
16:25 28-12-2017 

Wouter van Heusden 

Vanochtend boven de heide van de Renderklippen drie Zeearenden vliegend: 2 volwassen en een juveniel. 

15:11 25-12-2017 

Martin Jansen 

Eergisteren in de namiddag een groep van 39 Kraanvogels laag over Elburg. 

Ruim 2 weken geleden (09-12) de jaarlijkse jongentelling Kleine zwaan gedaan. Op het Drontermeer toen slechts 19 Kleine 

zwanen en op het Veluwemeer 1227. Slechts 7 jonge vogels. In NL toen ongeveer 2000 Kleine zwanen aanwezig, wat extreem 

weinig is. Veel vogels zaten toen nog oostelijk van Nederland, met zelfs nog meldingen vanuit de Baltische staten. 

20:02 23-12-2017 

Roel Pannekoek 

Zit het voorjaar in de lucht? Met de voor de tijd van het jaar hoge temperaturen is een van onze buurtmerels 's morgens in alle 

vroegte alvast met zijn voorjaarszang begonnen. 

15:09 21-12-2017 

Jan Nijendijk 

Net een wandeling gemaakt op de Elspeetsche heide zijde Stakenbergweg. Een klapekster in een dode vliegden mooi 

gepositioneerd in de mist + 1 watersnip. 

14:08 20-12-2017 

Wim van den Bergh 

Vandaag een IJsvogel bij het kanaal van Hattem en een Groene specht ten zuiden van het Kloosterbos en Beversporen vlak 

onder het kloosterbos langs het stroompje wat onder het Kloosterbos langsloopt.En een tweetal Dodaarzen in de uiterwaarden 

van de IJssel bij de nieuwe spoorbrug. 

21:02 18-12-2017 

Roel Pannekoek 

Al weer een aantal keren de Grote gele kwik gezien of gehoord die in de binnenstad van Harderwijk overwintert. Vanmorgen op 

het platte dak van een elektriciteitshuisje en aan het eind van de middag op het Dolfinariumterrein. 

17:20 17-12-2017 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag langs de Wijkerwoldweg 2 jagende Blauwe kiekendieven. Bij de Bremerbergdijk in een groepje Kuif- en Tafeleenden 

een mannetje Kleine topper. 

22:03 15-12-2017 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag heb ik mijn maandelijkse ronde tussen Nulde en Horst gemaakt om ganzen en zwanen voor Sovon te tellen. Toen ik 

een gemengde groep van grauwe- en kolganzen net geteld had, ging de hele groep plotseling met veel lawaai de lucht in. Toen ik 

om me heen keek zag ik de oorzaak van de paniek. Een onvolwassen zeearend vloog over het weiland, waar zojuist nog de ganzen 

zaten. Verder zat bij Dasselaar 1 Wilde zwaan. 

21:04 13-12-2017 

Benno van den Hoek 

Zojuist (20:40u) een Velduil langs de Wijkerwoldweg bij Elburg. De vogel vloog door de lichtbundel van de koplampen en streek 

verderop in de berm neer. Liet zich daar even mooi bekijken in het licht en vloog toen weer de polder in. 

20:32 12-12-2017 

Kees Janszen 

Houtsnip op het parkeerterrein bij VMI in Epe. Loopt tussen de auto's. 

19:48 09-12-2017 

Henk Puttenstein 

Vandaag man blauwe kiekendief oosterwolde 

15:44 06-12-2017 

Wim Janszen 

Olmenlaan 19 Harderwijk 2Appelvinken 1 op de voerplank en 1 op de Stok 

ook Kuifmees en een Zwarte mees 

Wim Janszen 

16:28 03-12-2017 

Wim en Ard Smit 

In een boom op het grote parkeerterrein in het centrum van Dronten ,tegenover Deen, zaten vanmiddag 10 Ransuilen. Ze zitten 

daar al langer. 

14:05 28-11-2017 

Jan Nijendijk 

Stadsweiden bij het Rietgorsstrand ca. 100 pijlstaarten op het Wolderwijd. 

18:00 27-11-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren in het Veluwemeer t.h.v. Lorentz 2 Roodhalsfuten en een IJsduiker. 

De IJsduiker is vandaag ook weer gezien in dezelfde omgeving. 

11:24 27-11-2017 

Kees Bette 

Groene Specht komt regelmatig in onze woonwijk, omgeving Berkstraat 't Harde. 

20:14 26-11-2017 

Lucas Wijnands 

Gisteren langs de Kleine Woldweg (Polder Oosterwolde) een Velduil! Vogel liet zich prachtig dichtbij zien en vloog op uit het 

grasland. 

11:44 18-11-2017 

Henk Puttenstein 
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Van morgen een man Blauwe kiekendief 

21:04 17-11-2017 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen met fraai weer een tochtje naar de vogelakker aan de Vogelweg in de polder. 

Na een uur geduldig wachten een fraaie fly by van de 1e jaars Steppekiekendief. 

Verder Torenvalk, biddende Buizerd en Slechtvalk. 

Bij het zendstation grote groep van 100-en Houtduiven. 

16:00 17-11-2017 

Bennie van den Brink 

Vanmorgen bij de nieuwe vogelkijkhut aan de Zomerdijk bij Elburg: 1 juveniele boerenzwaluw foeragerend. 

18:42 15-11-2017 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag een Vuurgoudhaan in de Esdoorn in mijn voortuin. 

17:01 12-11-2017 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag in de Polder Oosterwolde, vanaf de Groote woldweg, een Roodhalsgans gevonden in een groep Kolganzen. 

10:25 11-11-2017 

Dik Bos 

Zojuist in het parkbosje aan de Veldkamp in Harderwijk, dus midden in een woonwijk, een zwarte specht. Nog niet eerder 

gezien of gehoord in de 12 jaar dat ik hier woon. En dit is in de buurt van het stuk bos dat Harderwijk wil verkopen aan van der 

Valk. Het bewuste stuk dat ivm de zwarte specht (nog) niet aan de natuur mag worden onttrokken door de inspanningen van onze 

vereniging. 

16:47 07-11-2017 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag in hartje Oosterwolde genoten van 7 Ransuilen in hun slaapboom. Hierna bij de Driemerkenweg 3 jagende Blauwe 

kiekendieven (2 man, 1 vrouw) en zeker 40 Grote zilverreigers. 

Gisteren tijdens een wandeling over Landgoed Welna 2 opvliegende Houtsnippen en 2 overvliegende Grote kruisbekken. 

En een wat verlate waarneming: op 1 november bij Harderbroek een man Witoogeend gevonden tussen de ruim 10.00 aanwezige 

Kuif- en Tafeleenden. 

Voor opname en spectogram van de Grote kruisbekken zie: https://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/waarneming/view/145702020 

10:37 07-11-2017 

roel pannekoek 

Afgelopen vrijdag en zaterdag een in alle opzichten succesvolle kraanvogelexcursie genoten in de Diepholzermoor Niederung t.n. 

van Osnabrück. Meteen na aankomst vrijdagmorgen een adembenemende film voor onze ogen toen een Zeearend honderden 

Kranen en duizenden ganzen opjoeg en alles over onze groep heen vloog. De Zeearend attaqueert vervolgens een Buizerd waarna 

zich een vechtpartij op de grond afspeelt. Voor zover waar te nemen overleeft de Buizerd de schermutseling. 

's Avonds bij het invliegen van de Kraanvogels op de slaapplaats in het Rhedener Moor plm. 4500 exemplaren geteld. 

Zaterdag aan het einde van de middag tienduizenden Kol-, Grauwe en rietganzen over ons heen agv een overvliegende helicopter 

boven de weilanden zuidelijk van de Dümmersee. 

Andere waarnemingen: Klapeksters en Blauwe kiekendieven. 

18:40 04-11-2017 

Wim en Ard Smit 

Vanmorgen langs de Vogelweg (tussen Dodaarsweg en de Wulpweg) prachtig de juveniele Steppenkiekendief gezien. De vogel zit 

er al een week en vliegt meestal over een aangelegde bloemenakker. In dezelfde omgeving de afgelopen dagen een Blauwe 

Kiekendief m en vr. 

Smelleken, diverse Torenvalken en Buizerden. 

17:55 03-11-2017 

Kees Bette. 

Afgelopen week twee blauwe kiekendieven aan de wijkerwoldweg. 

09:01 03-11-2017 

Kees Bette 

Tongerense heide 1 klapekster en een grote groep kuifmeesjes. 

14:26 30-10-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Elspeetsche heide een Klapekster en een groep van 16 Raven. Verder opvallend veel trek van Veldleeuwerik, 

Kramsvogel en Grauwe ganzen. 

13:46 19-10-2017 

janwillyvandijk 

dinsdagmorgen l.l. rondvliegende ratelende zwarte specht mooi om te horen en ook gezien 

18:26 14-10-2017 

Wim van den Bergh 

Als je bij de migration counts van Falsterbo kijkt dan komen daar heel veel Grote Kruisbekken over dus er staat ons misschien 

nog wel meer te wachten hier in Nederland.Wellicht een zeer grote invasie !! 

17:51 13-10-2017 

Theo den Hertog 

Vanmorgen op de Wezepsche heide Grote kruisbekken gezien. Eén die zich mooi in de top van een boom lieten bekijken. 

Daarnaast nog een keer een groep van 8 opvliegend / overvliegend 

21:10 11-10-2017 

Wolbert Hermus 

Ik ben vandaag aan het eind van de ochtend/begin van de middag een tijdje bij de Wezepsche heide geweest. In totaal heb 

ikzelf met behulp van m'n telescoop 8 Grote kruisbekken kunnen vinden. Er vlogen nog meer kruisbekken in dezelfde groep, 

mailto:rgpannekoek@gmail.com
mailto:zwaluwbrink@hotmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:Postvoordik@gmail.com
mailto:whermus@live.nl
mailto:r.pannekoek@caiway.nl
mailto:whermus@live.nl
mailto:janwillyvan%20dijk@kpnmail.nl
mailto:theo.denhertog@hetnet.nl
mailto:whermus@live.nl


maar helaas niet alles kunnen zien. Vanochtend nog een tijd bij Landgoed Welna gelopen; hier een Groene specht en 2 Raven 

gezien. Opvallend genoeg geen enkele Kruisbek gehoord of gezien. 

17:41 11-10-2017 

Benno van den Hoek 

Wim: even ter aanvulling en niet zozeer ter correctie op je bericht. Het gaat daar inderdaad om een groep van ca. 17 

Kruisbekken, die steeds op vaste locaties in het gebied terugkomen. Het is alleen niet vastgesteld dat het allemaal Grote 

kruisbekken zijn. Eigenlijk is dit alleen te bepalen op basis van goede foto's en geluidsopnamen, het liefst omgezet in 

sonogrammen. Waarneming.nl keurt ook alleen die waarnemingen goed (voor wie daar invoert). Zie voor een overzicht daarvan op 

(met groene vinkjes in voorlaatste kolom): 

 

vbwnoordveluwe.waarneming.nl 

 

Op basis van foto's/geluiden gaat het met zekerheid om 2-8 Grote, maar het is inderdaad heel goed mogelijk dat er meer 

(tussen) zitten, ook elders in de regio! 

12:26 11-10-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen naar de Wezepsche heide voor de Grote Kruisbekken waar een aantal vogelaars aanwezig waren. De Grote 

Kruisbekken bleken in een bepaald vak te zitten en vlogen om de zoveel tijd op om ergens vermoedelijk water te gaan drinken. 

Jos Gorissen meldde er 17 en dat is ook waarschijnlijk ongeveer het maximaal aanwezige aantal.Goep van minimaal 17 ex vloog op 

een gegeven moment weg met duidelijk lager geluid als van gewone Kruisbek. In het gebied waren ook gewone Kruisbekken 

aanwezig.Vermoedelijk is deze soort ook wel op andere plekken aanwezig op de NO-Veluwe zoals Welna en Kroondomein. 

17:42 09-10-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend vanuit de tuin een aantal uur getrekteld. Vink was de echte koploper met 2330 exemplaren. Verder ook nog o.a. 186 

Zanglijsters, 51 Kruisbekken, 3 Geelgorzen en 20 Boerenzwaluwen. 

