
10:50 31-12-2018 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen op Petrea tegen de snelweg (rustgebied) een grote groep Barmsijzen van ongeveer 250 exemplaren. Hier ook 4 

Edelherten die vermoedelijk oorspronkelijk vanaf het ASK zijn gekomen. Er was hier in het verleden een mooie berkenlaan 

tegen de snelweg waar ook in het verleden wel eens een Draaihals zat maar van deze berkenlaan is nu nog maar weinig over. 

15:41 29-12-2018 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag bij Wolderwijd Zeewolde een geheel albino meerkoet. 

17:30 27-12-2018 

Jaap Schröder 

Vanmorgen bij Strandeiland Hwijk: o.m. gr zilverreiger, ijsvogel. Vanmiddag bij Strand Nulde: o.m. ijsvogel en (man) sperwer. 

14:16 26-12-2018 

Wim Smit 

Vanmorgen in de tuin een Witkopmees! 

13:02 26-12-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Noorderheide een groepje van 9 Witkopstaartmezen. 

19:45 19-12-2018 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag om 14 uur een boommarter op de Haere, met een vis in zijn bek. Het dier bewoog met zijn verrassende prooi door de 

kruinen van bomen aan de rand van de zandverstuiving. Het dier bleef ter plaatse en na 10 minuten verder gewandeld. Mijn 

eerste waarneming van een boommarter. 

15:08 19-12-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren zag ik bij een open ruig terrein aan het Schoolpad in de buurt van het Uddelermeer een groep van zeker 100 

Geelgorzen. Zij foerageerden op het ruige terreintje en vlogen geregeld naar 1 van de bomen grenzend aan dit veldje. Zelf heb 

ik nog niet eerder zo'n grote groep Geelgorzen gezien! Bij dit veldje was ook kortstondig een man Blauwe kiekendief aan het 

jagen. 

19:22 18-12-2018 

Geert Jan Prins 

Twee geelgorzen bij A. Vogel Tuinen en een zwarte specht in Oosterse Bos. 

21:20 15-12-2018 

Martin Jansen 

Vandaag: 

Drontermeer 347 Kleine zwaan (12 juv) 

Veluwemeer 2148 Kleine zwaan (47 juv) en 351 Wilde zwaan (32 juv). 

Bij het Greppelveld 1 Roerdomp, bij de Kerkdijk 2 Slechtvalken. 

17:16 13-12-2018 

Wim Smit 

Vanmorgen in Dronten 11 Ransuilen.Ze zitten in dezelfde boom als vorig jaar, op de grote parkeerplaats van het 

winkelcentrum.Tegenover Deen. 

16:42 10-12-2018 

Emmie&Jan Nijendijk 

Delta Schuitenbeek op de dijk bij het gemaal: Sperwer, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Wilde eenden, plotseling kwamen er 

wel honderden Smienten binnen vliegen, Brandganzen, Canadese ganzen, Kollen en Grauwe ganzen en Aalscholvers. 

19:13 04-12-2018 

Wim Smit 

Vanmiddag bij de monding Hierdense Beek veel Kleine Zwanen. 1000? Pijlstaarteend 75. 

Op de plas voor de Kapteinshut Krooneend 50ex. Waarschijnlijk meer. Op grasland langs de Mosselweg(ZFVL) 1 paar Wilde 

Zwaan met 4juv en een paar met 1 juv. Op de akker ernaast 8 Buizerden die met succes regenwormen pakten. 

22:01 03-12-2018 

Roel Pannekoek 

Onze huismerel heeft het nu met die hoge temperaturen al flink op de heupen. In de ochtend- en avondschemer is hij zijn 

repertoire al aan het oefenen. Die kan nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. 

12:27 03-12-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren rondom Tongeren tweemaal een Middelste bonte specht. Vanochtend op de Elspeetsche heide een Klapekster en een 

groepje van 33 Grote barmsijzen. 

15:12 01-12-2018 

Emmie&Jan Nijendijk 

Omstreeks 14.00u een onvolwassen Zeearend boven de Elspeetsche heide. 

12:25 29-11-2018 

Roel Pannekoek 

Ook dit winterseizoen zit er een (dezelfde?) Grote gele kwikstaart in de binnenstad van Harderwijk. Door zijn kenmerkende 

roep in de vlucht hoor je 'm op diverse plaatsen: omgeving zwembad De Sypel, het platte dak van Deen op de Vuldersbrink of op 

het dak van de appartementen aan de Hogeweg. Gisteren zat de kwik bij het betonnen beekje in het Hortuspark. 

11:25 28-11-2018 

Jan Nijendijk 

Wolderwijd: ca. 40 pijlstaarten bij Rietgorsstrand, 2 Zwarte zwanen, bij de staart 18 Canadese ganzen en 10 Kieviten en 

natuurlijk Kleine zwanen. 

Zondag op de Noorderheide ca. 10 Kruisbekken. 



09:43 28-11-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij de Noorderheide een groep van 19 Grote kruisbekken, op dezelfde locatie als de 21e. 

16:24 26-11-2018 

Jan Nijendijk 

Hulshorsterzand 2 raven. 

19:27 21-11-2018 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag een meer dan vermakelijke wandeling gehad bij de Noorderheide. In het begin al een grote groep van tientallen 

Vinken, kepen en sijzen. Later ook nog een groepje van 10 Grote barmsijzen. Op de terugweg trof ik een Klapekster aan en een 

groepje van 8 Grote kruisbekken. Deze waren 2 keer kort ter plaatse in wat Berken bij een klein gegraven ven (exacte locatie: 

https://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/waarneming/view/164754817) 

Bij het grote ven, de Tonnetjesdellen, een grote groep van zeker 150 Sijzen met hiertussen enkele tientallen Grote barmsijzen 

en een paar Kleine barmsijzen. 

19:44 18-11-2018 

Lubbert Franken 

Vanmiddag 13.40 uur op de Westeindse Heide Nunspeet een Klapekster. 

22:38 17-11-2018 

Gj 

ook een ruigpootbuizerd in de polder 

14:29 17-11-2018 

G j van dijk 

Momenteel dwerggans in groep ganzen grote woldweg tussen riethare en 2e kannal 

17:12 16-11-2018 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag boven de A28 ter hoogte van de afslag Nunspeet-Epe een viertal Kraanvogels overvliegend in zuidelijke richting. 

16:07 15-11-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag enkele Barmsijzen in Hattem maar ik heb nog geen echt grote aantallen gezien. Bij huize Molecaten 8 Mandarijneenden 

waarvan slechts twee vrouwtjes. Deze ongelijke geslachtsverhouding is al vele jaren merkbaar op de NO-Veluwe en is te wijten 

aan deels grotere predatiekans van de vrouwtjes tijdens het broeden .De huidige aantallen vallen in het niet bij de aantallen van 

eind jaren tachtig en dit heeft deels te maken met het feit dat toen Mandarijneenden werden bijgevoerd in Heerde door de 

heer Voorwijk in het Bakhuisbos van Heerde en toen deze man overleed is de stand behoorlijk teruggelopen. 

15:26 15-11-2018 

Wim Smit 

Dat Hogepad vind je in Harderwijk. 

15:25 15-11-2018 

Wim Smit 

Gisteren bij het slootje achter de volkstuintjes Hogepad vloog een Grote Gele Kwik. 

