
16:15 30-12-2016 

Gert van Veldhuizen 

De grote gele kwikstaart, die Gerard van Dijk op 5 december jl. in de Nieuwe Beek bij Deuverden meldde, zit er nog steeds. Hij 

liet zich vanmiddag mooi zien. Verder weinig vogels, maar wel een sprookjesachtig mooi wit berijpt landschap. 

22:16 29-12-2016 

Willy van Dijk 

gistermiddag op landgoed petrea roepende raaf,opvliegende havik, groep kruisbekken van plm20, waarvan m.i. een witband 

kruisbek 

14:59 29-12-2016 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag Randmeerweg tussen Krommeweg en Varelse weg een ijsvogel en drie raven. 

17:07 28-12-2016 

Roel Pannekoek 

Gisteren, 27/12 de eerste voorzichtige baltszang van de Heggemus nabij onze woning en vandaag een Grote gele kwik in de beek 

aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn. 

14:57 26-12-2016 

Johan Hettema 

Bij Molenbeek (Nunspeet - Doornspijk) een ijsvogel; opvallend bij Doornspijk: nauwelijks ganzen te zien, enkele gr ganzen 

slechts; bij Polsmaten daarentegen grote groepen grauwe- en kolganzen, kleinere groepen brandganzen ertussen. Bij Polsmaten 

e.o. een nagenoeg witte buizerd: zit er al een hele tijd in de buurt. 

12:08 21-12-2016 

A.Mörzer Bruijns 

Zondag j.l. de Sovon ganzen- en zwanentelling langs de oude kust gedaan. Nu pas verwerkt en de totaal aantallen waren; Gr. gans 

2250, Kolgans 11800 Brandgans 4100, knob.zwaan 10 en zowaar 2 Wilde zwanenkoppels met elk 3 juv. op een maisakkertje in 

polder Oosterwolde. Overige leuke waarnemingen waren jagende Slechtvalk bij Spijkerwegje en ook daar hoogstwaarschijnlijk 

Ruigpootbuizerd. Deze gleed laag over de grond van mij af. Zag witte stuit, maar kon de donkere staartrand net niet zien. 

Vliegbeeld was groter dan buizerd, met rechte vleugelstand. 

In polder Oosterwolde zat een 2e Slechtvalk hoog in een elc. mast. 

Thuis vliegen regelmatig groepen kruisbekken rond de deur, tot wel 50 exp. Af en toe hoor ik ook Grote kruisbekken er tussen. 

Vorige week zelfs een paartje in 't drinkbakje bij de voertafel ! 

Tip; ga eens kijken naar al de Kleine- en Wilde zwanen bij Polsmaten of Kerkdijk, een prachtig gezicht die "witte deken" op het 

water. En vooral het geluid van al die duizenden vogels is bijzonder. 

15:43 20-12-2016 

Martin Jansen 

Vorige week 13-12 tijdens zeiltochtje bij de Elburgerbrug 5 Grote Zee-eenden. 

Gisteren op zelfde locatie 2 Grote Zee-eend. 

Gisteren de Sovon watervogeltelling gedaan. Drontermeer 225 Kleine zwaan, 7 Wilde zwaan. 

[/Veluwemeer maar liefst 5831 Kleine zwaan en 551 Wilde zwaan.B] 

Op Wolderwijd zijn er het afgelopen weekend ook 425 geteld (Kleine zw), maakt totaal voor de Veluwerandmeren ca. 

6500. Dit zal ca. 35 tot 40% zijn van het deel van de populatie dat richting West Europa trekt. 

12:49 18-12-2016 

Jan Prins 

Vrijdag 16 Dec nabij Zuiderzeestrandje in Harderwijk een Roerdomp overvliegend ! 

22:15 15-12-2016 

Jan willy van Dijk 

over kramsvogels, ik dacht dat ze niet vermeldens waard zijn, wij hebben eind oktober en half november plm. 25 kramsvogels 

goed kunnen waarnemen op de vuursteenberg in Wezep' 

toch maar niet te bescheiden zijn met melden? 

14:08 14-12-2016 

Gerard van Dijk 

Vandaag 14/12 een groene specht door ons voortuintje vliegend. De groene specht is schaars geworden, maar je ziet hem toch 

eerder in de Gelderse Vallei dan op de droge Veluwe. Bijv. op landgoed Oldenaller (bij kasteel en overkant vd N798), omgeving 

Salentein-Groot Hennekeler en landgoed Hell. Ons exemplaar zal wel van Salentein afkomstig zijn (ca 200 m afstand). 

Zeer onlangs ook een kramsvogel in aanpalend plantsoen (boom met veel sierappeltjes). Deze voorheen talrijke soort zie je ook 

nog maar zelden. 

13:09 14-12-2016 

Jan Nijendijk 

Harderwijk in de water bij de natuurtuin: IJsvogel en Grote gele kwikstaart. 

13:33 11-12-2016 

Chris Spijkerboer 

Vandaag mijn eerste keer Frater gezien in Welsemerwaard-noord. Lekker dichtbij. 

19:08 06-12-2016 

Wim Smit 

Vandaag langs de Varelseweg een man Goudvink. Richting Elburg 3 IJsvogels. Polder Oosterwolde man Blauwe Kiekendief. De 

meeste Kleine Zwanen tussen Harderwijk en Hoophuizen. Weer veel ganzen in dit gebied. 

18:20 06-12-2016 

Jan Nijendijk 

Bij de Biezenburcht vanmorgen: 2 Zeearenden, Watersnippen, Torenvalk, vrouw Blauwe kiek, Buizerd. 

15:53 06-12-2016 

Gerard van Dijk 
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Vandaag wederom een grote gele kwikstaat op Deuverden (zie ook 5/12). Mooi gele anaalstreek en wat lichtgeel op buik/keel. 

Aanvankelijk aan de zuidkant van de Donkere steeg. Daar meandert de beek wat en binnen de bedding slingert de waterstroom 

rond (m.i. tegen verdroging door te snelle afvoer) ingebrachte rotsblokken. Ideaal, zou je zeggen, maar even later vloog hij naar 

het kaarsrechte stuk aan de noordkant van de weg. de indruk is dat hij wordt opgejaagd door drinkende of voedselzoekende 

andere zangvogels. 

18:52 05-12-2016 

Wim Smit 

Vandaag bij het Tulpeneiland Zeewolde 2 Krooneenden (m). Vanaf de Biezenburcht een vrouw Blauwe Kiekendief. 

17:23 05-12-2016 

Gerard van Dijk 

Vandaag 5/12 in de Nieuwe Beek op Deuverden (onderdeel landgoed Oldenaller, bij gemeentegrens Putten-Nijkerk) 1 grote gele 

kwikstaart, mogelijk meer. 

17:21 05-12-2016 

Gerard van Dijk 

Zaterdag 3 december 2016 Delta Schuitenbeek West: 

door het lage winterpeil en afwezigheid van harde wind waren de drie banken/ondiepten geschikt als steltloperslaapplaats. 

Daarnaast was er ca 30% ijs, maar dat werd niet gebruikt als slaapplaats. 

Tussen 16.20 en 17 uur kwamen in snel tempo aan: ca 600 wulpen en ca 300 kemphanen.. Het grootste deel van de wulpen 

verplaatste zich later naar de de verst van de Zeedijk gelegen bank. 

Verder o.m. 4 kleine zwaan, wintertalingen, pijlstaart. 

22:25 03-12-2016 

Wouter van Heusden 

Gisteren en vandaag een Halsbandparkiet op de zonnebloempitten bij ons thuis. 

21:00 03-12-2016 

Martin Jansen 

Vanmiddag Veluwemeer ca. 5500 Kleine zwaan en ca. 380 Wilde zwaan. Voor Kleine zwaan mijn hoogste telling ooit (tel ze vanaf 

2005). Zal ca. 30% van de NW Europese populatie zijn. 

23:18 29-11-2016 

Wim Smit 

Gisteren , 28-11 in Plan Roerdomp 2 Zeearenden rustend en samen jagend. Ook een Sperwer ,m, vloog voorbij. 

Vandaag tussen Harderwijk en Kampen veel ganzen . Bij Noordeinde 50 Toendrarietganzen.Daar ook een Slechtvalk,een 

Sperwer, 2 IJsvogels 

10:26 28-11-2016 

A.Mörzer Bruijns 

Afgelopen week veel Kruisbekken 'rond de deur' in het Zandenbos, de grootste groep die ik telde was ca. 40 stuks. En ook zat 

er 1x een groepje van 4 Grote kruisbekken tussen , die naast mijn huis boven in een den even bleven zitten. 't Geluid mooi 

kunnen horen. Verder veel Vinken, Kepen en Sijzen in 't beukenbos en langs de wegen, telde al groepen van ca. 150 tot 300 

stuks. 

Af en toe ook Barmsijzen, Putters, Koperwieken erbij en ook in de tuin bij drinkbakje of aan de hulstbessen. Gisteren nog een 

man Zwarte specht gezien, en 2 Kleine zwanen die over het huis vlogen. 

Zijn er al Pestvogels gezien in onze omgeving ? 

10:16 19-11-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij Tulpeneiland, bij het Wolderwijd, een Kuifduiker, 3 Geoorde futen en eenSneeuwgors. 

In de Pluuthaven een vijftal Toppers in een grote groep Kuif- & Tafeleenden en Meerkoeten. 

15:54 15-11-2016 

A.Mörzer Bruijns 

Zaterdag jl Sovon-ganzentelling op het 'oude land', tussen Hierden en Noordeinde, gedaan. Die dag ook aandacht voor 

Goudplevier, Kl. Zwaan en Bl. kiek. Alleen de Goudplevier gezien, en in totaal 3630 geteld. KL. zwaan alleen op 't water, zie 

hieronder !, en helaas geen bl. kiek gezien. Wel 4300 gr.ganzen, 5350 kolganzen, 51 brandganzen, 11 toendrarietganzen en 11 

nijlganzen, waarvan 5 vlieg vlugge jongen. 

22:19 13-11-2016 

Martin Jansen 

Vandaag de Sovon watervogeltelling: 

Drontermeer 243 Kleine zwaan, 2 Wilde zwaan, 230 Knobbelzwaan. 

Veluwemeer 4413 KLEINE ZWAAN, 239 Wilde zwaan, 2039 Knobbelzwaan. 

De afgelopen week 2x Pestvogels in Elburg. Groepje van 6 overvliegend bij ons huis en 1 losse tijdje ter plaatse bij de Brede 

Gang. 

17:59 13-11-2016 

Gerard van Dijk 

Vandaag 13-11-2016 Putterpolder tussen Zeedijk en Arler steeg, tegenover camping (deels SBB-land, deels particulier): ca 225 

brandganzen, ca 135 kolganzen, ca 30 grauwe ganzen, waarsch. 1 rietgans (oranje vlekje op snavel, puntje donker; donkere kop) 

17:54 13-11-2016 

Gerard van Dijk 

Vrijdag 11-11-2016 om 17.25 uur ca 680 wulpen op ondiepte in Delta Schuitenbeek-West (van de drie ondiepten: die vlak voor 

het bankje). 

Zaterdag 12-11-2016 17.15-17.30 op dezelfde plek maar 125 wulpen . Wulpen kunnen nog laat aankomen maar bij vertrek was 

het al bijna donker. 

Drie kleine zwanen (2 ad, 1 juv.) vlogen van Nuldernauw oostwaarts. 

Op Nuldernauw bij N301 weer veel watervogels (nu niet geteld, vermoedelijk vnl. smient) 

Op andere ondiepte kemphanen (witte nekken) en kieviten niet meer kunnen tellen door duisternis. 
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17:44 13-11-2016 

Gerard van Dijk 

Vandaag 13-11-2016 op Groevenbeek 1 ijsvogel boven de spreng. 

11:40 13-11-2016 

Wim Smit 

Gistermiddag in de Putterpolder de Roodhalsgans waargenomen. De vogel zit er al een hele tijd. 

Geen pestvogels bij Nieuw Hulckesteijn. Wel Kramsvogels,Koperwieken, Merels in de struiken. 

15:47 08-11-2016 

Theo den Hertog 

Vanmorgen boven de a28 ter hoogte van Harderwijk: Rode Wouw 

20:17 04-11-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag rondom Tulpeneiland bij Zeewolde een Witoogeend in een gemengde groep duikeenden. Op het braakliggende terrein 

een groep Graspiepers met enkele waterpiepers. Op ditzelfde terrein zat verrassend genoeg om een Kwartel! Na wat zoekwerk 

bij de dammetjes vond ik de gisteren gevonden Fraters. 

Vanochtend bij Landgoed Tongeren 3 Grote barmsijzen. 

17:04 30-10-2016 

Henk Puttenstejn 

Van middag hier twee groene specht bij elkaar . 

14:16 30-10-2016 

Dik Bos 

Lorentzhaven op meer bij braakliggend deel bij gemeentewerf. 2 oeverpiepers, 2 ijsvogels, grote gele kwik, waterral roepend en 

minstens 80 brilduikers. 

21:17 29-10-2016 

Jaap Schröder 

Zaterdagochtend, een houtsnip tussen de bedrijfsgebouwen door vliegend aan Graaf Ottolaan Harderwijk 

16:56 29-10-2016 

Wim Smit 

Vanmiddag op het Wolderwijd thv de Biezenburcht mooi de juv. Middelste Jager gezien. De vogel achtervolgde kapmeeuwen, zo 

te zien zonder succes. 

17:31 27-10-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag zat de ontsnapte Kroeskoppelikaan van Zwolle nu bij de Wiessenbergskolk in Hattem rond 15;00 

20:24 26-10-2016 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen in onze buurt een Tjiftjaf met voorjaarszang. Een plezierig begin van de dag! 

14:57 26-10-2016 

Jan Nijendijk 

Wolderwijd bij de Staart--natuurtuin/vogeleiland: 

6 kleine zwanen waaronder 4 juvenielen, 2 waterrallen, ijsvogel en staartmezen 

14:28 23-10-2016 

Johan Hettema 

Veluwemeerkust Doornspijk: heerlijk zonnig, maar slechts weinig vogelactiviteit 

man Blauwe kiekendief, buizerd en enkele watersnippen 

14:23 20-10-2016 

Gerard van Dijk 

Vandaag aan de Gervense weg, net buiten landgoed Gerven (gem. Putten), ca 130 ganzen op een geoogst maïsveld. Zo te zien > 

100 grauwe ganzen en enkele tientallen kolganzen. Opmerkelijk dat ze zo ver het kleinschalige zandlandschap ingaan en ook nog 

deze zeer tijdelijke (tussen oogst en omploegen) voedselbronnen weten te vinden. 

Kruishaarse heide (middendeel, nabij Achterridderweg): een groene specht rustend/ uitkijkend in de top van een dode berk. 

De groene specht ken ik in de noordelijke Vallei maar van zo'n vier plekken. 