Vanmiddag bij de Wezepsche heide geweest. Hier was vanochtend een groep van 21 Grote kruisbekken gemeld (deze soort is de 

afgelopen dagen weer massaal Nederland in gekomen). Vanmiddag zelf ook zeker 1 Grote kruisbek gezien, maar mogelijk wel 

meer. 

09:57 05-10-2017 

Henk Puttenstein 

Gisteren een bonte kraai kleine woldweg had een gevecht met een buizerd . 

23:40 04-10-2017 

Dik Bos 

Beetje late melding. 1oktober de slangenarend kort op grote afstand gezien op de Asselse Heide. Maar ook prachtig heel goed 

een man steppekiek vrij jagend kunnen bewonderen. 

17:58 01-10-2017 

Jan&Emmie Nijendijk 

Vanmiddag een wandeling gemaakt over de Oostermheenweg naar de monding van de Hierdense beek. Veel Grauwe ganzen, 

Kokmeeuwen, grote groep Futen, 4 Buizerds,Torenvalk, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholvers, Kuifeenden en plotseling 

ging alles op de wieken en er kwam een onvolwassen Zeearend langs de rietkraag scheren richting Harderwijk. Een mooi 

spektakel. 

16:56 01-10-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een tijdje langs de Bremerbergdijk gevogeld. Hier vrij veel Zwartkoppen, tjiftjaffen en pimpelmezen in de 

struiken. Het hoogtepunt was een Zwarte wouw die hoogte aan het winnen was en langzamerhand richting het zuiden vloog. 

Gisterochtend tijdens het trektellen bij de Korte waarden een Smelleken naar zuid. 

20:07 30-09-2017 

Benno van den Hoek 

Vandaag hebben we weer deelgenomen aan de jaarlijks (internationale) Euro Birdwatch. We deden dit opnieuw vanaf de telpost 

aan de Zomerdijk, langs het Drontermeer. Tussen 7.30 en 13.00 uur telden we hier 69 soorten, waarvan 33 doortrekkers. De 

gehoopte goede doortrek bleef helaas wat uit, maar toch telden we o.a. 228 Boerenzwaluwen, 128 Graspiepers, 3 Boompiepers, 1 

Barmsijs, 4 Bruine kieken, 1 Casarca, 3 Krooneenden, 25 Grote zilverreigers en maar liefst 298 Kneutjes! De wilgen tegenover 

de telpost bleken helemaal vol met Kneu te zitten, welke uiteindelijk in groepjes van 20-40 vogels hun slaapstek verlieten. 

Verrassend genoeg was het daarmee de op één na meest getelde soort (na de Spreeuw)! 

 

Ter plaatse waren o.a. 2 IJsvogels, enkele Waterrallen, Appelvink, Roodborsttapuit, een late Blauwborst en nog eens 40 Grote 

zilverreigers (polder) aanwezig. Alle deelnemers weer hartelijk dank voor jullie deelname en alle resultaten zijn te vinden op: 

 

Trektellen.nl - telpost Zomerdijk 

20:55 28-09-2017 

Wim van den Bergh 

Vandaag een rij knotwilgen afgelopen in het Lierderbroek onder Zwolle omdat ik hier een uil heb zien vliegen een aantal dagen 

geleden. Binnen 5 minuten zag ik een Kerkuil (!)zitten in een knotwilg tussen de takken.Vogel bleef zitten terwijl ik er ongeveer 

10 meter vandaan was. Vogel verder met rust gelaten.Vanavond met een zaklamp op de Schellerdijk gestaan en hier waren op 2 

plaatsen Steenuilen te horen en er waren minstens 3 uilen aan het jagen in de uiterwaarden ten noorden van Hattem en dit 

waren vermoedelijk (in 1 geval zeker) Kerkuilen. 

14:09 26-09-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij de Asselsche heide de Slangenarend kortstondig kunnen bekijken, vanaf een uitkijkpunt. 

22:16 25-09-2017 

janwillyvandijk 
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vorige week een ratelende zwarte specht op de wezepsche heide, torenvalk op de vuursteenberg en 12 lijsters foeragerend. 

19:34 25-09-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen 2 Raven in een hoogspanningsmast in het WApenvelderbroek afvliegend ri Oost.Deze 2 fourageren regelmatig aan de 

andere kant van de IJssel in de MOlenpolder.In het Wapenvelderbroek was ook een Rode wouw aanwezig.Gisteren een 

overtrekkende Grote gele kwikstaart ri ZW bij het Mussennest in Wapenveld . En trouwens ongeveer 2 weken geleden een 

Velduil in de Molenpolder van Zwolle. 

01:03 23-09-2017 

Rein 

Ja, ik ben jaloers op trektijd in Nederland. 

Omdat ik ook op trek ben, zie zowaar weer twee verschillende soorten kolibries in Bolivia. 

22:01 21-09-2017 

Jan&Emmie Nijendijk 

Ermelose heide: torenvalk, roodborsttapuiten, buizerd, graspiepers en een boomvalk. 

23:42 15-09-2017 

Roel Pannekoek 

Vanavond een groepje van een stuk of 10 Bonte strandlopers laag over de hei in het Kroondomein bij Uddel. Een bizarre 

waarneming. 

21:16 15-09-2017 

Lubbert Franken 

Vanavond polsmaten 1 Casarca, 3 lepelaars en 5 zilverreigers op de slaapplaats, voor de hut een IJsvogel. 

23:26 13-09-2017 

Dik Bos 

Vanavond rond 8 uur de Ross gans bij de Kleine Woldweg niet meer gezien. Wel 10 Bruine kieken, 8 Buizerds en 2 Torenvalken. 

12:31 13-09-2017 

Jan&Emmie Nijendijk 

In de Natuurtuin Stadsweiden: ca. 50 putters, volwassenen en juvenielen, foeragerend op de zaden van de wilde bloementuin en 

een groep staartmezen. 

17:10 12-09-2017 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij de gisteren ontdekte Ross' gans geweest, deze zit langs de Kleine woldweg in de POW. Verder hier ook nog 2 

overvliegende Purperreigers en in totaal zeker 7 Bruine kiekendieven. 

21:45 11-09-2017 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag reuzenstern bij Bad Hoophuizen, afgelopen zaterdag boomvalk aan Nieuweweg Doornspijk. 

13:21 11-09-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen bij de Zwarte kolk een IJsvogel en een Grote gele kwikstaart en bij het Wapenvelderbroek een Raaf ri Oost 

.Vanmiddag bij de Molenpolder onder Zwolle een Visarend naar zuid en hier kortstondig een Hermelijn gezien bij de Gravenweg. 

De vorige zag ik ongeveer 20 jaar geleden en dat was bij Hasselt.Over het algemeen zie ik dus wel af en toe Wezels maar ook 

niet zo vaak natuurlijk. 

17:27 10-09-2017 

janwilly van dijk 

N.B nieuwste tuinvogel op de mezenhof boomvalk op het dak van de achterburen!! 

18:50 09-09-2017 

Dik Bos 

Vanmiddag een prachtige visarend met prooi boven de grote plas van de Harderbroek. 

22:16 03-09-2017 

Roel Pannekoek 

Vanmiddag eenmaal de roep van een Cettizanger in het tweede moerasbosje voorbij het Hertog Reinoutgemaal in polder 

Arkemheen. 

17:30 03-09-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een Visarend en even later een Slechtvalk over m'n huis, in 't Harde. 

Vanmiddag bij de Kleine woldweg een Purperreiger ter plaatse in een weiland. 

16:46 03-09-2017 

Lubbert Franken 

Vanmiddag tijdens een wandeling in het zandenbos bij Nunspeet twee keer een overvliegende krronkende Raaf 

11:32 03-09-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen was een Visarend aanwezig bij de Wiessenbergskolk in Hattem. 

17:32 01-09-2017 

Roel Pannekoek 

Vanmiddag rond eenen 19 thermiekende Ooievaars boven het centrum van Harderwijk. 

13:19 01-09-2017 

Wim van den Bergh 

Gisteravond aan de rand van het dorpje Zalk gestaan op de dijk tot 21:30:Hier waren op minimaal 3 plekken Steenuilen aan het 

roepen.Vanaf hier waren de Kwakken van de Vreugderijkerwaard van gisteravond niet te horen. 

11:36 31-08-2017 

Lubbert Franken 

Om half twaalf op 't Hul Nunspeet 2 overvliegende Raven richting noord 
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23:13 28-08-2017 

B.Verhoef 

Zaterdag in Doornspijk in een weiland ,naar schatting 150 putters 

een hele zwerm. 

18:19 28-08-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen een Visarend over de Schellerwaarden richting Hattem en vanmiddag weer een Visarend in de uiterwaarden van 

Windesheim.In de Molenpolder en langs de Gravenweg alweer 29 Grote zilverreigers aanwezig in totaal.  

11:52 24-08-2017 

Martin Jansen 

Vanochtend een Morinelplevier over richting zuidoost (2x roepend), vanaf de volkstuin bij de Korte Waarden / Brede Gang. 

Gisteravond in de schemering, zelfde locatie, een overvliegende onvolwassen Kwak richting Veluwemeer (west). 

17:16 23-08-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een uurtje geteld bij de Korte waarden. Dit leverde o.a. 1 Visarend en 25 Gierzwaluwen op. Hierna bij het 

Drontermeer een Visarend richting het Greppelveld zien vliegen. In de Pow, vanaf de Wijkerwoldweg veel roofvogels ter plaatse 

bij een gemaaid grasveld; 7 buizerds, 3 bruine kieken, 5 torenvalken, 3 boomvalken. In de lucht ook de nodige rovers; een bel 

van 12 buizerds en een Visarend die met een prooi richting N.O. vloog. Vanaf de Driemerkenweg 3 Visarenden ter plaatse gezien 

in de elektriciteitsmasten, waaronder 2 bij elkaar met een vis. Hier waren ook nog 3 Bruine kieken en 8 Tapuiten. 

16:28 23-08-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag rond 14:15 ZW overvliegende Visarend over WApenvelderbroek. 

13:10 21-08-2017 

Martin Jansen 

Ook boven Elburg tot heden nog dagelijks enkele Gierzwaluwen. Van wie zijn die? 

11:13 21-08-2017 

Roel Pannekoek 

Op dit moment 4 Gierzwaluwen (van Jaap?) rondjes trekkend boven de wijk (rand binnenstad) 

21:02 20-08-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen 2 Visarenden Bij de Vreugderijkerwaard en een tweetal Gierzwaluwen hier nog aanwezig.Vanavond slaaptrek van 15 

Ooievaars naar restanten van de Ijsselcentrale om te slapen hier voor komende nacht. 

15:03 20-08-2017 

Jaap Schröder 

Die Gierzwaluw die buurtgenoot Dik Bos op 7 augustus zag, kon wel eens 'van mij' zijn. Gierzwaluwen leggen normaal rond 20 mei 

hun eerste ei dat rond 10 juni uitkomt. De jongen vliegen normaal rond 20 juli uit. Bij één van mijn camera-nesten mislukte het 

eerste legsel waarna op 25 juni een nieuw legsel volgde. De twee jongen kwamen op 16 juli uit en beide ouders voeren tot op de 

dag van vandaag (20 augustus). Verwachte uitvliegdatum: 26 augustus. Hopelijk wint de zorg voor jongen het van de trekdrang. 

12:46 20-08-2017 

Benno van den Hoek 

Gisteren samen met Wolbert een deel van het nieuwe Reevediep (bypass IJssel) bij Kampen verkend op vogels. Met name in het 

mondingsgebied nabij het Drontermeer (eiland Reeve) zaten vrij veel watervogels, waaronder een groep van 12 Reuzensterns die 

zich mooi lieten bekijken. Verder 2 grote groepen Lepelaars (27+35 ex.), een juveniele Purperreiger, 2 Bontbekplevieren, Bonte 

strandloper, Bosruiter, Oeverloper, Gele kwik, Grote zilverreigers en enkele vroege Tapuiten. 

Bij het Vossemeer, omg. monding IJssel/Ketelmeer, een groep van 15 Reuzensterns en 2 Casarca's. 

20:28 16-08-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen ving Bennie v.d. Brink een Waterrietzanger langs het Veluwemeer bij Elburg. Vlak voor het werk kon ik de vogel nog 

even snel bewonderen, voor deze zijn trektocht langs de randmeren vervolgde. 

