-2015 

Frans Deuring 

Vanmiddag nabij restanten boerderij Beekhuizen zwarte specht. 

14:58 22-05-2015 

Wolbert Hermus 

Gisteren tijdens een wandeltocht door het Leuvenumse bos 12 zingende Fluiters, 5 Grauwe vliegenvangers, 7 zingende 

Vuurgoudhaantjes en op 3 plekken roepende en overvliegende Appelvinken. 

Vandaag tijdens een fietstocht door de Kroondomeinen (omgeving Vierhouten, Vaassen, Uddel) 11 zingende Fluiters, vijfmaal 

een Zwarte specht gehoord en gezien, 1 Groene specht, 1 vlinderende Wespendief en een groep van 9 Wilde zwijnen bij een 

zoelplek. 

11:19 21-05-2015 

Martin Jansen 

Waarschijnlijk hebben de waarnemingen van de Orpheusspotvogel na de zware regenbui rond 19:00 uur / 19-05 betrekking op 

een Bosrietzanger, dit op basis van de geluidsopnames op waarneming.nl. 

21:39 20-05-2015 

Wolbert Hermus 

Vanavond helaas de Orpheusspotvogel niet meer terug kunnen vinden. In diezelfde omgeving wel 3 zingende Grote Karekieten. 

21:44 19-05-2015 

Gerard van Dijk 

Op 12/5 in Arkemheen aan de Nekkeveldse weg, aan de grootte te oordelen een man-kemphaan maar zonder kraag; zwart-wit 

gevlekt. 

21:40 19-05-2015 

Gerard van Dijk 

Maandag 18/5 in het riet langs de Zeedijk in Delta Schuitenbeek ter hoogte van het Putter gemaal: 1 grote karekiet fraai 

zingend in oud riet. 

Vlakbij ook een grasmus, waarschijnlijk huizend in de bramen. 

In de SBB-strook in de Putter polder tussen gemaal en Nulde o.m. 4 slobeend man + 5 in Delta S-oost= 9; voorts in SBB-strook 

2 brandgansparen met 3 resp. 4 jongen; flink wat grauwe ganzen met jongen,waaronder één groep met 33 adulten en 49 jongen 

van zeer uiteenlopende grootte. 

Van weidevogels geen goed beeld vanaf de dijk. 

Tot voor kort geïnundeerde strook aan dijkvoet nu droog en kaal. 

Zeedijk met mooie glanshavervegetatie met o.m. goudhaver, morgenster, groot streepzaad (toenemend sinds een aantal jaren), 

margriet (lokaal bij DS-oost. veel meer aan A28) 

21:13 19-05-2015 

Benno van den Hoek 

Vanavond een duidelijk maar onregelmatig zingende Orpheusspotvogel langs de Drontermeerdijk t.h.v. Eekteiland. Toen na de 

stevige buien (19:30) het zonnetje even doorbrak werd de vogel iets uitbundiger. Vanaf het eiland ook 2-3 Grote karekieten en 

vanuit het Abbertbos een Wielewaal. In het Greppelveld 2 Zeearenden ter plaatse. 

15:09 17-05-2015 

Johan Hettema 

Tijdens zeilen bij eiland De Snip (bij Polsmaten) een zee-arend, landend op boom, later wegvliegend richting Doornspijk, 

ondertussen ganzen en aalscholvers verjagend. 

19:36 16-05-2015 

Henri Heussen 
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Oehoe tegenover ons huis. Op dak Krommekamp 151 Harderwijk. Fotogeniek. 

19:19 14-05-2015 

Jan Janssen 

Harderwijk langs Pasteurdijk: grote groep oeverzwaluwen, broedend in oeverwand t.h.v. hengelsportvereniging. Op de 

basaltblokken achter het gebouw aldaar een grote gele kwikstaart en een oeverloper.Ter hoogte van begin Lorentzdijk 3 man 

krooneenden tussen een grote groep futen (ca. 25 stuks) 

16:44 14-05-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend een rondje Drontermeer met de kano. Slechts 6 zingende Grote Karekieten, 1 hoempende Roerdomp, 1 Wielewaal, 

51 Krooneenden (44 man / 7 vrouw), 1 Buidelmees, 2 IJsvogels, 1 Purperreiger (broedcode 6 / 13), ca. 25 Baardmannetjes en 3 

Snorren. 

Gisteravond bij de Biezenburcht 2 Witwangsterns. 

17:01 13-05-2015 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen geen Grote zaagbek meer op het Heerderstrand .Wel nog 2 mannetjes Brilduiker.Gisteren een overdag roepende 

jonge Ransuil in de Dellen en vandaag een roepende Kwartel op de Renderklippen (zuid-zijde). Nog opvallend weinig 

Wespendieven gezien in deze regio. 

13:46 12-05-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zondag samen met Rob Compaijen en Sjoerd Radstaak de traditionele Big Day gehouden; van 04:00 tot 16:00 op de 

fiets door de regio gevogeld. De route hebben we dit jaar behoorlijk aangepast, dit vanwege verschillende plasdras-gebieden en 

een aantal goeie specifieke soorten. 

Hier een aantal hoogtepunten. In de vroege ochtend bij Tongeren een roepende Bos- en Kerkuil. Bij de Tongerense heide een 

baltsende Watersnip en meerdere Nachtzwaluwen. 

Vanaf de Zomerdijk bij het Drontermeer o.a. Spotvogel, 2 Grote karekieten en Engelse kwikstaart. Hierna bij het plasdras van 

de Kleine woldweg nog steeds 2 Temminck's Strandlopers en meerdere Groenpootruiters. Bij het Heerderstrand de grootste 

verrassing van de dag; een man Grote zaagbek (!) vloog op vanaf het meer. Hier ook meerdere Brilduikers en Dodaars. Bij Epe 

zagen we 2 verscholen Patrijzen. Via de Kroondomeinen naar Staverden, hier zagen we al snel het paartje Grote gele kwikstaart. 

Hierna naar de laatste plekken van de dag, bij de duintjes bij Nunspeet een Bontbekplevier en bij Polsmaten de laatste soort 

van de dag, een paartje Wintertaling. In totaal 150 kilometer gefietst over de Veluwe en wederom een verbetering van het 

record, dit jaar zelfs 131 soorten! 

Ook qua zoogdieren zat het ons mee; meerdere Edelherten en zwijnen, een Ree en het hoogtepunt was een Das die we lange tijd 

konden bekijken. 

23:12 11-05-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Veluwemeer bij de Elburgerbrug 5 Witwangsterns. Inventarisatieronde voor Krooneenden leverde 117 exemplaren op 

(85 man / 32 vrouw). Dat zijn er opvallend weinig, vorig jaar namelijk 121 territoria op het Veluwemeer. Ook op het 

Drontermeer zijn de aantallen laag dit jaar, hoogste telling dit jaar was 40 stuks (31 man / 9 vrouw). Vorig jaar 51 territoria op 

het Drontermeer. Verder 3 Geoorde Futen en een roepende Buidelmees. 

21:51 11-05-2015 

Henri Heussen 

Oehoe op grensweg in Harderwijk. Op paaltje achter boerderij. Dode muis op 5 m. neergelegd. Geen interesse. In het weekend 

was ie op de Zwaluwhoeve te gast. Vonden niet alle gasten prettig... 

19:55 11-05-2015 

Benno van den Hoek 

Langs de Kleine Woldweg o.a. 3 Casarca's, 2 Lepelaars, 4 Zomertalingen (1 paartje + 2M), 3 Kleine plevieren, een Oeverloper en 

een Groenpootruiter. Nabij Abberteiland een zingende Grote karekiet, een paartje Roodborsttapuit en een uit de rietkraag 

opvliegende Purperreiger. 

10:55 11-05-2015 

roel pannekoek 

Nog niet zo lang geleden diende je ivm het schaarse voorkomen een waarneming van een Krooneend te melden. Nu zwemmen er 

maar liefst 8 mannetjes tussen de woonboten in de Vissershaven van Harderwijk. 

19:01 10-05-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend een ronde over het Hulshorsterzand. 2 Nachtzwaluwen ratelend, waarvan 1 mooi te zien in een Grove Den. Later nog 

1 roepend, paddenroep. Verder 1 Draaihals, ca. 40 Gekraagde Roodstaarten, 9 Fluiters (in bosrand), ca. 15 Tapuiten, ca. 10 

Geelgorzen (soort neemt toe in dit gebied). 

Vanmiddag Veluwemeer bij de Elburgerbrug 3 Witvleugelsterns. Plasdras gebied bij de Kleine Woldweg POW 2 

Witvleugelsterns. 

17:51 10-05-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag in de natte zone aan de Kleine Woldweg (POW) 3 Temmincks strandlopers en 1 Bontbekplevier. Boven het 

Veluwemeer in een grote groep foeragerende Zwarte sterns, een erg fraaie Witvleugelstern! 

00:11 09-05-2015 

Martin Jansen 

De afgelopen ochtend een uitgebreide ronde door het Kroondomein gemaakt (Meervelderbosch, Langeberg, De Bieze, Uddeler 

Buurtveld, Hoog Soerense Heide). Mijn eerste Wespendief van dit jaar, 2 territoria Raaf (vogels met voer), 10 Tapuiten, 6 

Fluiters en een roepende / baltsende Draaihals. 

22:48 08-05-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag met Sjoerd Radstaak een grote ronde door de regio gedaan. Hier enkele hoogtepunten. In de Polder Oosterwolde een 

overvliegende Visarend en een zingende Spotvogel. Vanaf eiland Eekt een zingende Grote karekiet. Bij de plasdras aan de Kleine 
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Woldweg 4 Temmincks Strandlopers, 4 Bosruiters, 1 Groenpootruiter en ook meerdere Zwarte sterns. In de omgeving van Epe 

een drietal Patrijzen, mooi te zien en veelvuldig roepend. In een grote plas bij Vaassen een paartje Brilduikers. 

22:38 08-05-2015 

Henk Puttenstein 

Van daag ijsbaan Kleine Woldweg 1 lepelaar . ( komt de zwarte stern weer terug na 50 jaar in polder Oosterwolde ? ) er waren 

15 aanwezig ! ik was erg verbaast wat ik zag, niet te geloven , Drontermeer 2 keer de roep van de roerdomp . 

22:07 08-05-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanavond kijkscherm Elburg o.a. verschillende blauwborsten, een ijsvogel en een bruine kiekendief. 

21:58 08-05-2015 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag bij de Biezenburcht na enig zoeken de Poelruiter gezien. Veel slanker, hoger op de poten en lichter van kleur dan de 

ook aanwezige Bosruiters. Toen ik naar de Poelruiter keek kwam er ineens een Noordse kwikstaart in beeld. Ook waren er 2 

Steltkluten, waarvan er 1 op het nest leek te zitten! Verder o.a. 1 Kleine plevier, 1 Zomertaling man en veel Kluten. 