Gisteren op de Zeedijk bij de brug van de N301 een zeer forse aangereden bunzing, donkerbruin met gele vlam. 

18:30 18-10-2016 

Kees Janszen 

Mandarijneend, tegenover de natuurtuin Stadsweiden. 

(Net als de halsbandparkiet een "vreemde eend in de bijt") 

19:17 17-10-2016 

F.van triest 

zondagmidda zandplaat Vossemeer50casarca's 1000 goudplevieren 200wulpen 10 kemphanen 10 wilde zwanen 

14:10 17-10-2016 

A.Mörzer Bruijns 

Gisteren met prachtig weer de maandelijkse ganzen & zwanentelling gedaan langs de Randmeerkust. Ruim 1500 Grauwe, 1043 

Kollen, en deze keer 53 Toendrarietganzen genoteerd. 

Deze laatste zie ik niet zo vaak, en dan vooral aan 't begin van het seizoen. Overige gespotte soorten waren o.a. buizerd, 

sperwer, smienten, ijsvogel, rietgorzen, kievieten samen met goudplevieren. Nog een 1/2 uurtje bij Martin Jansen staan tellen, 

en o.a. purperreiger, boerenzwaluwen en veel veldleeuweriken over zien komen. 

23:11 16-10-2016 

B.Verhoef 

Het is geen vogel,vandaag een Boommarter goed gezien 

tegen over de natuurtuin. 

Op het paadje langs de beek in een oude boom 
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21:05 16-10-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag wezen fietsen in de polder. In de hoek van de N302 en de Knardijk zat een grote groep krooneenden ik schat zo'n 

75 tot 100 stuks. Bij de Kievitslanden zaten kolganzen, smieten, wintertalingen en goudplevieren tussen een groep kievieten. 

Verder zag ik twee ijsvogels in het Harderbos. 

19:27 16-10-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen op Petrea een snel wegvliegend Smelleken. Vanmiddag op de Oldebroekse heide 

2 Klapeksters (onderlinge afstand ongeveer 2 km) gezien vanaf de legale zijde (Heerde -zuidweg-Kamperweg) 

17:44 16-10-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden aardige trek van Veldleeuwerikken, ruim 1500 (gisteren 1050). Vinken zaten helaas al 

vroeg hoog in de blauwe lucht, maar veel te horen. Verder 1 Euro kanarie (geluid op waarn.nl) en 1 IJsgors. Vanmiddag bij 

volkstuinen bij de Brede Gang 1 Dwerggors laag overvliegend. Klein gorsje, duidelijk kleiner dan rietgors, met een scherp 

tikkende roep. Goed gezien, meerdere malen roepend. 

11:18 16-10-2016 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag zagen en hoorden mijn vrouw en ik de eerste kleine zwanen weer op het Wolderwijd. Het waren er drie. 

Vanochtend zag mijn vrouw een halsbandparkiet. Waarschijnlijk dezelfde die Kees gezien heeft. Bij mijn schoonmoeder in 

Driehuis bij Haarlem zie je ze vaker en komen ze in de winter ook op de pindanetjes af. 

12:19 15-10-2016 

Kees Janszen 

Halsbandparkiet (luid krijsend) langs het Zeepad in Harderwijk. 

11:47 12-10-2016 

Wim van den Bergh 

Laatste tijd veel Kruisbekken aanwezig in "onze bossen" .Afgelopen zaterdag meer dan 50 op Fliphul. Gisteren in de buurt van 

Stenenkomweg 22 ex. en vandaag achter Heerderstrand ook een groepje aanwezig (echter alleen gehoord.)Tot nu toe geen 

Witbandkruisbek of Grote Kruisbek waargenomen .Duidelijk invasie maar waarschijnlijk geen grote anders was de invasie wel 

vroeger begonnen. 

16:42 09-10-2016 

Wim & Neli Janszen 

zondag morgen (net uit de kerk naast ons huis een domino's lijster (Beflijster) 

in een boom met rode bessen tussen de merels 

13:22 02-10-2016 

Benno van den Hoek 

Gisteren nam onze vereniging weer deel aan de jaarlijkse, internationale Birdwatch. Met 13 deelnemers telden we vanaf de 

Zomerdijk tussen 7.20 en 14.20 uur 67 soorten, waarvan 55 soorten als trekvogel werden genoteerd. De telling begon met wat 

lichte regen, maar in de loop van de ochtend trok het steeds verder open en kregen we uiteindelijk het zonnetje er bij. Door de 

zuidelijke wind hadden de zangvogels te maken met tegenwind, waardoor ze lager vlogen en beter te tellen waren. Vooral de 

Graspiepers trokken leuk door, met uiteindelijk ruim 1000 ex. Ook landelijk was dit de meest getelde soort. Daarnaast werden 

er, net als op veel andere plaatsen, opvallende veel Grote gele kwikstaarten geteld: wij kwamen op 12 ex.! Leuke soorten waren 

verder 2 Buidelmezen, 2 Raven, 18 Grote zilverreigers, Blauwe kiekendief, Grote zaagbek en Bonte strandloper. Aan het einde 

van de ochtend kwam ook Omroep Gelderland een kijkje nemen en gaf er 's avonds aandacht aan in het TV nieuws. We kunnen 

terugkijken op een geslaagde telling. 

 

Alle resultaten van de telling zijn te vinden op Trektellen.nl (telpost Zomerdijk) 

17:52 25-09-2016 

Benno van den Hoek 

Na een flinke fietsronde langs de Veluwemeerdijk en door het Spijkbos vanmiddag uiteindelijk een roepende Bladkoning langs 

het Strandgaperpad, nabij de kr. Spijkweg/Bijsselseweg. De vogel zat op dezelfde locatie als waar hij gisteren was gehoord. Hij 

bewoog zich voortdurend roepend door de struiken en liet zich aan beide kanten van het pad een paar keer prachtig zien! 

 

Vanwege de grote influx van Bladkoningen op dit moment had ik afgelopen week al diverse rondjes gereden langs kansrijke 

locaties rondom Elburg. Op vele tientallen locaties zijn ze de voorbije dagen gezien, waarvan het grootste deel langs de kust. 

Volgens buitenlandse weerkundigen (tevens vogelaars) staan we nog maar aan het begin van mogelijk een grote doorstroom van 

Siberische zangvogels. Het kan dus nog leuk(-er) worden... 

18:05 20-09-2016 

Wolbert Hermus 

Vandaag bij Harderbroek vanuit de hut gezien; 1 Zilverplevier tussen de Goudplevieren, 2 Witoogeenden in de groep 

Tafeleenden en een Zeearend. 

Gisteren op de begraafplaats aan de Eperweg in Nunspeet 4 Vuurgoudhaantjes. 

20:53 18-09-2016 

F.v.Triest 

Vandaag zandplaat Vossemeer 45lepelaars,15kemphaan ,15gr.zilverreigers,200goudplevieren. 

14:32 18-09-2016 

Gert van Veldhuizen 

Er is blijkbaar volop trek van tapuiten. Gisteren, tijdens de telling van ganzen en zwanen voor SOVON tussen Nulde en Horst, 

telde ik 20 tapuiten (een groep van 12 en 2 groepen van 4). Ook zag 1 paapje. 

09:18 13-09-2016 

HENK Puttenstein 

Gisteravond Kleine Woldweg plasdras twee porselijnhoen 
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18:02 12-09-2016 

HENK Puttenstein 

Vanmiddag om 5 uur steppenkiekendief plasdras is nog in de buurt van plasdras .H .P . 

17:26 11-09-2016 

Jan Janssen 

Vanmiddag bij de Biezenburcht een havik, rustend in een dode boom en een voorbijvliegende ijsvogel. Door de zeer lage 

waterstand op twee oeverlopers na geen steltlopers te zien. 

12:52 10-09-2016 

Benno van den Hoek 

Gisteravond rond 19.00 uur nog even snel op pad om de eerder waargenomen Steppekiekendiefte zien. De vogel was do.avond in 

de Polder Oosterwolde gezien en gefotografeerd en bleek ook gisteren overdag nog aanwezig, het laatst gezien rond 16.30 uur 

nabij de eendenkooi. Bij aankomst op de Zomerdijk eerst niets te zien, maar na 10 min. had ik de vogel plotseling jagend in beeld 

nabij de Riethaere. Ondanks de afstand waren alle kenmerken van de juveniele vogel goed te zien. De vogel dook in het gras en 

was daarna uit beeld. Een half uur later had Paul Klaassen de vogel weer in beeld. Het was zeer waarschijnlijk dat de vogel zou 

blijven overnachten. 

 

Vanmorgen om 7.30 uur ter plaatse bij de Groote Woldweg, samen met Lubbert. Toen er niets te zien was ben ik naar de Kleine 

Woldweg gereden, maar ook daar niets. Bij terugkomst aan de Groote Woldweg vloog de vogel ineens voor me de weg over, 

richting eendenkooi. Plofte daar in het weiland en ca. 20 min. prachtig door de scope kunnen bekijken! Vloog daarna op richting 

Riethaere en verdween weer over de weg. Vanaf de Riethaere weer op kunnen pikken in de verte, t.h.v. plasdras Kleine Woldweg. 

Rond 9.00 uur boven Kerkdorp zien vliegen ri. Driemerkenweg. Daarna geen spoor meer van de vogel. Erg gave soort, vooral in 

dit kleed! 

 

 
21:20 07-09-2016 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-oost, vanavond 7/9/2016 om ca 20.30 uur: 20 lepelaars bij het middelste (en kleinste) eilandje. 

15:02 06-09-2016 

Jan Nijendijk 

Bij de Biezenburcht en Arkemheen geweest. 6 foeragerende lepelaars, Grote zilverreiger, Tapuit, Ooievaars, Bruine kiekendief 

(m+v) jagend boven een sloot. 

22:48 05-09-2016 

Martin Jansen 

Vanavond trektelling Korte Waarden met Paul en Wolbert. Mooie trek van reigers, 40 Purperreigers en 74 Blauwe Reigers. 

Eerder op 26 augustus ook al een avondtelling van 45 Purperreigers en op 29 augustus 13 (telling van Paul Klaassen), nu 111 deze 

nazomer. 

Andere mooie soorten de afgelopen weken, een Ortolaan op 24-08, een Morinelplevier op 29-08 en een Koereiger op 02-09. 

20:00 03-09-2016 

Benno van den Hoek 

Aan het begin van de excursie langs de IJsseluiterwaarden vanmorgen een Porseleinhoen in het plasdrasgebied langs de Kleine 

Woldweg. De vogel liep even mooi buiten de vegetatie, samen met een Waterral. Aan de Gelderse kant van de IJssel verder o.a. 

Bonte strandloper, Bontbekplevieren, Witgatten en Oeverlopers in de Welsumerwaarden. 

19:57 31-08-2016 

Henk Eijsenga 

Vanmiddag bij de plas aan de Strandgaperweg een koereiger. 

23:04 28-08-2016 

Henk Eijsenga 

Biezenburcht; In de loop van de middag meer dan 100 lepelaars! Verder de soorten van de laatste tijd in ruime hoeveelheid: 

witgatje, bosruiter, watersnip, kemphaan, bontbekplevier, kleine (?) strandloper en zilverreigers 

10:05 25-08-2016 

mailto:lanzbuldog@gmail.com
mailto:jmcw.janssen@solcon.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:gervandijk@hetnet.nl
mailto:nijhorst@planet.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:heijsenga@hetnet
mailto:heijsenga@hetnet.nl


Benno van den Hoek 

Tijdens het lekker nazomeren in de achtertuin gisteravond twee leuke nieuwe tuinsoorten op het lijstje kunnen bijschrijven. 

Eerst een Grote gele kwikstaart overvliegend naar zuidoost en 10 min. later een luid roepende Duinpieper!! Profiel van de vogel 

was pieperachtig, met een lange staart en een duidelijk scherpe, musachtige tjilp-roep. Een erg verrassende soort, hoewel er 

gisteren een duidelijke trekpiek was in den lande (op enkele trektelposten zelfs meerdere vogels). Verrassend ook omdat de 

vogel in de avond overkwam, terwijl het dagtrekkers zijn. Zag echter dat de vliegrichting (ZO) exact overeenkomt met de lijn 

naar het (nog grotendeels) braakliggende bedrijventerrein Broeklanden, ten ZO van Elburg. Het terrein is vergelijkbaar met 

Lorenz III, waar ook jaarlijks Duinpieper tp zit. Het is wat hypothetisch, maar het zou goed kunnen dat de vogel daar de nacht 

heeft doorgebracht en mogelijk nog ergens rondhangt. Was vanmorgen echter niet in de gelegenheid om te gaan zoeken. 

21:40 21-08-2016 

Wolbert Hermus 

Op het moment dat ik wilde vertrekken bij de Biezenburcht kwam het bericht door dat er eenZwarte ibis ter plaatse was bij 

Oldenaller. Hier ook nog even langs gegaan. Was een leuke afsluiter van de middag :). 

20:22 21-08-2016 

Benno van den Hoek 

Na een erg goede ontdekking van Thijs Fijen vanmiddag in het Harderbroek - samen met diverse vogelaars w.o. Wolbert, Jaap 

en Lubbert - naar een mooie (juveniele) Bairds strandloper staan kijken. De vogel liep tussen o.a. div. Bontjes en een Kleine 

strandloper, waarbij het verschil goed te zien was. Indien aanvaard door de CDNA betreft het de 11e vogel voor NL en de 

eerste voor onze regio! 

De lokale Zeearend gaf af en toe ook een leuke vliegshow weg, waardoor ook de steltjes regelmatig de lucht in gingen. 

Alsof de middag al niet geslaagd was, vloog er plotseling ook een 4e kj man Steppekiekendiefvoorbij!! De vogel flapte vlakbij de 

Biezenburcht rustig en vrij laag langs de dijk richting Zeewolde. De Bairds was dan misschien de soort van de dag, maar de 

Steppekiek zeker de waarneming van de dag!! 

14:15 19-08-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Bennie v.d. Brink een erg succesvolle ringsessie langs het Veluwemeer bij Elburg. In totaal 115 vogels van 21 

soorten, met leuke soorten als IJsvogel, (V juv.), Grote karekiet, 4 Blauwborsten, 3 Snorren, een Braamsluiper (1e dit jaar) en 

bijna een Watersnip, die rakelings langs me heen scheerde. Absolute topper was een 1e kj Draaihals halverwege de ochtend!! 

 

 
23:51 15-08-2016 

Henk Eijsenga 

In aanvulling op Wim Smit Biezenburcht (ik denk iets eerder in de middag): een viertal grote zilverreigers, een aantal bonte 

strandlopers en een slechtvalk. 

20:27 15-08-2016 

Jaap Denee 

De gestreepte zijhals suggereert een juveniel. 

19:49 15-08-2016 

Wim Smit 

Op Waarneming .nl staat een foto van de ralreiger van vanmiddag. Juv. of adult ? 