14:49 13-08-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag maar liefst 4 Koereigers langs de Kamperdijk bij Elburg. De vogels liepen tussen de schapen op insecten te 

foerageren en lieten zich mooi zien. Op basis van kleed, snavel- en pootkleur betrof het 3 adulte en 1 juveniele vogel. 

13:04 08-08-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Gortelsche berg & Greveld drie Wespendieven, twee Gladde slangen en een Adder. 

22:43 07-08-2017 

Dik Bos 

Vanavond nog 1 gierzwaluw boven wijk de Veldkamp Harderwijk 

10:14 07-08-2017 

Pascal Wink 

Niet zelf gezien maar de moeite waard om te delen: Waterrietzanger, Arkemheen. 

 

link 

21:07 06-08-2017 

Benno van den Hoek 

Mogelijk aangevuld met lokale vogels rond Elburg (vlg. Frank Westerink 8 jongen van 5 paartjes rondom Elburg grootgebracht) 

vlogen hier 21 Ooievaars thermiekend boven de tuin, richting zuidwest. 

19:23 05-08-2017 

Wim Smit 
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Vanmiddag in de Polder Oosterwolde 2 Visarenden op de hoogspanningsmast.Bij de Kleine Woldweg 16 Ooievaars, Bruine 

Kiekendief 1 ad. en 2juv.Watersnip 1, Witgatje 1,Sperwer1, Buizerd 2. 

21:38 04-08-2017 

Dik Bos 

Vanavond een vrouwtje witoogeend in vijver bij de Essenburgh. 

11:23 03-08-2017 

Wim Smit 

Gisteravond vlogen zeker 10 gierzwaluwen boven ons huis aan de Vondellaan H'wijk 

10:46 03-08-2017 

roel pannekoek 

De enkele Gierzwaluwkolonies van onze wijk (omg. Hogeweg - Laan 40-45 H'wijk) waren dit jaar ook vroeg vertrokken, rond 24 

en 25 juli. 

Gisteravond 2 augustus nog 3 exemplaren gierend boven ons huis. 

16:52 02-08-2017 

wim vanden Bergh 

Gisteravond even telefonisch gesproken met Willem van Manen van Sovon en deze had 2 nesten op de Veluwe gevolgd dit jaar en 

vertelde dat beiden mislukt zijn . Vorig jaar ook al een slecht jaar trouwens .Het begint er op te lijken dat het niet goed gaat 

met de Wespendief. Stortbuien die nu normaal worden kunnen negatieve invloed hebben op Wespenvolken maar blijft een 

beetje speculatief meestal is er meer aan de hand zoals predatie van Wespendieven door Haviken onder andere..Ik zelf heb wel 

een nest buiten de Veluwe gevonden waar nu in elk geval 1 groot jong opzit. 

19:04 01-08-2017 

Jan Nijendijk 

Net boven de Vogelwaard(Stadsweiden)zweefde een Visarend. Mooi licht er op in de avondzon. 

13:26 01-08-2017 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag bij de Noorderheide 2 jagende Boomvalken. Gisteravond bij het Hulshorsterzand nog meerdere fanatiek zingende 

Nachtzwaluwen. 

Vanochtend tijdens een wandeling door de Kroondomeinen een rotte zwijnen waarvan 1 big vuilwit met zwarte stippen was! 

20:48 31-07-2017 

Jan Nijendijk 

Op 21-07-17 zijn onze gierzwaluwtjes vertrokken. Op donderdagavond nog een gierend concerten daarna stilte. Tot volgend 

jaar. 

12:56 15-07-2017 

Jan /Willy van dijk 

gistermorgen weer een roepende zwarte specht op het terrein van nieuw te bouwen van der Valk complex .op de vuursteenberg 

weer enkele lijsters rondvliegend. 

13:05 14-07-2017 

Wim van den Bergh 

Gisteren een uur gezeten op de Renderklippen vanaf 8:45 voor Wespendieven maar zon kwam niet optimaal door maar ik zag nog 

wel 1 Wespendief toen ik wegreed van mijn zitplek en dat was rond 10:00 en wel een beest wat aan kwam vliegen vanuit het 

oosten en vervolgens doorvloog ri ZZW. Zonder prooi overigens.Ook hier een Groene specht aanwezig en enkele Putters en 

Buizerds. 

16:03 05-07-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij Landgoed Welna een overvliegende Visarend met prooi en een Wespendief. Vanmiddag bij Landgoed Welna een 

drietal opstijgende Wespendieven. 

15:11 05-07-2017 

Roel Pannekoek 

Rond de middag een luid zingende Braamsluiper bij ons in de buurt. Uit op een tweede huwelijk deze zomer? 

21:22 04-07-2017 

Jan Nijendijk 

21.15u. Boven de Meerkoetmeen in de Vogelwaard wel ca. 80 Gierzwaluwen met een geweldige luchtshow. Prachtig. 

18:31 24-06-2017 

Wim van den Bergh 

Gisteren op pad met Willem van Manen voor het controleren van 2 nesten Wespendief op de Noord-Veluwe: 1 nest was al 

mislukt en ander nest had 1 ei en 1 net uitgekomen jong. 

Op een gegeven moment hoorden wij een ratelend geluidje uit een eik ergens bij Vierhouten. Dit bleken dus Vliegende herten te 

zijn waarvan zeker 4 mannetje en 1 vrouwtje .Deze laatste was aan het paren met 1 van deze mannetjes.Op een gegeven moment 

vielen 3 mannetjes Vliegend Hert naar beneden en kwamen op de grond terecht en 2 hiervan waren zo goed als dood .Het derde 

mannetje heb ik op een takje gezet en deze kon weer omhoog vliegen.Waarschijnlijk zijn de drie mannetjes naar beneden 

gevallen na een gevecht met een ander mannetje. 

19:29 22-06-2017 

Jan Willy van Dijk 

al enkele weken een nieuwe tuinsoort op de mezenhof, man/vrouw putter vliegen regelmatig rond,te danken aan een niet 

onderhouden plantsoen strook?? 

18:56 22-06-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen 3 Grote gele kwikstaarten bij de Hezenberg vermoedelijk dus hier ergens gebroed. Alleen weet ik niet precies waar 

. In 2015 was hier ook een broedgeval. 

13:09 21-06-2017 

Gerard van Dijk 
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Op dinsdag 20/6 bij steenuilenkast Donkere Steeg (gemeente Putten) twee steenuilen in de zon: een op de oude schuur en een 

op moderne stal achter die met de nestkast. 

 

Bij de vervallen boerderij van Beulekamperweg 8 (dak, bakhuis) (gem. Nijkerk) ditmaal geen steenuilen te zien. Ook niet bij de 

driesprong Kokkeveld-Deuverdense weg. 

13:04 21-06-2017 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-oost (brede deel met eilandjes): op maandagavond 19/6 : 9 lepelaars. 

11:42 16-06-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen op Petrea Wapenveld een laag over het bos vliegende Zwarte Ooievaar ri west rond 10:30 Op deze plek zag ik enkele 

jaren geleden ook al eens 2 omhoogkomende Zwarte Ooievaars.Ik was hier voor Wespendieven maar had dus een leuke 

bijvangst. 

12:44 14-06-2017 

Frans Deuring 

Vanmrgen rond 10.00 uur drie raven in de bosrand van het Beekhuizerzand. 

21:24 13-06-2017 

Wim van den Bergh 

Tot nu toe slechts 1 nest gevonden van Wespendief en vermoedelijk zit er ergens anders ook een nest maar dit nest heb ik nog 

niet gevonden. Wel steeds vliegende vogels op een plek. Vorig jaar een dramatisch jaar voor de Wespendief.Van 5 nesten 4 

mislukt .Als een broedpoging mislukt komen meestal de vogels het jaar daarop wel teug maar kunnen zich dan verplaatsen over 

enkel kilometers en de kans dat ik deze dan terugvind is zeer klein want "mijn vogels" zijn niet gezendert 

16:58 12-06-2017 

Lubbert Franken 

Zondagmiddag 14.00 uur voor het kijk scherm 17 Flamingo's waarvan 5 Europese 

12:16 05-06-2017 

Frans Deuring 

Vanmorgen samen met Benno pullen bonte vliegenvangers en gekraagde roodstraarten wezen ringen in de Haere. Gelijk in het 

begin een groene specht gezien. Liet zich mooi zien maar niet horen. 

20:01 04-06-2017 

Wim van den Bergh 

Gemelde Zwarte wouw bij Putten is duidelijk Rode wouw.Staart veel te gevorkt voor Zwarte wouw. 

23:35 31-05-2017 

Roel Pannekoek 

Een schemerrondje op de Noorderheide: 3 maal een Houtsnip over. Maar dat kan natuurlijk hetzelfde exemplaar zijn. 4 

zangposten Nachtzwaluw, 7 herten in bastgewei, een pracht van een Nachtpauwoog en heel veel Meikevers. 

21:10 28-05-2017 

Lubbert Franken 

Vanavond Polsmaten: 21 Flamingo's in de buurt van de slaapplaats. 

15:51 28-05-2017 

Ruben+Theo d Hertog 

Ludgeruskerk, Veluwemeer, Doornspijk. 3 Krooneenden (2 man,1 vrouw) en Sprinkhaanzanger 

15:49 28-05-2017 

Theo den Hertog 

4 territoria Nachtzwaluwen op de Tongerense Heide (inventarisatie 27 mei). ook een overvliegende Boomvalk 

09:12 28-05-2017 

Roel Pannekoek 

Gisteren (za 27 mei) een geslaagde maar erg warme (32 gr.) excursie gehad naar de Kil van Hurwenen en het gebied rondom slot 

Loevestein. Enkele opvallende waarnemingen: 2 mannelijke Koekoeken proberen een vrouwtje te versieren, de sierlijk jagende 

Zwarte sterns, de water drinkende Visdief, de overal aanwezige Bosrietzangers, de Cettis zanger, een paartje Steltkluut en 4 

zangposten van de Gekraagde roodstaart. 

17:35 27-05-2017 

Wim janszen 

gehoord en mooi gezien een Nachtzwaluw 26-5-2017 

 

Kees Wim en Neli Janszen bij de wildrooster Jonkheer Sanbergstraat 

13:32 26-05-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen van 5.30 tot 9.30 uur een rondje randmeren gedaan. Bij Rietveld Elburg een jagende Visarend, richting eiland Eekt. 

Rondom Eekt o.a. Grote karekiet, Roerdomp, Goudvink en IJsvogel. Omg. Abbertbos o.a. Nachtegaal en roepende IJsvogel. Bij 

Het Spijk, langs de Enkweg naast Riviéra Park, een zingende Wielewaal. Langs de Strandgaperweg opvallend veel zingende 

Bosrietzangers: ik telde er tenminste 4. Harderbos leverde naast Koekoek een paartje Krooneend en IJsvogel op, maar helaas 

geen Wielewaal daar. Nabij Bad Hoophuizen een fraai poserende Steenuil op een hooikar. 

21:40 25-05-2017 

D Puttenstein-Bissch 

Vanmiddag in Oosterwolde aan de Kleine Woldweg, plas/drasgebied; 6 lepelaars waargenomen en tevens 2 zwarte sterns en een 

groep grutto`s. 

23:31 22-05-2017 

Roel Pannekoek 

Als aanvulling op Martin's Nachtzwaluwentelling kan ik melden dat ik vorige week in de randen van het Beekhuizerzand 6 

territoria had. 
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18:36 22-05-2017 

Martin Jansen 

Zojuist (17:35 uur) een Zwarte Ooievaar over ons huis (Elburg) richting zuidoost. 

De afgelopen weken vrije uurtjes gevuld met BMP. 

Kroondomein 3 heidevelden in totaal ca. 85 territoria Geelgors, 95 terr. Roodborsttapuit, 3 terr Raaf, 1 territoriale Draaihals. 

Drontermeer tot heden slechts 4 zingende Grote Karekieten, Veluwemeer nog niets. 

Eerste Nachtzwaluw rondjes: Welna 4 Nachtzwaluw, 2 houtsnip (gebied is erg opgeschoond), Wezepse Heide 3 Nachtzwaluw, 2 

Houtsnip. 

18:27 22-05-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tijdens de bmp-ronde in het Leuvenumse bos een zingende Wielewaal! Inmiddels is deze soort bijna net zo zeldzaam 

op de Veluwe als de Zomertortel van Roel. 