13:33 15-11-2018 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een paar uur gespendeerd in de omgeving van Vorchten. Hier is een groot gebied bestaande uit grasland waar veel 

roofvogels aanwezig zijn. In de tijd dat ik er was zag ik zeker 7 verschillende Blauwe kiekendieven, 1 jagende Velduil en 

plusminus 10 jagende Torenvalken. 

10:51 10-11-2018 

Gerard van Dijk 

Do. 8/11/2018 een kleine bonte specht in het Putterbosch. Fraai hakkend aan een tak in het oude beukenbos. 

16:34 06-11-2018 

Lubbet Franken 

Vanmiddag van twee tot drie op de Westeindsche Heide een Klapekster die zich mooi liet zien. 

19:47 05-11-2018 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag rondje gereden in polder Arkemheen. Overal gefluit van groepen smienten. Bij Nekkeveld zat een zeearend op een 

paaltje en bij Bontepoort liep de koereiger die al ruim een week in deze omgeving vertoeft. 

13:13 04-11-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Noorderheide een overvliegende Grote kruisbek. 

Mijn vorige bericht (01-11) ging over de Haelbergheide. 

15:19 01-11-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend van 9:30 - 12:30 getrekteld. In totaal een kleine 600 Kepen en 400 Vinken. Ook Kievit vloog goed met 701 

exemplaren. Een leuke krent was een Rode wouw die richting zuid vloog. Ter plaatse waren o.a. een Klapekster en 2 Grote 

barmsijzen. Op de terugweg naar de auto kwam er een groepje staartmezen aangevlogen van Noord. Toen ze landden in de 

bosrand zag ik direct meerdere Witkopstaartmezen (zeker 6) er tussen zitten. Helaas verdween de groep al snel in het bos, dus 

kon niet de hele groep goed checken. 

23:25 31-10-2018 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag boven m'n huis in 't Harde een Rode wouw, uiteindelijk afzakkend in noordelijke richting. 

12:20 29-10-2018 

Dik Bos 

Er vloog zojuist nog een erg laat vertrekkende boerenzwaluw over de Veldkamp in Harderwijk. 



09:31 29-10-2018 

Martin Jansen 

De Kleine zwaan met zender die gisteren op het Veluwemeer zat (zie onderstaande bericht) is al vertrokken. Vannacht om 1 uur 

zat hij nog op de slaapplaats bij de Kerkdijk, om 02:00 uur vloog hij boven het Gooimeer, om 03:00 uur zat hij al boven de 

Noordzee. Is om 05:00 uur aangekomen in Norfolk, UK. Zit nu in zijn vaste overwinteringsgebied, heeft duidelijk gebruik 

gemaakt van de straffe rugwind. 

18:55 28-10-2018 

Martin Jansen 

Er zit momenteel een Kleine zwaan op het Veluwemeer die een zender draagt. 27 oktober om 05:00 uur zat de vogel nog in 

Zweden, het volgende meetpunt was de slaapplaats bij de Hierdense Beek rond middernacht die zelfde dag. Afgelegde afstand 

in rechte lijn is ongeveer 850 km. 

17:56 27-10-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Polder Arkemheen een Koereiger, Geelpootmeeuw en een overvliegende Strandleeuwerik! 

22:14 25-10-2018 

Ada en Chris Herzog 

Zojuist, ca. 22.00 uur enkele kleine zwanen gehoord op het Wolderwijd. 

19:54 21-10-2018 

Martin Jansen 

In de namiddag een groep van 26 Kleine zwanen over Elburg ((Brede Gang) richting Veluwemeer. Ze zijn erg laat dit jaar. 

23:42 17-10-2018 

Roel Pannekoek 

Een paar aangename uren op de uitkijkbult bij de Asselse heide leverde een voortdurende stroom van zangvogeltrek op met o.a. 

Graspiepers, Sijzen, Veldleeuweriken en vooral Vinken op. Ter plaatse rondzwermend een groep van meer dan 100 Kramsvogels 

en een pal over me heen vliegende vrouwtje Blauwe kiek. 

22:55 16-10-2018 

Bennie van den Brink 

Vandaag 16 oktober ringvangst van een bladkoning in de tuin in Oldebroek. 

21:28 16-10-2018 

Roel Pannekoek 

Behalve de zingende Boomleeuweriken een vrouwtje Blauwe kiek en een Rode wouw vanmorgen over het Beekhuizerzand. 

11:06 15-10-2018 

Wim Smit 

Gistermorgen 10u vloog een Rode Wouw boven ons huis in Harderwijk 

19:36 14-10-2018 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag bij Harculo: Rode wouw rond 13:30 . Later vanaf Gelderse zijde weer Rode wouw in Hoenwaard en 2 Zeearenden 

jagend bij Windesheim gezien vanaf de Hoenwaard . In de Hoenewaard 2 Grote Zilvers en minimaal 2 IJsvogels. 

21:30 10-10-2018 

Roel Pannekoek 

Het is lente! 

Op het Beekhuizerzand jubelende Boomleeuweriken in baltsvlucht, in mijn achtertuin zingende Tjiftjaf en Koolmees alsof het 

maart is. 

16:22 09-10-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

Harderbroek, mooi weer: Ekster, Vlaamse gaai, Zwarte specht, Wintertalingen, Slobeenden, Tafeleenden, Kieviten, 

Bontbekplevieren, Groenpootruiter en Grauwe ganzen. 

16:56 07-10-2018 

Lubbert Franken 

Vanmiddag bij de kijkhut Ludgeruskerk te Doornspijk een langs vliegende Roerdomp en bij Polsmaten in Nunspeet een 

kronkende Raaf en een op thermiek opschroevende Zeearend. 

16:56 06-10-2018 

Benno van den Hoek 

Vandaag deden 17 VBW-leden weer mee aan de jaarlijks Birdwatchtelling vanaf de Zomerdijk bij het Drontermeer. Het was 

wederom een leuke telling, met deze keer een sterke trek van vinken: totaal zagen we er bijna 2100! Daarnaast ook veel 

Veldleeuweriken (380), Graspiepers (366) en Boerenzwaluwen (160). Ook zagen we de eerste Kolganzen, Kramsvogels en 

Koperwieken van dit najaar langs komen. Leuke soorten waren verder nog 3 Buidelmezen (samen overtrekkend), 1 Zeearend (ri. 

polder), 1 vrouw Blauwe kiekendief en 2 Grote gele kwikstaarten. In totaal werden (tenminste) 4300 overtrekkende 

vogelsoorten gezien van 53 soorten. Daarnaast werden nog 16 extra soorten ter plaatse gezien, w.o. IJsvogel, Waterral 

(gehoord), Havik, Grote zilverreiger en Dodaars. 

Alle resultaten zijn weer ingevoerd op de website van Trektellen.nl en te zien via de volgende link: 

Telpost Zomerdijk, Drontermeer 

19:41 05-10-2018 

Lubbert Franken 

Vanmiddag twee Raven boven de wijk het Hul in Nunspeet. 

12:45 05-10-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend getrekteld bij de Korte waarden. De Vinken vlogen het meest voorbij, hiervan 1879 exemplaren geteld. Een 

Zilverplevier was de leukste krent. 

13:55 04-10-2018 

Wolbert Hermus 

http://www.trektellen.nl/count/view/1509/20181006?sc=0


Vanochtend langs de Bremerbergdijk gefietst. Hier meerdere groepjes Staartmezen, goudhaantjes, tjiftjaffen, 1 Bladkoning en 

2 overvliegende Visarenden. 