18:48 15-08-2016 

Wim Smit 

Aan het eind van de middag vanaf de Biezenburcht de plassen afgezocht. Aan de linkerkant van het gebied zat een Ralreiger. 

De vogel had de kleur van een adult met een gestreepte hals zoals bij een juveniel. Naar mijn idee een adult .Verder 3 Kleine 

Zilverreigers, Kemphaan 3, Oeverloper 2, Witgatje 2, 

16:55 14-08-2016 

Wim van den Bergh 
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Vanmiddag in de Horsthoek een ruiveer en stront onder plaatselijke kerkuilkast .In Norelbos een aantal overvliegende raven en 

een Boomvalk die kort alarmeerde toen de raven hier overvlogen.Nest Boomvalk niet gevonden maar aannemelijk hier aanwezig. 

Dit gebied is onderdeel van een beekdal. Boomvalken in het bos zijn schaars tegenwoordig .Meesten zitten in 

hoogspanningsmasten. 

19:37 13-08-2016 

JHT Hettema 

Vandaag gefietst bij de Ijssel. Bij Veessen een roerdomp, zittend op een vlakke tak in het water, Liet zich redelijk benaderen 

en fotograferen (waarom was ik m'n telelens vergeten?) 

21:58 07-08-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Noorderheide een jagende Boomvalk en een groep van 11 overvliegende Raven. 

Afgelopen vrijdag in de avond een in de verte roepende & doortrekkende Bosruiter en later een zingende Bosuil gehoord, beiden 

vanuit de tuin. 

12:15 05-08-2016 

Wim van den Bergh 

Vandaag laatste ronde langs nesten van Wespendieven op de de Noord-Veluwe met Willem van Manen .Zoals eerder vermeld in 

totaal 5 nesten gecontroleerd: 3 van Willem en twee van mij. 

Ook het nest in Heerde bleek vandaag mislukt te zijn.(Wel nog een schier ei in dit nest aanwezig met enkele kleine grijze 

wespenraatstukjes vermoedelijk van Saksische wesp).Alleen het nest in Staverden was succesvol met 2 jongen. Ook van elders 

veel berichten over slecht jaar voor Wespendief. 

Wespen zijn erg schaars dit jaar.Warme winter met een slecht voorjaar wellicht hoofdoorzaak. 

11:26 05-08-2016 

Michiel de Vries 

De waarneming van de roepende jonge boomvalk op 's Heerenloo trek ik terug. Het geluid leek op een boomvalk en omdat mijn 

vrouw die op ' s Heerenloo werkt had gehoord dat er boomvalken zaten maakte ik er een boomvalk van. Gisteren zei mijn vrouw 

dat ze zich vergist had dus weet ik niet voor 100 % zeker of het wel een boomvalk was. Daarom trek ik de waarneming weer in.  

12:27 04-08-2016 

Rein 

Vanmorgen om 08:35 uur nog een eenzamere Gierzwaluw boven onze Wezepsche woning. 

Moet nog eens onder de dakpannen kijken of ze niet weer een verhongerd jong hebben achtergelaten die rakkers. 

22:46 03-08-2016 

Roel Pannekoek 

Op 3 augustus wakker worden gezongen door een Fitis in voorjaarsstemming en dit exemplaar zingt in periodes de hele dag 

door; wonderlijk en leuk. 

Nog 1 eenzame Gierzwaluw boven onze wijk. 

23:18 01-08-2016 

Roel Pannekoek 

Vanavond nog steeds 2 ratelende Nachtzwaluwen op het BHZ. Verder een roepende Boomvalk achter het Van der Valk-complex 

(wordt hier vaker gehoord en gezien, waarschijnlijk broedgeval) en vanmiddag over ons huis een trekkende en roepende 

Regenwulp. 

22:47 31-07-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een roepende jonge havik op de Haspelberg ( Gemeentebos Ermelo). Later een roepende jonge boomvalk op 's 

Heerenloo ter hoogte van de begraafplaats. 

17:01 31-07-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij de Welsumerwaard een Poelruiter, Krombekstrandloper, meerdere Bosruiters en Oeverlopers. 

12:58 24-07-2016 

Gert van Veldhuizen 

Soms hoef je niet achter vogels aan maar komen ze vanzelf naar je toe. Dat overkwam me zojuist, toen ik in mijn tuin zat. Pal 

boven mijn hoofd een zwevende en luid roepende wespendief die amok maakte met een buizerd. Zo kon je mooi het verschil zien 

en horen tussen wespendief en buizerd. Een buitenkansje! 

23:10 22-07-2016 

Martin Jansen 

Vanmiddag nabij de ijsbaan / haven Elburg minimaal 2 Bijeneters overvliegend. Eerst nabij de houtwal van het nieuwe 

parkeerterrein, later aan de overzijde van de N309 aan de ZW kant van de camping Veluwestrandbad. 

16:03 21-07-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag na een tijd van weinig bijzonders weer wat bijzonders ! Rond 14.15 was een Wespendief aan het thermieken boven de 

Wezepsche heide en even later nog een exemplaar op ongeveer dezelfde plek (Een van de twee had een ruipatroon de ander 

niet) 

Ik was al redelijk tevreden maar toen kwam de klapper : 2 Zwarte ooievaars overvliegend over de Wezepse heide .(rond 

14.20)De vogels vlogen ri N-NO 

10:37 21-07-2016 

roel pannekoek 

Wat Wolbert ervoer op het Hulshorsterzand had ik in het Kroondomein bij Uddel. Een groep edelhertmannen lag in ruste op een 

zandheuvel terwijl een groep hindes met kalveren voorbij trok. Op veel plekken alarmerende Roodborsttapuiten, Veld- en 

Boomleeuwerik en Geelgorzen. 

Op de Bieze op 3 locaties ratelende Nachtzwluwen en een alarmerend paar dat om me heen bleef cirkelen, kennelijk was ik dicht 

bij een nest. In het bos tussen Hofweg en Aardhuisweg 2 piepende jonge Ransuilen. 

Als afsluiting van een sfeervolle avond te middernacht een lekker bord koude kruudmoes. 
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22:12 20-07-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteravond naar het noordelijke deel van het Hulshorsterzand gegaan. De Nachtzwaluwen waren goed actief; in totaal 4 

zingende mannen gezien en 3 vrouwtjes zien rondvliegen. In het veld liepen meerdere Edelherten rond. 

Met de warmte en het heldere licht van de maan was het amper nacht te noemen. Na deze wandeling een heerlijk uiltje kunnen 

knappen :). Ook hier geldt, wat wil een mens nog meer? 

20:01 20-07-2016 

Henk Puttenstein 

vandaag een Groene specht bij huis tegoed doen aan de zwarte mieren . 

23:22 19-07-2016 

Dik Bos 

Wat wil je nog meer dan twee steenuilen op een dak in een woonwijk in Ermelo. In de Retiefstraat zitten iedere avond twee 

steenuilen op de daken. Ze vliegen wat heen en weer tussen de schoorstenen. En dat is al zeker anderhalf jaar zo. 

23:15 19-07-2016 

Roel Pannekoek 

Een zwoele zomeravond met grote groepen gierende Gierzwaluwen boven de wijk en op de achtergrond het sonore geronk van 

een Chinook helicopter boven het Beekhuizerzand. Wat wil een mens nog meer? 

17:47 14-07-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen met Willem van Manen en Wouter van Steelandt een Wespendievenronde gedaan bij 5 nesten van Wespendieven op 

de noord en noord-oost Veluwe. In Wapenveld (het eerst gecontroleerde nest) mislukt broedsel vermoedelijk gepredeerd door 

Havik. Op de achtergrond waren namelijk jonge uitgevlogen Haviken te horen.Bij Heerde een nog broedende vogel op 2 eieren 

wat uitzonderlijk laat is voor een Wespendief maar mogelijk is deze vogel laat begonnen met broeden .Bij Vierhouten eveneens 

2 mislukte broedsels.Mislukkingsoorzaak hier niet geheel duidelijk. Bij Leuvenum wel een nest met 2 jongen die nog niet geringd 

zijn maar allebei wel een krop 0 hadden. Slecht seizoen voor Wespendieven wellicht ???!!! Blijft een beetje speculatief 

natuurlijk.! 

22:04 07-07-2016 

Wim Janszen 

Vanmorgen gezien in Hierden aan de dorpsweg 2 voedsel zoekende Groene spechten 

Wim & Neli Janszen 

21:49 03-07-2016 

henk puttensteen 

van avond polder oosterwolde een jubelende veldleeuwerik . 

20:01 03-07-2016 

Benno van den Hoek 

Bijna oost-Europese taferelen langs de Knardijk bij de Oostvaardersplassen vanmiddag. De nog steeds aanwezige Ralreiger liet 

zich fantastisch zien, foeragerend in de lage rietvegetatie langs de dijk. Op de achtergrond zong een Cetti's zanger en op het 

achterliggende Bovenwater zwommen een man Witoogeend en een Casarca. Langs het Julianapad nog een luid zingende Cetti's 

zanger en een roepende Roerdomp. Op de natte graslanden bij de Lepelaarplassen zo'n 10 Grote en 3 Kleine zilverreigers en bij 

het Trekvogelveld nog een Kleine zilverreiger. Langs de Praamweg 3 Steltkluten. 

12:08 02-07-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Hulshorsterzand een paartje Grauwe klauwieren. 

17:52 01-07-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag kort bij de Oostvaardersplassen gevogeld. Eerst bij het Bovenwater genoten van deRalreiger die daar gisteren is 

ontdekt. Hier zong ook kort een Cetti's zanger. Bij de Natte graslanden, bij de Lepelaarsplassen, een Koereiger. 

16:09 01-07-2016 

Frans Benschop 

Vanmorgen op veld van Sandberg bij Zwarte berg een jagende Grauwe Klauwier en een opvliegende Nachtzwaluw 

10:29 29-06-2016 

Benno van den Hoek 

Gisteravond met 5 personen de 8e en laatste inventarisatieronde langs de Veluwemeerkust gelopen. Het was een late 

avondronde voor nachtsoorten (uilen, Houtsnip, rallen), maar die lieten zich helaas niet horen. Wel een nieuwe soort voor de 

inventarisatie: een luidzingende Sprinkhaanzanger, in een ruig stukje riet-, meidoorn en braamstruweel. Op de terugweg over de 

Bovenweg een overvliegende Kerkuil. 

17:58 28-06-2016 

Gerard van Dijk 

Gisteravond 27/6/2016 tochtje ca 22.15-22.45 door het kampenlandschap ten z.o. van Nijkerk. Behalve 2 reeën, 2 buizerden, 

verscheidene hazen ook: 

op een gemaaid en weer uitgelopen grasland aan het Kokkeveld een jagende vos die voortdurend werd lastig gevallen door enkele 

van 4 aanwezige kieviten. De kieviten streken regelmatig op slechts enkele dm afstand van de vos neer, als afleidingsmanoevre. 

Kennelijk was hij op zoek naar late kievitskuikens. Zeer fraai in de avondschemering. 

16:03 23-06-2016 

Wim van den Bergh 

Ik woon in Zwolle zuid en heb vannacht met het raam open geslapen. Rond 2.00 werd ik wakker en hoorde vanuit mijn bed een 

overtrekkende Kwartel !!!!!. Nieuwe tuinsoort!!!! 

08:00 20-06-2016 

HENK Puttenstein 

gisteren rondje polderoosterwolde een jubelende Veldleeuwerik .HENK . 

17:29 19-06-2016 
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Johan Hettema 

Vanmiddag Noorderheide Vierhouten 2x2raven,(tegelijkertijd) thermiekend; geelgorzen volop zingend in de zon 

10:46 13-06-2016 

jan/willy van dijk 

zaterdagmorgen 8 lijsters op de afgeschoren schapenweide, vanmorgen drie, toch broed exemplaren ter plekke?? 

18:24 11-06-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag was ik in de Dellen bij het graf van Buijs Ballot rond 13.15 toen er een vrij grote roofvogel wegvloog :dit bleek een 

Visarend te zijn !!! Deze vogel had een prooi in de klauwen en vertrok ri NW (richting ASK).Onduidelijk is waar deze vogel deze 

prooi gevangen heeft.Mogelijk uit 1 van de brandputten op het ASK.IK dacht eerst ook nog even aan het Heerderstrand maar 

daar zit volgens mij geen vis. 

Ook is bekend dat er weleens Visarenden vanaf het Veluwemeer richting schietterrein zijn gevlogen.O.a waarnemingen op de 

Doornspijkse heide in het verleden. 

16:45 11-06-2016 

Theo den Hertog 

Middelste bonte specht bij kasteel Staverden. Dit voorjaar hoorde ik een MBS op dezelfde plek. Toen ik hier vanmiddag 

eigenlijk zonder bedoeling liep dacht ik, wat zou er gebueren als ik het geluid van een MBS afspeel..... Binnen 5 seconde zat er 

een MBS in de boom naast ons. 

10:51 11-06-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met 5 VBW'ers de (7e) inventarisatieronde langs de Veluwemeerkust en door de Bloemkampen gelopen. Prachtige 

ronde met gunstige omstandigheden. Veel Bosrietzangers, tot in de bosrand van het Groote Weiland. Verder ook diverse 

Roodborsttapuiten met uitgevlogen jongen, Spotvogel, jagende Boomvalk en veel vogels met voedsel rondvliegend. T.h.v. 

vlonderpad in de Bloemkampen eerst 3 Reeën (incl. zojuist gebruikte ligplaatsen) en kort daarna een groep van ca. 10 Edelherten 

(hinden) met zeker 4 kleine kalfjes. Deze groep is dus definitief gesetteld aan deze kant van het ecoduct! 

 

Na vertrek van de andere deelnemers nog op enkele plaatsen langs de Munnekesteeg geluisterd voor Kwartels, maar niets 

gehoord (veel percelen inmiddels gemaaid). Plotseling een zingendeWielewaal uit het populierenbos! Vreemd genoeg 2 uur 

eerder niet zingend en nu zeker een kwartier lang voortdurend zingend vanuit de bosrand. Erg leuke soort voor de 

inventarisatie en een erg schaarse soort aan de Gelderse kant van de randmeren. Van oudsher een bekende plek hier, maar vlg. 

VBW-archief in laatste 20 jaar hier geen territoria meer... 

09:10 11-06-2016 

Wim & Neli Janszen 

Grote Gele Kwikstaart gezien bij Kasteel Staverden Wim & Neli Janszen 

19:04 10-06-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend Drontermeer een inventarisatie ronde vanuit kano. Ca. 60 Krooneenden, 5 Grote Karekiet, alarmerende 

Roodhalsfuut en een overvliegende Koereiger. 

Ochtend van 09-06 Wolderwijd ca. 40 Krooneenden. 

Avond van 08 en 09-06 Westeindse Heide en Stakenberg in totaal 11 territoria Nachtzwaluw, 2 Houtsnip, 1 Bosuil. 