Na deze tocht door het bos naar het Horsterwold gegaan. Hier had ik 7 Zomertortels (2 paartjes en 3 losse zingende 

exemplaren), 2 Wielewalen en meerdere Bosrietzangers. 

16:05 21-05-2017 

Lubbert Franken 

Vanmiddag Polsmaten: bij de dam 14 Flamingo's in het veluwe randmeer waaronder een aantal Europese 

22:16 20-05-2017 

Lubbert Franken 

Vanavond Polsmaten: 3 Flamingo's bij de dam in het water waarvan 2 Europese en een IJsvogel op het paaltje voor de 

kijkscherm bij polsmaten. 

20:10 20-05-2017 

Roel Pannekoek 

Een paartje Zomertortels in een rij oude eiken aan de Oude Telgterweg in Ermelo. Zomertortels in een agrarische omgeving zijn 

nu al zo zeldzaam dat ik bij het horen van het gekoer in eerste instantie dacht aan zo'n wit Lachduifje in een kooi. 

14:55 20-05-2017 

Ruben+Theo d Hertog 

Vanmiddag een Grauwe Klauwier op De Haere (Doornspijk) 

21:04 18-05-2017 

Ruben +Theo d Hertog 

Vanavond boven De Haere (Doornspijk) een overvliegende Boomvalk 

17:52 18-05-2017 

Jan nijendijk 

vanmiddag bij Polsmaten een groepje Brandganzen met 10 pullen. 

10:52 18-05-2017 

Jan Nijendijk 

Aan de Kolbaanweg in een zandhoop bij de Oude Nijkerkerweg heeft zich een kolonie oeverzwaluwen gevestigd. Zandhoop ligt er 

vanwege wegwerkzaamheden. 

20:48 16-05-2017 

Lubbert Franken 

Vanavond polsmaten 11 Flamingo's bij de dam in het water, ze zaten te ver weg om te zien welke het waren verder 2 lepelaars, 

drie overvliegende koekkoeken 1 IJsvogel en een Zeearend voor het middelste eilandje. 

13:18 15-05-2017 

Wim van den Bergh 

Vandaag bij een controle van een Zwarte specht in Heerde bleek dat er een Grote bonte specht in de holte te zitten ..In een 

boom verderop waar ook een oud hol zit van een Zwarte specht zat een klein wespennestje vermoedelijk van Saksische wesp. 

16:42 14-05-2017 

Ruben+Theo d Hertog 

Boven De Haere (Doornspijk) een Wespendief. Op de heide jonge Roodborsttapuiten. Bij oosteindeweg 

(Nunspeet/Stellafietsen) een Zwarte roodstaart. 

21:59 13-05-2017 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag zag ik mijn eerste Wespendief van dit jaar. Hij vloog over mijn tuin in Putten. 

21:22 13-05-2017 

Wolbert Hermus 

Afgelopen woensdag 10 mei tijdens een wandeling op Landgoed Welna had ik het geluk om eenDraaihals tegen te komen! Verder 

in dit gebied bij een groot ven een Dodaars en 3 Tapuiten. 

Donderdag 11 mei tijdens inventarisatie ronde van het Beekdal in het Leuvenumse bos 17 Fluiters gehoord. Hierna bij Lorentz 3 

even gekeken, hier trof ik 9 Tapuiten aan. 

Vanmiddag vloog er eerst een Wespendief over m'n huis en een paar minuten later zag ik een Zwarte wouw. 

14:55 13-05-2017 

Gerrit JAN Van Dijk 

Vanmorgen is een lammergier gemeld bij zeewolde 

21:52 11-05-2017 

Michiel de Vries 

Vanavond twee oeverlopers bij het strandje ter hoogte van de Rietgorsmeen in Harderwijk. 

15:04 11-05-2017 

Frans Deuring 

Vanmiddag om 14.00 uur op de heide nabij Beekhuizerzand de nachtzwaluw gehoord en uiteindelijk ook gezien 

16:58 08-05-2017 

Wolbert Hermus 
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Gisteren hadden Rob Compaijen, Sjoerd Radstaak en ik weer onze jaarlijke 12-uurs Big dayop de fiets over de Veluwe. 

Hieronder enkele hoogtepuntjes. 

Bij eiland Eekt een zingende Grote karekiet. Een overvliegende Grauwe kiekendief ten oosten van Oostendorp. Bij Landgoed 

Welna een overvliegende Zeearend. Bij Polsmaten een Engelse kwikstaart. 

En nog wat eerste voorjaarswaarnemingen. Bij de Tongerense heide en het Greveld zingende Nachtzwaluwen. Langs de 

Zomerdijk thv Eekt een zingende Spotvogel. Bij Landgoed Zwaluwenburg een Grauwe vliegenvanger, later in Nunspeet ook nog 2 

of 3 exemplaren. Op de weg terug een overvliegende Boomvalk bij Hulshorst en bij thuiskomst nogmaals een overvliegende 

Boomvalk. 

Het uiteindelijke soortenaantal kwam uit op 136! Wederom een nieuw record! 

19:21 07-05-2017 

Ruben den Hertog 

Vanavond op Polsmaten (grasveldje). Minimaal 10 Noordse kwikstaarten in een groep van ca. 40 Gele Kwikstaarten. iig ook een 

Engelse kwikstaart. Ook was er een Witgat aanwezig 

21:24 06-05-2017 

Lubbert Franken 

Vanavond Polsmaten: minimaal 30 Gele kwikken en in een weiland aan de Oude Zeeweg(Nunspeet) 11 Ooievaars. 

16:16 06-05-2017 

Willy van Dijk 

OOk in onze wijk de eerste gierzwaluwen gistermiddag 

21:12 05-05-2017 

Roel Pannekoek 

Vandaag voor het eerst Gierzwaluwen in tientallen boven de binnenstad en onze wijk. 

Plus een Boomvalk. 

16:56 05-05-2017 

Christien 

Sinds een week of acht in ieder geval 2 puttertjes in de taxus voor mijn huis. Vandaag vliegen ze af en aan en zingen het 

hoogste en mooiste lied. Veldzicht Ermelo. 

22:15 04-05-2017 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag een rondje op de fiets gemaakt langs de plas bij Oldenaller en de Delta Schuitenbeek. Gezien o.a. Bosruiter (2), 

Kluut (10), Kleine plevier, Kemphaan, Zwarte stern, Tapuit, Zomertaling en Lepelaar. Gisteren zag mijn broer bij de plas bij 

Oldenaller ook nog Zwarte ruiter. 

14:43 04-05-2017 

Lubbet Franken 

Vanmorgen Polsmaten: 1 Lepelaar, m/v Bruine Kiekendief en m/v Krooneend. 

23:38 03-05-2017 

Roel Pannekoek 

Vanavond in De Bieze Kroondomein Uddel een vrouw Blauwe kiekendief in de clinch met een span Kieviten. 

17:39 03-05-2017 

Johan Hettema 

Kleine Woldweg Oosterwolde : een 7 tal lepelaars, koppeltje zomertaling en 2 br kiekendieven 

10:06 01-05-2017 

Rein 

Vandaag de 1e 3 Giertjes boven het huis. 

Zouden zij mijn bescheiden dakpannen opnieuw iets broedwaardig vinden dit jaar? 

Ook weer een Nijlgans op het dak. 

Trendy? Is al de 3e keer in 14 dagen dat ik dat hier in Wezep waarneem. 

16:30 30-04-2017 

Martin Jansen 

Aantal waarnemingen van de afgelopen weken: 

Gisteren de eerste 2 Grote Karekieten Drontermeer - Eekt. Verder 2 Purperreiger overvliegend NO. Vanochtend Strekdam 

Drontermeer een Fluiter in Wilgenbos, waarschijnlijk een doortrekker?? Veel BMP werk gedaan de afgelopen tijd. Drontermeer 

+ Veluwemeer samen 195 terr. Rietzanger, 35 terr. Snor, 30 tot 40 terr. Blauwborst, 6 terr Bruine Kiekendief, 1 Roerdomp, ca. 

15 Sprinkhaanzanger, ca. 60 tot 70 terr. Baardman. 

15:37 28-04-2017 

Dik Bos 

In de Harderbroek langs het pad naar de hut in top van struik een mannetje Paapje. 

12:59 28-04-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen Nachtegaal in Schelle (Overijsselse kant) .Verder 3 zingende Vuurgoudhanen.1 bij Molecaten 1 bij Scouting Hattem 

en 1 bij de Honcooplaan in Hattem.Gisteren Koekoek tichelgaten en 5 overvliegende Regenwulpen hier .Aan de zwolse kant van 

de ijssel veel IJsvogels dit jaar. Veel soorten zijn later als anders en moeten deels nog binnenkomen en ik verwacht vanaf 

zondag meer kans te hebben op Wespendief en andere warmteminnende soorten. 

20:12 26-04-2017 

Wolbert Hermus 

Hier wat waarnemingen van de afgelopen dagen: 

22-04: m'n eerste Gierzwaluw boven Nunspeet 

23-04: 1 Tapuit en 6 Beflijsters bij het Hulshorsterzand 

24-04: 2 Nachtegalen en 1 Braamsluiper bij het Flevostrand bij de brug van Elburg. Bij de Ludgeruskerk een Wilde zwaan. 

Vanaf de duintjes bij Hulshorst zicht op 100 Zwarte sterns en 80 Dwergmeeuwen boven het Veluwemeer en ook vanaf de 

duintjes zicht op een Zeearend die aan de overkant, in Flevoland, in een boom zit. 
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Vanmiddag bij Staverden, samen met Paul Klaassen naar onze eerste Wespendief van dit jaar gekeken. Hier ook Koekoek en 

Tuinfluiter. 

19:22 26-04-2017 

Wim van den Bergh 

Piet Schermerhorn heeft een Ravenest gevonden op een Hoogspanningsmast tussen Kampen en Zwolle in een weidevogelgebied 

zonder bomen. Als dit doorzet zou dit kunnen betekenen dat er nog veel groeimogelijkheden zijn voor de Raaf in Nederland. 

17:41 26-04-2017 

H.Puttensrein 

Van middag bij mijn fiets ronde zowaar een paartje : PATRIJZEN . 

22:06 25-04-2017 

Lubbert Franken 

Gistermorgen een Raaf en een Boomvalk op de Gortelse heide en vanavond een overvliegende Zwarte Specht en een Sperwer bij 

de Waschkolk. 

20:58 24-04-2017 

Roel Pannekoek 

Weiland westelijk van de Middelbeekweg in de Putterpolder een beige Kievit. Ongeveer halverwege A28 en Puttergemaal. 

13:29 24-04-2017 

Rein 

Vandaag alweer langs de Roodborsttapuit ♂ op de Wezepsche Heide geweest; hij b;lijft mooi. 

Sinds 10 april zit hij er al. Zijn collega zat er ook al op die datum maar dan op de WHeide richting de PMkazerne. 

12:40 23-04-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen aan de Bovenstraatweg in Oldebroek de 1e jagende Boomvalk van dit jaar, opgemerkt door de alarmerende Boertjes. 

08:56 21-04-2017 

Marieke 

wk 15 + 16 1x Nijlgans Harderwijk/Hierden 

17:50 20-04-2017 

Rein 

Vandaag in Wezep in de Wildekampsweg eindelijk de 1e Boerenzwaluw. 

 

Zaterdag 8 april in Drenthe/Erica al eerder gezien, met nota bene een vroege Gierzwaluw er naast vliegend! 

 

En als klapper van vandaag, een nieuwe straatsoort bij huis: Gele kwikstaart. 