16:46 03-10-2018 

Jan Nijendijk 

Naar de monding van de Hierdense beek gewandeld: 4 buizerds, groepjes Kneuen en een Visarend. 

14:25 30-09-2018 

Johan Hettema 

Zojuist rode wouw. Veluwemeerkust Nunspeet- Doornspijk 

20:27 26-09-2018 

Jan willy van dijk 

Vanmiddag open gebied vuursteenberg 4 roodborst tapuiten 

18:00 22-09-2018 

Michiel de Vries 

Afgelopen woensdag 19 september zat bij ons in de tuin een gekraagde roodstaart vrouwtje. 

13:01 17-09-2018 

A.J. Morzer Bruyns 

Zaterdag j.l. de 1e Ganzen/Zwanentelling gedaan, ca. 1900 Grauwe geteld, waarvan de grootste groep 800 exp. was, bij Hierden. 

Andere leuke waarnemingen waren 5 Reuzesterns op de dam bij Polsmaten, 2 tapuiten, 1 purperreiger, juv. Bruine kiek, en 

Zeearend boven de nieuwe nevengeul bij polder Oosterwolde. 

Plus de laten melding van begin augustus, toen ik in week 32 een Dwergstern zag bij Polsmaten. Zat tussen de kieviten en een 

groenpootruiter op de zandplaat voor de hut. Met telescoop was de gele snavel goed te herkennen ! 

17:47 16-09-2018 

Dik Bos 

Wat wonen we toch in een heerlijk vogelgebied. Even een paar plekjes bezocht.Bij de kapiteinshut enkele 10-tallen Krooneenden 

en een overvliegende Visarend. Op een stukje frisgroen gemaaid weiland aan Stobbeweg tegenover Elburg: 8 buizerds, 6 

ooievaars, 1 jonge bruine kiek, 1 torenvalk, 16 blauwe en 2grote zilverreiger. Een all you can eat weiland. En nog even naar de 

Kleine Woldweg: 2 groepjes watersnippen, 2 raven, 1 bruine kiek en 1 groenpootruiter. En onderweg nog 1 witgat. Dat is toch 

genieten. 

21:44 09-09-2018 

Roel Pannekoek 

Een fietstochtje van Doornspijk naar Noordeinde vice versa, met mogelijk wel een waarneming van een Visarend. Wat heet! 

T.h.v. de Ludgeruskerk een exemplaar ri. zuid en 5 minuten later de tweede. Net voorbij het rietland bij Elburg opnieuw 2 expl. 

ri. zuid. Op de terugweg vanaf de Gelderse sluis bij Noordeinde een Visarend vanuit de POW die even later voor ons langs de 

polder weer invliegt met een forse vis in de klauwen. Of dit dan nr. 5 van deze middag is, of één van de eerdere waarneming 

weet ik uiteraard niet. 

Verder bij de sluis 5 Lepelaars over, onderweg 3 Torenvalken en div. Buizerds, 2 vrouw of 1e jaars Bruine Kiek en op de kale 

maisakkers aan de Oude Zeeweg 2 Tapuiten. 

Een heerlijke middag, maar vrouwlief vond wel dat we erg vaak stopten..... 

17:09 06-09-2018 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen (6 sept) een Zwarte roodstaart met baltszang op de nok van een nieuwe woning in de uitbreidingswijk Harderweide 

bij Harderwijk. Het valt me op dat je Zwarte roodstaarten vaak ziet bij nieuwbouwprojecten. 

22:02 04-09-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren een paar een gestruind door de verruigte duintjes bij Hulshorst. Het was er vrij druk met vogels. Enkele leuke soorten 

waren 3 Gekraagde roodstaarten en een Paapje. De grootste verrassing was echter een opvliegende Kwartelkoning! Deze vloog 

enkele meters laag boven de begroeiing en verdween meteen weer met het landen. 

09:32 31-08-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteravond een tijdje geteld bij de picknickplaats langs de Zomerdijk, van 19:45 - 20:45. Ik stond hier in de hoop op 

Purperreigers. Van deze soort heb ik er 5 voorbij zien komen. Verder o.a. nog een groep van 18 Casarca's. Tijdens het uurtje 

dat ik er stond verzamelden de Grote zilverreigers zich op de slaapplaats, hiervan telde ik er 67. Maar het mooiste schouwspel 

kwam van de Boerenzwaluwen. In eerste instantie vlogen er vele honderden in zuidelijke richting. Plots zag ik boven het 

Drontermeer een erg grote groep Boertjes, zeker enkele duizenden. Later kwamen er weer honderden voorbij gevlogen in 

noordelijke richting 

08:41 31-08-2018 

Henk Puttensten 

War zijn de MERELS gebleven ? ze zijn hier vier weken weggeweest . bij een kameraad in t harde op een dag een dood de 

tweede uit zijn leiden verlost . we zijn twee dagen weer op een . 

10:55 29-08-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend trektelling bij de Korte waarden. De krentjes waren 1 Ortolaan, 4 Bruine kiekendieven en een Visarend. De bulk 

bestond uit 144 Gele kwikstaarten, 643 Boerenzwaluwen en 286 Huiszwaluwen. 

22:28 21-08-2018 

Wouter van Heusden 

Vanmiddag een Rosse stekelstaart bij de rietkraag van Harderwijk. En nog een paar keer (dezelfde?) Gierzwaluw overvliegend 

thuis. 

21:57 18-08-2018 

Gert van Veldhuizen 

Gisteren heb ik genoten van een ware vliegshow boven mijn tuin. Ik hoorde een buizerd roepen en toen ik omhoog keek zag ik 

dat een buizerd en een wespendief het met elkaar aan de stok hadden. Toen de buizerd van bovenaf een aanval deed, draaide de 



wespendief zich op zijn rug om zich met zijn klauwen te verdedigen. Nadat de buizerd verdwenen was, schroefde de wespendief 

omhoog en begon te 'vlinderen'. Heel spectaculair om te zien! 

10:09 10-08-2018 

Wim van den Bergh 

De jongen van de Nachtzwaluw van het Zwolsche bos zijn nu vliegvlug . Uitgaande van een broedduur van ongeveer 17 dagen en 

een nestjongentijd van ongeveer 17 dagen moet het eerste ei van het tweede legsel ongeveer gelegd zijn op 6 Juli. Nestvondst 

was op 11 juli in de middag om 14:40 en vrouwtje vloog toen af. Ik was eerst bang dat dit tot verstoring zou leiden maar dat was 

in dit geval niet gebeurd. 

15:55 08-08-2018 

janwilly van dijk 

woensdag 1 augustus, kolibrivlinder in de achtertuin, weliswaar geen vogel, toch leuk om te vermelden? 

15:50 07-08-2018 

G.H. Veldhuizen 

Op landgoed Oud Groevenbeek bevindt zich ook dit jaar weer ongetwijfeld een territorium van de wespendief. Vanuit mijn tuin 

zie ik de laatste dagen weer vrijwel elke dag een (een keer 2 tegelijk) cirkelende en roepende wespendief. 

18:49 31-07-2018 

Roel Pannekoek 

Als je met autopech aan de Strandgaperweg in de polder staat en het duurt uren - wat zeg ik - een halve dag voordat de 

sleepwagen komt, heb je alle tijd om je op vogelzang te concentreren: herhaalde malen de alarmroep van een Wielewaal(jong?). 