12:04 09-06-2016 

Benno van den Hoek 

Vannacht een kort roepende Kerkuil in de straat gehoord. In een straal van ca. 750 m. rondom m'n huis al de 5e uilensoort die ik 

hier in de voorbije jaren aangetroffen heb. 

20:53 08-06-2016 

Kees Janszen 

Boomvalk 

Rietgorsstrand, Harderwijk. 20:50 tussen de gierzwaluwen door vliegend. 

12:46 06-06-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteravond bij Landgoed Welna 5 nachtzwaluwen (1 paartje en 3 man zingend) en zeker 3 maar mogelijk 4 baltsende 

Houtsnippen. Verder ook nog Ree, edelhert, 2 vossen en zo'n 20 Wilde zwijnen. 

09:04 06-06-2016 

Wim,Ard ,Hester Smit 

Gisteravond, 5-06, aan de rand van het Beekhuizer Zand minimaal 5 Nachtzwaluwen. Op een gegeven moment vlogen 3ex en 

riepen 2ex. 

21:38 05-06-2016 

Jan Janssen 

Begin van de avond bij een schoolgebouw aan de Fokko Kortlanglaan (Ermelo) een steenuil die lekker van de zomerse avond zat 

te genieten en zich prachtig liet zien. In de tuin van dezelfde school een grote lijster. 

11:43 05-06-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het schietterrein, vanaf de weg naar het artilleriemuseum, 3 Grauwe klauwieren gezien, 1 paartje en een individueel 

mannetje. 

15:36 04-06-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag rond 13.15 roepende Kwartelkoning bij Schelle (Zwolle).In de buurt van Petrea een thermiekende Wespendief. 

17:51 02-06-2016 

Dik Bos 

Gisteren een man grauwe kiekendief over N302nabij vliegveld Lelystad. 

15:14 02-06-2016 

mailto:janwilly%20van%20dijk@kpnmail.nl
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:f2hw.janszen@solcon.nl
mailto:martin.jansen1@versatel.nl
mailto:bennovdhoek@hotmail.com
mailto:kees.janszen@live.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:jmcw.janssen@solcon.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:Postvoordik@gmail.com


Gerard van Dijk 

Donderdagavond 2 juni 2016 1 kleine zilverreiger aan randmeerkust Nijkerkernauw aan oostrand van Spakenburg. Fraaie 

sierveren op kop. Weldra opgeschrikt door man in waadpak en weggevlogen. 

19:29 29-05-2016 

Johan Hettema 

Gisteravond een drietal bruine kieken , koppel en man, bij Veluwemeerkust Doornspijk. 

Het koppel dook steeds op eenzelfde plek het riet in. 

18:49 29-05-2016 

Jan Willy van Dijk 

gisteren eind van de middag, Kleine Wold weg, 2 bruine kiekendief,2 zilver reigers, zwarte sterns, tureluurs met jongen, nog 

steeds zomertalingen, grutto's. 

14:42 29-05-2016 

HENK Puttenstein 

rondje polder oosterwolde drie verschilende plaatsen roepende kwartels . 

14:09 29-05-2016 

Jan Janssen 

Rond de middag bij Kroondomein/De Vosselt: veel roodborsttapuiten, geelgorzen en fitissen, daarnaast enkele boompiepers, 

tapuit en een kneu. Hangend aan een boomtak ook nog een mooi bijennest. 

12:09 29-05-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend Drontermeer een bijna volledige inventarisatieronde met kano. Slechts 7 Grote Karekieten (in 2011 nog 30 

territoria). Verder een Wielewaal op eiland Reve en een Zilverplevier op de nieuwe Revedam. Daar ook ca. 250 broedparen 

Oeverzwaluw. 

00:12 29-05-2016 

Henk de vos 

Samen met Gert de Vos vanavond gehoord , zeker 3 roepende nachtzwaluwen langs de schietkamp. 

Verder op de schietkamp een roepende kwartel en ook nog een roepende bosuil nabij parkeerplaats. 

22:11 28-05-2016 

Janoh de Groot 

Naast een kikkerconcert, nachtegaal en koekoek in het vogelkoor op de achtergrond, als hoofdact de kwartelkoning langs de 

Stobbenweg. Ik denk dat jullie dat Greppelveld noemen. Machtig mooi! 

17:21 27-05-2016 

Johan Hettema 

Gisteravond rond 19.15 uur bij Veluwemeerkust Doornspijk, lang kunnen genieten van een tapuit (M) zittend hoog in wat takken 

in een houtwal. Mooie foto's van kunnen maken. Tevens een man bruine kiekendief over de weilanden. 

18:18 26-05-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag rond 17.10 een kort overdag ratelende Nachtzwaluw op de Wezepse heide. 

23:52 24-05-2016 

Martin Jansen 

Zojuist in het Greppelveld bij de Elburgerbrug een roepende Kwartelkoning. 

22:12 24-05-2016 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag een rondje op de fiets gemaakt langs de Delta Schuitenbeek / Putterpolder en de plas ten noorden van de 

Diermenseweg bij Oldenaller. Langs de Zeedijk bij het Puttergemaal opvallend veel Grasmussen. Daar ook zingende Rietzangers 

en Bosrietzanger. In de Putterpolder is nog steeds de Roodhalsgans aanwezig. Vanmiddag liepen er ook 3 Casarca's bij. In het 

plasdrasgedeelte bij het gemaal foerageerde een Steenloper. 

In het plasje bij Oldenaller liepen geen Steltkluten en Bosruiters meer, maar er zaten wel 2 Zwartkopmeeuwen en een 

Oeverloper. 

10:04 23-05-2016 

Martin Jansen 

Een aantal waarnemingen van de afgelopen weken: 

11-05 trektelpost Korte Waarden - Veluwemeer 1 Roodkeelpieper, 2 Visarend. 

12-05 1 man Smient Drontermeer. 

13-05 telpost Korte Waarden 3 Wespendief, 1 Zeearend, 1 vrouw Grauwe Kiekendief. 

14-05 Veluwemeer nabij de Elburgerbrug 3 Witwangstern. 

17-05 Drontermeer 6 Grote Karekiet, 1 Buidelmees, 1 Roodhalsfuut (baltsroep uit rietkraag op bekende plek), 52 Krooneenden 

(46m/6v), 1 Visarend, 1 Drieteenstrandloper op de Revedam, ca. 235 nestpijpen van Oeverzwaluw in zelfde dam. In 

avondschemer 1 hoempende Roerdomp nabij Hoophuizen - Veluwemeer. 

18-05 1 Steenloper op dam Polsmaten, 1 Kleine Zilverreiger nabij Harderdijk / Dorhoutmees, 1 man Grauwe Kiekendief 

Kievitslanden, 4 Geoorde Fuut Wolderwijd, 2 Geoorde Fuut Harderbroek, 2 Temmincks Strandloper nabij Oldenaller, 1 

Roodhalsgans bij Delta Schuitenbeek. 

19-05 Veluwemeer 142 Krooneenden (124m/18v), 7 Geoorde Fuut, 1 Grote Karekiet, 1 Wielewaal (Harderdijk nabij De Klink), 9 

territoria Kleine Plevier (diverse locaties). 

21-05 Drontermeer 1 Kleine zwaan met een lamme vleugel, 6 territoria Kluut, 9 territoria Kleine Plevier en een voor mij 

zekere Citroenkwikstaart. De roep duidelijk gehoord, ter plaatse enkele Witte Kwikken en Gele Kwikken, deels tussen 

begroeiing. Kon er niet bijkomen door een tussenliggende (te) brede sloot. Had gistermiddag terug gewild om te zoeken, maar 

door de intensieve regen nog niet van gekomen. 

22-05 In de avondschemering en miezerregen vanuit Wilgenstruweel nabij de Korte Waarden - Veluwemeer een opvliegende en 

roepende Kwak. Vloog richting de stadsgracht van Elburg. 

22:47 22-05-2016 
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Jan Willy van Dijk 

gistermiddag een koekoek op de wezepsche heide (ieder jaar wel aanwezig?) 

19:05 21-05-2016 

Dik Bos 

Vanmiddag zomertortel bij tuincentrum Nijhuis, Oude Telgterweg, Ermelo. 

22:21 20-05-2016 

B.Verhoef 

Vandaag een Draaihals Fokko Kortlanglaan bij de school. 

19:52 20-05-2016 

Wim van den Bergh 

Vandaag een Rode wouw (ruiend beest) in de Hoenwaard (bij het pontje) en een Sprinkhaanzanger zingend hier. 

17:04 16-05-2016 

Louw den Besten 

Zwarte specht langs de Plaggeweg in Vierhouten, ter hoogte van de Roo Stee. vloog een paar keer in de buurt heen en weer en 

liet even later zijn of haar karakteristieke roep horen. 

16:48 16-05-2016 

Frans Deuring 

Fietspad langs Beekhuizerweg richting Beekhuizerzand een groene specht. 

12:23 16-05-2016 

Kees Janszen 

Groepje van plm 15 Krooneenden . 

Wolderwijd, ter hoogte van Rietgorsstrand 

21:58 15-05-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij Zeewolde, in een akker langs de Winkelweg, een groep van maar liefst 12Morinelplevieren. Met wat geduld lieten 

ze zich prachtig zien! 

17:28 14-05-2016 

Frans Deuring 

Vanmorgen met drie anderen de 4e inventarisatie gedaan van de Veluwemeerkust. Hoogtepunten. Op een net ingezaaid 

maisakker nabij de Duitse brug tussen de 50 - 60 gele kwikstaarten. Op de vaste plek aan de Munnekesteeg een vrouwtje 

roodborsttapuit met zeker drie jongen in een elzenboom. Nieuwe soort de koekoek die duidelijk van zich liet horen. 

16:42 14-05-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag, samen met Wolbert, 3 fraaie Witwangsterns boven het Veluwemeer bij Elburg. Vogels waren mooi te zien vanaf het 

Flevostrand, foeragerend tussen vele tientallen Zwarte sterns en een handjevol Visdiefjes. Het wachten is nu op de eerste 

Witvleugelsterns... 

12:10 14-05-2016 

Benno van den Hoek 

Gisteren kortstondig een Steltkluut gezien langs de Kleine Woldweg. De vogel liep achterin het gebied en liep al snel de hogere 

vegetatie in. Een dag eerder was de vogel daar ook gezien door 2 Sovon-tellers. Verder nog 2 man Zomertaling en een eenzame 

Kemphaan. Erg bijzonder vond ik een roepende Porseleinhoen, in de hoge vegetatie net over een sloot. Bijzonder, want het was 

midden op de dag en de vogel liet zich wel 5 min. heel regelmatig horen. Bij Abberteiland nog een subadult Zeearend. 

17:39 12-05-2016 

Rob Compaijen 

Zojuist een Zwarte Ruiter langs de Kamperdijk, vlak bij het kijkscherm bij het rietland. Bij de picknickplaats een overvliegende 

Raaf en een adult mannetje Grauwe Klauwier. Beestje was aan het zingen. 

17:37 11-05-2016 

Wim van den Bergh 

Vandaag een Zwarte wouw bij den Alerdinck en een zingende Wielewaal bij de Belt in Wapenveld. 

20:52 10-05-2016 

Theo den Hertog 

Best Jammer, 

 

Vanavond waren er geen Gele kwikstaarten te bekennen op Polsmaten. Gisteravond was dat anders. Een groepje van ca 30-40 

vogels vloog daar rond. In die groep diverse Noordse Kwikstaarten ik ben ze vergeten te tellen want onmiddellijk viel één vogel 

op. Een met een volledig zwarte kop (geen grijze 'pet' en geen witte oogstreep. Telkens wanneer de groep opvloog en weer 

neerstreek, was deze vogel duidelijk te herkennen en simpel terug te vinden. Helaas had ik geen fototoestel (of telescoop) mee. 

Als er geen hybride vogels zouden voorkomen was de identificatie vrij eenvoudig: Balkankwikstaart. Nu blijft het onzeker. 

 

Een aantal werkgroepleden is gisteravond nog wezen zoeken, maar kon de vogel niet terugvinden (alle kwikken zaten in het riet). 

Vanavond waren alle vogels gevlogen. 

17:09 10-05-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag 2 maal een solitaire Rode wouw in Salland gezien .(ongeveer 10 km van elkaar vandaan.)Vroeger zag ik in of boven het 

Veluwse bos ook vaak met name Rode wouwen maar dit is hier wel minder geworden na het staken van het uitleggen van 

eendagskuikens en de daarbij horende grote groepen Raven. 

15:28 10-05-2016 

Benno van den Hoek 

Afgelopen week was er een prachtige trek van Zwarte wouwen over onze regio (zie diverse meldingen hieronder). Vanaf 5 mei 

t/m vandaag waren er maar liefst 35 waarnemingen/individuen, waarvan er 13 over de telpost Korte Waarden kwamen. 

Gistermorgen tijdens de telling met Martin en Wolbert hadden we er 2 en vanmorgen zag ik er opnieuw 2 langs het 
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Drontermeer. 

In de hoop nog een glimp op te vangen van een Roodpootvalk, die even daarvoor bij het Rietveld was vertrokken, hing er een 

Zwarte wouw net ten noorden van de Bolsmerksluis boven het meer, richting Eekteiland. Enkele minuten later vloog er nog een 

Zwarte wouw boven het Abberteiland, die ik even later ook bij de Gelderse sluis nog oppikte. T.h.v. Abberteiland ook nog een 

jagende Visarend aanwezig. Bij de Gelderse sluis een roepende IJsvogel. 

18:14 08-05-2016 

Wolbert Hermus 

Hier nog enkele leuke waarnemingen van de afgelopen dagen en een kort verslag van de Big Day die Sjoerd Radstaak, Rob 

Compaijen en ikzelf gisteren hadden. 

5 mei: 1 overvliegende Zwarte wouw, bij de Noorderheide 

6 mei: 27 Noordse kwikstaarten bij Ludgeruskerk, 1 Zwarte wouw overvliegend bij Korte waarden, 1 Boomvalk overvliegend en 1 

Paapje t.p. bij de Lage Bijssel en 1 Zwarte wouw zien overvliegen vanuit mijn tuin. 

Vanochtend 8 mei, 1 Roodpootvalk vrouw, zien overvliegen bij de Glindeweg terwijl ik naar de telpost ging. Mijn tweede 

Roodpootvalk van vandaag zag ik met Martin bij de telpost (2kj man waarschijnlijk). 

 

Hieronder de hoogtepunten van de 12-uurs Big day met de fiets, samen met Rob en Sjoerd. 

De nachtsoorten deden het erg goed; nog niet eerder hadden we Bos-, steen-, & kerkuil, hout- en watersnip én de eerste 

Nachtzwaluw. Langs de randmeren werkten alle rietvogels goed mee, waaronder een Grote karekiet bij Eekt. De zwemvliezen 

deden het ook goed dit jaar. We zagen gekke soorten als Kolgans (op 2 plekken), wilde zwaan, pijlstaart, smient (op 2 plekken). 