20:39 19-04-2017 

Wouter van Heusden 

Eind van de middag eerst twee Gierzwaluwen bij het Zeepad in Harderwijk, even later nog één thuis over het huis. Afgelopen 

maandag ook al drie buiten het gebied van de Vogelwacht (bij het Naardermeer) gezien, 

15:08 18-04-2017 

Theo den Hertog 

Vanmiddag. Overvliegende Zeearend (onv). A28 tussen de afslagen Horst en Nulde 

09:58 18-04-2017 

Wim janszen 

17 April in de boom bij de Olmestate een paartje Goudvinken daar na een paartje 

Holenduiven 

18:56 17-04-2017 

Benno van den Hoek 

Na melding van Betty van Bruggen, die gisteren een zingende Cetti's zanger hoorde op de Strekdam bij Elburg, vanmiddag een 

uurtje staan posten op de bewuste locatie. Helaas geen Cetti's en ook geen Nachtegaal, die zij daar ook had. Wel mijn 1e 

overvliegende Gierzwaluw en de 1e zingende Kleine karekiet. Langs de Kamperdijk een flinke groep Gele kwikstaarten en rond 

Abberteiland o.a. Dodaars en Krooneenden. Bij de plasdras Kleine Woldweg o.a. Dodaars, 5 Zomertalingen (4M+1V) en tenminste 

2 IJslandse grutto's. 

13:50 17-04-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Zaterdag j.l. laatste Sovon ganzen & zwanentelling gedaan; nog 800 grauwe g. geteld, 74 (overzomerende) Brandjes bij 

Polsmaten en in totaal 238 Knobbelzwanen gespot. Daartussen zaten zowaar nog 2 Wilde zwanen, zijnde een ad. en een juv. 

Verder nog paartje Zwarte zwanen, en 12 Can. ganzen. 

Andere mooie waarnemingen waren; een Smelleken bij monding Hierdense beek, div Br. kieken met baltsgedrag, en bij de Kleine 

Woldweg nog 2 'biddende' Zeearenden, die met een dode meerkoet verderop gingen opvreten ! 2 jongere vogels, w.v. van 1 man. 

Verder aldaar ca. 40 grutto's w.o. 1 ex. met geel/blauwe ringen aan de poten. M.i. ook IJslandse exp. er tussen. Verder Zomer- 

& Wintertalingen, Kemphanen, Watersnip, en mogelijk een Bonte strandloper, maar niet goed kunnen zien. Derhalve mooie 

locatie voor leuke waarnemimgen. 

12:53 17-04-2017 

Chris en Ada Herzog 

Zojuist 12.50 uur 1 Gierzwaluw richting NO laag over ons huis in de wijk Stadsweiden, Harderwijk 

12:21 17-04-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tijdens BMP-ronde van het Leuvenumse bos een paartje Bosuilen met 1 jong en 2 zingende Fluiters 

09:18 17-04-2017 

Lubbert Franken 

Gistermiddag, 3 Bonte Vliegenvangers op de Haere in Doornspijk. 

15:36 16-04-2017 
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Wolbert Hermus 

Vanochtend in het Leuvenumse bos m'n eerste 2 zingende Bonte vliegenvangers en bij het Hulshorsterzand alweer zeker 10 

zingende Gekraagde roodstaarten. 

15:12 16-04-2017 

Ruben den Hertog 

Om 14 uur overvliegende Rode wouw. De Haeren, Doornspijk Samen met mijn vader Theo 

15:59 15-04-2017 

Johan Hettema 

geoorde fuut 5x bij Veluwemeer tnv begin Zeewolde 

13:00 14-04-2017 

Johan Hettema 

Rondje Veluwemeerkust/Noordeinde/Oosterwolde kleineWoldweg : in laatste gebied wintertaling (m) 2x en een zomertaling (m). 

Beide soorten goed herkenbaar. Havik, gepest door kraaien en div. Bruine Kiekendieven als bijzonderheden. OK nog een wulp en 

div grutto's en tureluurs in drassige gebied. 

17:47 13-04-2017 

Dik Bos 

Gisterenavond wel een heel vreemde waarneming. In het bos van Harderwijk in de buurt van de A28 een paartje grauwe ganzen 

met 5 pullen. In geen velden of wegen water te bekennen. 

09:59 13-04-2017 

Johan Hettema 

Gisteren 12/4 een roofvogeldag met 's ochtends een sperwer in de tuin, enige tijd op uitkijk in grote acacia in hertenparkje 

(Enkweg) achter onze tuin. En 's middags Elburg Greppelveld lange tijd kunnen genieten van mannetje bruine kiek en torenvalk. 

Verder gebruikelijke eendensoorten: kuif/slob/gewone en smienten. 

15:09 12-04-2017 

Jan Nijendijk 

15.00u. Schaapskooi Ermelo, Postweg: 3 boerenzwaluwen weer terug uit Afrika bij hun nestplaats in de kooi. Er vloog een 

boomvalk over de Ermelose heide 

20:59 11-04-2017 

Gert van Veldhuizen 

Vanmorgen was ik in het parkbos van Oud Groevenbeek getuige van de paring van twee middelste bonte spechten. Dat belooft 

wat voor de komende periode! 

22:01 10-04-2017 

Gert-Jan Cromwijk 

Varelseweg vlakbij Killenbeekweg: een adult purperreiger. 

20:04 10-04-2017 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zaterdag met Rob Compaijen een kort rondje gedaan. Bij de Kleine woldweg een hoempende Roerdomp. In de 

omgeving van het Abberteiland een erg actieve Blauwborst, 3 schreeuwende Waterrallen en een tweetal Roodhalsfuten. Bij het 

Rietland zwommen 11 Geoorde futen. 

12:32 10-04-2017 

Colet Overdijk 

Ik geniet van al die waarnemingen, of ik het zelf een beetje meebeleef en het doet me glimlachen. 

Ga door beste mensen. 

12:16 10-04-2017 

Willy van Dijk 

vanmorgen vuursteenberg schapenweide veel graspiepers, ook boompieper weer terug. 

vorige week te midden van de kakofonie van zwartkop,fitis, tjiftjaf etc van dichtbij tweemaal een zingende tuinfluiter. 

Bij het nog te bouwen? van der Valk imperium een roepende zwarte specht. 

Dat hij die bouw mag voorkomen ware te wensen!! 

20:48 09-04-2017 

Wouter van Heusden 

Vanmiddag bij huis mijn eerste Braamsluiper gehoord. 

19:57 09-04-2017 

Benno van den Hoek 

Die eerste Huiszwaluw kwam ook bij mij over, al weet ik natuurlijk niet zeker of het dezelfde vogel boven Elburg was ;-). Bij de 

Elburgerbrug mijn eerste Visdieven en Zwarte sterns. Naast het Rietveld Elburg een Geoorde fuut en nabij Abberteiland o.a. 

Blauwborsten, baltsende Dodaars en een Waterpieper. Bij de Kleine Woldweg (plasdras), naast de vele Grutto's, ca. 50 

Kemphanen, 1 Bonte strandloper, man Zomertaling en een roepende Roerdomp. 

19:54 09-04-2017 

Michiel de Vries 

Vanmiddag vlogen bij de monding van de Hierdense Beek 3 boerenzwaluwen steeds onder het duitse bruggetje. Waarschijnlijk 

gaan ze hier weer broeden. Verder zaten hier o.a. kneuen, roodborsttapuiten en twee gele kwikken en in het riet zong een 

rietzanger. Verder vloog een sperwer over die werd gepest door een zwarte kraai. Langs de Munnikesteeg liepen twee ooievaars 

en achter de Bloemkampen zat ook nog een roodborsttapuit. 

15:22 09-04-2017 

Dik Bos 

Mijn eerste huiszwaluw dit jaar. Boven het centrum va Elburg. 

12:55 09-04-2017 

Wim van den Bergh 

Op de Hezenberg in Hattem zitten dit jaar vermoedelijk 2 paartjes IJsvogel. Tot nu toe kwam ik hier niet verder als 1 

broedpaar hier. 
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16:31 08-04-2017 

Lubbert Franken 

Vanmiddag 13.00 uur, Beekhuizerzand een Raaf met nestmateriaal in zijn bek en een Beflijster strak over mij heen vliegend 

richting de bosrand met zijn alarm roep. 

17:57 07-04-2017 

Dik Bos 

Zomerdijk Elburg mijn eerste twee gele kwikken dim jaat. En ver in het weiland bij trektelpost een sneeuwgans of de ontsnapte 

ross gans die bij Windesheim gezien zou zijn. Er vloog oom een raaf achter een bruine kiek aan. 

16:39 07-04-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Afgelopen dinsdag (de 4e) hoorde ik de Bonte vliegenvanger achter mijn huis weer. 

Zit bij dezelfde 2 kasten te zingen, en het is een mooi donker exemplaar. 

Nu het vrouwtje nog. 

Paartje kruisbekken goed actief rond de deur, regelmatig bij t vijvertje te zien. 

Man is prachtig gekleurd ! 

12:41 07-04-2017 

Fransdeuring 

Vanmorgen oude begraafplaats Harderwijk eerst een jagende sperwer en even daarna een groene specht tgn een boom geklemd 

11:50 07-04-2017 

Theo den Hertog 

Vanmorgen. Doornspijk, Veluwemeer, ludgeruskerk. Blauwborst 

11:26 07-04-2017 

Bela Verhoef 

Beltweg Beekhuizerzand 15 x Barmsijs 2 x Zwarte roodstaart 3 x Appelvink 2 x Veldleeuwerik 

3 x tapuit 5 x roodborsttapuit 2 x Goudvink 1 x Raaf 

20:11 06-04-2017 

Michiel de Vries 

Afgelopen dinsdag mijn eerste boerenzwaluw in Nijkerk. 's Avonds bij het strandje langs het Zeepad ter hoogte van het 

Muidenpad twee rosse stekelstaarten. 

21:26 05-04-2017 

Wouter van Heusden 

en vanochtend om 8 uur ook weer een Rode wouw over ons huis in Harderwijk, lekker rustig rond vliegend en niet strak naar het 

noorden 

20:58 04-04-2017 

Jaap Schröder 

He, he! Na diverse waarnemingen door anderen maar niet door mij, ondanks 8 passages per week op weg naar mijn werk, nu 

eindelijk beloond: de Rode Wouw tussen Speuld en Uddel. 

20:44 04-04-2017 

Wolbert Hermus 

Vanavond bij het Rietland zingende Snor, rietzanger en blauwborst. Boven de baai een Visarend die langzaam richting 

Noordoost vloog. Boven het riet waren 2 Bruine kiekendieven aanwezig. Het hoogtepunt was een Velduil. Deze vloog eerst boven 

de dijk, maar begon al snel te jagen boven het weiland. Tussen het jagen door zat ie op paaltjes naast het Mheenwegje. 

 

Vanochtend bij Landgoed Staverden een paartje Grote gele kwikstaarten en 3 zingende Vuurgoudhaantjes. 

Gisteren bij het Hulshorsterzand 2 zingende Boompiepers en in het Leuvenumse bos een zingende Zwartkop. 

16:01 03-04-2017 

Jan Nijendijk 

15.15u. Industrieterrein Lorentz te Harderwijk, 1 Ooievaar boven het babyhuis. 

08:48 03-04-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Afgelopen dinsdag cirkelden 10 Buizerds boven mijn huis in het Zandenbos, afzeilend naar 't noorden. Eind van de dag zowaar 

een Blauwborst bij een van de vijvers achter "t Ronde Huis" gezien. Voor mij de 1e wm. als doortrekker in boswachterij ! Op de 

28e de 1e 2 Fitissen rond mijn huis. Aldaar ook regelmatig een paartje Kruisbekken, Appelvinken en Goudvinken bij mijn 

vijvertje te drinken. Dacht gisteren even de Zwartkop te horen, maar liet zich niet meer horen. 

p.s. De Sperwer van Lubbert zag ik waarschijnlijk ook, maar werd toen geattaqueerd door een groepje van ca 20 Kauwen t.h.v. 

de Oude Molenweg. 

19:41 02-04-2017 

Lubbet Franken 

Vanmiddag een Blauwe Kiekendief boven het riet thv ijsboederij Bonestro aan het Zeepad en een sperwer op en paaltje bij 

Polsmaten. 

13:50 02-04-2017 

Dik Bos 

12.00 uur in kale bomen bij Biezenburcht visarend 

11:33 02-04-2017 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen vroeg opnieuw de Klapekster aan de N-O zijde van het Beekhuizerzand. Geluid een mechanische korte roller, gevolgd 

door een dalende fluittoon. 

Verder mijn 1e Gekraagde roodstaart en 1e Tapuit van dit jaar aldaar. 