16:12 08-05-2015 

Wim Smit 

Bij de Biezenburcht de Poelruiter gezien. Verder Zilverplevier 2,Zw.Ruiter 3, Groenpootruiter3,Lepelaar 1,Krooneend 

(p),Steltkluut (p),Zomertaling 2 m,, Kleine plevier 1, 

Kluut 20. 

11:38 08-05-2015 

Frans Benschop 

Vanmorgen, samen met Frans Deuring tijdens broedvogeltelling voor NM, in Grote Weiland/ Bloemkampen, o.a. 2 jonge Bosuilen 

gezien 

20:31 07-05-2015 

Benno van den Hoek 

Ook vanavond waren de Steltkluten in het Harderbroek weer erg mooi te zien. 3 Ex. liepen druk te foerageren voor de 

Biezenburcht. Na de paringen van vorige week zag ik ook nu spannend gedrag. Het vrouwtje zat (met ingeklapte poten) langdurig 

op een pol, wat alles weg had van een nest. Ze zat als een broedse kip wat te schuifelen en om zich heen te plukken. Na een 

tijdje foerageren kwam ze opnieuw op de pol zitten en vertoonde hetzelfde gedrag. Ben erg benieuwd of dit een vervolg krijgt. 

Het zou, in navolging op andere locaties in NL, een unieke nieuwe broedvogelsoort voor de regio zijn! 

 

Na geruime tijd zoeken uiteindelijk ook erg mooi de Poelruiter gevonden, in het midden van het gebiedje tussen wat hogere 

vegetatie. Mooie ranke ruiter en heel licht, in vergelijking met de vele (min. 15) Bosruiters. Verder ook 5 Zwarte ruiters, enkele 

Kemphanen, Kleine plevier, man Zomertaling en vele Kluten. 

Op de terugweg bij de Elburgerbrug 2 Noordse sterns, foeragerend tussen ca. 15 Visdieven en meer dan 50 Zwarte sterns. Alle 

kenmerken mooi gezien! 

19:29 06-05-2015 

Martin Jansen 

Spannend weer voor steltjes en sterns. 

Op de terugweg vanuit het werk in het Harderbroek bij de Biezenburcht een Poelruiter, verder 2 Bosruiters en een paar 

Kemphanen. 

Veluwemeer tussen de eilanden De Ral en De Snip een groep Visdieven met daartussen 3 Noordse Sterns. Bij de Elburgerbrug 

tussen ca. 100 Zwarte Sterns een paar Visdieven en 1 Noordse stern. De laatste mooi dichtbij, alle kenmerken goed en 

overduidelijk te zien. 

11:36 06-05-2015 

Frans Benschop 

Oehoe gezien in Nunspeet 

11:34 06-05-2015 

Frans Benschop 

Buurman liet me net een foto zien van een Oehoe bij ons voor de deur. Hij hoorde veel kabaal van andere vogels en zag de 

Oehoe zitten in een boom. Helaas nu niet meer ter plaatse 

18:49 05-05-2015 

Martin Jansen 

Vanmiddag tussen de buien door 2 Noordse Sterns, Veluwemeer bij Elburg. Lukt eigenlijk elk jaar wel om ze te vinden, altijd 

eind april / begin mei tijdens zware buien. 

00:32 05-05-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Harderbroek bij de Biezenburcht een Steenloper. Later op de avond tijdens een rondje voor rallen/Roerdomp een 

continu roepend Porseleinhoen bij het Veluwemeer. 

23:57 04-05-2015 

roel pannekoek 

Vanavond dan eindelijk mijn 1e Nachtzwaluw van dit seizoen. Een week later dan vorig jaar, waarschijnlijk door het draaien van 

de wind afgelopen nacht, die lange tijd in het noorden stond. Drie exemplaren in de Bieze, Kroondomein Uddel. 

Eveneens vandaag een groep van zo'n 30 Gierzwaluwen boven onze wijk, terwijl er tot gisteren hooguit 6 viel te tellen. 

21:41 04-05-2015 

Bela Verhoef 

Van morgen rond de belt, 5 putters 1 boompieper 1 zwartkop 1 glanskop. 

21:03 04-05-2015 

Henri Heussen 

De ransuil in de Grote Marktstraat in Harderwijk is geen ransuil maar een ...oehoe. Foto's geven de doorslag. Net nog geweest, 

maar helaas niet meer gezien. 

22:33 03-05-2015 
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Henk Puttenstein 

Vandaag polder ooterwolde roepende kwartel. 

21:27 03-05-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden een Zwarte Wouw ri. NO. 

Gisteren omstreeks 13:30 uur 2 Zeearenden recht over ons huis. Afgeleid aan het kleed waarschijnlijk het bekende paartje wat 

al langer in de regio rondhangt (adult en een 3 of 4kj). Afgelopen donderdag ook een Zeearend ter hoogte van de Riviera 

camping / Spijkbos. Die vogel een 2kj, dus een ander exemplaar. 

19:30 03-05-2015 

Henri Heussen 

Ransuil. Grote Marktstraat in Harderwijk. Zit nu mooi op een dak. Fotogeniek. Alleen het weer nog...Zat eerder op de dag op de 

Vismarkt. Vanaf dinsdag aanwezig schijnt het. 

14:48 03-05-2015 

Benno van den Hoek 

Gisteren waren de 4 Steltkluten bij het Harderbroek in het vroege ochtendlicht een prachtig begin van een geslaagde 

excursiedag langs de Flevolandse plassen. Andere hoogtepunten van de totaal 82 soorten waren o.a. 3 Zeearenden (2 ad. + 1 juv.) 

vanaf de Grote praambult een een zingende Cetti's zanger langs de Oostvaardersdijk. Voor de vogelhut bij Wigbels eiland o.a. 

veel Kluten, Kemphanen en enkele Zwarte- en Groenpootruiters. Op diverse plaatsen ook rondstruinende vossen (soms met 

prooi). Bij de Lepelaarplassen o.a. IJsvogel bij de vogelhut en 3 Kleine zilverreigers op het Trekvogelveld. 

14:44 02-05-2015 

Jan Janssen 

De vier steltkluten (twee paartjes zo te zien) bij de Biezenburcht lieten zich weer prachtig zien vanmiddag. Daarnaast diverse 

kluten, bosruiter, visdiefje, 1 lepelaar en ik dacht nog net een boomvalk te zien verdwijnen achter de bomen. 

20:57 01-05-2015 

Dik Bos 

Vanavond Beekhuizenzand minstens 10 tapuiten. Door de heuveltjes heb ik vast nog wel wat gemist. Verder een beflijster, 

zingende veldleeuwerik en paartje gekraagde roodstaart. En nog steeds geen roodborst tapuit. 

20:25 30-04-2015 

Wolbert Hermus 

Afgelopen dinsdag (28-04) in de Polder Oosterwolde een roepende Roerdomp en een groep van 14 foeragerende Regenwulpen. 

Later in het Leuvenumse bos alweer 11 zingende Fluiters. 

Vanmiddag ook nog de 4 Steltkluten bekeken, ook leuk in beeld met onze 'eigen' Kluten. 

16:48 30-04-2015 

Wim Smit 

De 4 Steltkluten mooi gezien! 

16:20 30-04-2015 

Lubbert Spaansen 

Nu 4 steltkluten tp Harderbroek Biezenburght zelfs parend te bewonderen. 

21:31 29-04-2015 

Dik Bos 

tussen 19.30 en 20.30 Biezenburcht: 2 steltkluten, 1 boomvalk, 7 kemphanen, 1 bontbekplevier, 1 regenwulp, ongeveer 10 kluten 

en 3 bosruiters. 

17:34 27-04-2015 

Jan Janssen 

Harderbroek bij Biezenburcht vanmiddag: bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, diverse kluten en enkele paartjes 

wintertaling. 

13:17 27-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden om 07:48 uur een 2kj Steppekiekendief richting NO. Helaas vrij ver boven het 

Veluwemeer, maar met de zon in de rug een aantal kenmerken goed te zien. 

09:04 27-04-2015 

Gert van Veldhuizen 

Inderdaad Wolbert, de Griel zit er nog. Vanmorgen om 07.36 uur heel mooi kunnen bekijken. Hartelijk dank en complimenten 

voor de fantastische twitch. 

07:52 27-04-2015 

Wolbert Hermus 

Ik krijg zojuist het bericht dat de Griel nog steeds aanwezig is! 

19:42 26-04-2015 

Wolbert Hermus 

Edit: Na een tijdje toch eindelijk wat langer naar de Gele kwikstaarten gekeken, hier zat ook nog een Engelse gele kwik tussen. 

Ook best leuk ;). 

19:41 26-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag de keuze gemaakt om na m'n werk nog even naar de Oostermheen te gaan, in de hoop op leuke kwikken. Dit pakte erg 

goed uit. Meteen bij aankomst al een opvallende roofvogel gezien. Na even geduld bleek dit een Zwarte wouw te zijn, deze kon 

ik een vijftal minuten volgen voordat hij verdween in de bewolking. Hierna kort naar Gele kwikstaarten gekeken, dit leverde 2 

Noordse kwikstaarten op. Al snel zag ik een grote bruine vogel ver weg in het weiland. Dit bleek een Griel te zijn! Snel 

verschillende telefoontjes gepleegd en heel wat mensen blij kunnen maken ;). De hele middag heerlijk kunnen genieten van deze 

Zuid-Europese dwaalgast. 

18:09 26-04-2015 

Jacob Spronk 
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Vandaag op het hulshorsterzand een visarend ter plaatse en een zwarte specht van het nest komend. Vanmiddag aan het 

veluwemeer een paartje paapjes. 

21:05 25-04-2015 

Jan willy van Dijk 

Al diverse jaren op rij een braamsluiper in de Mezenhof. vanmorgen voor het eerst weer gehoord. Hopelijk weer een broedpaar 

in het sterk verruigde plantsoenstrookje naast onze woning. 

kijk ook weer uit naar de grasmus die hier vorig jaar lang rondhing. 

12:08 25-04-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met 4 leden de 3e inventarisatieronde over het Beekhuizerzand gelopen. Hier veel territoria van Gekraagde 

roodstaart en Boompieper. Daarnaast redelijk wat Boomleeuweriken, die gek genoeg pas op gang kwamen toen het harder begon 

te regenen. Verder 3 Tapuiten, enkele Geelgorzen, 2 Raven, Groene specht, vrouw Havik, Appelvink en een (eerste) zingende 

Fluiter. De volgende ronde is op za. 9 mei. 

18:44 24-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend met Wolbert en Jacob een trektelling bij de Korte Waarden. Erg rustig, wel een Purperreiger, een Boomvalk en een 

Beflijster (beiden ter plaatse), 2 Bruine Kiekendieven, 2 Zwartkopmeeuwen, 44 Dwergmeeuwtjes, 24 Regenwulpen. 