Steltlopers hadden we in de vorm van Groenpootruiters, bosruiters, op 2 plekken Kleine strandloper (langs de Zomerdijk en bij 

de Oostermheen), Kluten en vrij veel oeverlopers. Ook zagen we dit jaar opvallend veel Paapjes, zeker 5. Bij het Drontermeer 

zagen we ook twee keer een Zeearend. 

Net buiten de tijd hoorden we onze eerste Spotvogel. 

Het record van vorig jaar, 131, is dan ook weer uit de boeken geschreven. Dit jaar zagen en hoorden we maar liefst 134 

vogelsoorten! 

16:14 08-05-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, het laatste uurtje samen met Wolbert. Erg mooie trek met bijzondere soorten: 6 

Zwarte Wouw, 3 Roodpootvalk, 4 Kraanvogel, 1 Visarend en maar liefst 403 Gele Kwikstaarten. Verder o.a. 10 Torenvalk 

en 2 Boomvalk. Ben er zelf zeker van dat er een Kortteenleeuwerik over kwam (gehoord), maar mede door de wind niet terug te 

vinden op de opname van de meelopende recorder, jammer! 

15:31 07-05-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden. Hoogtepuntjes 2 Zwarte Wouw, 1 Smelleken, 1 Europese Kanarie en 1 Zomertortel. Ter 

plaatse een adulte Zeearend. 

17:44 06-05-2016 

Wim van den Bergh 

Vandaag eerste Wespendief gezien bij Heerde en nu pas wat zingende Fluiters (Vorig jaar al rond 20 April) ook aardig veel 

sijzen aanwezig maar dit jaar weinig Kruisbekken. Gisteren Koekoek bij het Schietterrein.Ook vandaag weer een Putter bij de 

Renderklippen alsmede roestend mannetje Ransuil in een boom hier. 

12:14 06-05-2016 

Martin Jansen 

Woensdag Kroondomein De Bieze 1 Zwarte Ooievaar, 1 Nachtzwaluw roepend. De Dennenkamp / Pomphulweg 1 Nachtzwaluw 

roepend. 

Donderdag trektelling Korte Waarden 1 Zwarte Wouw, 1 Smelleken, 8 Ooievaar. 

Vanochtend trektelling Korte Waarden (met Wolbert) o.a. 1 Grote pieper (geluid op waarneming.nl), 1 Purperreiger en 1 Zwarte 

Wouw. 

21:48 05-05-2016 

Puttenstein-Bisschop 

vanmiddag ter hoogte van eilandjes in drontermeer 2x koekkoek roep gehoord,veel tjiftjaffen, bij fietspad flevopolder 

Kampen- Elburg. En mannetje bruine kiekendief vloog over ons heen. 

Henk en Dineke 

20:43 05-05-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Dimitri trektelling gedaan vanaf de Zomerdijk. Gehoopte aantallen bleven uit (hoge trek) maar leuk waren o.a. 3 

Boomvalken, 2 Pontische meeuwen, man Paapje kort ter plaatse en op grote afstand boven Abbert-Revebos 2 thermiekende 

Zeearenden (adult + subad.). 

10:39 05-05-2016 

Alex & Annette 

Nu vier prachtige ooievaars op termiek steeds hoger gaand boven ons huis in de wijk Dielanden (Harderwijk) 

17:22 04-05-2016 

Henk Eijsenga 

Vanmiddag bij de (verdwijnende) plasjes aan de Oostermheenweg dezelfde vogels als gisteren (Wolbert) en daarnaast een 

zilverplevier in zomerkleed, nijlganzen en scholeksters 

13:19 04-05-2016 

Gert van Veldhuizen 

In de Putterpolder, ten noorden van de camping aan de Arlersteeg, zit een Roodhalsgans. Vanaf de Arlersteeg of vanaf de dijk 

langs de Delta Schuitenbeek laat hij/zij zich prachtig bekijken. 

17:31 03-05-2016 

Wolbert Hermus 
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Vanochtend het Beekdal van het Leuvenumse bos geïnventariseerd. De Fluiters zijn weer volop terug, ik telde er vanochtend 20! 

Verder ook nog 3 Zwarte spechten. 

Hierna bij Harderbroek geweest voor het paartje Steltkluten. 

Vanmiddag vloog over m'n huis een 2kj Zeearend. 

Later vanmiddag nog kort bij de Oostermheen geweest. Hier is een weiland met een laagje water; hier zaten 11 Bosruiters, 3 

Groenpootruiters, 1 Zwarte ruiter, 4 Bontbekplevieren en 2 Kleine plevieren. 

16:55 03-05-2016 

Wim van den Bergh 

vanmiddag een dode Bosuil (vermoedelijk vrouwtje ) naast het fietspad bij Hattem ( Fliphul). Deze uil zat altijd in een nestkast 

in een villatuin net aan de Oostkant van Fliphul. 

Eergisteren nog een noordwaarts vliegende Velduil in de Molenpolder nabij Zwolle.Vermoedelijk dus trekker. 

17:35 25-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Groote woldweg een Purperreiger. Deze kwam vanuit zw-richting aangevlogen en landde ergens in het gebied, 

helaas niet terug kunnen vinden. 

De Wilde zwaan is ook nog ter plaatse bij de Ludgeruskerk. 

14:09 23-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend Trektelling Korte Waarden. Koud en in het laatste uur guur. In totaal 1850 vogels, hoogtepuntjes: 1151 Graspiepers, 

1 man Grauwe Kiekendief (10:37 uur) kort te zien boven de bomenrij van de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van De Hoge Enk, 1 

Kanoet in een groepje met 3 Groenpootruiters, 13 Beflijsters en 1 Reuzenstern (10:58 uur). Ter plaatse veel Gierzwaluwen (92 

als trekker genoteerd). 

21:46 22-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij sHeerenloo in Ermelo een naar zuid laag overvliegende Rode wouw. Later vanmiddag bij Lorentz een paartje 

Zomertalingen, 6 Krooneenden, 2 Oeverlopers, Zwartkopmeeuw, 4 Tapuiten (2 man en 2 vrouw) en een overvliegende Zeearend. 

Bij Lorentz 3, bij het lange smalle gedeelte langs de de geluidswal liepen zeker 10 Kievitspullen, erg leuk om te zien! 

17:19 22-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, aardige gevarieerde trek: 

1 Zwarte Wouw, 218 Oeverzwaluw, 232 Gierzwaluw, 237 Boerenzwaluw, 98 Regenwulp, eerste Bosruiter. Eindelijk een dag met 

een redelijk aantal Graspiepers, 977 ex. 

16:06 22-04-2016 

Rob Compaijen 

Vanmiddag een (sub?)adulte Zeearend thermiekend nabij de Eekt. 

22:10 21-04-2016 

Michiel de Vries 

Vanavond op het Beekhuizerzand gewandeld eerst zag ik een tapuit. Verderop vloog een draaihals op die op een tak ging zitten. 

Hier kon ik even hem bekijken voor hij weer op de grond ging zitten en hij uit beeld was. 

15:19 21-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden. Knaller was een HOP, ging vanaf het Ludgeruskerkje loodrecht het Veluwemeer over. 

Viel in in houtwal op strand zuid van jachthaven van de Riviera camping. Verder 4 Middelste Zaagbekken (nu al 18 in 1 week!), 2 

Bruine Kieken, 1 Smelleken, 1 man Blauwe kiek en de eerste Koekoek. 

16:54 19-04-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen nog een late Klapekster op de Haelbergheide. 

15:13 19-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend vroeg een inventarisatieronde gedaan in het Beekdal bij het Leuvenumse bos; in totaal 8 zingende Goudvinken, 5 

zingende Vuurgoudhaantjes, 1 Fluiter en op 2 plekken IJsvogels. Hierna bij Staverden 1 Grote gele kwikstaart, 1 Middelste 

bonte specht, 2 Vuurgoudhaantjes en tot mijn verbazing een jagende Gewone dwergvleermuis. 

Bij de Grote woldweg 5 Zomertalingen, 2 Groenpootruiters en een Bonte strandloper. Bij het plasdras van de Kleine woldweg 15 

Regenwulpen, 5 Groenpootruiters, 2 Zomertalingen en een hoempende Roerdomp. Als laatste even bij de Ludgeruskerk gekeken, 

tot mijn grote verbazing liep hier een Wilde zwaan in het weiland! 

14:49 19-04-2016 

Jaap Schröder 

Vanmorgen boven Lorentz mijn eerste 4 gierzwaluwen dit jaar: camera's kunnen nu aan! Vorig jaar 4 dagen later eerste ouder, 

27 dagen later eerste ei. Afwachten maar weer. 

10:17 19-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, 4 Rotganzen richting NO. 

08:30 19-04-2016 

HENK Puttenstein 

Van morgen een groep van 25 > boerenzwaluwen .op door trek . H. 

12:32 18-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden, koud en weinig vogels. Hoogtepuntjes een adulte man Grauwe Kiekendief, 1 man 

Beflijster, maar liefst 11 Middelste Zaagbekken (groep van 3 en groep van 8, allen man), 2 Purperreigers. 

22:10 17-04-2016 

Henk Eijsenga 
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Nabij de Biezenburcht enkele groenpootruiters en een steltkluut 

21:48 17-04-2016 

h en d puttenstein 

in de vroege middag gezien ad kleine Woldweg: minimaal 8 krakeenden, 1paartjezomer- en een paartje wintertaling, paartje 

slobeend en 2 kuifeenden, en ook kemphanen en bruinekiek vrl. 

18:01 17-04-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag langs de Kleine Woldweg veel Regenwulpen, tussen de gewone Wulpen: ik telde er minimaal 60, waarvan een flink 

aantal later wegvloog richting Oosterwolde. Verder o.a. 4 Zomertalingen (3M+1V), 4 Groenpootruiters, ca. 25 Kemphanen 

(waarvan sommige al mooi op kleur) en een Roerdomp die zich even mooi liet zien in een open gedeelte van het rietland. 

22:20 16-04-2016 

Wouter van Heusden 

Begin van de middag twee Gierzwaluwen boven het huis 

19:52 16-04-2016 

Rob Compaijen 

Vanmiddag nog even bij de plasdras langs de Kleine woldweg gestaan. Onder andere aanwezig: 1 Groenpootruiter, minimaal 30 

Kemphanen, 1 hoempende Roerdomp en twee Zeearenden (één (sub)adulte vogel en één juveniel die op een bepaald moment 

elkaars klauwen vastgrepen in de lucht). 

08:39 16-04-2016 

Dik Bos 

Vanmorgen tijdens inventariseren op cyriasische veld 2 beflijsters, mijn eerste gekraagde roodstaart en een smelleken. 

11:49 15-04-2016 

Ada en Chris Herzog 

Zojuist, tijdens een iets droger en lichter moment in het regengebied, 3 Gierzwaluwen boven het huis, Stadsweiden, 

Harderwijk. 

10:15 15-04-2016 

Wolbert Hermus 

Afgelopen woensdag 4 Beflijsters bij Hulshorsterzand. 

17:15 14-04-2016 

Jan/Wi van Dijk 

vanmorgen 8 "befjes "op de schapenweide vuursteenberg. 

13:47 14-04-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend BMP ronde Drontermeer tussen Rietland en Gelderse Sluis, 3 paren Bruine Kiekendief en als klapper zeker 1, maar 

waarschijnlijk 2 zingende Cetti's Zangers. Baardmannen opvallend afwezig, slechts op 6 plaatsen aanwezig. 

20:53 13-04-2016 

Jan en Willy van Dij 

vanmorgen op de vuursteenberg, lachende groene specht ,div .boompiepers, 2 beflijsters, overvliegende havik en de bekende 

witte buizerd ter plekke. 

op het pad m/v goudvink, ook m/v zwartkop in een berk. 

20:10 13-04-2016 

Rob Compaijen 

Vanmiddag bij de Kleine Woldweg genoten van heel veel vogels. Onder andere: 5 zomertalingen, 2 lepelaars, 1 zwarte ruiter, 1 

groenpootruiter, 1 hoempende roerdomp en 1 overvliegende raaf. 

17:12 13-04-2016 

Wim van den Bergh 

Vandaag controle van 7 nesten van Raven in de regio Epe_heerde: Van de 7 nog 5 in de race. 

Verder diverse zingende Bonte Vliegenvangers in het Gortelse bos.Groene Specht Welna Noord-zijde .Kleine bonte specht 

DEllen (Zuidweg).In Heerde Horsthoek poepspetters van Kerkuil bij vermoedelijke nestkast. 

Verder opvallend veel zingende Vuurgoudhanen (vanaf 3 April) >. Vandaag o.a 1 bij Eperholt Zuidweg en 1 op de Polberg 

Wapenveld. 

17:06 13-04-2016 

Chris en Ada Herzog 

Zojuist om 17.00 uur een Gierzwaluw cirkelend voor een onweersbui. Stadsweiden Harderwijk 

15:57 12-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij het Nijkerkernauw een groepje van 7 Geoorde futen en 2 Kuifduikers, één van de Kuifduikers zat al behoorlijk in 

z'n zomerkleedje. Bij het Stoomgemaal een zingende Sprinkhaanzanger. 

21:34 11-04-2016 

Wouter van Heusden 

Vanochtend op weg naar het station Harderwijk mijn eerste Braamsluiper. 

19:59 11-04-2016 

Ada en Chris Herzog 

Wel wat laat, maar zaterdag 9-4 om 18.00 uur vloog er een eenzame Kraanvogel richting NO over ons huis, Stadsweiden, 

Harderwijk. 

18:42 11-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een vrij rustige trektelling met Martin en Benno. De telling leverde o.a. 2 Zwarte sterns, 1 Visarend, enkele 

tientallen Dwergmeeuwen, 15 Regenwulpen, 19 Gele kwikstaarten en een Geelgors op. Na de trektelling met Benno naar het 

Rietland gegaan. Hier hoorden we kort een Snor zingen. Vanaf het Rietland zagen we ook nog 5 Geoorde futen, 6 Zomertalingen 

en een Nonnetje op. Ook vloog er een Reuzenstern naar zuid. Hierna ben ik ook nog kort naar het plasdras bij de Kleine woldweg 
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gegaan, hier vond ik 5 Zomertalingen. 

Bij het gehuchtje Tongeren hoorde ik twee keer kort een Middelste bonte specht roepen. Na een aantal minuten kwam ie 

aangevlogen en landde in een boom vlakbij me. Hier bleef ie lang inzitten om rustig te gaan foerageren. 

16:57 10-04-2016 

Johan hettema 

Gisteravond rond 19 uur Spijkerwegje ,Nunspeet ; een lange tijd kunnen genieten van een bruine kiekendief, fem. die over de 

weilanden vloog. 

15:53 10-04-2016 

Benno van den Hoek 

Zojuist 3 thermiekende Zeearenden recht boven het huis (Schokkerstraat Elburg)! Eerst een 4e kj en een (vermoedelijk) 2e kj 

in beeld en daar nog verder boven een zuiver adulte vogel, die lastig gevallen werd door een Buizerd. Na een minuut of vijf 

dreven de vogels verder zuidwaarts af. 