19:32 30-07-2018 

Gert van Veldhuizen 

Enkele waarnemingen van de laatste dagen: 

25-7: Buiten eten met dit mooie weer heeft veel voordelen. Een ervan is dat je ziet wat er overvliegt. Over onze tuin vloog een 

Slechtvalk. 

 

26-7: Boven de Groevenbeekse heide vloog een Wespendief. 

17:49 29-07-2018 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij het Hulshorsterzand een Visarend die z'n ontbijtje zat te verorberen. 

21:48 22-07-2018 

Jan Nijendijk 

21.45u een veel kleinere Gierzwaluwen groep kwam nog boven ons vliegen. 

21:05 22-07-2018 

Jan Nijendijk 

21.00u Het is stil in de lucht onze Gierzwaluwen zij n vertrokken. 

14:09 22-07-2018 

Geert Jan Prins 

Vanochtend bij Vreugderijkerwaard een witgat, een oeverloper, groep van zo'n 20 lepelaars. Vossemeer: 1 kleine zilverreiger bij 

de plaat, 1 visarend en een krooneend wat verder op richting Ketelhaven en bij het natuurgebied langs de Kleine Woldweg 

kemphanen, veel watersnippen, 1 waterral (gehoord), 2 invliegende purperreigers, een groep van zo'n 30 wulpen op een 

kaalgeschoren weiland en 1 muskusrat. 

15:48 20-07-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren vanuit m'n tuin in 't Harde een tweetal overvliegende Wespendief en een Zeearend. Vanochtend bij Landgoed 

Tongeren, terwijl ik naar libellen aan het zoeken was, verscheen een Porseleinhoen. Deze liet zich kortstondig zien tijdens het 

foerageren. 

21:42 19-07-2018 

Jan Nijendijk 

21.00u Geweldige vliegshow van Gierzwaluwen. Geschat 60-80 exemplaren, nog even en dan zijn ze weg, Genieten maar! 

06:28 17-07-2018 

Wim van den Bergh 

Gisteren op pad geweest met Willem van Manen voor wespendieven. Tot nu toe 2 nesten met jongen. In hattem een nest met 

twee jongen die al behoorlijk groot waren en in Vierhouten een nest met 2 jongen die iets minder ver waren. Nest in de Dellen 

dit jaar weer mislukt. Deze wespendief hier doet het laatste jaren slecht al blijft het gissen wat hier nou precies aan de hand 

is: twee jaar geleden mislukt vorig jaar vermoedelijk niet gebroed en dit jaar weer mislukt. Opvallend veel kleine wespenraatjes 

op de nesten dit jaar .Meeste raatjes ongeveer 6 cm in doorsnee. Diverse mensen beweren weinig wespen te zien dit jaar maar 

volgens de media zijn er wel veel dit jaar. 

20:22 15-07-2018 

Jan Nijendijk 

13.00u, Monding Hierdense beek biddende Visarend. 

23:53 14-07-2018 

Roel Pannekoek 

Nabij waterpompstation van Vitens in de Harderwijker bossen 2 luid bedelende uitgevlogen jonge Haviken en op het BHZ al om 

21.15 een kort ratelende Nachtzwaluw. 

11:22 14-07-2018 

Evert Meijer 



Gistermiddag in het Kroondomein een fraaie ontmoeting met een Gladde Slang die midden op het pad 

lag.  

17:58 13-07-2018 

Gerard van Dijk 

Vandaag 13/7/2018 in de bocht bij Nekkeveld (rietcompensatie i.v.m. dijkverzwaring) ca 300 aalscholvers, tenminste deels net 

aankomend. Op eerdere datum ook grote aantallen daar in de lucht. Vermoedelijk na gezamenlijk jagen/vissen. 

17:55 11-07-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag bij toeval een nest gevonden van een nachtzwaluw op een klein heideveldje van nog geen 20 hectare. De vogel zat te 

broeden op twee eieren en dit is vermoedelijk het tweede broedsel van dit paar. 

12:52 09-07-2018 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag rondje gefietst Harderwijk/Zeewolde en met de pont terug. Bij Harderbroek staat het water laag waardoor er 

steltlopers langs de oever zitten en goed te zien zijn. Hier zaten Grutto's, Kieviten, Scholeksters en een Oeverloper. Ook zaten 

er veel lepelaars waarvan er een aan het voedsel zoeken was in het water langs de dijk. 

16:40 07-07-2018 

Gert-Jan Cromwijk 

afgelopen woensdag 2 visarenden bij elkaar boven de vogelhut bij het Ludgeruskerkje Doornspijk. Het is mij nog nooit eerder 

gelukt twee visarenden samen op één foto te krijgen. Zouden ze broeden in deze buurt? 

12:42 07-07-2018 

Wim van den Bergh 

Tot nu toe heb ik twee nesten gevonden van Wespendieven op de NO-veluwe waarvan een broedsel in Heerde dus reeds mislukt 

is . Willem van Manen heeft nog een ander nest gevonden in Vierhouten en volgende week gaan we deze nesten weer 

controleren. Gisteren het tweede nest gevonden: ik had ergens een wespendief gezien die in een duikvlucht naar een bepaald 

bos vloog. De dag erop heb ik op een ander plek gezeten en zag ik ergens een Wespendief omhoogkomen en kon zo een 

kruispeiling doen en toen was het nest vrij snel gevonden na wat struinwerk. 

12:59 04-07-2018 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen op 3 plaatsen wespendieven gezien in de buurt van Wapenveld:1 aanvliegend vanaf zuid en boven Fliphul thermiekend 

en uiteindelijk richting oost. Bij het Ennerveld een overvliegende Wespendief vanaf Nw richting richting ZO. En tenslotte een 

omhoogschroevende wespendief boven het heideveldje achter de Polberg. Deze vogel ging uiteindelijk ook richting 

Oost.Mogelijk zit hier ergens een nest maar dat nest is nog niet gevonden. Het broedsel van de Wespendief in Heerde van dit 

jaar is reeds mislukt. 

12:44 30-06-2018 

Johan Hettema 

Vanochtend bij camping Vossenberg aan Gerard Vethlaan te Nunspeet een paartje goudvinken. 

Altijd weer mooi om te zien. 

23:09 26-06-2018 

B.Verhoef 

Een groene Specht Fokko Kortlanglaan vandaag bij de school de Lely 

16:22 24-06-2018 

Helma Schoonhoven 

Zwarte Ibis, Leidijk, omgeving Oosterwolde. Fouragerend in een weiland, en werd geplaagd door een Kievit. Op 

www.waarneming.nl zag ik dat er tien adults overgevlogen waren vandaag. 

15:26 23-06-2018 

Wim van den Bergh 

Zoals eerder vermeld kom ik Putters ook veel tegen in de onze veluwse bossen gedurende het broed seizoen. Deze trend is 

zeker al meer dan 10 jaar aan de gang. Echter kon ik nooit bewijzen dat ze hier ook broeden. Vorige week was ik bij Theo 

Glastra met Willem van Manen en Theo had jonge putters gezien in zijn tuin dit voorjaar dus het is zeer aannemelijk dat dit ook 

op grotere schaal bij ons gebeurd in het bos. In de vorige Sovon atlas rond 1999 is op de verspreidingskaart te zien dat deze 

vogel toen nog ontbrak bij ons als broedvogel. 

13:38 23-06-2018 

Wim van den Bergh 



Vandaag Sijs overvliegend Fliphul ( Dit jaar zijn er niet zo veel sijzen overigens) en mannetje Havik hier aanwezig. Eergisteren 

hier ook nog een zeer hoog vlinderende Wespendief gezien. Grote karekiet zong net nog eventjes bij pontje Hattem. 