Vanmiddag vanuit de tuin een man Grauwe Kiekendief over richting NO. 

18:34 24-04-2015 

Benno van den Hoek 

Ter hoogte van Abberteiland een eerste zingende Sprinkhaanzanger. Daar ook een Zwartkopmeeuw, al mauwend overvliegend in 

een flinke groep Kokmeeuwen. 

18:31 24-04-2015 

Louw den Besten 

vertraagde rapportage: zondagmiddag 19 april, in de 'weilandplassen' bij Diermen (gem. Nijkerk) , ong. 16.30 uur 1 ex steltkluut 

foeragerend, 1 watersnip en klein groepje kluten. Daarnaast nog een flink aantal andere waadvogels, die ik niet precies op naam 

kan brengen. 

21:28 23-04-2015 

Henk Puttenstein 

Van daag koereiger grote woldweg oosterwolde . 

18:29 23-04-2015 

Rob Compaijen 

Zojuist een luid roepende en vrij laag vliegende Europese Kanarie over onze tuin in 't Harde! 

12:16 23-04-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij Harderbroek 2 Steltkluten, mooi dichtbij foeragerend en een Grauwe kiekendief overvliegend in westelijke 

richting. 

14:11 21-04-2015 

Rob Compaijen 

Vanmorgen een jagend vrouwtje Smelleken langs de Kleine Woldweg (Polder Oosterwolde). 

12:13 21-04-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag in het Leuvenumse bos m'n eerste zingende Fluiter. 

22:40 20-04-2015 

Bela Verhoef 

Van morgen stadweiden net voor bij de natuurtuin rechts 

2 Baardmannetjes en een paartje Zwartkop 

20:46 20-04-2015 

Johan Hettema 

Zojuist rond 20 uur bij Polsmaten een groep van 20 gele kwikst (M.Flava flava) ; geen Noordse erbij gezien 

18:19 20-04-2015 

Martin Jansen 

Gisteravond een inventarisatie rondje voor Roerdomp / Rallen. Polder Oosterwolde + Drontermeer 3 roepende Roerdompen. 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, Graspiepers beginnen nu wat meer door te komen, 2110 exemplaren. Verder 2 

Visarenden en 2 Bruine Kieken. 

09:21 20-04-2015 

Henk Puttenstein 

Gisteren 19 04 2015 ,een zeldzaam mooie man bruine kiek,zingende snor inpolder o.w . 

22:07 19-04-2015 

Alexander MB 

Afgelopen zaterdag de laatste seizoenstelling van ganzen en zwanentelling 'op het oude land' gedaan. Naast zo'n 1000 

overzomerende gr. ganzen en 400 knobbelzwanen, ook mijn 1e grasmus, braamsluiper, snor en gele kwik gehoord/gezien. Andere 

leuke waarnemingen waren o.a. de ca. 45 op kleur komende kemphanen, roerdomp en overvliegende visarend met prooi (grote 

vis), in het reservaat langs de Grote Woldweg. Deze visarend ging boven in een elc.mast zijn maaltijd oppeuzelen, een mooi 

beeld. 

21:22 19-04-2015 

Jan Janssen 

Vanmiddag bij Kapteins hut/Broekbos naast enkele honderden kuifeenden een stuk of 6 krooneenden, een paartje wintertaling 

en een overvliegende vrouw bruine kiekendief. In het Broekbos zelf veel volop zingende zwartkoppen. 

20:47 19-04-2015 

Wolbert Hermus 
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Vanochtend bij de Elspeetsche heide twee roepende Koekoeken. Vanmiddag bij de Duintjes 2 Zeearenden overvliegend, waarvan 

1 adult. Dit zal het Harderbroekpaartje zijn. 

14:20 19-04-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag langs de Zomerdijk t.h.v. Abberteiland een vrouw Tapuit. Bij het Rietveld mijn eerste zingende Kleine karekieten en 

een roepende Buidelmees. Daarnaast 24 langstrekkende Regenwulpen. Vanaf eiland Eekt was een Koekoek te horen. 

12:19 19-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden matige trek, 823 vogels. 

De absolute uitschieter was een man Grauwe Kiekendief die vrij hoog boven het Veluwemeer in NO richting vloog (vorig jaar 21 

april ook 1 die exact het zelfde baantje volgde). Verder o.a. 2 Purperreigers, 1 Geelpootmeeuw (2kj), 23 Regenwulpen. 

20:32 18-04-2015 

Henk Puttenstein 

Van middag rondje polder Oosterwolde 22 kemphaan / hen . op pleisterplaats . 

20:26 18-04-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Martin, Wolbert en Jacob Spronk op de telpost Korte Waarden gestaan. De omstandigheden waren uitstekend, 

maar de oogst viel wat tegen. Wel veel Graspiepers (1100), die vaak in grote groepen ter plaatse zaten en uiteindelijk toch 

richting noord gingen. Ook ruim 100 Boerenzwaluwen, maar nog slechts 13 Oeverzwaluwen en 2 Huiszwaluwen. Krenten waren 3 

Visarenden (afzonderlijk trekkend), 1 man Smelleken die even mooi ter plaatse bleef en daarna naar noord knalde, 1 Geelgors en 

ook vandaag leuke aantallen Zwarte sterns, Visdieven en Dwergmeeuwtjes (zie alle gegevens op trektellen.nl). 

 

Daarna met Wolbert nog even bij Hoophuizen gekeken. Daar 2 Beflijsters (M+V), man Goudvink, meerdere zingende 

Braamsluipers, 2 IJsvogels, Kleine plevier en een tiental Kemphanen. Tussen Nunspeet en Elburg tenminste 4 paartjes Ooievaar 

in de nabijheid van nesten. Bij het Rietveld mijn eerste zingende Snor. 

17:01 18-04-2015 

Dik Bos 

Vanmiddag Harderbroek en Biezenburcht 1 grasmus, 1 zomertaling, 2 zeearenden, 1 snor, 1 bruine kiek man, 2 nachtegalen, 

enkele kemphanen en dwergmeeuwen. In het meer voor vogelhut enkele honderden slobeenden. 

14:36 17-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden tijdens een trektelling: 

1 Rode Wouw, 1 Koekoek, 1 man Beflijster, een groep van 6 Raven naar oost, 1 Bokje, 155 Zwarte sterns, 63 Dwergmeeuwen, 383 

Boerenzwaluwen, Oeverzwaluw 19, Huiszwaluw 3, Gierzwaluw 14, 

11:18 17-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend vroeg een tijdje bij de duintjes geweest. Direct bij aankomst al 2 man Beflijster. Bij het slikgedeelte o.a. een 

paartje Kleine plevieren, 2 Kemphanen en een bosruiter. Hier ook een overvliegende Visarend met vis. Een gierzwaluw, een man 

Bruine kiekendief, een Raaf en zeker 100 Boerenzwaluwen vlogen naar noordoost. De eerste Braamsluipers waren er ook aan het 

zingen. Op de weg ernaartoe trof ik m'n eerste Huiszwaluw aan bij een boerderij. 

23:32 16-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden trektelling, totaal 1652 vogels in 3 uur. De eerste Huiszwaluwen (5) en nu ook regelmatig 

Boerenzwaluwem (75). Verder aardige trek van steltlopers, Zwarte Ruiter 17, Groenpootruiter 20, Tureluur 6, Kemphaan 7, 

Regenwulp 49, Grutto 8, Witgat 2. Ook de Graspiepers beginnen wat los te komen (1164). 

20:51 15-04-2015 

Chris en Ada Herzog 

Vanochtend om 8.30 uur boven ons huis, Stadsweiden Harderwijk 1 Gierzwaluw. Om 11.15 boven de rietkraag v.h. Wolderwijd 

langs het Zeepad nog een exemplaar terwijl er ook een Snor zong, 

19:08 15-04-2015 

Wim& Neli Janszen 

Gezien bij de Biezenburg 3paar Zomertalingen,Visdiefje,veel Wintertalingen ,veel Krakeenden,Grutto, kemphanen verschillende 

al op kleur,Bontbekplevier,Groenpootruiter 

en kluten 

17:27 15-04-2015 

Martin Jansen 

Zojuist 10 Gierzwaluwen boven Elburg. 

14:27 15-04-2015 

Lubbert 

mijn eerste kleine karekiet dit jaar Oostermheenweg bij riet strekdam 

13:31 15-04-2015 

roel pannekoek 

@ Wouter: de 1e Gierzwaluw is er waarschijnlijk een van 'onze' kolonie (-; 

Hij/zij cirkelt nu om 12.30 uur boven de Zeebuurt. 

10:29 15-04-2015 

Wouter van Heusden 

Op dit moment vliegt er een Gierzwaluw boven de tuin bij mij in Harderwijk. 

19:45 14-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij het Rietland 3 zingende Snorren en een overvliegende Purperreiger. Op zowel eiland Eekt als eiland Abbert een 

zingende Nachtegaal. Langs de Zomerdijk op 3 plekken jagende / langs vliegende Bruine kiekendieven en 7 overvliegende 

Regenwulpen. Bij de Kleine woldweg 11 Groenpootruiters, minimaal 13 Kemphanen en vrij veel paartjes Wintertalingen. 
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22:16 13-04-2015 

janwillyvan dijk 

vanmorgen vuursteenberg volop fitissen, 1 gekraagde roodstaart. 

22:12 13-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag een tijdje bij de Biezenburcht gevogeld. Het water is helaas net te hoog om mooie slikplaten te creëren. Toch trof 

ik er 2 Zwarte ruiters, 2 Groenpootruiters, een Bosruiter en een Bontbekplevier aan. Verder ook nog 3 paartjes 

Zwartkopmeeuwen tussen de Kokmeeuwen, 5 Zomertalingen, een jagend vrouwtje Bruine kiekendief en een derde kj Zeearend. 

Boven het Wolderwijd waren 6 Dwergmeeuwen aan het jagen, de meesten al mooi in zomerkleed. 

21:58 13-04-2015 

Dik Bos 

Zaterdag mijn eerste twee rietzangers bij het Vossenmeer. En vandaag een raaf vlak boven de eikenbomen achterna gezeten 

door 4 zwarte kraaien in mijn achtertuin in wijk de Veldkamp Harderwijk. 

20:54 13-04-2015 

Johan Hettema 

Gisteren aan Veluwemeerkust Doornspijk een tapuit. 

14:13 13-04-2015 

Wolbert Hermus 

Gisterochtend bij de Dassenberg m´n eerste zingende Bonte vliegenvanger. 

10:26 13-04-2015 

Jan Janssen 

Gisteren bij het kijkscherm Delta Schuitenbeek naast honderden brandganzen en kuifeenden twee tureluurs, veel fitissen en 

tjif-tjafs en op het eerste eilandje vanaf het kijkscherm een Indische gans. 