16:47 09-04-2016 

Jan Janssen 

Aangestoken door de enthousiaste berichten hier ben ik vanmiddag op weg naar een afspraak in Kampen toch maar eens langs de 

Kleine Woldweg gereden. Geen spijt van, prachtig gebied met grote vogelrijkdom. Heel veel grutto's, en daarnaast kemphanen, 

tureluurs, wulp, opvallend veel krakeenden, smienten, bergeenden, slobeenden, kuifeenden, zomer- en wintertaling, scholeksters, 

kieviten en nog een aalscholver. 

14:52 09-04-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Dimitri (en enkele uren Jacob Spronk) opnieuw een trektelling gedaan vanaf de Zomerdijk, t.h.v. Abberteiland. 

Bij erg gunstige wind een wat tegenvallende trek. Met name de kleine vogels lieten het afweten, of (beter gezegd) trokken zeer 

hoog over. Slechts een handjevol Boeren- en Oeverzwaluwen en nauwelijks Graspiepers of ander klein spul. Toch enkele leuke 

(jaar-)soorten, waaronder onze eerste Visdiefjes en een erg vroege Braamsluiper(kort tp zingend). Verder 7 Krooneenden, 3 

Brilduikers, 22 (trekkende) Blauwe reigers, 2 Bruine kieken (+ paartje tp), 1 vrouw Blauwe kiek, 2 Haviken, 11 Buizerds, 5 

Kemphanen, 6 Dwergmeeuwen, maar liefst 142 Holenduiven (waarvan ca. 125 in 1 groep!), 2 Boom- en 2 Veldleeuweriken en 1 

vrouw Roodborsttapuit (kort tp). Ter plaatse o.a. zingende Rietzangers, Blauwborsten, 1 Snor, 2 Waterrallen en een hoempende 

Roerdomp vanuit de Riethaere (POW). Dus toch een welbestede ochtend.(voor alle resultaten zie Trektellen.nl) 

22:03 08-04-2016 

Gerard van Dijk 

En nog een steenuil om ca 20.40 h: 

op het dak van de schuur van Beulekamperweg (gem. Nijkerk) 15-17, dat is tussen de kruising met de Deuverdense weg en die 

met het Nieuwe Beekpad 

21:50 08-04-2016 

Gerard van Dijk 

Vanavond om 20.30 uur een steenuil op de nok van de stal van Donkere steeg 12-14, pal boven de nestkast (van PROSON m.i.) en 

hoogst waarschijnlijk een tweede naast de kast (echter al erg donker onder de luifel). 

 

Ca 10 minuten later bij Beulekamperweg 8, waar onlangs overdag weer een steenuil op het dak van de vervallen boerderij zat, nu 

geen steenuil te zien. 

19:03 08-04-2016 

Benno van den Hoek 

Langs de Kleine Woldweg (POW) was het vanmiddag weer volop genieten. Grote groepen Grutto's en Kemphanen zaten dichtbij 

de weg. Tussen de vele Grutto's (300+) tenminste 35 IJslandse (maar zeer waarschijnlijk achterin het gebied meer ex.), min. 

60 Kemphanen, 4 Zomertalingen (3M+1V), Dodaars, 1 Regenwulp, Gele kwikstaart en een hoempende Roerdomp vanuit het 

rietland. Langs de Groote Woldweg, nabij de eendenkooi, eveneens min. 60 Kemphanen, maar ook hier niet alles afgezocht 

tussen de vegetatie. 

Langs de Zomerdijk mijn eerste Rietzanger, ter hoogte van Abberteiland. In het Rietveld een zingende Snor en nabij de 

Elburgerbrug min. 10 foeragerende Dwergmeeuwen. 

12:32 08-04-2016 

Gerard van Dijk 

Vanmorgen 8/4/2016 twee steenuilen onder de overhangende rand van de nok van een golfplatendak van een schuur op het punt 

waar Spochthoornse weg, Deuverdense weg en Kokkeveld samenkomen (gem. Nijkerk, bij grens Putten) . Na het verdwijnen van 

de broedplaats van Deuverdense weg 4 (Putten) door verbouwing tot een burgermanshuis, twee huizen verder, is de soort hier 

dus gelukkig weer terug. Op korte afstand zitten dan nog territoria aan de Donkere steeg (gem. Putten) en de Beulekamper weg 

(Nijkerkse deel). 

21:34 07-04-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag in Nijkerk een ooievaar en mijn eerste boerenzwaluw. Vanavond trokken er groepjes boerenzwaluwen langs over mijn 

huis en het Wolderwijd. Verder nog 2 buizerds boven mijn huis en 3 kleine mantelmeeuwen op het Wolderwijd. 

20:30 06-04-2016 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij de Lorentzhaven, bij het huisje van de hengelsportvereniging ongeveer 20 Oeverzwaluwen. In de oever zaten ook 

alweer meerdere nesten. 

Bij het veld van Lorentz 3, 1 man Tapuit en een paartje Kleine plevieren. 

13:30 06-04-2016 

wim van den bergh 

Gisteravond op de Renderklippen:1 man Beflijster 1 gevonden nest Ransuil.Verder 1 roepende Raaf en op de terugweg 1 

baltsende Houtsnip en een roepende Bosuil vanuit de verte. 

18:34 05-04-2016 

Wolbert Hermus 
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Vanmiddag bij Hulshorsterzand 2 man Beflijster en 3 zingende Boompiepers. 

21:26 04-04-2016 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag Harderbos 3 krooneenden ( 2 man / 1 vrouw), ijsvogel en mijn eerste fitis. Vanmiddag 1 ijsvogel in de vijver bij 

de Voorste Wei in Harderwijk en vanavond mijn eerste tuinfluiter bij de Natuurtuin. 

18:02 04-04-2016 

Theo den Hertog 

Gisteren aan de Kleine Woldweg: mannetje Zomertaling 

21:53 03-04-2016 

Harm Werners 

Lachende groene specht landgoed Stormbroek (Putten) en 'mijn' eerste fitis vm vuilnisbelt Harderwijkerbos. 

20:50 03-04-2016 

HENK . Puttenstein . 

Van middag S.B.B. (reservaat )zomerdijk Oosterwolde 1 zeearend aan een slootkant een uur te zien . later opvliegend richting 

Lelystad . 

18:00 03-04-2016 

Benno van den Hoek 

Rond 15.45 uur mijn eerste Huiszwaluw overvliegend (Schokkerstraat Elburg). 

17:58 03-04-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Dimitri een trektelling gedaan vanaf de telpost Zomerdijk, Drontermeer (telpost Birdwatch). 

Echt een leuke ochtend met tenminste 43 trekvogelsoorten en erg leuke krenten. Toppers waren maar liefst 6 Purperreigers 

(1+4+1) recht over de telpost, 2 Smellekens, 1 Visarend, 1 ad. Zeearend, 6 Bruine kieken, 1 Blauwe kiek (m), 2 Havik en min. 30 

Buizerds (vnl. over bosrand wegtrekkend). Verder ook zo'n 30 Boertjes, 1 Oeverzwaluw, 10 Regenwulpen, 1e Dwergmeeuw, 3e kj 

Pontische meeuw,1e Kleine plevier, 2 Kluut en 2 Gele kwikken. Ter plaatse o.a. IJsvogel, Waterral, Fitis en 2 luidzingende 

Blauwborsten. Erg leuke tp-soort was een grote vleermuis (ws Laatvlieger) die geruime tijd langs de bosrand vloog. Opgestoten 

uit z'n slaapverblijf? 

 

Bij plasdras langs Kleine Woldweg (POW) o.a. 2 man Zomertaling, >300 Grutto's met daartussen IJslandse, veel Kemphanen, 

(dezelfde?) Kleine plevier, vrouw Blauwe kiek en even later boven Oosterwolde mogelijk dezelfde Zeearend. T.h.v. rietveld 

Elburg 2 overvliegende Zwartkopmeeuwen. 

18:34 02-04-2016 

Gert-Jan Cromwijk 

Kijkscherm Elburg: baardmannen, wintertalingen, blauwborst, ijsvogel, fitis en tjiftjaf. Polder achter Doornspijk 

(Achterwegje): prachtige Visarend, etend van een gevangen vis. Tot dichtbij kunnen benaderen, mooie foto's, daarna vloog hij 

naar een ander weiland en vervolgens schroefde hij hoog op. Schitterend! 

16:15 02-04-2016 

Frans Deuring 

Vanmorgen met vijf personen de eerste inventarisatieronde Veluwemeerkust gedaan. In totaal 36 soorten geteld. Toppics. Een 

overvliegende Visarend met vis, twee tureluurs overvliegend en een paartje in een weiland, watersnip, glanskop en een paartje 

buizerd bij een horst. 

10:21 02-04-2016 

Dik Bos 

De eerste fitis in achtertuin (Harderwijk). 

20:45 01-04-2016 

Roel P--Jan N. 

Voor we de Ansers hebben verdeeld eerst Kleine Woldweg aangedaan bij het plas-dras gebied: 

Zomer- en Wintertalingen, Slobeenden, Bergeenden, Krakeenden, Pijlstaarten, Grutto's, Wulpen, Meerkoeten, Tureluurs, 

Scholeksters, Kieviten, Raaf, Grote zilverreiger, Smienten, Kemphanen, Oeverzwaluw, Roerdomp, Witte kwikstaart, Spreeuwen, 

Buizerd. 

15:59 30-03-2016 

Jan Nijendijk 

Ermelose heide bij de schaapskooi: 3 boerenzwaluwen 

14:42 30-03-2016 

roel pannekoek 

Heden 12.45 uur: mijn 1e Fitis dit jaar in de achtertuin. 

20:57 29-03-2016 

G J van Dijk 

Helemaal mee eens Henk, ik heb er ook van genoten....Er zaten ook een paar zomertalingen ...voor mij de eerste.... Maar treurig 

wordt je als je 100 meter verder rijd.... daar zit niks.... waar je vroeger kievitseieren ging zoeken...zie je geen kievit meer....geen 

grutto....geen tureluur....alleen kort mooi gelijk geschoten gras.... snif....snif.... 

09:10 29-03-2016 

HENK . Puttenstein . 

Gister avond PLAS DRAS .kleine woldweg heel veel water vogels van alles wat , naar schatting meer dan 2000 stuks : nog nooit 

zoveel gezin . een zeldzaam mooi gezicht . 

12:12 28-03-2016 

Gerard van Dijk 

Vanmorgen een lachende groene specht in het loofbosje van boerderij Groot Hennekeler aan de Bloemendaalse weg bij Nijkerk 

(tegenover Bad Bloemendaal). Onlangs ook een lachende groene specht gehoord aan de noordkant van het spoor: landgoed 

Salentein. Ook op Oldenaller in eerdere jaren op verschillende plaatsen groene spechten. Het lijkt er op dat je ze tegenwoordig 
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meer vindt in de vochtige randen van de Veluwe dan in het 'Veluws natuurgebied'. 

Vanmorgen een tiftjaf in een groenzone in de bebouwde kom van Nijkerk 

16:18 27-03-2016 

Bennie van den Brink 

Vanmorgen zwom in de sloot achter ons huis in Noordeinde een moeder wilde eend met 7 kleine kuikentjes. Uitgekomen 

paaseitjes dus. Ze is een maand geleden dan al begonnen met de leg. 

11:50 27-03-2016 

Jenneke Kamphuis 

Gisteren (zaterdag) 4 boerenzwaluwen aan de Assendorperstraat Heerde 

16:33 26-03-2016 

bennie van den brink 

Vanmiddag twee kwebbelende boerenzwaluwen boven ons huis in Noordeinde. Een leuke voorjaarsgroet. 

13:52 26-03-2016 

Michiel de Vries 

Vanochtend Cyriasische veld 1 zingende boomleeuwerik, 2 mannetjes roodborsttapuiten aan beide kanten van het fietspad 1. 

Verder 1 buizerd achtervolgt en belaagd door 2 zwarte kraaien. 

10:41 26-03-2016 

Jan Nijendijk 

8.00u. Vogelwaard zingende Tjif Tjaf 

16:27 25-03-2016 

Wolbert Hermus 

Afgelopen woensdag bij het plasdras geweest aan de Grote Woldweg (ook al benoemd door Henk Puttestein). Hier had ik 275 

Grutto's, waaronder enkele IJslandse. Verder ook zeker 80 Kemphanen, 25 Tureluurs, 4 Zwarte ruiters, 7 Bontbekplevieren en 

40 Bonte strandlopers. Ook waren er ook vele Watersnippen, Wintertalingen en Smienten. 

Dus inderdaad een vogeleldorado, waar we hopelijk dit voorjaar met z'n allen naar een zeldzame verdwaalde soort staan te 

kijken ;). 

15:56 25-03-2016 

Martin Jansen 

Zojuist na de regen 23 Kraanvogels overvliegend richting NO bij de Korte Waarden. Daar ook mijn eerste 2 Boerenzwaluwen. 

De afgelopen week tijdens trektellingen (korte Waarden) enorme groepen Kokmeeuwen richting NO. Topdag was dinsdag met 

maar liefst 9300 exemplaren. Ook andere soorten vlogen goed, o.a. Smient met een dagtotaal van 920 op maandag, 1280 op 

dinsdag en 400 op woensdag. 

11:21 25-03-2016 

Roel Pannekoek 

Donderdagavond rond 19.00 uur een laag overvliegende solitaire Kraanvogel boven centrum Emst. 

08:12 25-03-2016 

HENK . Puttenstein . 

Van morgen 8 uur weer ( onze ) man blawe kiekendief weer aanwezich .V.G.HENK . 

17:59 24-03-2016 

HENK . Puttenstein . 

Beste vogelaars even een mededeling van uit Oosterwolde in het s.b.b. reservaat aan de Grote Woldweg staat ( PLASDRAS ) 

heel veel vogels te zien . het is een bezoek waard . ( het staat deze maand plasdras . ) v .g . HENK . 

16:48 24-03-2016 

Emmie&Jan Nijendijk 

Elspeetsche heide kant Stakenbergweg: Veldleeuwerik, Buizerd, Boompieper, Klapekster. 

14:42 24-03-2016 

roel pannekoek 

Nieuwe soort voor Harderwijk: Reuzentoekan! 

11:56 24-03-2016 

jan willy van dijk 

deze week steeds plm 30 (grote) lijsters op de schapenweide en in de bosrand van de vuursteenberg, deze winter veelal twee 

aanwezig. 

23:04 21-03-2016 

Harm Werners 

Tijdens excursie KNNV Noordwest-Veluwe zaterdag 19 maart op het landgoed Oldenalleronder andere Appelvinken en een twee 

(m/v) Kleine bonte spechten. 

21:24 21-03-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag de eerste zwartkop van dit jaar. Een vrouwtje deze ging zitten in een struik voor het raam van mijn kantoor in het 

gemeentehuis van Nijkerk. 