15:07 01-04-2017 

Benno van den Hoek 
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Vanmorgen met Dimitri een trektelling gedaan vanaf de Zomerdijk (Birdwatch-telpost), nabij Abberteiland. Leuk waren o.a. 8 

overtrekkende Bruine kiekendieven (3M+5V, in diverse kleden) + paartje Bruine kiek tp, 1 man Blauwe kiekendief naar NW, 1 

vrouw Rouwkwikstaart (even tp, daarna door), 1e Gele kwikstaart, 3 Pontische meeuwen, 10 Kluten, 2 Appelvinken, 22 

Kramsvogels en 1 Lepelaar. Qua trek van zwaluwen bleef het heel lang stil maar in het laatste uur toch nog 16 Boertjes en 

enkele Oevers. Ter plaatse o.a. 1e Rietzanger, meerdere Blauwborsten, IJsvogel, paartje Raaf en een Slechtvalk. 

13:43 01-04-2017 

Frank van Triest 

1 April om 9.00 uur de eerste huiszwaluw gezien boven Elburg 

10:34 01-04-2017 

Wouter van Heusden 

Vanochtend bij huis een zingende Fitis en Zwartkop. 

17:22 31-03-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen de 2e jaars Kraanvogel nog aanwezig in de Kievitslanden. Op het Wolderwijd bij Zeewolde o.a. de IJseend en maar 

liefst 7 Geoorde Futen. Daar ook Zwartkop zingend en enkele langstrekkende Oeverzwaluwen. In polder Arkemheen veel 

Grutto's (o.a. baltsend en parend), Kieviten en Tureluurs op de natte graslanden. 

12:28 31-03-2017 

Martin Jansen 

En zojuist de eerste Huiszwaluwen (Korte Waarden), ook die had ik niet eerder in maart! 

10:36 31-03-2017 

Martin Jansen 

In het rijtje vroege waarnemingen; vanochtend een Rietzanger bij de Korte Waarden. Zullen ongetwijfeld al een paar dagen in 

de regio aanwezig zijn. Zowel Snor, Zwarte Stern als Rietzanger had ik niet eerder in maart. 

17:45 30-03-2017 

Martin Jansen 

Vanmiddag Veluwemeer een extreem vroege Zwarte Stern. Foeragerend nabij de Riviera camping samen met 12 Dwergmeeuw. 

17:28 30-03-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag langs de Kamperdijk bij Elburg 5 voorbij trekkende Oeverzwaluwen (m'n 1e). Nabij Abberteiland o.a. man Krooneend, 

paartje Zomertaling, man Roodborsttapuit, Waterpieper, jagende man Bruine kiek en een 2e kj Pontische meeuw. Langs de 

Kleine Woldweg o.a. een Roerdomp (mooi te zien in het rietveld), ca. 10 Kemphanen, 6 Zomertalingen (4M+2V), min. 5 IJslandse 

en weer vele 'gewone' Grutto's. Hier ook een voorbij vliegende Boerenzwaluw, die na de 1e meldingen vorige week nog zeer dun 

gezaaid zijn... 

21:45 29-03-2017 

Martin Jansen 

Vanavond Rietland Drontermeer een zingende Snor, ik had ze nog nooit zo vroeg. 

20:55 29-03-2017 

Michiel de Vries 

Vanmiddag wezen vogelen bij de Kapiteinshut en Kievitslanden. In het bos zong een zwartkop mijn tweede want gisteren had ik 

er al een in Nijkerk In de plas zaten o.a. zomertalingen, wintertalingen, krooneenden, slobeenden en 2 rosse stekelstaarten. 

Verder waren de dodaars erg actief. 

Op de kievitslanden de kraanvogel gezien en verder een grote groep smienten samen met zomertalingen, pijlstaarten en een 

watersnip die opvloog. Toen ik bij de auto was zag ik nog een appelvink. 

22:50 28-03-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het Rietland 2 zingende Fitissen, 2 man Bruine kiekendief (waarvan 1 bezig was een nest te bouwen) en een 

zingende Blauwborst. 

Bij het Veluwemeer bij de Ludgeruskerk een man Bruine kiekendief en boven het meer een Dwergmeeuw. Bij Polsmaten wederom 

Bruine kiekendieven, nu een man en een vrouw. 

 

Vanochtend bij de Elspeetsche heide tweemaal een overvliegende Rode wouw, een Klapekster en een zonnende Adder. 

13:00 28-03-2017 

Benno van den Hoek 

Langs het Elburgerstrand mijn eerste zingende Fitis. Bij Abbertbos een roepende IJsvogel en boven de baai achter de 

strekdam een biddende Visarend. Een erg vroege doortrekker! 

19:37 26-03-2017 

jan en willy/van dij 

gistermorgen schapenweide vuursteenberg, 1 beflijster, 4 lijsters, roepende raaf ,twee witte kwikstaarten, volop tjiftjaf en 

man vrouw kruisbek in een berk. 

14:05 26-03-2017 

Benno van den Hoek 

Ter hoogte van Abberteiland maar liefst 3 zingende Blauwborsten. Hier ook een roepende Zomertaling (niet gezien) en een man 

Roodborsttapuit. Bij Rietveld Elburg 2 IJsvogels en 4 Ooievaars. 

11:51 26-03-2017 

Henk Puttenstein 

Van morgen niet tegeloven om : 07 uur 30 min : 7 maal de lag van de lagende groene specht hier in de boom bijhuis . 

11:07 26-03-2017 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen vroeg een rondje Beekhuizerzand. Naast het bekende spul een 'zingende' Klapekster. 

19:17 25-03-2017 

Benno van den Hoek 
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Vanmiddag bij het Rietveld Elburg o.a. Baardmannen, een Waterral en een man & vrouw Bruine kiekendief met beginnend 

baltsgedrag. Verder een zwemmende muskusrat met nestmateriaal. 

16:58 25-03-2017 

Jan Janssen 

Korte bezoekje aan Kleine Woldweg, mooi lentespektakel! Zeker zo'n 200 grutto's, daarnaast diverse tureluurs, veel kieviten en 

wintertalingen, twee zomertalingen, krakeend, slobeend, bergeend. 

14:16 25-03-2017 

Chris en Ada Herzog 

Boerenzwaluw ri. NO. Stadsweiden Harderwijk 

12:04 23-03-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen rond 8.00 uur de eerste langsvliegende Boerenzwaluw: een mooi mannetje, laag foeragerend boven het weiland 

achter het huis (Vrijheid Elburg)! Bleef hier even ter plaatse hangen en vloog toen door. Zelfde plek als vorig jaar, maar wel 3 

dagen eerder. 

19:40 22-03-2017 

Martin Jansen 

Gisteren Kroondomein Uddelderheegde 1 Middelste Bonte specht. 

Vanochtend bij Hoog Soeren 2 Middelste Bonte spechten en 2 Kortsnavelboomkruipers. 

19:11 22-03-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag was een Middelste bonte specht te horen op de Hezenberg in Hattem.Evenals een Groene specht en diverse Grote 

bonte spechten. 

18:33 22-03-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag met Wolbert paar uurtjes gevogeld in de regio. In de Polder Oosterwolde o.a. Waterpieper en een enkele Grutto 

langs de Groote Woldweg. Langs de Kleine Woldweg ca. 300 Grutto's met daartussen meerdere IJslandse. Hier ook zeker 200 

Kemphanen en 5 Zomertalingen (3M+2V). Alles werd opgejaagd door een jagende Slechtvalk die een leuke show weggaf. Daarna 

naar de Kievitslanden, waar de afgelopen week ook veel steltlopers waren gezien. Nu slechts 1 Kemphaan en 2 Bonte 

strandloper. Wel 9 Zomertalingen (5M+4V), vrouw Topper en heel veel Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen. Helaas nog 

geen zwaluwen langs de randmeren gezien. 

11:51 22-03-2017 

Jan Nijendijk 

21-03-17: 30 Kluten + ca. 80 Grutto's in de Deltaschuitenbeek. 

17:13 21-03-2017 

Theo den Hertog 

vanmidsag 15.30 uur boven a28 Nunspeet een Rode Wouw 

16:17 20-03-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Zaterdag de Sovon ganzen & zwanentelling gedaan van Hierden tot Noordeinde. Veel ganzen al vertrokken, maar toch nog 2400 

Kollen, 1350 Grauwe en 540 Brandjes en 166 knobbelzwanen geteld. En voor 't eerst dit seizoen, 1 Wilde zwaan (juv.) bij 

Polsmaten. Daar zaten ook 4 kolganzen (in een grotere groep) met zwarte halsbanden, welke ik kon aflezen. Helaas geen Br. of 

Blauwe kiek, maar wel mooi een man Smelleken op postje zien zitten. 

Op wedlandje Kleine Woldweg zaten ca. 200 grutto's, 40 kemphanen, watersnippen, wulp, Winter- en Zomertaling plus het 

"gebruikelijke spul". Al met al de moeite waard om er eens te gaan kijken. 

16:07 19-03-2017 

Henk Puttenstein 

Van middag mijn eerste man bruine kiek Drontermeer . 

12:06 17-03-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Kleine Woldweg 5 Zomertalingen en 4 Bontbekplevieren. Bij Oosterwolde vloog een Blauwe kiekendief 

voorbij. 

09:31 17-03-2017 

Jan Nijendijk 

16-03-2017 Elpeetsche heide: overal groepjes Roodborsttapuiten, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, koppeltje Buizerds, 

Graspiepers, Torenvalk, Zwarte kraaien, Kool- en Pimpelmees. Voorjaarsgevoel! 

22:20 15-03-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Afgelopen week tijdens het uitlaten van de hond (ca. 23 uur), zag ik een foeragerende houtsnip in het licht van mijn zaklamp 

'meelopen' op ca. 10 m van mij, langs de bosrand. Mooie manier van voedsel zoeken, vergelijkbaar met steltlopers. 

Laatste dagen (heel) veel Sijzen, Barmsijzen, Vinken en Kepen rond het huis te zien en te horen. Vandaag een Vuurgoudhaantje 

bij het Ronde huis gezien, verder aldaar ook een Zwarte specht en een Kleine bonte specht gehoord en later ook gezien. Een 

Raaf vliegt bijna elke dag over 't huis. 

21:21 15-03-2017 

Michiel de Vries 

Vandaag gewandeld op de Elspeetse heide ter hoogte van Stakenberg. Een roepende zwarte specht en een zingende 

boomleeuwerik. Verder buizerds, veldleeuwerikken, graspiepers, roodborsttapuiten, rietgors en in een vennetje een grauwe gans 

tussen de roepende heikikkers. 

20:59 15-03-2017 

Wouter van Heusden 

Toen ik vanochtend rond 11 uur naar het station Harderwijk liep kwam er een trekkende Rode wouw over. 

16:13 15-03-2017 
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Martin Jansen 

Vanochtend Paleispark Het Loo 14 territoria Middelste Bonte specht. 

Maandag 13-03 Landgoed Staverden 4 territoria Middelste Bonte specht. 

19:47 14-03-2017 

Edwin Kok 

Aanvulling op vorig bericht, het betrof de Industriestraat te Elburg. 

19:45 14-03-2017 

Edwin Kok 

Gistermiddag, maandag 13-3-2017 ongeveer 12:50 uur, twee zeearenden boven de Industriestraat zien cirkelen. Wel mijn 

verrekijker bij me, maar helaas niet in het bezit van een goed fototoestel. 

16:26 14-03-2017 

Wim Smit 

Vanmorgen omgeving Weibeek Fitis 3ex, Grote Gele Kwik 1ex. 

21:21 13-03-2017 

Puttenstein-Bisschop 

vanmiddag de eerste 3 witte kwikstaarten, bij Tempelweg/de wijk Elburg gezien. 

13:25 13-03-2017 

Jan Nijendijk 

Net mijn 1e Tjif Tjaf gehoord bij de natuurtuin. Even later een Groenling. 

13:24 13-03-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen eerste ronde Dellen Haelberg en Renderklippen:Raaf 2 ex Dellenweg Dellen vermoedelijk niet broedend. Verder 

territorium indicerend gedrag van Raaf Schiettterrein.Dit is dus een ander paar als eerder genoemd paar. Vanaf de toren van 

de Haelbergheide: 9 Barmsijzen 1 Vuurgoudhaan op 4 m en Kruisbek en in de verte Havik en Buizerd en Boomleeuwerik .Op de 

terugweg 2 Ransuilen in boom rustend Renderklippen.Langs Grote weg Wapenveld veel zingende Appelvinken gehoord. 