19:05 12-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden erg weinig trek, wel de eerste Zwarte Sterns (12) en 34 Dwergmeeuwen richting NO. Vanmiddag 

toen het wat warmer was nog een uurtje gestaan, om 13:18 uur een Kraanvogel naar NO. 

18:12 11-04-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag vlakbij kijkscherm Rietveld Elburg een man Beflijster, foeragerend op wormen. 

16:47 11-04-2015 

roel pannekoek 

Vanmorgen de 2e inventarisatieronde Beekhuizerzand H'wijk. Opvallend veel Fitissen. Sporadisch Roodborsttapuit. Wel de 1e 

Gekr. roodstaarten van dit seizoen. 

Kersen op de taart: Beflijster man, Klapekster en een gezamenlijk optrekkende Purper- en Grote zilverreiger. 

12:18 11-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden; o.a. 2 Purperreigers, 3 Bruine kiekendieven, 1 Visarend, 3 Zwartkopmeeuwen. De 

grootste verrassing was een Zwarte Specht!! Niet verwacht in het open polder landschap pal naast het Veluwemeer. 

21:20 10-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend samen met Wolbert een aardige trektelling bij de Korte Waarden, in totaal ruim 1700 vogels. Leuke soorten o.a. 2 

Purperreigers, 1 Smelleken, 1 Blauwe Kiek. Verder aardige trek van Kneu (190), Graspieper (810), Slobeend (55), Witgat en nog 

een late Wilde zwaan. Ter plaatse een zingende Rietzanger. 

20:35 10-04-2015 

Michiel de Vries 

Vanmiddag vanuit mijn werk in Nijkerk naar Harderwijk gefietst langs de Arkervaart en de Arkemheemse/Putterpolder. In het 

weiland langs de Arkervaart zaten 2 lepelaars. Bij de Arkersluis mijn eerste boerenzwaluw. In de hoek van Delta Schuitenbeek 

met de Berencamperweg een middelste zaagbek( vrouwtje) die zich mooi liet bekijken. Verder zaten er in de Putterpolder veel 

grutto's,tureluurs en kemphanen. Een groep van ongeveer 5 tot 10 watersnippen vloog op doordat iemand bezig was nesten te 

markeren. Verder zaten er nog wintertalingen en slobeenden. Tussen de vele kuifeenden zaten nog bergeenden en een smient. 

In het riet zong een kleine karekiet en een blauwborst liet zich mooi zien terwijl deze zat te zingen. Alle twee voor mij de 

eerste van dit jaar. 

17:58 10-04-2015 

Henk Puttenstein 

Van middag even een rondje polder oosterwolde gedaan , even een stop bij de ijsbaan kleinewoldweg (p.o.w.) een telling gedaan . 

ik kwam op 82 grutto : s uit . waar van ook rosse . 

17:53 10-04-2015 

Benno van den Hoek 

Zojuist een overvliegende Zeearend bij Abberteiland, steeds hoger opschroevend. Daar ook m'n eerste zingende Rietzanger. 

16:52 10-04-2015 

Gerard van Dijk 

Op (ca) 9 april aan het klompenpad bij de schaapskooi van Natuurmonumenten aan de Hoge Steeg (gem. Putten) een grote lijster 

in het weiland. 

Laatst ook een nabij kasteel Oldenaller. 

16:48 10-04-2015 

Gerard van Dijk 

Op 6 april in de oostpunt van de Putter polder naar schatting minstens 300 brandganzen; wel veel minder dan hartje winter 

maar toch nog steeds aanwezig. 

16:29 10-04-2015 

G. van Dijk 
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Gruttoslaapplaatstellingen maart-april 2015 Arkemheen-Eemland (vier telgroepen) 

 

Data 14-18/3/2015 - 4-6/4-2015 

Eempolders: 

Eemnesser polders 1664 - 1647 

Eemland-zuid: De Slaag 0 - 126 

Eemmeer (eilandjes) 8 - 0 

Bunschoten buitendijks 198 - 98 

Arkemheen-Putter polder 

Delta Schuitenbeek-west 14 - 15 

Delta Schuitenbeek-oost 

& Putter polder 120 - 230 

Arkemheen-Nekkeveld 550 - 160 

 

Totaal grutto 2554 - 2276 

 

Bijzonderheden en andere soorten: 

 

Grutto: 

Totaalaantal flink lager dan de afgelopen jaren. Dit jaar lage aantallen in de Delta Schuitenbeek door de hoge waterpeilen (in 

maart mogelijk door opwaaiing, in april door zomerpeil). Tegelijk zijn er nu wel nieuwe slaapplaatsen in het in 2014 voor het 

eerst plas-dras gezette SBB-land in Arkemheen (tussen Zeedijk en Nekkeveldse weg) en in de Putter polder (tussen Zeedijk en 

Arler Steeg). 

In 2014 ontstond een slaapplaats nabij het punt waar de hoofdwatergang De Wiel de Nekkeveldse weg kruist. In 2015 is tussen 

de Nekkeveldse weg en de Bontepoort een nieuwe slaapplaats ontstaan in een van twee aangelegde plassen (natuurcompensatie 

voor de Laakverbreding). Daar zitten nu de grootste aantallen. 

Of zich in de rest van het plas-dras-gebied nog een of meer slaapplaatsen bevinden, is niet uit te sluiten. Dat kon nog niet 

worden nagegaan. 

In de Putter polder is het geïnundeerde land aan de dijkvoet zo langgerekt, dat zich daar twee slaapplaatsen bevinden die niet 

goed tegelijk te tellen zijn. Vermoedelijk is op 4 april, samen met Delta S.-oost, de oostelijke hiervan geteld. Bij heen en weer 

fietsen in de schemering tussen die slaaplaatsen op 6 april was het totaal van deze twee slaapplaatsen ca 380 grutto’, waarvan 

125 (of meer na vertrek..) in de oostelijke van de twee. Ook zaten er enkele honderden kemphanen, die zich tegen het donker 

onder de grutto’s mengen tot een compacte groep, wat het tellen bemoeilijkt. 

 

Andere soorten 

In de Eempolders op 14/3 nog 350 wulpen. 

In Delta Schuitenbeek-west vertrekken ze rond 1 maart; bij de telling op 15/2 700 wulpen aldaar. 

In het Eemmeer op 14/3 65 kluten; op 4/4 daar 73 en daarnaast 54 in de Eempolders; op 4 april ook 20 in het buitendijks land 

bij Bunschoten. 

Kemphaan in de Eempolders in maart 27 en april 58; in Arkemheen en Putter polder (zie hiervoor) enkele honderden maar het 

totaal is niet precies bekend. 

Lepelaar: de eerste 4 ex. in Arkemheen op 15/3. 

Scholekster: in Eempolders en Eemmeer in maart en april resp. 16 en 94 ex. 

 

Tellers: 

Eempolders: geteld/gecoördineerd J. Roodhart (Natuurmonumenten) 

Bunschoten: W. Smeets 

Delta Schuitenbeek-oost c.a. T. van de Wolfshaar en J. de Jong 

Arkemheen/Nekkeveld en Delta S. west G. van Dijk (alsook incidentele tellingen Putter polder) 

11:11 10-04-2015 

Alexander MB 

Gisterochtend cirkelde nog een Ruigpootbuizerd boven het huis, verder nog een Barmsijs, Kepen, (territoriale) Kruisbekken, 

Putters en Sijzen rond de deur. Dit jaar eindelijk weer een roepende Groene specht (+ Zw. Specht) bij het Ronde Huisterrein. 

Op 5 april de 1e Boerenzwaluwen (3) op de Stakenberg gezien. Vandaag de 1e Fitis bij mij thuis, plus een zingende Ringmus in de 

tuin. Een nieuwe soort voor mij in het bos. 

21:39 09-04-2015 

Rob Compaijen 

Vanavond op landgoed Zwaluwenburg: veel Appelvinken, een overvliegende Kruisbek, een Zwarte specht en een vrouwtje Kleine 

bonte specht. 

21:29 09-04-2015 

Michiel de Vries 

Vanochtend langs het Zeepad in Harderwijk een overvliegende zwarte specht. Dinsdag een ijsvogel tussen strand Horst en 

strand Nulde bij een beek waarvan ik de naam niet ken. 

19:51 09-04-2015 

Benno van den Hoek 

Aan het einde van de middag op landgoed Welna nog steeds Kleine barmsijzen aanwezig. Bovenin een boom zaten tenminste 5 ex. 

te zingen. Een eindje verder zag ik nog 2 mogelijke ex. overvliegen. Bij een open plek in het bos meerdere zingende Boompiepers 

en een man Kruisbek. 

17:17 09-04-2015 

Henk Puttenstein 

Van middag in de ijsbaan aan de kleinewoldweg (pow) 3 lepelaars waren zich heerlijk aan het poetsen in de lentezon. 

13:29 08-04-2015 

mailto:a.h.morzerbruyns@planet.nl
mailto:robcompaijen@gmail.com
mailto:michieldevries10@gmail.com
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:lanzbuldog@gmail.com


Bennie van den Brink 

Op 7 april: bij eiland Abbert langs de rietkraag een paartje nijlganzen met kleine jongen en een paartje grauwe ganzen met 

kleine jongen. 

18:44 07-04-2015 

Wim Smit 

Vanmiddag op Lorenz 3 twee paartjes Kleine Plevier. 

09:31 07-04-2015 

h en d puttenstein 

gistermiddag aan de kleine woldweg ijsvogel en drontermeer blauwborst die zat te zingen op een rietstengel. 

22:02 06-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna nog steeds een grote groep Kleine barmsijzen aanwezig, ik telde er ongeveer 30. Deze waren 

druk aan het baltsen en zingen. Verder nog 2 zingende Vuurgoudhaantjes en m'n eerste Fitis. Vanmiddag bij de Duintjes een 

paartje Goudvinken, 2 zingende Fitissen en bij het nieuwe gedeelte van de duintjes o.a. 3 Witgatjes, meerdere Tureluurs en een 

tweetal Kleine plevieren. Benieuwd wat dit aangepaste gedeelte in petto heeft dit jaar. 

Verderop bij Polsmaten een succesvol jagende Visarend. 

18:49 06-04-2015 

Benno van den Hoek 

Aan het einde van de middag bij het Abberteiland o.a. zingende Blauwborst, man Roodborsttapuit en mijn eerste zingende 

Zwartkop op het eiland. Nabij de Kamperdijk een Raaf. 

16:55 06-04-2015 

Jan Janssen 

Bij de vogelhut aan de monding van de Hierdense Beek: visarend, ijsvogel, en in het weiland net voor de hut 3 reeën 

13:29 06-04-2015 

Dik Bos 

Vanmorgen met Frans Deuring tegen 8 uur op de Zwarte berg (Hulshorsterzand) een Visarend bovenin een dode boom met 

flinke vis. Schrok van ons (en andersom) en vloog weg. Verder veel boomleeuwerikken en een geelgors, 2 groene- en 2 zwarte 

spechten. In Hierdensebeek paartje carolina-eend of mandarijneend. Was net niet goed zichtbaar. Wie helpt ons uit de droom? 