18:00 17-06-2018 

Arnold Berghorst 

Vandaag even bij Hattem naar grote karekiet gezocht. Liet zich prima horen. Langs het fietspaadje naar de veerpont toe,. Laat 

zich niet zo makkelijk zien, maar stak wel een paar keer het water over 

11:48 14-06-2018 

Roel Pannekoek 

Gisteravond met vogelaars uit Zeewolde e.o. met toestemming van de beheerder op het Beekhuizerzand genoten van 5 

Nachtzwaluwen, w.o. een alarmerend paar. Verder een man Grauwe klauwier en een Boomvalk. 

18:20 11-06-2018 

Wolbert Hermus 

Vandaag een groot stuk gefietst door de Kroondomeinen met als doel Vliegende herten. Dit is gelukt, in totaal 19 verschillende 

Vliegende herten gevonden. Verder ook nog o.a. zeker 12 Fluiters, 1 Bosparelmoervlinder en enkele Heideblauwtjes. 

11:14 10-06-2018 

Arnold Berghorst 

Onder het mom van “durf te vragen” hierbij: wij gaan met het gezin deze zomer naar Tanzania op safari. Nu zou ik voor ieder 

van ons 5 graag een verrekijker meenemen. Nu heb ik er zelf wel 2, maar zou er graag een paar willen lenen tot 1e week aug. 

Heeft iemand evt. liefst een kleine, compactere verrekijker over, die we mee zouden kunnen nemen. 

Vr. Groeten Arnold Berghorst, Wezep. Reageren kan evt. Ook via mail arnold@berghorstoptiek.nl 

17:47 09-06-2018 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen weer de Grote Karekiet in Hattem gehoord net onder het pontje. In Heerde net ten zuiden van de kerkdijk een 

roepende kwartel. Bij de Welsummerwaard 2 Raven waarvan minimaal 1 juveniel roepend. Bij de Molenkampweg in Heerde was 

een Boomvalk aan het jagen en waar deze precies zijn domicilie heeft is mij niet bekend. In de namiddag aan de andere kant van 

de IJssel boven het bos van Windesheim een hoog overvliegende wespendief richting noord die ik even laten vermoedelijk weer 

zag thermiekend boven harculo en deze vogel zeilde toen later op zeer grote hoogte richting Oost. 

20:20 03-06-2018 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag op de fiets de polder Oosterwolde en Kamperveen bezocht en beste plek was het natuurgebied langs Kleine Woldweg 

te Oosterwolde. Hier o.a. een wespendief op doortrek, een porseleinhoen (gehoord), een roerdomp in vlucht, een grote 

zilverreiger, mannetje zomertaling, een invallende lepelaar, een baardmannetje, rietzanger, zwarte sterns, vrouwtje bruine 

kiekendief met net uitgevlogen jong vrouwtje bruine kiekendief (met korte staart en onhandig gefladder), veel pleisterende 

grutto's en kieviten en meest bijzondere was een wezel met muis in de bek die langs de weg naar mij toe kwam huppelen en mij 

een tijdje niet doorhad (waarschijnlijk focus bij muis naar jongen brengen). Bij de fiets aangekomen zag het diertje (niet veel 

groter dan mijn hand) mij en met een angstkreet vloog hij met muis en al het hoge gras in. 

16:27 03-06-2018 

Dik Bos 

Vanmiggag op Beekhuizerzand nabij vennetje 2 kleine plevieren. Die heb ik hier nog niet eerder gezien. 

11:24 03-06-2018 

Michiel de Vries 

Vanochtend vroeg tussen vijf en half zes lag ik in bed te luisteren naar het zingen van de vogels. Een tijd lang heb ik liggen 

luisteren naar een roepende vogel. Het geluid omschrijf ik maar als een herhaald weed. Zelf dacht ik aan een roodmus en dit 

geluid heb ik vanochtend opgezocht en dat komt het meest overeen met wat ik hoorde. Het was zeker geen groenling. 

Daarom de vraag aan de vogelaars in Stadsweiden of ze dit kunnen bevestigen. Ik woon zelf op de Staverenmeen . 

14:57 02-06-2018 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij Harderbroek een Grauwe franjopoot, mooi in zomerkleed en een zingende Cetti's zanger. 

12:46 02-06-2018 

Wim van den Bergh 

Willem van Manen heeft lange tijd broedende Wespendieven gevolgd bij ons die voorzien waren van een zender (op de noord-

Veluwe )maar sinds een jaar of vijf worden er niet meer nieuwe Wespendieven voorzien van een zender dit betekend dat er dus 

steeds minder wespendieven bij ons rondvliegen met een zender doordat er deels sterfte optreedt . Dit jaar vliegt nog slechts 

1 gezenderde man wespendief rond in Nunspeet die momenteel een nest heeft in Nunspeet. Als deze laatste vogel niet meer 

terugkeert zal Willem van Manen vermoedelijk stoppen met zijn onderzoek bij ons op de noord-veluwe. 

13:43 31-05-2018 

Wim van den Bergh 

Ook op Fliphul in Hattem had ik een aantal malen zingende Grote Kruisbekken dit voorjaar maar ik heb geen bewijs gevonden 

dat ze er gebroed hebben. 

13:41 31-05-2018 

Wim van den Bergh 

Voor de liefhebbers van Grote karekieten momenteel is een zingend exemplaar te horen in Hattem ongeveer 100 meter onder 

het pontje Hattem-Zwolle. Vogel zingt echter niet constant. 

09:17 29-05-2018 

Martin Jansen 

@ Arnold: Dat is een erg mooie waarneming van een jonge Grote Kruisbek, de foto's op waarneming.nl spreken voor zich! Is in 

Nederland pas enkele keren zo vastgelegd, broedgevallen van deze soort zijn erg zeldzaam. Had zelf dit voorjaar op het 

Hulshorsterzand 4 territoria met waarnemingen van nestbouw, voedseltransport naar nest en een uitgevlogen jong welke nog 

gevoerd werd door een ouder (ook op foto). 

18:34 28-05-2018 

Arnold Berghorst 



Gisteren ben ik even naar de Wezepsche Heide geweest om te kijken of ik wespendieven kon zien. Door de droogte was er 

weinig water en ik besloot even bij een plasje te posten. Dat bleek een goede keus. Al snel kwam er een juveniele grote Kruisbek 

drinken, daarna nog gewone kruisbekken, boompiepers, vinken, witte kwikjes en een holenduifje. Ook vloog er regelmatig man en 

vrouw gekraagde roodstaart en grote lijsters in de buurt. 

Vandaag nog eens geprobeerd en de grote Kruisbek ook weer gezien. 

15:11 27-05-2018 

Roel Pannekoek 

Voor de 2e keer deze week twee Boomvalken boven onze wijk, die zich aankondigen met een luid gekekker. (In eerste instantie 

denk je aan een ontsnapte parkiet). De twee voegen zich bij de vaste groep van zo'n 25 Gierzwaluwen, die zich kennelijk niets 

aantrekt van beide valkjes. 

13:31 27-05-2018 

Wim van den Bergh 

Gisteren en ook vandaag nog vrij sterke trek van Wespendieven ook over Zwolle. gisteren vanuit mijn tuin 3 en vanmorgen rond 

9:00 ook 1 . Vanmorgen op de begraafplaats aan de Mr.Nijhoffstraat in Heerde een Groene specht en een Hoornaar vliegend ri. 

beukenlaan hier. 