21:18 21-03-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden samen met Wolbert, in de namiddag ook nog een uurtje. Totaal aantal vogels 18.925 

waarvan 5.100 Kolgans, 5.050 Kokmeeuw, 27 Grote Zilverreiger, 25 Blauwe Reiger, 1.910 Kievit (hoog aantal vrij laat in maart), 

144 Grutto, 973 Smient. Verder de eerste Kleine Plevier en een Bokje. 

17:52 20-03-2016 

Gerard van Dijk 

Grutto-slaapplaatstelling Eemland-Arkemheen maart 2016: 

De verdeling van de grutto’s was als volgt: 

16/3 Delta Schuitenbeek west (ikzelf) : 1 (door hoog water) 

17/3 Delta S. oost (J. de Jong en T. vd Wolfshaar): 130 
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17/3 Nekkeveldse weg, in hoog peilgebied(ikzelf): ca 400 

18/3 Bunschoten buitendijks ( W. Smeets): 241 

19/3 Eemnesser polders, De Kampen, Eemmeer en De Slaag: 2098 (tot 960 op één plek!) 

(team Natuurmonumenten) 

 

Totaal 2016: 2870 

Totaal 2015: 2554 

 

Het staat mij bij dat er in eerdere jaren rond 3500 grutto’s waren, maar die overzichten kan ik momenteel niet vinden.  

Arkemheen valt nu wat tegen, maar mogelijk hebben we vogels gemist in het hoog peilgebied. 

 

Gerard van Dijk (Nijkerk) 

17:02 20-03-2016 

Jaap Schröder 

Vanmiddag in Plan Roerdomp / Harderbroek: waterral, >30 slobeenden, zeearend staand in laagje water, kluut, wintertalingen. 

15:56 20-03-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend een prachtige trektelling bij de Korte Waarden. In totaal 26.614 vogels, hoogtepuntjes: 

Kolgans 16.506 (in totaal ca. 150 groepen), Kokmeeuw 6.084, Grote Zilverreiger 60, Blauwe Reiger 24, Ooievaar 2, Rode Wouw 

2, Bruine kiekendief 1, Wilde zwaan 4, Kleine zwaan 2, Kievit 1025, Spreeuw 2216. Ter plaatse een Zeearend. 

14:38 20-03-2016 

Henk van der Leest 

Vanmiddag naar de plek gefietst waar ik op 06-03-2016 Zwarte Spechtennest vond. Helaas bleek de beuk waarin het nest zich 

bevond te zijn omgekapt. Samen met nog een aantal beuken en eiken. Via een toevalling passerende boswachter van 

Natuurmonumenten ben ik daar nu mee in contact. Geen leuke waarneming. 

08:54 20-03-2016 

HENK . Puttenstein . 

Halo vogel vrienden van morgen om 8 : 20 uur . een man blauwe kiekendief op 3 meter afstand van het keukenraam een 

bijzondere waarneming . v .g . HENK . 

21:09 19-03-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden voor ruim 6000 vogels. Hoogtepuntjes: 

1 Rode Wouw mooi recht over, 1 Bruine Kiekendief, 67 Grutto's, 15 Grote Zilverreigers, 624 Kokmeeuwen, 2380 Spreeuwen en 

nog 2107 Kolganzen. Ter plaatse 1 Zeearend. 

11:19 19-03-2016 

Gert van Veldhuizen 

Afgelopen donderdag 17 maart op landgoed Oud Groevenbeek 1 Groene specht. 

11:05 18-03-2016 

roel pannekoek 

Wo 16 maart nieuwe tuinsoort: roepende Raaf boven onze woning in centrum H'wijk. 

07:34 18-03-2016 

Wim van den Bergh 

Gisteravond eerste ronde voor Ransuilen op de Renderklippen: geen roepende vogels gehoord wel 1 Ransuil vleugelklappend 

gezien bij een nestplaats van vorig jaar. 

23:18 17-03-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend Kroondomein Paleispark Het Loo een ronde voor maar liefst 10 territoria Middelste Bonte specht (aantal paren + 

aantal losse zingende / roepende vogels). Verder 2 Groene specht en 1 Zwarte specht. 

19:18 17-03-2016 

Theo 

Liep er een tijdje terug een Ooievaar langs de zomerdijk in Elburg die geringd was als nestjong in de buurt van Kampen (1E851). 

Nu loopt er een paartje waarvan de een als nestjong geringd is in Olst (2E148) en de ander op stand is grootgebracht op het 

stadhuis van Gennep (2E275) 

14:06 16-03-2016 

Jan Nijendijk 

1 ooievaar boven de natuurtuin in Stadsweiden 

19:42 15-03-2016 

Theo den Hertog 

net voor de middag een Zeearend boven de A28 ter hoogte van Nijkerk 

19:45 14-03-2016 

Bennie van den Brink 

In de namiddag vandaag zat er op een plas-dras weiland vlak bij Noordeinde een groep van 317 grutto's. Ze stonden ijverig te 

foerageren. Mooi! 

14:38 13-03-2016 

Martin Jansen 

Gisteren Vosbergen Heerde 2 Middelste Bonte spechten en 1 Groene specht. 

Wapenveld Fliphul 1 Middelste Bonte specht en ook hier een Groene specht. 

Bonenburg Heerde 1 Groene specht, Cannenburg Vaassen 2 Groene spechten. 

Vanochtend Kroondomein nabij de Amersfoortse weg 2 Middelste Bonte spechten. 

11:18 11-03-2016 

Wolbert Hermus 
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Gisteren op een klein stukje A28 3 dode uilen zien liggen. Bij de fietsbrug bij Hierden 2 dode Kerkuilen en bij de afslag 

Harderwijk / Ermelo een dode Ransuil. Erg triest aangezicht. 

20:05 10-03-2016 

Jan Nijendijk 

Vanmiddag rondje Putterpolder en Arkemheen gedaan het was voorjaar wat een gekwetter van die vogels, een selectie uit wat ik 

gezien heb: Brand-, Kol-, Grauwe-, en Canadese ganzen, Smienten, Wintertalingen, Krakeenden, Bergeenden, Slobeenden, 

Kuifeenden, Zilver-, Goudplevieren, Wulpen, Kieviten, Tureluurs, Kemphanen, Buizerd en Torenvalk. 

15:56 10-03-2016 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag een rondje op landgoed Oud Groevenbeek gelopen. Ik had gehoopt op een Middelste bonte specht, maar het bleef bij 

meerdere Grote bonte spechten, 1 roepende Zwarte specht en tot slot een Kleine bonte specht. 

10:17 10-03-2016 

Benno van den Hoek 

Door de oostelijke wind was er gisteren een indrukwekkende Kraanvogeltrek boven Nederland. Gedurende de dag trokken vele 

duizenden kranen (soms in groepen van >1000 vogels) over met name het zuidoosten van het land. Gelukkig kreeg onze regio er 

nog net wat sliertjes van mee. Na enkele groepen bij Wilp en Epe had Martin er rond 17:20 uur al 2 over Elburg. Ondanks meer 

dan een uur posten vanachter het zolderraam zag ik niets voorbij komen. Om 21.:40 uur deed ik nog even de achterdeur open en 

zowaar hoorde ik direct enkele luide Kraanvogelkreten. Prachtig! Hoeveel het er precies waren weet ik niet, maar tenminste 

enkele roepende vogels. Vandaag is de kranenpiek duidelijk al voorbij, maar er treken nog wel vogels door, dus blijf alert! 

08:40 10-03-2016 

HENK . Puttenstein . 

Van morgen een Havik voor het raam langs vliegend . 

17:57 09-03-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag langs de Leidijk (POW) een Rode wouw, die mooi laag naar mij toe kwam vliegen. Na een paar rondjes vloog hij 

(eveneens laag) richting IJssel. Twee minuten later kwam hier ook een Slechtvalk over. Langs de Groote Woldweg staan, t.h.v. 

de eendenkooi, de weilanden nu flink onder water. Hier had ik ca. 50 Grutto's, ca. 40 Kemphanen, min. 500 Goudplevieren en 2 

overvliegende Bontbekplevieren. Nabij de Riethaere een jagende vrouw Blauwe kiek. 

16:10 09-03-2016 

Wim van den Bergh 

Tot nu toe 7 Ravenesten gevonden in gemeenten Epe en Heerde. Schietterrein niet geteld. 

Als het weer beter wordt probeer ik nog wat nesten erbij te zoeken in de omgeving van Vierhouten en Elspeet. 

20:09 08-03-2016 

Martin Jansen 

De afgelopen dagen een aantal gebieden afgelopen voor Middelste Bonte specht. Tot nu in totaal 25 territoria vast kunnen 

stellen. Activiteit van de vogels is nog erg laag, te koud, vrijwel geen balts. Vorig jaar werden er 30 territoria gevonden op de 

Noord-Veluwe (noord van A1). 

20:14 07-03-2016 

Jan en Willy van Dij 

zaterdagmorgen acht (grote) lijsters op de schapenweide vuursteenberg, vanmorgen twee op de weide en in een naaldboom een 

exemplaar volop te zingen. 

17:49 07-03-2016 

Wolbert Hermus 

Vanochtend in een weiland nabij Hattem een onvolwassen Kwak. Afgelopen zaterdag vanaf het Oever bij Hulshorst vanwege vlak 

water en helder weer goed zicht over een groot deel van het Veluwemeer, hierdoor maar liefst 235 Brilduikers geteld. 

Hiervandaan ook nog wat Wilde zwanen en Grote zaagbekken. De Brilduikers en Wilde zwanen vertoonden, aangemoedigd door 

het lekker weer, ook wat baltsgedrag. 

Afgelopen vrijdag samen met Paul Klaassen een lange wandeling over Staverden gedaan. Hier vonden we 3 Middelste bonte 

spechten, een ijsvogel en 3 paartjes Mandarijneenden. 

12:20 07-03-2016 

Jan Prins 

Omstreeks 11.30 op industrie terrein Lorentz nabij het Hierdense Haventje een Kleine Zilverreiger 

19:09 06-03-2016 

Theo 

Vanmiddag op Landgoed Staverden een Middelste bonte specht gezien. Langs de wandelroute met de blauwe paaltjes. 

18:13 06-03-2016 

Henk van der Leest 

Vanmiddag hoorde ik vanaf de Postweg tussen de Ermelose heide en Putten een Zwarte Specht roepen. Langs een zijpad zag ik 

eerst 1 ex die zachtjes zat te roffelen op een beuk boven een ogenschijnlijk vers nestgat. Even later zag ik een 2de ex op 

dezelfde boom. Na enige tijd vlogen ze na elkaar naar een boom in de buurt waar ze overgingen tot paring. 

17:30 06-03-2016 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag in het Harderbroek wezen kijken bij de vogelhut. Op weg daarheen vloog een vrouwtje Blauwe kiekendief op uit 

gras. Verder op de plas voor de hut veel soorten eenden ( slob, kuif, tafel en wilde ) Verder nog een wintertaling en nonnetjes. 

Vanmiddag een raaf bij kasteel Oldenaller, Verder veel mauwende buizerds en de eerste witte kwikstaarten. 

15:50 06-03-2016 

D Puttenstein-Bissch 

fietstocht polder ooosterwolde; 2dode knobbelzwanen onder hoogspanningsmasten kleine woldweg, 18 grutto`s in 

plas/drasgebied kl.woldweg, 1 witte kwikstaart bij noordeinde, nog veel ganzen bij oa zomerdijk en 1witbonte gans. 

18:53 03-03-2016 

Chris Spijkerboer 
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Vanmorgen bij het bankje opde zomerdijk twee rondcirkelende juveniele zeearenden. Zeker 10 min. Vanmiddag (met dank aan 

Martin J.) een middelste bonte specht op Schouwenburg. 

17:31 03-03-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag mijn eerste zingende Tjiftjaf van dit jaar, net ten noorden van de Elburgse waterzuivering. Een erg vroege, nog wat 

aarzelende, zanger die ik al enkele jaren op rij als eerste op deze locatie hoor. Verder langs het Kamperdijkje t.h.v. het 

Rietveld 3 Waterpiepers. 

15:25 03-03-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden 45 Kraanvogels richting oost (1 solo, groep van 14 en groep van 30). Verder redelijke 

aantallen Kol- en Brandganzen. 

Later in de ochtend op Landgoed Schouwenburg 1 paartje Middelste Bonte specht. 

Landgoed Tongeren 3 territoria Middelste Bonte specht (1 paar en 2 losse vogels), 1 Groene specht. Landgoed IJsselvliet 1 

Groene specht. 

16:52 02-03-2016 

W & N Janszen 

3dagen achter elkaar in de boom naast ons huis een Mannetje Sperwer 

 

en vandaag een Vuurgoudhaantje en veel Sijsjes 

08:57 29-02-2016 

HENK . Puttenstein . 

Gister middag kleinewoldweg VR. BL. kiekendief en 500 > goudplevieren. 

17:44 28-02-2016 

Bea Dijkstra 

Vanmorgen rond 10 uur, koud en in het zonnetje. IJsvogeltje achter huis vloog boven Twellose Beek; ging op paaltje bij het 

water zitten, en vloog na enkele minuten verder over het water (tegen de stroom in). 

20:10 27-02-2016 

Jan&Emmie Nijendijk 

Rondje Putterpolder en Arkemheen, wat veel kemphanen: Brand-,Kol-,Grauwe-,Canadese ganzen, Bergeenden, Smienten, 

Wintertalingen, Grutto's, Goudplevieren, Kemphanen, Kieviten, Kleine strandlopers 

19:13 27-02-2016 

Wim Smit 

Vanmiddag ,16u, een Zeearend boven het Harderbos , gezien vanaf de Biesenburcht. 

De vogel had een duidelijk witte staart 

18:38 27-02-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag ter hoogte van Abberteiland een Zeearend boven de Drontermeerdijk. Was ver weg, maar was een adulte of 4e kj 

vogel. T.h.v. de Bolsmerksluis een man Havik. In de POW op diverse plaatsen leuke groepen Kieviten en Goudplevieren. Langs de 

Driemerkenweg een hele grote groep Kramsvogels (ca. 250-300 ex.), foeragerend in een weiland. 

23:06 26-02-2016 

Michiel de Vries 

Vanochtend op het station Harderwijk werd mijn aandacht getrokken door een groep van 5 eksters die luid aan het schetteren 

waren naar iets wat op de grond zat. Toen ik goed keek zag ik dat een ekster was gepakt door een sperwer. Zij zat op haar 

prooi en beschermde het met haar vleugels. Dit gebeurde in een bosje op het oude kazerneterrein op een aantal meters van de 

bouwplaats van de nieuwe spoortunnel. 

15:27 25-02-2016 

Theo 

Wijkerwoldweg Elburg, jagend vrouwtje Blauwe kiekendief 

12:43 24-02-2016 

Chris H.&Jan N. 