Al eerder gesignaleerd? En onze eerste fitis. En nog steeds geen roodborsttapuiten. 

14:37 05-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden (met Wolbert) nog steeds vrij rustig met trekvogels (2250 in ruim 4 uur). Graspiepers en Kneutjes 

beginnen voorzichtig op gang te komen. Wel de eerste Oeverzwaluw en Visarend, verder vrij veel Stormmeeuwen (350), 

Kokmeeuwen (800) en 7 Zwartkopmeeuwen. Leuk waren 3 Zeearenden kort samen in 1 kijkerbeeld (lokaal paartje en een 

trekker). 

17:48 04-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden een vrij rustige trektelling (ca. 750 vogels). Het paar Zeearenden was weer aanwezig, ben benieuwd 

of het tot een broedgeval gaat komen (is het paar wat ook regelmatig in het Harderbroek zit). Verder o.a. de eerste Regenwulp 

en 3 Bruine kieken, 9 Dwergmeeuw richting NO en ca. 25 ter plaatse. 

17:18 04-04-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

Vanmiddag bij Elburg (strand Bremerbergdijk, vlak bij slagboom aan 't eind van de parkeerplaats) een prachtige IJseend vrouw 

ter plaatse. 

Verder 8 europese en 13 of 14 chileense flamingo's bij de camping. 

13:37 04-04-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend samen met Dimitri een tijdje bij Kamperhoek gestaan. Helaas niet veel trek, maar wel wat leuke krentjes; 3 Bruine 

kiekendieven, 1 Rode wouw en de eerste Oeverzwaluw en Gele kwikstaart. 

Op de terugweg nog wat gevogeld. Bij het Vossemeer op de zandplaat een groep van 30 Kluten en bij de brug van Elburg 2 

Visdieven en een Zwartkopmeeuw in een groep Kokmeeuwen en een groepje van 6 Oeverzwaluwen overvliegend richting 

noordoost. 

21:55 03-04-2015 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag een tijdje gezocht naar een Middelste bonte specht op Oud Groevenbeek. Niet gevonden. Wel fraai een Kleine bonte 

specht. Ook daar was ik blij mee, want wie het kleine niet eert, is het middelste niet weerd. 

17:01 03-04-2015 

Henk Puttenstein 

Vanmiddag bij het weide vogelnest bescherming werk in ( p o w ) bij een heerlijke lente zon kwam ik een velduil tegen. 

12:28 03-04-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden met de eerste Visdief en Gele Kwikstaart. Ter plaatse 26 Dwergmeeuwtjes. 

18:03 02-04-2015 

Benno van den Hoek 

Aan het einde van de middag tenminste 3 foeragerende Waterpiepers op de ondergelopen percelen langs de Kleine Woldweg 

(POW). Bij de Gelderse sluis (Noordeinde) een vrouw Bruine kiekendief en nabij Abberteiland mijn eerste Boerenzwaluwen: een 

mooi groepje van 10-15 ex. foeragerend boven het water. 

12:42 02-04-2015 

Henk Puttenstein 

Van ochtend kwam langs het huis vliegen een man blauwe kiekendief en ging zwevend over de weilanden op zoek naar prooi . 

20:52 31-03-2015 

Gonneke van Mieghem 
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Twee uur later vloog die boerenzwaluw daar nog steeds (gezien samen met Majorie Janssen). 

17:47 31-03-2015 

Jan Nijndijk 

Weibeek Stadsweiden: mijn 1e boerenzwaluw, vloog verkennend langs de nieuwe fietsbrug. 

17:23 29-03-2015 

Wolbert Hermus 

Dankzij Lubbert Spaansen vanmiddag naar een prachtig mannetje Rouwkwikstaart staan kijken, in de Oostermheenpolder. 

12:00 29-03-2015 

roel pannekoek 

Gistermorgen (za) de 1e inventarisatieronde Beekhuizerzand gelopen met Jan N., Louw den B. en Frans D. Een prachtige 

windstille morgen met veel jubelende Boomleeuweriken. Opmerkelijk was de afwezigheid van Roodborsttapuiten. Wel een 

lachende Groene specht die ons begeleidde en een Klapekster. 

16:19 28-03-2015 

D.Puttenstein 

Sorry, waarneming gisteren betrof adulte zeearend iplv juviniele 

15:25 28-03-2015 

Bela Verhoef 

Van morgen een paartje Goudvinken in de tuin. 

12:40 28-03-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden met o.a. een Boerenzwaluw, Kleine Plevier, Zwartkopmeeuw en Zwarte Roodstaart. Ter 

plaatse een paartje Bruine Kiekendief. 

21:53 27-03-2015 

Dineke Puttenstein 

vamorgen 10uur spijkweg, nabij walibi, overzwevend zeearend, juv. gezien. 

en gisteren, bij polwegje, oldebroek 66 nijlganzen gezien. 

17:07 26-03-2015 

Wim & Neli Janszen 

van morgen gezien bij de Weibeek tegen over de Milieutuin 

een Groet gele kwikstaart 

20:53 24-03-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna een grote groep Kleine barmsijzen, minimaal 60 exemplaren. Ze waren continu aan het 

zingen/roepen en aan het foerageren van de lariks-kegeltjes. In deze groep ook minimaal 5 Grote barmsijzen. Verder bij Welna 

ook nog een kort roepende Kleine bonte specht en een Raaf die met veel lawaai een Buizerd wegjoeg. 

13:13 24-03-2015 

Rob Compaijen 

Zojuist twee Oostelijke vossen op het heideveldje tussen de A28 en de Bovendwarsweg in 't Harde. Verder enkele Oranje 

berkenspanners en een roepend vrouwtje Kleine bonte specht daar. 

23:38 23-03-2015 

Jan Nijendijk 

In de namiddag een rondje Elspeetsche heide:2 raven, buizerd, veldleeuwerik, graspieper, koolmees, pimpelmees, 

roodborsttapuit, klapekster. 

15:04 23-03-2015 

Jan Nijendijk 

Weibeek en de Strekdammetjes van De Staart: 3 ijsvogels, grote gele kwikstaart, jagende roodborsttapuit boven de rietkraag, 

4 watersnippen, tureluur, scholeksters, grutto's, grote zilverreiger, pijlstaarten. 

21:56 22-03-2015 

Wim Smit 

Vanavond ,ongeveer 19 u , genoten van een spectaculaire spreeuwenshow boven Plan Roerdomp. Vooraf vanaf de Knardijk 2 

Zeearenden. Ze kwamen aanvliegen en gingen bij elkaar op een dode boom zitten. Wordt dat wat? 

18:47 22-03-2015 

Jan Nijendijk 

Noorderheide: paar grauwe ganzen waarvan 1 broedend, 5 mandarijn eenden, 4 paar roodborsttapuiten, 6 kramsvogels, buizerd, 

kruisbekken, vinken, koolmezen, zingende geelgors. 

18:12 22-03-2015 

Jaap Schroder 

Vanmiddag tevergeefs gezocht naar eerste boerenzwaluwen (Hwijk-Delta S-Putten-Ermelo-Hwijk). Wel veel zingende tjiftjafs 

onderweg en twee keer paartje IJsvogel (Weibeek en Beek van de Hoge Geest). 

18:49 21-03-2015 

Wolbert Hermus 

Bij Harderbroek ongeveer 15 Waterpiepers, meerdere al gedeeltelijk in zomerkleed. 

13:56 21-03-2015 

Johan Hettema 

Twee in weiland foeragerende ooievaars bij de Mezenbergweg Doornspijk . Nabij het nest bij de kaasboerderij. 

09:44 21-03-2015 

Martin Jansen 

De afgelopen 3 weken 26 territoria van de Middelste Bonte specht gevonden in de regio. Zoals gebruikelijk veruit de meeste 

vogels nabij Apeldoorn op Kroondomein Het Loo (20). Verder 2 territoria bij Heerde op de landgoederen Vosbergen en 

Bonenberg en 4 territoria op Landgoed Staverden. Op Groevenbeek bij Ermelo kan ik ze dit voorjaar niet vinden (in februari wel 

een vogel aanwezig, vorig jaar 2 terr). Op Landgoed Tongeren was in februari een territoriale vogel aanwezig, deze na de 

datumgrens niet terug gevonden. 

mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:puttenstein001@kpnmail.nl
mailto:bela-bea@zonnet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:puttenstein001@kpnmail.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:robcompaijen@gmail.com
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl


17:13 19-03-2015 

Evert Meijer 

Zojuist een Velduil voor mij opvliegend op het Hulsthorsterzand. Fraaie, ranke, lichte uil. Prachtige rust in de vlucht. Twee keer 

geprobeerd te benaderen, maar vloog uiteindelijk achter stukje bos buiten mijn gezichtsveld. 

12:42 18-03-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen rond de Elburgse waterzuivering mijn eerste zingende Tjiftjaffen. 

Vanaf het kijkscherm (Rietveld) 2 Buidelmezen roepend vanuit het rietland. Na ca. 15 min. kwamen de vogels (M+V) heel dichtbij 

het scherm op de lisdodde-pluimen zitten. Prachtig om ze zo van dichtbij te bespieden (zoals de beide mannetjes in jan. 2014)! 

Ter plaatse ook 1-2 baltsende IJsvogels en 3-4 territoriale Waterrallen. 

19:25 17-03-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag een flinke fietsronde door de regio met Rob Compaijen gedaan. Begonnen in Nunspeet, via Elspeet door de 

Kroondomeinen naar de Dassenberg. Hier hadden we uiteindelijk een zingende Middelste bonte specht en Zwarte specht. Boven 

de Asselse heide 4 Raven. Hiervandaan richting de IJssel. Onderweg bij het Apeldoorns kanaal een mannetje Brilduiker en een 

zingende Groene specht. Verderop bij Vaassen een IJsvogel en een Grote gele kwikstaart, foeragerend bij een stroompje. Na 

een lange tocht eindelijk bij Welsum - de Katerstee aangekomen. Hier is al sinds half december vorig jaar een Roodhalsfuut 

aanwezig. Deze hebben we vandaag mooi kunnen bekijken. Inmiddels al een bijna in zomerkleed! Verderop langs IJsseldijk een 

langsvliegende Houtsnip. In totaal hebben we ruim 85 km gefietst in 76 vogelsoorten gezien. 

 

Gisteren tijdens een kort fietsrondje langs het Veluwemeer m'n eerste zingende Tjiftjaffen en een groep (half)zingende 

Koperwieken. 

18:56 17-03-2015 

Jan Nijendijk 

Vanmorgen in het bij zijn van Wim Smit de eerste Tjiftjaf gehoord. 