Hoornaar is bij ons bepaald niet echt zeldzaam : 2 jaar terug nog een nest gevonden op Vosbergen in Heerde.Zat in een beuk. 

12:03 26-05-2018 

Dik Bos 

Afgelopen dinsdag tussen de Biezenburgt en de bebouwde kom van Zeewolde in het Woderwijd een paartje geoorde futen met 

2 jongen. Het was me al opgevallen dat ik er nog 1 zag tot laat in het voorjaar. Lijkt me bijzonder voor deze plek. 

16:34 25-05-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag een dode Boommarter gevonden op de Zuidweg in de Dellen. In het voorjaar heb ik hier ook diverse sporen gevonden en 

het is niet uit te sluiten dat hier ook ergens een nestboom staat maar er zijn hier veel potientiele nestholen aanwezig dus ik 

weet zelf dus niet of hier iets van bekend is bij iemand anders.Ik heb hier ook wel eens iemand gezien van de 

Boommarterwerkgroep die met een camera aan een hengel holtes zat te bekijken. 

12:59 25-05-2018 

Wim van den Bergh 

Rond het middaguur :klein falsterbo bij het Mussennest bij Wapenveld .Hier kwamen 8 Wespendieven omhoog om uiteindelijk af 

te zeilen richting noord-oost. 

22:07 23-05-2018 

Jan E. Mons 

Vandaag rond 16.45 uur Houtsnip langs de Poolse Weg nabij afslag Koopmanspad. 

Was weinig schuw en vertoonde tussen de dennen een opmerkelijk vlieggedrag ( steeds schuin omhoog om vervolgens weer neer 

te strijken). Liet zich goed bekijken alvorens dieper het bos in te vliegen. 

16:52 23-05-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag nog even door het vak op Welna waar Wolbert Wespendief gezien had maar daar zit geen nest:op deze plek heb ik ik in 

het verleden ook wel eens een Wespendief gezien. Op terugweg 6 Raven bij de Renderklippen waarvan 4 juveniel. Knap voor een 

Raaf die langs een druk fietspad zit. Echter op deze plek is in het verleden wel 3 keer een broedsel mislukt en ik dacht dat 

deze Raaf het wel nooit zou leren maar hij heeft dus toch wel wat geleerd maar dan zijn we wel 4 jaar verder!!! 

13:06 22-05-2018 

Michiel de Vries 

Gisteren een koekoek gehoord vanuit onze tuin in de wijk Stadsweiden in Harderwijk. Ook zaten er 8 krooneenden op het 

Wolderwijd ter hoogte van het Volendampad ook in de wijk Stadsweiden. Het waren 7 man en 1 vrouw. 

20:04 20-05-2018 

Henk Puttenstein 

Vandaag rondje P.O.W. de eerste Kwartel en een velduil . 

21:04 19-05-2018 

Janwilly van dijk 

vanavond vuursteenberg overvliegende raaf, deze week ook twee roodborst tapuiten op draad langs het pad. 

17:00 19-05-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag ergens op de NO-Veluwe:Wespendief bij nest (Broedt nog niet) en 3 Kraanvogels naar Zuid bij het Hoornerveen in 

Heerde. 

22:01 15-05-2018 

Benno van den Hoek 

Maandagmorgen al weer de 4e inventarisatieronde gelopen in het reservaat aan de Kleine Woldweg (POW). Hier o.a. een 

roepende Roerdomp, zingende Bosrietzanger en Snor, 4 man Zomertaling, een Lepelaar en een Bruine kiekendief. Bijzonder was 

zeker ook maar liefst 3 roepende Porseleinhoentjes, waarvan 1 vlakbij de weg!! 

Vanavond nog steeds roepende Roerdomp daar en ook weer een Porseleinhoen nabij de weg gehoord. Langs de Hogeweg 

(Kamperveen) 28 bezette nestvlotjes van Zwarte sterns in een kolk (op meeste vlotjes 1 vogel, dus tenminste 15 paartjes). In 

het Reevediep (bypass) Kluut, Lepelaar, Bosruiter en 6 Oeverlopers. Net ten noorden daarvan (langs de Slaper/Hanzelijn) 2 

jagende Velduilen, mooi boven het lange gras! 

Tenslotte vanaf Eekteiland in het Drontermeer een zingende Grote karekiet. 

 

Vanmorgen een verrassing boven de tuin: een laag en zwijgzaam voorbij vliegende Koekoek. Mogelijk op zoek naar een 

gastoudergezin.. 

10:40 15-05-2018 

Gert van Veldhuizen 



Gisteren rondje Schuitenbeek gemaakt. In het plasdras gedeelte van de Putterpolder zat een kluut te broeden. Daar liepen veel 

donsjongen van kieviten. Bij het plasje aan de Diermenseweg bij Oldenaller: 1 bosruiter, 1 groenpootruiter en 1 oeverloper. Daar 

ook 13 kluten, waarvan 2 broedend op het nest. 

10:00 15-05-2018 

roel pannekoek 

Vanmorgen op het Beekhuizerzand 1 man Tapuit en 5 zangposten Gekraagde roodstaart. 

In sparrenbosje aan fietspad Kleine Mheen - Ooostermheenweg Spotvogel. 

17:48 13-05-2018 

Benno van den Hoek 

Gisteren aan het begin van de avond werd bij toeval (tijdens een skeelertochtje van een vogelaar) aan de rand van Vierhouten 

een zingende Withalsvliegenvanger ontdekt. Samen met een 30-tal andere vogelaars kon ik de vogel nog bewonderen. De vogel 

verplaatste zich al roepend en zingend door de boomkruinen en liet zich af en toe even mooi zien. 

 

Vandaag is de vogel ook nog de gehele dag gehoord en gezien, terwijl deze regelmatig bij boomholtes te zien was (inspectie van 

holten, zoals vaker te zien bij net gearriveerde vliegenvangers). 

Indien aanvaard (en dat zal naar verwachting geen probleem opleveren) is het pas het 3e officiële geval voor Gelderland! 

(voor onze regio de 1e, na een niet ingediende waarneming uit mei 1983 bij Harderwijk). 

15:58 13-05-2018 

D Puttenstein-Bissch 

vanmiddag ter hoogte van de poffertjes, zomerdijk, de roep van de koekoek gehoord, en bij de wijkerwoldweg een 

zeearend,zittend en vliegend over een weiland, op 100 meter afstand, gezien. 

Henk en Dineke Puttenstein 

18:16 12-05-2018 

Rein 

Raaf; luide krruk boven het huis in Wezep. 

Ver daar boven een nog grotere vogel, richting Z zwevend op thermiek. 

09:53 12-05-2018 

Wim van den Bergh 

Zojuist een Draaihals opgepest bij een fietspad bij Sekdoorn (Zwolle) 

12:53 09-05-2018 

Martin Jansen 

Vanuit de achtertuin: 

05-05 een Rode Wouw richting oost. 

Vanochtend een Zwarte Wouw richting noordoost. 

10:32 07-05-2018 

Martin Jansen 

Gisteren Hulshorsterzand voor dit jaar mijn eerste Grauwe Vliegenvanger (2), vanochtend Drontermeer de eerste 

Bosrietzangers (3). 

17:29 06-05-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Oldebroeksche heide, vanaf de weg naar het Artilleriemuseum bij 't Harde, een paartje Grauwe klauwieren. 