10:39 13-03-2017 

Gert van Veldhuizen 

Gistermiddag met Ria een rondje gewandeld op landgoed Oud Groevenbeek. In de lucht voerden twee raven en verschillende 

buizerds spectaculaire baltsvluchten uit. Een groene specht maakte lachend duidelijk dat ook hij de voorjaarskriebels voelde. 

Een paar alarmerende zwarte kraaien vielen een grote roofvogel lastig. Het bleek een adulte zeearend te zijn met een lichte 

kop en sneeuwwitte staart. 

10:02 13-03-2017 

Theo den Hertog 

Gisteren (12 maart) een Vuurgoudhaan in de tuin (Kuyperstraat 102) Nunpseet. 

Aan de Beukenlaan (centrum Nunspeet) houdt een Bosuil nog steeds de buurt wakker 

17:51 12-03-2017 

Michiel de Vries 

Vanochtend mijn eerste Tjif Tjaf gehoord op het Zeepad. Op hetzelfde Zeepad gisteren een zingende Rietgors. 

16:46 12-03-2017 

Jan Janssen 

Vanmiddag bij Delta Schuitenbeek, ook voor ons de eerste zingende tjiftjaf en twee ijsvogels. Vanaf het kijkscherm verder nog 

o.a. bergeend, brandgans, nijlgans, smient, pijlstaart, grutto, scholekster, kievit, brilduiker en een kluut 

19:07 11-03-2017 

Gj van Dijk 

Hey Martin, 

 

Vorige week zondag minimaal 2 ter mibo's op tongeren 

10:24 11-03-2017 

Wouter van Heusden 

Vanochtend mijn eerste zingende Tjiftjaf bij huis. Mijn zoon had hem gisteren ook al gehoord. 

15:19 10-03-2017 

Martin Jansen 

Vanochtend Kroondomein o.a. een zingende Kortsnavelboomkruiper (ook mooi gezien) en op 7 plaatsen Middelste Bonte spechten 

waarvan minimaal 4 paren. 

16:47 09-03-2017 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag eerste zingende Vuurgoudhaan gehoord langs Grote weg Wapenveld. 

20:57 07-03-2017 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-West, 7/3/2017 

Andere soorten: 2 ooievaars oostwaarts over het randmeer vliegend; 

3 lepelaars idem. 

Zeer veel ganzen op slaapvlucht boven Putter polder en randmeer; niet geteld. 

20:51 07-03-2017 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-west, dinsdag 7/3/2017 17.55-18.40 uur: slaapplaatstelling. grutto. I.v.m. de stijgende waterpeilen in Delta 

Schuitenbeek (ca 1/4 zomerpeil) is de kans reëel dat bij de Sovontelling van medio maart de grutto's geen geschikte slaapplaats 

meer vinden in DS-west. Dan lijkt de rol als gruttoslaapplaats uitgespeeld. Echter, nu zijn ze er nog wel en dat wilde ik 

vastleggen. Bij aankomst ca 365 grutto's en bij vertrek ca 600. 

Tot ca 18.30 uur kwamen grutto's aan. Onlangs overdag ook +/-+/- 500 grutto's hier. 

18:35 06-03-2017 
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Wim van den Bergh 

Tot nu toe 6 bezette Rave-nesten gevonden op NO-Veluwe. Schietterrein niet geteld en 1 Raaf zoek maar mogelijk vind ik deze 

nog wel t.z.t. Het weer zat tegen laatste tijd .Opvallend is dat de Raaf zeer stabiel is op de Noord_Oost-Veluwe .Stand is 

eigenlijk na 1997 weinig tot geheel niet veranderd. Toename Raaf zal moeten plaatsvinden buiten de Veluwe en dat gebeurd dus 

inderdaad al. 

17:58 05-03-2017 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag in polder De Mheen bij Elburg een Zwartkopmeeuw. De vogel zat in een grote groep Kok- en Stormmeeuwen en was 

vanuit huis mooi te zien. 

17:08 05-03-2017 

Michiel de Vries 

Gistermiddag rond een uur een rode wouw gezien tussen Speuld en Staverden. De rode wouw vloog laag over de provinciale weg 

en de gevorkte staart was goed te zien. 

17:50 03-03-2017 

Wolbert Hermus 

Vanochtend in de bossen van Hoog Soeren 2 Middelste bonte spechten en een zingende Kortsnavelboomkruiper. 

16:34 03-03-2017 

Dik Bos 

Delta Schuitenbeek een kuifduiker en een geelpootmeeuw. 

13:21 03-03-2017 

Jan Nijendijk 

Rondje Putterpolder/Arkemheen: Grauwe-,Kol-,Canadese- en Brandganzen, Bij Delta Schuitenbeek was ik de Grutto's aan het 

tellen, ik kwam tot 200 en toen ging alles op de wieken want de Zeearend vloog over de Delta, paniek! 

Arkemheen: Kieviten, Kemphanen, Grutto's, Scholeksters, Wulpen, Smienten, Slobeenden, Bergeenden, Grote zilverreiger. 

Smienten zitten veel in het plas/dras van de Arkemheen. 

12:24 03-03-2017 

Harm Werners 

In aansluiting op de berichten van Gerard van Dijk ook even aandacht voor de kleintjes in het Nijkerkse deel van de 

Arkemheense polder. Vorige week (23 februari) 12 witte kwikken en 10 graspiepers. 

17:00 02-03-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het noordelijke gedeelte van het Hulshorsterzand zeker 10 zingende Boomleeuweriken, 2 Geelgorzen en een man 

Roodborsttapuit. 

Bij de Oostermheen was een Kleine zilverreiger ter plaatse 

21:00 01-03-2017 

Gerard van Dijk 

Vandaag 1/3/2017 Polder Arkemheen, hoog peil-gebied aan weerszijden van de Wiel in Nijkerkse deel van de polder. 

Niet alleen het peil was hoog, ook was er waarschijnlijk extra effect van de vele regen van een paar dagen geleden.: veel water 

op het land, afgewisseld met net-droog of plas-dras. Zo nat heb ik het sinds 1979 (vóór de plaatsing van het electrisch gemaal) 

nog niet gezien. Van beide heb ik fotootjes. 

Het zat vól met watervogels. 

Bij het overkomen van een ooievaar (door de vogels versleten voor de onlangs geziene zeearend?) en van een vliegtuigje gingen 

veel vogels de lucht in. 

Omdat smienten zowel op het land en op ondergelopen land als in sloten zitten, zijn ze vanaf de randen niet te tellen. Toch 

moeten het er vele honderden of wellicht duizenden zijn geweest. Net als ik meen in 2016 zaten nu weinig smienten op het 

randmeer (althans bij Nekkeveld) en veel in de polder, wat dus afwijkt van het algemene beeld van overdag op de randmeren en 

's nachts in de polder. 

Verder ca 300 grutto's (en waarschijnlijk elders meer) en groep(en) kemphanen. 

13:07 01-03-2017 

Yvon van der Meer 

Emst, Oranjeweg t.h.v. Steenderbultweg, in de (bos-heide) tuin: 

Rouwkwikstaart. 

 

Tweede waarneming in 2 weken. 

10:17 01-03-2017 

Gerard van Dijk 

Correctie: de datum van het tweede bericht hieronder moet zijn 28/2 i.p.v. 28/4 ! 

21:13 28-02-2017 

Gerard van Dijk 

Vandaag 28/2/2017 rond 18 uur Putter polder-brede deel tussen Middelbeekweg en N301 grote groepen brandganzen: ruw 

geschat ca 2000 ex of nog meer. Vermoedelijk op tussenstation tussen polder Arkemheen (tussen Arkervaart en Laak) en de 

slaapplaats op Delta-Schuitenbeek-oost. 

Hoog peilgebied Putter polder (SBB-gebied) zeer hoog water, mogelijk mede door de zware regenval van gisteren; i.h.a. geen 

smienten hier i.t.t. het hoog peilgebied rond gemaal Hertog Reinout, waar (vandaag niet bezocht) in de nawinter veel smienten in 

het hoog peilgebied zitten. 

21:05 28-02-2017 

Gerard van Dijk 

Vandaag 28/2/2017 rond 18 uur Delta Schuitenbeek-west ca 80 grutto's. Dit was jarenlang een belangrijke slaapplaats voor 

grutto's, later minder, vermoedelijk zowel door te hoog water in maart als door wegzuigen van grutto's naar de nieuwe 

hoogpeil-gebieden (is ook waargenomen). Medio maart is de eerste Sovon-gruttoslaapplaatstelling, maar als het peil dan verder 
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gestegen is, zijn de ondieptes mogelijk te diep geworden. Tussen de grutto's vreemde witte zwemmende steltlopertjes, net 

franjepoten, maar waarschijnlijk gewoon bontjes waarvoor het water te diep was om te staan. 

15:21 27-02-2017 

Jan Nijendijk 

Rondje Putterpolder en Arkemheen: Grauwe-, Brand- en Kolganzen. Smienten, Kuifeenden, Pijlstaarten, Krakeenden, 

Bergeenden, Slobeenden, Futen, Meerkoeten, Waterhoenen, Blauwe reigers, Grote zilverreigers, Kieviten, Wulpen, Grutto's, 

Torenvalk, Buizerd. 

09:09 25-02-2017 

Wim van den Bergh 

Gisteren eerste Raaf van het nest af zien vliegen van dit jaar in Heerde .Gisteravond op Zandhove (Zwolle) 4 territoria van 

Ransuilen .Elk jaar zitten hier nog 3 a 4 territoria van deze soort. 

13:14 24-02-2017 

Henk Puttenstein 

Van middag om 1 uur vrouw blauwe kiekendief .op 100 meter jagend voor het huis . 

13:13 24-02-2017 

Wim Smit 

Vanmorgen in de polder Arkemheen de 1e Grutto's. Ongeveer 100ex maar waarschijnlijk veel meer. Door de hoge waterstand 

veel steltlopers, smienten, pijlstaarten. 

12:30 24-02-2017 

Henk Puttenstein 

Van ochtend 9 uur een man blauwe kiekendief jagend voor het huis . 

10:06 23-02-2017 

Yvon van der Meer 

Sinds oktober wonen wij op hei en in bos. Wij merken dat wij elke dag bezoek krijgen van onze 'eigen' groep vogels die klokslag 

bepaalde tijden ons besloten heidegebiedje passeren. Tot nu toe zijn dat een groepje van 3 grote bonte spechten, boomkruiper, 

paartje boomklever, witte kwikstaart en paartjes merel, Vlaamse gaai, koolmees, pimpelmees, roodborstje. Als ze hier komen, 

komen ze met zijn allen. En met zijn allen zijn ze dan ook weer een paar uur weg. Op de merel en het roodborstje na. Wat een 

feest : vogels... 

22:13 20-02-2017 

Gert-Jan Cromwijk 

vanmiddag 1 of 2 vuurgoudhaantjes aan de Jan van Vuurenstraat (wijk Oenenburg). Helaas geen camera bij me. 

17:43 20-02-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Afgelopen zaterdag weer de Sovon ganzen- en zwanentelling op het 'oude land' gedaan, tussen Hierden en Noordeinde. In 

totaal geteld; 5840 Kollen, 1324 Grauwe, 3712 Brandjes, 11 Toendrarietganzen en 95 Knobbelzwanen (= 45 koppels in de polder 

Oosterwolde) Verder nog enkele Nonnetjes, Smienten, Pijlstaarten, Goudplevieren en 1 Slechtvalkman in een der elc.masten 

nabij het Drontermeer. 

10:53 20-02-2017 

FvanTriest 

19/2zandplaat vossemeer 80ijslandse grutto's verder 80wintertaling pijlstaarten BonteStrandlopers Wulpen 

40Grotezaagbekken 

18:43 19-02-2017 

Henk Puttenstein 

Halo vogelaars het plasdras gebied kleine woldweg is weer plasdras gezet. en het grote gebied zomeerdijk grote woldweg ook . 

m. V . G . Henk , 

18:18 18-02-2017 

Jan Nijendijk 

16.00u. Wolderwijd ter hoogte van het Rietgorsstrand: ca. 80 Wilde zwanen luid trompetterend, prachtig en ca. 30 Kleine 

zwanen 

Vogeleiland: Pijlstaart, Wintertalingen, man IJsvogel 

11:40 17-02-2017 

Wim van den Bergh 

Bij de voorlopige atlasresultaten van Sovon zag ik dat de Goudvink in atlasblok 27-32 (Doornspijkse heide) de hoogst geschatte 

dichtheid van Nederland heeft. Ik heb echter elders het vermoeden van een afname bij ons in het bos waarschijnlijk 

veroorzaakt door het verdwijnen op grote schaal van jonge aanplanten. 