14:06 17-03-2015 

Frans Benschop 

Terwijl ik gistermiddag naar een etende Havik stond te kijken op de Tongerenseweg in Vierhouten, vloog er bijna een jagende 

Smelleken (man) tegen mij aan. 

13:16 17-03-2015 

Henk Puttenstein 

Van morgen bij de Oehoe geweest noord einde ,zat lekker in de voorjaars zon. 

12:00 17-03-2015 

Wim Smit 

Vanmorgen bij de Weibeek de eerste Tjiftjaf. 

11:22 17-03-2015 

Alexander M. B. 

Afgelopen zaterdag de maandelijkse Sovon ganzen & zwanentelling weer gedaan op het 'oude land' langs de Randmeren. Nog 

veel wintergasten, maar ook de 1e weidevogels alweer. Ca. 6200 ganzen (Grauwe, Kol, Brand en Can.), 1200 Goudplevieren, 

sommige al mooi op kleur, geteld. Verder nog 110 Wulpen in een groep, maar ook kemphanen, tureluurs, grutto's en scholeksters. 

1e Zomertalingen, Slobeenden maar ook nog Nonnetjes en Gr. Zaagbek en Dodaars gezien. Naast de tientallen Buizerds, in 

diverse kleurvariëteiten, ook nog een Ruigpootbuizerd in Oosterwolde. Verder nog een spannetjes Bl. Kieken en 2 smelleken. En 

natuurlijk even gestopt bij de (rustende) Oehoe in Noordeinde. 

Derhalve een prachtige dag langs de Randmeerkust. 

22:57 15-03-2015 

Bela Verhoef 

Aan de Veldkamp bij de vijver een ijsvogel gezien,en ook 

aan de Kranenburglaan bij ons in de tuin. 

22:30 15-03-2015 

Henk Puttenstein 

Koereiger doet zijn naam eer aan, van daag hoek winterdijk /driemerkenweg . een koereiger / een meter van de koestal deur af, 

zo te zien wilde hij de stal in , verder twee ijsvogels op twee locaties .eerste Grutto s in de polder . 

18:15 15-03-2015 

Jan Janssen 

Bij de Weibeek achter de natuurtuin Harderwijk 3 ijsvogels. Daarnaast nog een langs het water bij het Vogeleiland. Kan 

eenzelfde exemplaar geweest zijn, maar volgens een voorbijganger zouden er nu vier ijsvogels in het gebied zitten. 

18:00 15-03-2015 

Frans Deuring 

Vanmiddag bij de monding Weibeek Harderwijk twee ijsvogels 

13:34 15-03-2015 

Benno van den Hoek 

Zojuist een Rode wouw langsvliegend achter het huis! Vloog al wiekelend richting binnenstad. Daar even rondjes draaiend nabij 

de grote kerk en daarna afzakkend ri. oost. 

16:30 13-03-2015 

Wim van den Bergh 

Dit voorjaar heb ik weer Ravenesten gezocht en wel van Hattem tot en met Gortel.Het schietterrein is niet geteld. Alleen het 

gebied dus ten oosten en deels ten zuiden van het ASK. 

Van de 8 nesten zitten er 6 in een Grove den 1 in een beuk en 1 in een Douglas.Meeste paren beginnen bij ons in eerste week van 

Maart.Ook is duidelijk een verschuiving te zien naar de randen van de Veluwe ten opzichte van 10-20 jaar geleden.Meeste 

beesten fourageren in het IJsseldal en of de gebieden langs de randmeren. 

14:07 13-03-2015 

jan/willyvandijk 
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vanmorgen vuursteenberg regelmatig roepende(lachende) zwarte specht. 

tegen het einde van ons vaste rondje twee opvliegend zwarte spechten, wellicht een broedpaar ter plekke??. 

ook mijn eerste boompieper van dit voorjaar, verder twee lijsters, 6 zanglijsters en enkele glanskopmezen. 

19:27 12-03-2015 

Wim Smit 

Vanmiddag langs de Weibeek een paartje IJsvogel. In de Lorenzhaven 15 Dodaars bij elkaar, vissend. 

13:07 12-03-2015 

Henk Puttenstein 

Elburg /Ooosterwolde, naar aanleiding van de vogelavond steenuilen vrijdag avond 13 maart 2015, hebben wij; Frank van Triest 

en ik gisteravond , ons gebied geinventariseerd 

naar steenuilen, het gebied betreft Oosterwolde en Kamperveen. 

In 2008 kwamen we op 12 waarnemingen, gisteravond kwamen we uit op 14 waarnemingen. 

met vr. gr. FRANK en HENK . 

20:51 11-03-2015 

Jan en Willy van Dij 

vanmiddag Heerder heide twee tapuiten, 

gisteren Hanesteenseweg 4witte kwikstaarten, 

17:55 11-03-2015 

Martin Jansen 

In de late ochtend en middag Paleispark Het Loo in totaal 11 Middelste Bonte spechten, goed voor 9 territoria (vorig jaar daar 

8 terr). Verder 2 Groene spechten en een IJsvogel. 

17:35 11-03-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag met Lubbert een ronde gedaan. Begonnen in de bossen rondom Hoog soeren, hier hadden we 4 Middelste bonte 

spechten, 5 Raven, havik en een Groene specht. Op een heideveld genaamd Vosselt (bij Uddel) een Klapekster en 2 zingende 

Geelgorzen. Bij Lorentz o.a. m´n eerste Zwartkopmeeuw en Zwarte roodstaart. 

23:21 10-03-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend tijdens klussen in de tuin een overvliegende Zeearend. 

23:05 10-03-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Polder oosterwolde 3 Bontbekplevieren langs de Kleine woldweg en in totaal 4 jagende Blauwe kiekendieven, 

waaronder 2 adulte mannen. Vanmiddag vanuit de tuin een Ooievaar overvliegend in noordoostelijke richting en vanavond aan de 

rand van Nunspeet een roepende Kerk- en Bosuil. 

20:47 10-03-2015 

Ada en Chris Herzog 

Vanmiddag na lange tijd er weer eens op uit geweest. Boven industrieterrein Lorenz, H'wijk twee schroevende ooievaars. Bij de 

zuiveringsinstallatie van Elburg 2 ooievaars op het nest. Op de achtergrond, boven het rietland, een jagende bruine kiekendief. 

Daarna op visite bij de, van zijn dagrust genietende, oehoe. Daar op het ooievaarsnest ook 1 ex. aanwezig. Tegen de bebouwde 

kom van Oosterwolde nog 1. Afgelopen zaterdag (8-3) boven het uiterste puntje van "ons" waarbemingsgebied; de ijsselbrug van 

de A1 bij Deventer, een rode wouw. Vorige week donderdag (6-3) een slechtvalk boven de Natuurtuin, Stadsweiden, Harderwijk. 

09:33 10-03-2015 

Rob Compaijen 

Zojuist een Boerenzwaluw langs mijn huis in 't Harde. Lekker vroeg. 

17:01 09-03-2015 

Jan Nijendijk 

Elspeetsche heide: roodborsttapuiten, boomleeuwerik, raven en een buizerd. 

16:42 09-03-2015 

Bela Verhoef 

Van morgen Beekhuizerzand, een Geelgors, vier Leeuweriken, en heel veel Vinken bij de belt met wat kepen. 

11:18 09-03-2015 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen boven m'n huis in Nunspeet een overvliegende Rode wouw richting noordoost. 

09:56 09-03-2015 

Henk Puttenstein 

(vergissing ) kleine zilver .moet koe reiger zijn. 

07:40 09-03-2015 

Henk Puttenstein 

Gisteren 08 03 2015 . kleine zilver reiger bij boerderij hoek winterdijk / driemerkenweg 10 meter van de veestal . 

20:58 08-03-2015 

Martin Jansen 

Gisteren Landgoed Bonenberg Heerde 1 Middelste Bonte specht, een roepende Groene specht en een overvliegende Kraanvogel. 

Aan de Groteweg Wapenveld 4 Kleine Bonte spechten. Landgoed Vosbergen 1 Groene specht. 

Vanochtend Kroondomein Het Loo 4 Middelste Bonte spechten, 2 Zwarte spechten. 

20:06 08-03-2015 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een Zeearend over de Vossemeerdijk, overstekend ri. het Roggebotsbos. Op de zandplaat o.a. zo'n 250 Grutto's, 

enkele Kemphanen, 2 Kluten, een groep Goudplevieren en ca. 15 Bonte strandlopers. Daar achter ook een erg vroege man 

Zomertaling! 

In het plasdrasgebiedje langs de Kleine Woldweg (POW) ook de eerste Grutto's, 7 Kemphanen en 12 Bontbekplevieren. Een 

veelbelovend gebiedje! 

Langs de Zomerdijk in Noordeinde opnieuw prachtig de Oehoe bekeken! 
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19:56 06-03-2015 

Martin Jansen 

Gisteren Landgoed Staverden 3 Middelste Bonte spechten, 2 Kleine Bonte spechten. 

Op Oud en Nieuw Groevenbeek kon ik geen Mibo's vinden. Activiteit van Mibo's is erg laag, lastig te vinden. Vanochtend 

Kroondomein Het Loo bij Hoog Soeren opnieuw erg weinig activiteit van spechten. Met veel moeite 3 Middelste Bonte spechten 

gevonden. Ook 2 Kleine Bonte, een Zwarte specht en 1 zingende Kortsnavelboomkruiper. 

18:48 05-03-2015 

Wolbert Hermus 

Gisteravond weer eens bij de Oehoe in Noordeinde geweest. Meteen bij aankomst al horen roepen, tegelijkertijd ook een 

Steenuil roepend. Na een aantal minuten vloog de Oehoe laag over en ging recht op een buurtbewoner af. Deze kon de Oehoe 

net ontwijken. Hierna maakte de Oehoe een korte ronde en landde op een lantaarn op een paar meter van mij vandaan. Hij zat 

net en werd toen plots lastig gevallen door een Ransuil! De Oehoe vloog snel weg, laag over mijn hoofd (erg indrukwekkend!) en 

verdween uit beeld. 

Na dit avontuur ben ik weer vertrokken. Onderweg bij Doornspijk in de weilanden baltsende Kieviten en Tureluurs (om 22:45) en 

later bij Nunspeet een roepende Steenuil. 

 

Vanmiddag bij 't Hul in Nunspeet een groep van 8 Pestvogels. Normaliter zijn ze op een paar meter te benaderen terwijl ze 

bessen eten. Dit keer zag ik gedrag wat ik niet van ze kende. Ze waren verspreid in de lucht druk aan het jagen op insecten. Erg 

leuk om eens te zien, had wel wat weg van Bijeneters. 

12:46 05-03-2015 

Jan Nijendijk 

Noordeinde---Elburg. De oehoe zat rustig in een boom en de pluimen dansten in de wind. Veel goudplevieren en grote 

zilverreigers, kieviten, ooievaars, baltsende torenvalken, buizerd, brandganzen, canadese ganzen en kolganzen. 