13:24 05-05-2018 

Wim van den Bergh 

Tegenwoordig hoef ik al helemaal niet nachts op pad voor een Nachtzwaluw vanmorgen af en toe kort snorrend bij de 

Haelbergtoren. Vorig jaar had ik rond deze tijd een snorrende vogel in de ochtend op de Wezepsche heide. In totaal bijna 2 uur 

op deze toren gestaan en viel flink tegen . Nog geen Wespendief gezien vandaag. De Haelbergtoren is af en toe goed voor een 

leuke soort maar meestal valt het hier tegen zoals vanmorgen . Gebied er om heen is vermoedelijk te arm. 

22:33 04-05-2018 

Martin Jansen 

Wat Wolbert constateert met de Fluiters gaat deels ook op voor Rietzanger en Snor in de BMP plot Drontermeer die ik loop. 

Rietzanger is slechts 65% aanwezig t.o.v. zelfde periode vorig jaar (97 territoria 2017, nu 63), Snor zit op ca. 60% (26 - 16). 

17:54 04-05-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtendd een BMP-ronde gedaan door het Leuvenumse bos. Dit leverde me o.a. een Kleine bonte specht, 2 Zwarte spechten 

en een zingende Keep op. In totaal had ik vanochtend ook 4 Fluiters. Ter vergelijking: in 2016 had ik rond dezelfde datum 20 

Fluiters 

11:26 04-05-2018 

Gert-Jan Cromwijk 

Gisteren boven de kapiteinshut (Harderbroek) een boomvalk. Leuvenhorst-Hulshorsterzand twee fluiters, jonge grote lijsters. 

22:45 03-05-2018 

Wouter van Heusden 

Gisteren in het Harderbos 2 Rode wouwen en 2 Wespendieven. Thuis een wel heel snel zingende Tjiftjaf. Vandaag een 

Zomertortel gehoord bij tuincentrum Lammert van Nijhuis in Ermelo. 

14:55 30-04-2018 

Gert van Veldhuizen 

Afgelopen zaterdag 28 april een Middelste bonte specht gehoord en gezien op landgoed Oud Groevenbeek. 

16:45 28-04-2018 

Gert-Jan Cromwijk 

Vanmorgen een Rouwkwikstaart bij Lorentzhaven Harderwijk. Bocht Daltonweg bijna onder de hoogspanningsdraden. 

13:08 28-04-2018 

Benno van den Hoek 



Vanmorgen met enkele leden al weer de 3e inventerisatieronde in het SBB-reservaat aan de Kleine Woldweg gelopen (5.45-

8.45u). Hier o.a. regelmatig roepende Roerdomp, man Bruine kiekendief, 3 Snorren, paartje baltsende Baardman, 8 terr. 

Rietzanger, 7 terr. Kleine karekiet, 3 terr. Waterral, 3 man Zomertaling, foeragerende Visdieven en 2 Zwarte sterns, 6 

Bosruiters (tp) en een mooie groep van totaal 30 Regenwulpen die hun slaapplek in het gebied verlieten. Daarnaast ook de 

meeste watervogels nu in paarvorming (vorige keren nog losse aantallen en groepjes). 

18:06 25-04-2018 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag in de baai bij Elburg een grote groep Zwarte sterns, ruim 200 exemplaren. Tussen deze Zwarte sterns vloog 1 

Noordse stern. Vanaf het strandje aan de Flevozijde o.a. ook 2 Nachtegalen, 1 Kleine karekiet en 2 Oeverlopers. 

Bij de 2 strekdammen aan de noordzijde van Lorentz 6 Zwartkopmeeuwen tussen de Kokmeeuwen. 

15:50 25-04-2018 

Geert Jan Prins 

Vanaf de Schiksweg, Oosterwolde, hoorde ik zondagavond een bosuil en later ook de kerkuil. De laatste liet zich zien, vliegend 

uit de schuur de donkerte in. 

14:07 24-04-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend op de Elspeetsche heide een zingende Koekoek en een tweetal Tapuiten (man en vrouw). 

11:26 23-04-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren m'n eerste 3 Gierzwaluwen gezien, na de forse regenbui. Vanochtend alweer een groepje van 7, flink kabaal aan het 

maken. 

20:31 20-04-2018 

Wouter van Heusden 

Vanochtend kreeg ik een appje van mijn zoon dat hij Gierzwaluwen thuis zag, acht in totaal. Vanavond vlogen er nog steeds een 

aantal rond. Eén ging de nestopening onder de nok van het huis achter ons in. 

16:48 19-04-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Oostermheen een Engelse kwikstaart, 3 Zwartkopmeeuwen en een zingende Grasmus. 

Eergisteren bij het Hulshorsterzand m'n eerste zingende Fluiter, 2 Tapuiten en 2 Beflijsters. 

17:37 18-04-2018 

Benno van den Hoek 

Zojuist vanuit het werk een extra rondje gefietst nabij Elburg. Op tenminste 7 locaties al zingende Braamsluiper en bij de 

Bolsmerksluis (Zomerdijk) ook een zingende Grasmus. Aan het einde van de Strekdam een voorzichtig zingende Kleine karekiet 

en een uitbundig zingende Nachtegaal. 

16:42 18-04-2018 

Wim van den Bergh 

Gisteren Ravennesten afgefietst (6) Nog een nest te zoeken overigens. Raven zijn enorm laat dit jaar .Ook zijn er diverse 

boswerkzaamheden geweest in diverse percelen waar een nest zit. In het Gortelsche bos bijvoorbeeld waar trouwens elk 

voorjaar wel boswerkzaamheden plaatsvinden was nest verlaten maar wel opgebouwd. Bij 2 nesten gisteren nog een afvliegend 

vrouwtje overigens. Ter vergelijking: in een goed jaar kunnen half April al grote jongen op het nest zitten maar dit jaar dus 

niet. Bij ons vliegen de meeste jongen (in een normaal jaar) begin Mei uit. 

13:40 17-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend BMP rondje HHzand. Eerste Fluiter en Boomvalk. Klapper was een Grote Kruisbek man met een recent uitgevlogen 

jong. Goed vast kunnen leggen (foto + geluid). 

19:41 16-04-2018 

Ada en Chris Herzog 

Zojuist boven ons huis in Stadsweiden, Harderwijk onze eerste gierzwaluw dit jaar. 

14:35 16-04-2018 

Janwilly van dijk 

L.l.vrijdag 13 april braamsluiper terug in de mezenhof. 

10:41 16-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend Drontermeer 2 kj Zeearend, Visarend + mijn eerste Grasmus en Koekoek voor dit jaar. 

21:51 15-04-2018 

Betty van bruggen 

Vanavond zag ik 5 gele kwikstaarten op de strekdam Ook zag ik een blauwborst aan de zomerdijk 

13:16 15-04-2018 

Wolbert Hermus 

Afgelopen donderdag bij het Hulshorsterzand een groepje van 7 Beflijsters en een paartje Kleine plevieren. 

Gisteren samen met Paul Klaassen, Dimitri Mulder en Benno van den Hoek getrekteld bij de picknickplaat aan de Zomerdijk. 

Enkele hoogtepunten waren een Purperreiger, Reuzenstern, 4 Zwartkopmeeuwen en 2 Visarenden. Verder o.a. ook de eerste 

Visdieven, Dwergmeeuwen en verschillende groepen Regenwulpen. 