Wolderwijd ter hoogte van het Rietgorsstrand kwamen ca. 50 kleine zwanen aanvliegen en landen op het Wolderwijd. 

14:08 21-02-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag vanuit huis een roerdomp gezien boven de rietkraag langs het Zeepad ter hoogte van de Urkmeen in Harderwijk. 

Vloog op uit het riet en daalde gelijk weer omdat het niet tegen de wind op kon vliegen. Na 10 minuten weer opgevlogen maar 

dan met wind mee. 

00:19 20-02-2016 

Martin Jansen 

Vrijdagmiddag Hulshorsterzand 2 Klapeksters. 

18:43 19-02-2016 

Wolbert Hermus 

Afgelopen dinsdag bij de Asselse heide 2 Klapeksters. 

Gisteren bij Staverden een Middelste bonte specht. 

10:26 18-02-2016 

Gerard van Dijk 

Gistermiddag 17/2/2016 op een richel in de ondergelopen uiterwaarden net boven Welsum een kanjer van een zeearend; 

bij wegvliegen: witte staart (ad.) 

19:42 17-02-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag 2 paartjes nonnetjes op de Hoge Dwarsvaart in het Harderbos. Ook vloog een ijsvogel langs ter hoogte van het 

golfresort. 
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18:59 16-02-2016 

Wim Smit 

Vanmiddag in de Polder Arkemheen, langs het Nekkeveld: Grutto 200, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 1, Bonte Strandloper 8.In het 

hele gebied ,inclusief de Putterpolder veel Kemphanen (300?). 

17:23 16-02-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend Landgoed Schouwenburg nabij Elburg een baltsende man Middelste Bonte specht. Dit gebied sinds 2011 jaarlijks 

gecontroleerd, was wel de verwachting dat ze er ooit op zouden duiken. Verder een Groene Specht op Landgoed Zwaluwenburg. 

12:44 15-02-2016 

HENK . Puttenstein . 

Vrijdag een groene specht in Oosterwolde. nu een blauwe kiekendief voor het huis . 

19:34 14-02-2016 

Jan Nijendijk 

Net nog een stuk naar Horst gewandeld en weer kleine zwanen gehoord. De afgelopen week was het stil op het Wolderwijd. 

14:55 09-02-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het Harderbos, bij de Kapteinshut, 5 Toppers aanwezig in een grote groep (2000+) Kuifeenden en 2 naast de hut 

foeragerende Vuurgoudhaantjes. 

12:38 08-02-2016 

HENK . Puttenstein . 

Van daag rond 12 uur een man blauwe kiekendief op 15 meter van het woonkamerraam . HENK . 

21:40 07-02-2016 

Michiel de Vries 

Afgelopen donderdag op de Weiburglaan in Harderwijk twee jagende sperwers achter een grote groep spreeuwen van wel 100 

vogels. Geweldig om te zien. Wel een kwartier naar gekeken. 

Vanochtend een groep van 7 wilde zwanen op het Wolderwijd vanuit huis te zien met de telescoop. Vanmiddag een groep 

kruisbekken van meer dan twintig vogels in een perceel met lariksen op de Haspelberg ( gemeentebos Ermelo). 

20:41 07-02-2016 

Gerard van Dijk 

Wulpenslaapplaatstelling Delta Schuitenbeek-west 4 februari 2016 

Om 17.15 uur al 700 wulpen op de (vnl. nog onder water staande) ondiepten; Om 18.35 uur nog steeds aanwezig, hoewel ze 

voordien regelmatig de lucht in gingen, mogelijk mede door de onrust van vele honderden arriverende en rondvliegende kieviten. 

Ook veel ganzen, eerst westwaarts vliegend maar toen het eenmaal donker was ook boven of op (niet te zien) het nabijgelegen 

water van Delta S. en/of Nuldernauw. 

Spectaculair allemaal. 

Rond 18.30 uur leken de smienten van het Nuldernauw bij de N301 nog steeds niet naar de polder te zijn vertrokken (NB de 

vorige winter zaten wel al veel snienten overdag in de polder in het hoog peil-gebied rond gemaal Hertog Reinout; dat zal nu ook 

wel zo zijn) 

Vandaag 7 februari om ca 18 uur waterpeil extra laag door harde wind maar nog geen wulpen. 

15:48 07-02-2016 

Jan Nijendijk 

Bij de schaapskooi in Ermelo geweest voor de lammetjes leuk dat dartele spul en vlakbij de kooi 1 klapekster, kuifmees, vink, 

kool-, pimpelmees en boomkruiper. 

21:10 06-02-2016 

Roel Pannekoek 

Gistermiddag ( vr 5 feb.) een roepende Raaf en een uitbundig zingende Grote lijster op het Beekhuizerzand. 

13:28 06-02-2016 

Wim Smit 

Gistermiddag 05/02 een Blauwe Kiekendief(m) in het Goor. In de Polder Oosterwolde een Ruigpootbuizerd en een Slechtvalk. 

12:35 06-02-2016 

HENK . Puttenstein . 

Van ochtend 25 kleine zwanen trekkend het oosten 

19:04 05-02-2016 

Henk van der Leest 

Vanmiddag samen met Tjalling van der Meer vanuit de kijkhut in het Harderbroek: Aalscholvers, veel Grauwe Ganzen, enkele 

Brandganzen, 5 Nonnetjes (3 vrouw, 2 man), Slobeenden, Bergeenden, een paar overvliegende Grote Zilverreigers. Veel eenden 

ver van de hut waarvan veel Kuifeenden en ook Tafeleenden. 

Achter de hut in het riet nog een roepende Waterral en laag over het water een Havik. 

18:06 31-01-2016 

Jan Nijendijk 

Vanmiddag in het Strokelbos vloog een groep van ca. 25 kruisbekken op uit een larixperceel. 

Ook veel goudhaantjes gezien. 

11:32 31-01-2016 

Martin Jansen 

Vanochtend trektelling Korte Waarden met 511 Kleine zwaan richting ONO, grootste groep 71 stuks. Verder redelijke aantallen 

Kolgans (950) en Brandgans (440). Ook een groepje erg vroege Kleine Mantelmeeuwen (6). ter plaatse een Roerdomp. 

20:09 30-01-2016 

Martin Jansen 

Afgelopen week op donderdag trektelling bij de Korte Waarden voor o.a. 163 Kleine zwanen richting NO, ca. 1400 Kolganzen en 

1 Zeearend (2 kj). 

Vanmiddag Veluwemeer nog 1760 Kleine zwanen en ca. 400 Wilde zwanen. Voor Kleine zwaan is dat erg veel voor eind januari. 
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Donderdag ook geen ganzen kunnen vinden bij het Veluwemeer (zie bericht Wolbert), vanmiddag waren ze er weer, ca. 3000 

Kollen en ca. 4000 Brantjes. 

16:26 29-01-2016 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij Delta Schuitenbeek een tweetal Grutto's, persoonlijk mijn vroegste ooit in de regio. Verder hier o.a. een jagende 

Havik & Slechtvalk en een hoog overvliegende Ooievaar. 

Hierna ganzen gezocht tussen Nunspeet en Doornspijk, opvallend genoeg maar een paar kleine groepjes Kol- en Grauwe ganzen 

gevonden. 

22:44 25-01-2016 

Wolbert Hermus 

Vandaag een fietstocht gemaakt door de regio. Hierbij enkele hoogtepunten. Bij de Bloemkampen een lachende Groene specht. 

Ter hoogte van Hoophuizen een jagende Havik, laagvliegend over het water. Vanaf de Krommeweg uitgekeken over een grote 

groep Kol- en Brandganzen. Hiertussen zat een Roodhalsgans. Het laatste krentje was een jagend mannetje Blauwe kiekendief 

bij Polsmaten. 

11:36 25-01-2016 

Bennie van den Brink 

Van 14 t/m 24 januari zat er een mannetje zwartkop in onze tuin in Noordeinde. Hij kwam steeds bij de voerplek waarop vet en 

vogelzaad lag. soms voegde hij zich aarzelend tussen de groep van ca. 20 huismussen die daar steeds luidruchtig aanwezig 

waren. Meestal kwam hij eten als de mussen even weg waren. Nu de kou is verdwenen heb ik de zwartkop niet teruggezien. 

Op 14 januari vloog er een witte kwikstaart in de Polder Arkemheen. 

Kennelijk zijn er door het zachte weer enkele exemplaren die proberen te overwinteren in onze regio. 

10:34 25-01-2016 

HENK . Puttenstein . 

Gisteren kleinewoldweg en zomerdijk heel veel ganzen . 

16:50 24-01-2016 

Martin Jansen 

Vanmiddag bij de Oude Zeeweg - Veluwemeer een Kleine Rietgans in een groep Kolganzen. Bij Hoophuizen een Rotgans in een 

enorme groep Kol-, Grauwe- en Brandganzen (10.000+), mogelijk dezelfde vogel die Wim gisteren had bij Doornspijk. 

20:45 23-01-2016 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een rondje gelopen op de Ermelose Heide bij de schaapskooi. Er vlogen twee raven al roepend over en iets verder 

werd een houtsnip opgejaagd uit de hei door twee kraaien. De houtsnip vloog over de heide richting het bos. Erg mooi te zien in 

vlucht. Verder zaten er graspiepers in de buurt van het modelvliegveldje. 

Gisteren een grote gele kwikstaart langs het Zeepad ter hoogte van de ijsbaan. 

16:51 23-01-2016 

Wim Smit 

Vanmiddag veel ganzen tussen de Zuiderzeestr.weg en het Veluwemeer. Langs de Veldweg zat tussen de Grauwe-Kol- en 

Branganzen een Rotgans. Ook in het hele gebied veel buizerden. Bij de Glindweg in Hieren zat een Steenuil lekker in het 

zonnetje 

16:21 23-01-2016 

Jan Janssen 

Vanmiddag moest ik even op en neer naar Lelystad vanuit Harderwijk. Wat me al eerder (en ook vandaag weer) opviel, is dat de 

N302, en dan met name het stuk tussen de Gooise Weg en de A6, een heuse 'buizerdboulevard' is. Om de paar honderd meter 

zit er wel ergens een in een boom of op de speciale buizerdpalen, in totaal zeker zo'n 15-20 exemplaren gezien. 

16:22 20-01-2016 

Jan Nijendijk 

Eén Roerdomp vloog op in de wijk Stadsweiden bij het Rietgorsstrand en verdween in het "Vogeleiland" 

10:31 20-01-2016 

Jan Prins 

Gistermiddag- 19 jan- rond de klok van 12 uur op het Beekhuizerzand nabij het fietspad , in een berkenboom - een Klapekster- . 

18:14 19-01-2016 

Johan Hettema 

Vanmiddag rond 13 uur een groep wulpen in weilanden Achterwegje te Doornspijk, Veluwemeerkuststrook 

23:54 18-01-2016 

Martin Jansen 

Gisteren voor de Sovon watervogeltelling op het Veluwemeer: 

- Kleine zwaan 3386 (enorm hoog aantal voor januari) 

- Wilde zwaan 383 

- Knobbelzwaan 1650 

22:29 18-01-2016 

Jan en Willy van DIJ 

Vanmiddag op het open gebied vuursteenberg twee foerageren (grote) lijsters. 

16:12 18-01-2016 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag wandeling langs zeepad in Harderwijk richting Strand Horst. Naast de soorten die ik hier regelmatig zie zag ik 

ter hoogte van het Rietgorstrand een tjif-tjaf. Verder zag ik bij het eerste strandje van strand Horst twee tureluurs waarvan 

er een wegvloog en de andere heel rustig door bleef gaan met voedsel zoeken. Verder zat hier ook een groepje grote 

zaagbekken dicht bij de kant. 

18:06 12-01-2016 

Jan Nijendijk 
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Rondje Putterpolder en Arkemheen gedaan(v=heel veel):Brandganzen(v), Kolganzen, Grauwe ganzen, Grote zilverreigers, 

Buizerds, Goudplevieren(v), Kieviten, Kemphanen, Wulpen, Smienten(v), Nonnetjes, Grote zaagbekken, en boven de 

Deltaschuitenbeek ter hoogte van de vogel kijkhut, ca. 75 Kleine zwanen in de lucht. 

15:58 12-01-2016 

Wim Janszen 

gisteren avond met hond uitlatenlangs de kleine Mheetweg gezien 4 Ransuilen aan het voedselzoeken om ongeveer 7 uur 

09:02 12-01-2016 

HENK . Puttenstein . 

IN het weekend 63 wulpen en HEELVEEL ganzen in polder oosterwolde gevlucht uit winterse om omstandig heden . 

22:56 11-01-2016 

Bela Verhoef 

Vandaag een 20 putters op de Fokko Kortlanglaan zaadjes 

van de els op pikken. 

18:25 11-01-2016 

Veronique Vermeer 

Gisteren grote groepen kieviten aan de Oosterweg, Oosterwolde (Gld) 

Alweer terug van weg geweest of overwinteraars? Of zijn ze gewoon in de war door het klimaat? 

17:40 10-01-2016 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een mooie Roodhalsgans tussen vele Kolganzen en (kleinere aantallen) Brandganzen in polder Het Goor, tussen Elburg 

en Doornspijk (vogel ontdekt door Diederik Kok). 

09:10 10-01-2016 

theo den hertog 

Tijdens het fotograferen van Ganzen (8-1) aan de Kleine Woldweg (Noordeinde) gingen ze massaal op de wieken. Even later 

landde de onruststoker in het weiland: Slechtvalk. Natuurlijk net te ver om er foto's van te maken. 

13:28 09-01-2016 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen minimaal 1 Barmsijs in Hattemerbroek en een dode Bunzing op de Grote weg Wapenveld thv Rehoboth 

(verkeersslachtoffer) 

18:40 06-01-2016 

Jenneke Kamphuis 

Gisteren een roepende bosuil direct naast het huis (Bakhuisbos Heerde). 

Vanavond wederom een roepende bosuil achter op het terrein en vloog even later pal over mij heen. 

16:09 06-01-2016 

Maarten Snijders 

Vanmorgen een vuurgoudhaan in de coniferen in de tuin. Mooie witte streep te zien. 

 

Evenals vorige winter slapen er ook nu weer elke nacht 2 boomkruipers in de nok van het dak onder de overstek aan de kopse 

noord-west kant van het huis. 

12:05 04-01-2016 

Mark Hoksberg 

Op 26 december tijdens familiebezoek een wandelingetje over het Zeepad langs Stadsweiden, Harderwijk gemaakt. Er waren 

geen Kleine zwanen of grondeleenden aanwezig, alleen Meerkoeten en Knobbelzwanen. Wel vlogen er tot mijn verrassing twee 

Zeearenden laag over het Wolderwijd die landden op de paaltjes in het rustgebied bij de monding van de Weibeek. Geweldig 

gezicht en bijzonder voor mij, want dit is toch het gebied waar ik mijn eerste schreden als vogelaar zette. 
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