21:47 28-02-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden mooie trek van Kol- en Brandgans (resp. ruim 1400 en 700 ex.). 

Vanmiddag zelfde locatie 2 Zeearenden richting zuidwest! Verder 1 Ruigpootbuizerd (2 kj) samen met een Buizerd. 

Gisteravond stadswal Elburg nabij de haven een roepende man Ransuil. Omgeving Brede Gang / nieuwe ijsbaan ook een roepende 

man Ransuil. 

21:40 28-02-2015 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag Bremerbergdijk (vlak bij de plek van de kleine topper) twee topper mannen. ik dacht eerst dat het twee kleine 

toppers waren, maar helaas. 

Gert-Jan. 

17:43 27-02-2015 

Henk Puttenstein 

Van daag rond 12. 00 uur een blauwe . kiek. man ,kwam langs vliegen en ging op 100 meter voor het huis in het weiland zitten een 

super mooi exemplaar. 

13:02 27-02-2015 

Wim Smit 

Vanmorgen op de Groevenbeekse hei een zingende Veldleeuwerik en een Roodborsttapuit. 

21:27 25-02-2015 

Gerard van Dijk 

Vandaag 25-2-2015 om ca 9.30 uur op landgoed Oldenaller: een zingende grote lijster. 

In het op het oog zeer geschikte gebied van de noordelijke Gelderse Vallei heb ik deze soort al jaren niet meer gehoord. 

Voorts op twee plaatsen (Oldenaller en oostrand Nijkerk) putters. 

19:00 25-02-2015 

Gerard van Dijk 

Vandaag 25-2-2015 om ca 17.45 uur ergens tussen de 1000 en de 1500 (waarschijnlijk eerder bij de 

bovengrens) brandganzen in het deel van de Putter polder tussen de A28 en de Diermense weg. 

Samen met de vele brandganzen in het gebied benoorden de A28 (Putter polder en Arkemheen) zal het totaalaantal wel in de 

duizenden lopen (nu niet bekeken maar bij andere gelegenheden). Voorzover bekend slapen de brandganzen in groten getale in 

de Delta Schuitenbeek-oost. 

In de genoemde strook ten zuiden van de A28 zaten 'vroeger' (zeg: ca 10 jaar geleden) vaak enkele honderden kleine zwanen; 

dat is nu voorbij. 

16:35 25-02-2015 

Wim,Ard,Hester Smit 

Delta Schuitenbeek, Grutto 300.Arkemheem Grutto 150.Kemphaan 250 + 150. Bonte Str.l 4. Arkemheen was bijzonder nat en 

een feest om de vogelrijkdom te zien. 

15:40 25-02-2015 

Jan Nijendijk 

rondje Putterpolder/Arkemheen: brandganzen, kolganzen, grauwe ganzen, indische ganzen, canadese ganzen, kemphanen, 

kieviten, smienten, kuifeenden, bergeenden, pijlstaarten, futen, nonnetjes, grote zaagbekken, blauwe reiger, grote zilver 

reigers, buizerd, torenvalk, fazant en mijn eerste grutto's in de Deltaschuitenbeek. 

15:26 25-02-2015 

Rob Compaijen 

Een aantal waarnemingen van de afgelopen dagen: 

- Op 21/02, 's avonds, twee rondvliegende Ransuilen bij de haven van Elburg. 

- Op 24/02 mijn eerste Kleine mantelmeeuwen bij de Eperweg, in 't Harde. Groepje van twee exemplaren. Vlogen richting ZW. 

- Op 25/02 een groep van minstens 12 Appelvinken bij de Elimkerk in 't Harde. 

23:05 24-02-2015 

Martin Jansen 
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Gisteravond Harderbroek 112 Grote Zilverreigers op de slaapplaats. 

Vanavond 315 Grote Zilverreigers op de slaapplaats bij het eiland Abbert-Drontermeer, bij de Gelderse Sluis nu slechts 26 

vogels (eerder deze maand 302). 

22:44 24-02-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Hulshorsterzand een Klapekster en m´n eerste zingende Boomleeuweriken van het jaar. Vanmiddag bij 

Hoophuizen een vrouw Topper in een groepje Kuifeenden. 

10:55 24-02-2015 

Bela verhoef 

Gisteren Beekhuizerzand een klapekster. 

22:33 23-02-2015 

Wolbert Hermus 

Vandaag met Rob Compaijen een fietsronde gedaan door de regio. We zijn begonnen bij Tongeren; hier een roepende Groene 

specht, vele zingende Glanskoppen, een zingende Zanglijster en een zingende Grote lijster. Deze laatste soort deed het de 

gehele dag goed met over de hele route zeker 12 zingende mannen. Via Tongeren door het bos richting de Tongerense heide, 

hier zagen we o.a. 3 Rietgorzen in een grote flock van mezen en Goudhaantjes. Bij het Greveld vonden we een Klapekster en 

zagen we in de verte een groepje van 4 Ooievaars richting N.O.. Hiervandaan zijn we richting de Haelberghei gegaan. Vanaf de 

toren daar 2 Raven, zeker 7 jagende en baltsende Buizerds en een Klapekster. 

Daarvandaan een tochtje naar de P.O.W. Hier zagen we een rustige Ruigpootbuizerd, deze zat voornamelijk op de uitkijk vanaf 

een molshoop. Hier in de buurt ook een druk foeragerende Koereiger. Bij het Rietland een tweetal Ooievaars op de nestpaal. 

20:42 22-02-2015 

Frank van Triest 

Vanmiddag zandplaat Vossemeer 30grutto,'s verder nog pijlstaarten en wintertalingen. 

13:48 22-02-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend Korte Waarden mooie trek van ganzen en zwanen. Maar liefst 91 Wilde zwanen en 74 Kleine zwanen naar NO. Later 

in de ochtend in Polder Oosterwolde een Ruigpootbuizerd. 

11:41 16-02-2015 

Jan Nijendijk 

Langs Wolderwijd bij Stadsweiden/Weibeek/Strekdammetjes: Pijlstaarten, Bergeenden, Blauwe reiger, 5 baltsende 

Wintertalingen, IJsvogel, 15 Kleine Zwanen in vlucht, Boomkruiper, Boomklever, Koolmezen, Pimpelmezen, Staartmezen, veel 

kieviten op de strekdammetjes en 2 Watersnippen. Vogels geheel in voorjaarsstemming. 

23:40 15-02-2015 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna een viertal Grote barmsijzen in een grote groep Sijzen, foeragerend in Lariksperceel. Verder 

hier ook twee roepende Groene spechten, 1 roepende Zwarte specht, een Havik en 4 Wilde zwijnen. 

21:56 15-02-2015 

Gerard van Dijk 

Wulpenslaapplaatstelling Delta Schuitenbeek-west voor Sovon 

Ca een week geleden zaten er 0 wulpen in Delta Schuitenbeek-west. 

Toen de (nacht-)vorst voorbij was en de wulpen maar verwachting geen last meer hadden van een bevroren bodemoppervlakte 

verwachtte ik ze terug. En ja hoor, op 

14/4 streken er om 17.40 uur ruim 500 neer en vandaag 15/2 waren dat er 700 of nog meer. 

Tot mijn teleurstelling vertrokken ze gisteren om 18 uur oostwaarts waarna ik om 18.15 uur (schemering) stopte. 

Ik veronderstelde dat ze in DS-oost zouden zitten. 

Vandaag herhaald, met vouwfiets bij de hand. 

De 700 vlogen om 18.0 5 op en streken weer neer. 18.10 idem, na cirkelen allemaal oostwaarts om 18.15. Op de vouwfiets er 

achteraan. 

Halverwege kwam ik ze (hoogst waarschijnlijk; zware schemering al) tegen, weer westwaarts vliegend. 

Om 18.30 terug bij DS-west: daar zaten ze weer! Dus: 700 in DS-west. 

Over een paar weken worden ze vervangen door grutto's. 

Deze steltlopers zijn helaas geen doelsoorten voor het Natura2000-gebied. 

16:59 15-02-2015 

Henk Puttenstein 

Een ronde polder oosterwolde vrouw blauwe kiekendief. paardje ijsvogel. 

14:03 15-02-2015 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag op landgoed Oud Groevenbeek een Middelste bonte specht. 

12:58 15-02-2015 

Benno van den Hoek 

Zojuist langs het Kamperdijkje (bij het Rietveld) 2 Raven die het aan de stok hadden met Zwarte kraaien. 1 Ex. vloog een paar 

min. (vrij laag) met de auto mee. Langs de Wijkerwoldweg nog steeds 1 Koereiger aanwezig, vlakbij de weg. Er lijkt bij de vogel 

al weer een beetje voorjaarsoranje op z'n kop door te breken! Verder een vrouw Blauwe kiek en niet ver van de weg een mooie 

groep Knobbelzwanen met daartussen 25 Kleine en 2 Wilde zwanen. Ook een gemengde groep Kol-, Brand- en Toendrarietgans. 

23:05 14-02-2015 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij de Biezenburcht zeker 29 Waterpiepers en 32 Witte kwikstaarten. Ten hoogte van het Harderbos een 

overvliegende Zeearend. 

22:05 14-02-2015 

Wouter van Heusden 

Aan het eind van de ochtend 13 Ooievaars zien cirkelen op de thermiek bij de Kolbaanweg tussen Harderwijk en Ermelo. 

10:25 14-02-2015 
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Bennie van den Brink 

Vrijdag de 13e zag ik opeens vanuit mijn huiskamer in Noordeinde een Grote Gele Kwikstaart, die al voedsel zoekend langs de 

drooggevallen rand van de sloot liep. Na 5 minuten vloog hij weg. Omdat de borst nog cremekleurig was zal het een juveniele 

vogel zijn geweest. 

20:14 13-02-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, Veldleeuwerik, Kleine zwaan en Wilde zwanen al weer volop trekkend richting NO. 

Veluwemeer vanmiddag nog 401 Wilde zwanen en 11 Kleine zwanen. 

14:51 11-02-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend een spechtenrondje: 

- Landgoed Tongeren - Tongeren 2 Middelste Bonte spechten, 2 Groene Spechten. 

- Landgoed Bonenberg - Heerde 1 paartje Middelste Bonte specht. 

- Landgoed Vosbergen - Heerde 1 Middelste Bonte specht. 

De eerste 2 lokaties niet eerder Mibo's aangetroffen, gecontroleerd sinds 2011. Op Vosbergen ook in 2013 een territorium, 

vorig jaar niet. 

9:41 09-02-2015 

Martin Jansen 

Vanavond Harderbroek ca. 105 Grote Zilverreigers op een slaapplaats. Voorheen sliepen de vogels op het eiland De Biezen in het 

Wolderwijd, nu in een Wilgeneiland in het Harderbroek. 