21:56 14-02-2017 

Wim Smit 

Vanmiddag bij Polsmaten een Roerdomp, vloog van het riet naar de bazaltblokken.Prachtig!! 

Bij het Greppelveld de Ruigpootbuizerd die daar al langer zit. 

13:02 14-02-2017 

Theo den Hertog 

Vanmorgen diverse groepjes Kemphanen in Polder Arkemheen. Ook een Ruigpootbuizerd 

20:45 13-02-2017 

Gerard van Dijk 

Vandaag 13/2/2017 op grasland in het zandgebied ten zuiden van de spoorlijn Nijkerk-Putten ter hoogte van Salentein: 40 

kieviten en 11 kemphanen in gemengde groep. Opmerkelijk dat deze soort zich nu ook in het zandgebied laat zien (niet de 

eerste keer deze winter), gewoon op droog grasland. 

20:33 13-02-2017 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-west: slaapplaatstellingen wulp  

Op of rond officiële teldata van Sovon vielen 7/9/2016 en 5/2/2017; tellers werden aangemoedigd extra tellingen tussendoor 
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te doen. 

7/9/2016: 0 wulpen 

11/11/2016: ca 680 wulpen 

12/11/2016: ca 125 wulpen 

28/11/2016: ca 600 wulp en ca 250 kemphanen 

3/12/2016: ca 580 wulpen en ca 300 kemphanen 

5/2/2017: ca 500 wulpen en ca 100 kemphanen (gebleven?) 

Opm.: 1) tellingen tot bijna donker, 2) steltlopers verplaatsen zich tussen de drie ondiepten resp. banken, 3) lage aantal van 

12/11 mogelijk in donker nog aangevuld 

10:46 10-02-2017 

Wim van den Bergh 

Ik heb de foto van de vermoedelijke Aasgier van Gortel ook opgestuurd naar Arnoud van den Berg van Dutch Birding en deze 

twijfelt niet aan de determinatie Aasgier. Hij twijfelt ook niet aan de samengevouwen staart. Wel vreemd vind hij de tijd van 

het jaar. 

Meer kunnen we niet doen en ik denk dat de determinatie nu wel afgerond is. 

19:51 06-02-2017 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij het Wolderwijd een Kuifduiker in een groepje Meerkoeten. Hierna de Ruigpootbuizerd van Martin bezocht. 

@ Roel, das weer eens wat anders dan Spreeuwen bij de pindakaas! 

17:29 06-02-2017 

roep pannekoek 

"En geel vogeltje met een lange staart zit bij ons op het platte dak van supermarkt Deen in de binnenstad", zie een oud-collega 

vorige week tegen me. Dat kan bijna niets anders zijn dan een Grote gele kwikstaart antwoordde ik hem. Gisteren stuurde Piet 

een door zijn raam gemaakte foto. Vogel zit er volgens waarnemer al een reeks van winters. 

link 

08:32 06-02-2017 

Wim van den Bergh 

Ik heb de foto van de vogel die gezien is door Jeroen van der Giessen opgestuurd naar Willem van Manen van Sovon en hij denkt 

aan Aasgier .Zou kunnen alleen is er niets of weinig te zien van de staart en deze zou wigvormig moeten zijn.Ik heb alle 

patronen bekeken van Roofvogels (onderzijde)in Raptors of the world en dan komt alleen Aasgier in de buurt.Maar nogmaals het 

is nog steeds niet 100% zeker 

22:35 05-02-2017 

janwilly van dijk 

gistermiddag een roepende zwarte specht op landgoed Molencaten 

19:36 05-02-2017 

Martin Jansen 

Nu met foto's op waarneming.nl van Chris Spijkerboer lijkt het meer op een ad vrouw. Zag vanuit de auto met 80 km/h een smal 

bandje op de onderstaart, vandaar eerste indruk van man (zie onderstaande bericht). 

14:33 05-02-2017 

Martin Jansen 

Vanmiddag op weg naar werk bij het Greppelveld een adult man Ruigpootbuizerd. Zit al een paar weken in die omgeving, meestal 

iets voorbij het Greppelveld bij de Elburgerweg. 

17:03 04-02-2017 

Wim van den Bergh 

Melding van Kraanvogel door Jeroen van der Giessen met een foto erbij. Op de foto staat een roofvogel maar geen Kraanvogel 

maar wat is het wel:iemand suggesties? 

20:48 03-02-2017 

Theo den Hertog 

Om 19.00 uur roepende Bosuil aan de Beukenlaan in Nunspeet. Toen ik er om 20.30 uur weer langs kwam nog steeds roepend. 

17:53 03-02-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Gisteren de 1e zingende Grote lijster gehoord in het Zandenbos. Verder veel sijzen, tot wel 100 ex. in vooral de Larix-vakken. 

Ook de kruisbekken zingen volop, hoop later op broedende ex. (p.s De door mij gemelde Grote kruisbekken bleken toch niet zo 

groot te zijn, de roep was gelijkend, maar de zware snavel ontbrak duidelijk. Er blijkt veel variatie in de soort te zitten, las ik) 

Vorige week hoorde ik eindelijk weer eens een Zwarte specht nabij mijn huis. En vanavond hoorde ik de Bosuil nabij het vm. 

Ronde Huis. 

16:48 02-02-2017 

Jan Prins 

Vandaag op een weiland aan de Bijltjesweg in Hierden een Ooievaar ! Zat daar z'n veren op te poetsen 

11:52 01-02-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren in de Kroondomeinen erg veel Kepen aanwezig, op verschillende plekken groepen van enkele honderden exemplaren 

gezien. Verder daar ook een groepje van 8 Moeflons, deze ingeburgerde exoot zelf alleen nog maar op de Noorderheide gezien. 

Bij de Gortelsche berg trof ik een Klapekster aan. 

Vanochtend bij de Tongerense heide een zingende Vink en een kekkerende Havik. 

18:04 30-01-2017 

Gert-Jan Cromwijk 

zaterdag drie raven aan de Randmeerweg thv Varelseweg. 

12:42 26-01-2017 

Lubbert Spaansen 
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Hallo Allemaal, 

 

Ik ga mij weer bezighouden met fotografie en niet meer met waarnemingen of twitchen dat is mede de reden dat ik uit de app 

groep ben gestapt. Ik zal heus wel is meegaan naar een leuke soort die ik niet eerder heb gezien of fotogeniek is. Ik zal mijn 

waarnemingen niet meer melden zodat ik in alle rust zelf kan genieten van die momenten in de natuur. Mijn lidmaatschap heb ik 

opgezegd per 2018. Ik kom jullie vanzelf wel weer tegen in het veld. Bij een bijzondere ontdekking zal ik deze natuurlijk wel via 

via melden wanneer mij dit uitkomt ;) 

 

Met vriendelijk groet 

 

Lubbert 

17:28 22-01-2017 

Michiel de Vries 

Door ziekte de afgelopen weken aan huis gebonden maar wel kunnen genieten van de vele vogels op het Wolderwijd. De 

telescoop staat op de studeerkamer klaar om regelmatig een blik te werpen op het water. Prachtig om de knobbel- en kleine 

zwanen te zien met allerlei soorten eenden te zien vooral de pijlstaarten zijn prachtig. De laatste dagen zitten er ook berg-, 

slob, tafel, kuifeenden. Gisteren weer voor eerst buiten gelopen en uit de rietkraag langs het Zeepad vloog een roerdomp op. 

Vorige week zat er ook nog een sperwer in de tuin. Voel me bevoorrecht om hier te wonen. 

16:11 22-01-2017 

Dik Bos 

Vanmiddag tussen Harderwijk en Strand Horst 3 ijsvogels en een roerdomp. Later nog een melding gekregen van een roerdomp 

bij de strandjes voor Stadsweiden. Op ongeveer een kilometer van mijn waarneming. Dezelfde? 

15:29 22-01-2017 

Johan Hettema 

Vlak voor de vogelhut Polsmaten een drietal baardmannetje in de zon kunnen bewonderen. 

15:13 22-01-2017 

Jan Janssen 

Wandeling vanuit Slingerbos langs het Zeepad en het Vogeleiland gemaakt, een heuse vogelboulevard in een heerlijk winters 

zonnetje. Op het Wolderwijd nog steeds massa's kleine zwanen en tientallen pijlstaarten, bergeenden, enkele slobeenden en 

tussen de meeuwen een stormmeeuw. Rond het vogeleiland ten minste twee ijsvogels en enkele koperwieken. 

16:42 21-01-2017 

Lubbert Franken 

Vanmiddag 12.30 twee Zeearenden op het ijs bij camping oude pol in Nunspeet 

18:32 18-01-2017 

Johan Hettema 

Vanmiddag Polsmaten: ijsvogel , nonnetje. Groep putters actief en mooi op de foto kunnen krijgen 

16:57 18-01-2017 

Jan&Emmie Nijendijk 

Op het Wolderwijd bij het Rietgorsstrand: veel Pijlstaarten, Bergeenden, veel Kleine Zwanen. 

Bij het vogeleiland: Koperwieken, Wintertalingen, IJsvogel, Roerdomp. 

17:47 16-01-2017 

A.Mörzer Bruijns 

Zaterdag j.l. de Sovon Ganzen-& Zwanentelling + Midwintertelling langs de oude kust gedaan. 

Telde iets minder ganzen, maar in totaal 6500 Kollen, 1800 Grauwe, 2 Rietganzen, 4400 Brandjes, en 8 Can. ganzen geteld. 

Verder 43 knobbelzwanen, 1700 kieviten en 800 Goudplevieren, hoofdzakelijk in de polder Oosterwolde ( dezelfde van 

hieronder). Aldaar ook 1 man Blauwe kiek, verder nog 334 smienten en 5 nonnetjes in de hoofd-watergangen gezien. 

Tenslotte als extra toegift, prachtige luchten: loodgrijs, dan weer staalblauw of witte wolken met mooi 'strijklicht' van de lage 

zon. op het riet of houtopstanden, zeer fotogeniek derhalve. 

14:20 16-01-2017 

D Puttenstein-Bissch 

Gisteren 1 ijsvogel en 1 waterhoen(meestal zitten er 2) en groep goudplevieren samen met kievieten,Kleine Woldweg. In 

reservaat onrustige en opvliegende kol- en brandganzen bij overvliegend vliegtuigje 

08:11 16-01-2017 

Martin Jansen 

Gisteren de Sovon watervogeltelling: 

- Drontermeer 127 Kleine zwaan. 

- Veluwemeer 3013 Kleine zwaan, 704 Wilde zwaan en 1900 Knobbelzwaan. 

15:35 15-01-2017 

Johan Hettema 

Bij Polsmaten twee ijsvogels en een grote groep putters in de elzen 

14:29 15-01-2017 

Jan&Emmie Nijendijk 

vanaf de Biezenburcht in het Harderbroek zaten 2 Zeearenden te zonnen. 

16:28 10-01-2017 

Wim Smit 

Vanmiddag op het Tulpeiland 2 Sneeuwgorzen. Vanaf de Biezenburcht 2 Zeearenden.In de Harderhaven een Ijsvogel en een 

Oeverloper. 

15:54 08-01-2017 

Jan Janssen 

Vanmiddag heel fraai en langdurig twee sneeuwgorzen kunnen bewonderen op het Tulpeiland. IJseend was kort daarvoor ook nog 

gesignaleerd maar was helaas niet terug te vinden. In het riet nog een rietgors en op het water een grote zaagbek. 
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18:49 06-01-2017 

Dik Bos 

Vanmiddag bij tulpeiland nog steeds de sneeuwgorsen en iets richting Zeewolde 1Jseend. Boven Harderbroek vrouw Blauwe Kiek. 

Bij kijkscherm Polsmaten een waterpieper. 

18:50 03-01-2017 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het Wolderwijd, vlakbij de Pluuthaven, een tweetal IJseenden. 
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