19:06 08-02-2015 

Martin Jansen 

Vanochtend en vanavond slaapplaatstellingen voor Grote Zilverreiger. Drontermeer nabij de waterzuivering 28 Grote 

Zilverreigers, bij de Gelderse Sluis 302 Grote Zilverreigers (exact gelijk aan 04-02). De andere 2 slaapplaatsen in het 

Drontermeer lijken mij niet bezet. Bij de Gelderse Sluis ook een Slechtvalk, Roerdomp en Steenuil. 

Eerder vandaag genoten van een IJseend bij de Bremerbergse hoek / Veluwemeer. 

16:50 08-02-2015 

Henk Puttenstein 

Van daag rondje polder oosterwolde vrouw blauwe kiek. 

16:18 08-02-2015 

roel pannekoek 

Hadden de Heggemussen het in een vergadering afgesproken? Zaterdag 7 februari starten we. Op diverse plaatsen hoorde ik 's 

morgens voor het eerst dit jaar hun 'zilveren' territoriumzang. 

14:36 08-02-2015 

Lubbert Spaansen 

 
 

Prachtig IJseend kunnen bekijken aan Harderdijk samen met Martin Jansen en wat aanwijzingen van Dimitri 

14:35 08-02-2015 

theo den hertog 

Vanmorgen blij met een Sijs in de tuin. Nu met twee Zeearenden boven de tuin (Nunspeet) 

15:53 07-02-2015 

Lubbert Franken 

Vanmiddag op de Heare in doornspijk een klapekster 

15:44 07-02-2015 

Ria Mooren 

Gisteren op het Veluwe meer, ik wist niet wat ik zag duizenden kuifeenden er kwam geen einde aan, een schitterend gezicht met 

die strak blauwe lucht.........! 

19:24 04-02-2015 

Martin Jansen 
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Vanavond Drontermeer maar liefst 302 Grote Zilverreigers op een slaapplaats!!!! 

16:22 03-02-2015 

Bennie van den Brink 

Noordeinde, 3 feb. Vanmiddag een nest van huismussen verwijderd die op een ongewenste plek zat. Het was een nest waar vorig 

jaar al in gebroed was. 

Ik dacht nu voordat het broeden begon het nest weg te kunnen halen. Bij het verwijderen vielen er echter 2 eitjes uit, kapot op 

de grond. Tot mijn verbazing waren het 2 kakelverse eitjes, net gelegd. Het eerste ei is dus gisteren 2 februari gelegd! Erg 

vroeg. Sorry mussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:06 01-02-2015 

Henri Heussen  

Harderbroek, 31 januari 's middags. Twee zeearenden, zittend in de wilgen vanuit de vogelhut aan de overkant van het water. 

Verder 1 mannetje nonnetje met 3 vrouwtjes, toppers, duizenden kuifeenden, aalscholvers waarvan er 1 een te grote karper 

niet naar binnen kreeg. Na 15 minuten proberen het in zijn keelgat te stoppen, ontglipte de vis. Wat een frustratie lijkt me 

dat.....  

20:42 30-01-2015 

Wolbert Hermus  

Omstreeks 16:50 kwamen bij de Elspeetsche heide twee man Blauwe kiekendief aangevlogen. Beiden uit noordelijke richting, 

boven de heide daalden ze en verdwenen ze uiteindelijk uit beeld vanwege de heuvels. Wellicht op zoek naar een slaapplaats?  

13:13 29-01-2015 

Wolbert Hermus  

De Kleine topper bij de Lorentzhaven is nog steeds aanwezig. Aan de hand van foto's blijkt dat dit een ander is dan 1 van de 2 

die op het moment aanwezig zijn bij de Bremerbergdijk. Op dit moment zijn er dus 3 Kleine toppers bij ons aanwezig!  

13:08 28-01-2015 

Jaap Denee  

Een adult man Kleine Topper zit nu in een groep Kuifeenden voor de blokkendam t.h.v. Lorentzhaven (onder de 

hoogspanningsdraden).  

11:05 27-01-2015 

Wim Smit  

Om 10u de Kleine Trap mooi gezien, nu op de Nekkerveld(weg). 

17:03 26-01-2015 

Wolbert Hermus  

Vanmiddag bij het Vossemeer een vrouwtje Grote zee-eend.  

20:06 25-01-2015 

Henk Puttenstein  

Van daag kleinewoldweg oosterwolde, een ijsvogel.  

19:43 24-01-2015 

Martin Jansen  

Vanmiddag in de regio Leuvenum - Staverden 3 Middelste Bonte Spechten. eerder vanochtend bij de Kleine Trap gekeken. De 

hele dag trek van vele honderden Kramsvogels naar zuid.  

16:46 24-01-2015 

Gert van Veldhuizen  

In polder Arkemheen zit sinds gisteren een Kleine trap! Ik ben er vandaag geweest en zij (het is een vrouwtje) zit nog steeds 

op de plek waar de Bontepoort de Wiel kruist. Samen met veel andere vogelaars heb ik de vogel mooi kunnen bekijken in een wit 

landschap. Men zegt ik op mijn leeftijd het Zwitser Leven gevoel moet ervaren. Ik had vandaag echter meer het Extremadura-

gevoel. Dat past denk ik ook beter bij mij. 

Na de Kleine trap ben ik langs de Delta Schuitenbeek gereden. Daar zaten o.a. Grote zaagbekken, Nonnetjes, Bonte 

strandlopers en een Pontische meeuw.  

13:08 24-01-2015 

Jan Nijendijk  

van Rietgorsstrand tot de strekdammen van de Staart. 

bergeenden, pijlstaarten, kuifeenden, meerkoeten, waterhoenen, wilde eenden, kramsvogels, sijzen, tjiftjaf, koolmezen, 

pimpelmezen, vinken, kievieten, grote zaagbekken, grauwe ganzen, grote zilverreiger, 3 ijsvogels.  

22:52 22-01-2015 

Gert van Veldhuizen  

Gisteravond waren Ria en ik op weg naar onze wekelijkse Spaanse les. In Nijkerk vloog opeens een Kerkuil (Spaans: Lechuza 

comun) naast de weg een stukje met ons mee. Een onverwacht cadeautje.  

13:24 21-01-2015 

Wolbert Hermus  

J. de Groot; Landgoed Welna is te vinden aan de Eperweg, tussen Nunspeet en Epe. De ingang met parkeerplaats is te vinden bij 

de grote radioantenne. Zie ook: http://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/gebied/info/12259  

11:32 21-01-2015 

J. de Groot  

Waar is Welna genoemd door Lubbert Spaansen, waar de kruisbekken zitten ?  
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16:21 20-01-2015 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even leuk rondje met Wolbert eerst even Harderhaven waar we leuk de Parelduiker zagen rondzwerven. Snel door naar 

de Bremerbergdijk voor de Kleine Topper 2de exemplaar leuk gezien door scoop maar met geen mogelijkheid kunnen vinden met 

de camera ;(. Hier ook leuk weer aantal Toppers en Hybrides. Door naar Vossemeerdijk om het lijstje van Wolbert compleet te 

maken en binnen no time de Buffelkopeend. Natuurlijk moest er ook nog wat op mijn lijstje komen dus even door naar Welna 

(voor mij nieuwe plek) en prachtig een groep van wel 50 kruisbekken kunnen bewonderen. Toen naar huis want Wolbi had wat 

verplichtingen... ;) Ik nog ff een rondje door de weilanden van Hierden en hier leuk een kemphaan aan het lijstje toegevoegd 

nummero 100 dus maandopdracht is geslaagd.... Oja en ik doe niet aan lijstjes.... hihi  

15:50 20-01-2015 

Wim Smit  

Vanmiddag bij Bremerberg een Kleine Topper.  

16:19 19-01-2015 

Wim Smit  

Vanmiddag in de Harderhaven Geoorde Fuut 2ex. Een Goudvink (m) in de struiken. Langs de Plevierweg Wilde Zwaan 31 ex + 7 

juv. Op de akkers 100 Holenduiven.  

20:22 18-01-2015 

Johan Hettema  

Gisteren 17/1 bij Spijkerwegje een blauwe kiekendief (M) laag over de weilanden scherend en neerduikend.  

15:26 18-01-2015 

Frans Deuring  

zaterdag 17 januari 2 ijsvogels met een onderlinge afstand van 30 meter bij de Weijbeek nabij de snelweg.  

13:07 18-01-2015 

Martin Jansen  

Op 4 januari al gemeld op deze site (zie mijn melding van toen), nu ook door anderen vastgesteld: er zitten (of zaten) 2 Kleine 

Toppers op het Veluwemeer.  

13:02 18-01-2015 

HENK Puttenstein  

Van daag polder oosterwolde MAN blauwe kiekendief. 

21:06 14-01-2015 

Lubbert Spaansen  

Vandaag even helemaal niets ;)  

17:39 14-01-2015 

Wolbert Hermus  

Gistermiddag op het Veluwemeer ter hoogte van het Landalpark een man Middelste zaagbek. 

Vanmiddag bij Polsmaten twee adulte Pontische meeuwen.  

10:01 14-01-2015 

Frans Deuring  

Vanmorgen rond 09.30 uur nabij het Rietgorsstrandje Woldrrwijd een roerdomp in het riet  

21:15 12-01-2015 

HENK Puttenstein  

vandaag 5 velduilen in een groep de polder oosterwolde .12 01 2015.  

20:36 07-01-2015 

Gert-Jan Cromwijk  

vanmiddag zeearend, nonnetjes, lepelaar (!) in Harderbroek.  

14:54 05-01-2015 

Frans Deuring  

Rond 11.00 uur vanmorgen een klapekster aan de rand noord oost van Beekhuizerzand  

13:15 04-01-2015 

Jan Janssen  

Vanochtend bij de Weibeek (Harderwijk) ten minste twee, mogelijk drie ijsvogels. Verder o.a. enkele staartmezen en een 

vuurgoudhaan.  

01:07 04-01-2015 

Martin Jansen  

Mogelijk een 2e Kleine Topper aanwezig op het Veluwemeer? Zie de foto's van 03-01 op waarneming.nl, patroon op rechterzijde 

lijkt verschillend.  

15:27 02-01-2015 

Chris Herzog  

Vanochtend met Michiel de Vries in Natuurtuin Harderwijk, Stadsweiden: 2 Grote gele kwikstaarten in het nieuwe, nog kale 

deel van de tuin. Ook zitten er al een tijdje minstens 6 Appelvinken.  

 

mailto:lspaansen@hotmail.com
mailto:fransdeuring@hotmail.com
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:lanzbuldog@gmail.com
mailto:lspaansen@hotmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:fransdeuring@hotmail.com
mailto:lanzbuldog@gmail.com
mailto:Fransdeuring@hotmail.com
mailto:jmcw.janssen@solcon.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:herzog@caiway.nl