16:56 13-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend Rietland tijdens BMP een eerste Kleine Karekiet. Lijkt erop dat de Baardmannetjes een enorme tik gehad hebben 

de afgelopen winter, vrijwel afwezig (vorig jaar Drontermeer 45 territoria). Vanmiddag bij de Brede Gang een eerste 

Braamsluiper. 

12:56 12-04-2018 

Wim van den Bergh 

Om 12.10 rondcirkelende Visarend boven mijn huis in Zwolle zuid en eerste zingende Braamsluiper gehoord. 



20:31 11-04-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend rondgelopen in een gedeelte van de Kroondomeinen. Tijdens deze wandeling ruim 20 Fitissen gehoord. Verder ook 

weer de eerste Gekraagde roodstaart, 3 Bonte vliegenvanger die druk aan het zingen waren & nestholtes uitzochten en op 2 

plekken een zingende Kleine barmsijs. 

Vanmiddag boven m'n huis in 't Harde een Zeearend en even later een Visarend, beiden overvliegend richting N.O. 

13:00 11-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend een BMP ronde op het Hulshorsterzand. Als doortrekker een Zwarte Wouw, Rode Wouw en een man Beflijster. Ter 

plaatse Grote Kruisbek. 

19:00 10-04-2018 

Benno van den Hoek 

Aan het begin van de avond mijn eerste Visdieven (ca. 15 ex.), Dwergmeeuwen (15-20 ex.) en Zwarte sterns (2 ex.) boven het 

Veluwemeer nabij de Elburgerbrug. 

11:41 10-04-2018 

Michiel de Vries 

Gisteren mijn eerst zwartkop in de tuin. Het waren er eigenlijk twee een mannetje en vrouwtje. 

Verder ook nog twee boerenzwaluwen langs het Zeepad. 

13:34 09-04-2018 

Wolbert Hermus 

Afgelopen vrijdag 6 April een BMP-ronde gedaan door het Leuvenumse bos. Dit leverde me o.a. een zingende Bosuil, 

Kortsnavelboomkruiper, 2 Kleine bonte spechten en m'n eerste Zwartkop op. Hierna nog wat gevogeld langs het Veluwemeer. 

Net ten noorden van Lorentz, bij de 2 strekdammen (ten hoogte van jachthaven bij Hierden) zaten 4 Zwartkopmeeuwen tussen 

de Kokmeeuwen. Bij de Oostermheen was een Kleine zilverreiger op zoek naar eten en bij de Duintjes was een Visarend aan het 

jagen boven het Veluwemeer, deze vloog even later met een vis de Veluwe op. Hier was ook een groepje van 4 Flamingo's aan het 

foerageren. 

17:40 08-04-2018 

Dik Bos 

Vanmorgen eindelijk de grote kruisbek op het beekhuizerzand gezien. En vanmiddag in de Harderbroek mijn eerste rietzanger 

en een cettiszanger gehoord. Verder erg rustig daar. 

14:18 08-04-2018 

Benno van den Hoek 

Aan het begin van de middag mijn eerste (3) Huiszwaluwen bij de Gelderse Sluis in Noordeinde. 

12:31 08-04-2018 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen op het Beekhuizerzand een traag overtrekkende Rode wouw met een driehoekige hap uit linkervleugel. 

Mijn 1e Gekraagde roodstaarten (man), Boerenzwaluw, Boompieper en Hazelworm. 

Op het kale terrein van Lorentz III minstens 4 Veldleeuweriken, zang en achter elkaar aan jagend. 

20:22 07-04-2018 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen lekker gevogeld met Dimitri. Eerst bij en nabij zijn huis aan de Houtribhoogte in Lelystad, met o.a. veel zingende 

Fitis en Zwartkop en meerdere voorbij trekkende Boertjes. Daarnaast een overvliegende Slechtvalk en Smelleken en meerdere 

overvliegende Zwartkopmeeuwen. Nabij de jachthaven zingende Blauwborst en Cetti's zanger en een mannetje Beflijster! 

 

Daarna een rondje Oostvaardersplassen met bij het Julianapad (OV-dijk) 3 zingende Cetti's zangers (ook gezien!), 1e 

Rietzanger, 1e Snor en een prachtig baltsende Blauwborst (wat zijn ze mooi als je ze 7 maanden hebt moeten missen!). Ook hier 

2 laag overvliegende Zwartkopmeeuwen en 2 Lepelaars. In de hele OVP al zeker meer dan 15 Bruine kieken, waarvan meerdere 

baltsend. Bij de Praamweg Geoorde fuut en voor de Praambulten o.a. 22 Kluten, Raaf, een adulte Zeearend, Kleine plevier en een 

overtrekkende Boompieper. Bij het Verbindingspad (Almere) opnieuw een zingende Cetti's, roepende Raaf en een subadulte 

Zeearend. 

 

Daarna zelf nog naar de polder Arkemheen, waar bij aankomst alles (ganzen, eenden, weidevogels) de lucht in ging door een 

Zeearend. Deze dook ineens op een Meerkoet in een sloot en worstelde hevig om de vogel te grijpen en zichzelf droog te 

houden. De Meerkoet won, of beter gezegd: de Zeearend gaf het op en liet hem leven... 

Verder hier veel Brandganzen en Grutto's, met een handjevol Kemphanen. Op het Wolderwijd bij Zeewolde 2 Geoorde futen en 

langs de Harderdijk t.h.v. Biddinghuizen de 4e Zeearend van de dag in een populier. Lekker vogeldagje! 

20:06 07-04-2018 

Hans gartner 

Vanmiddag slangenarend boven Asselse hei 

16:11 07-04-2018 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag op landgoed Oud Groevenbeek naast Grote bonte spechten en een Groene specht (gehoord) ook weer een Middelste 

bonte specht gehoord en gezien. 

19:01 06-04-2018 

Wim Smit 

Ik ben de andere kant op gelopen en heb daar geen Kruisbekken gezien. Jammer! 

18:45 06-04-2018 

Michiel de Vries 

Naar aanleiding van de waarnemingen van de grote kruisbek vanmiddag ook wezen kijken op het Beekhuizerzand. Kwam ter 

hoogte van het info-bord nog een lid tegen van onze vereniging. Even gepraat en ieder een andere kant opgelopen. Na ongeveer 

10 minuten rondkijken zag ik een paartje grote kruisbekken in een grove den. Ze waren voedsel aan het zoeken en lieten zich 



heel goed bekijken. Leuk om te zien hoe het mannetje dennenappels uit de boom haalt en even verderop een tak gaat zitten 

eten. Is hij hiermee klaar dan valt deze op de grond en gaat op zoek naar volgende dennenappel. Zo ontdekte ik ze. Of het 

andere lid ze ook heeft gezien weet ik niet want ik ben hem niet meer tegen gekomen. 

18:13 06-04-2018 

Jaap Schröder 

Rode Wouw aan einde van de dag boven de heide bij De Beek, Uddel. Terugkeer?! 

12:45 06-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend BMP deel van Hulshorsterzand. Op 3 plaatsen een Grote Kruisbek, al weer ca. 10 Boompiepers zingend, een man 

Beflijster, opvliegende Houtsnip, eerste Bonte Vliegenvanger kort zingend en een vroege Gekraagde Roodstaart (vrouw). 

08:15 06-04-2018 

Dik Bos 

Gisterenmiddag in Wolderwijd tussen Zeewolde en Biezenburcht 9 geoorde futen. Althans boven water. Kan nog wel een enkele 

gemist hebben. 

22:36 05-04-2018 

B.Verhoef 

Vandaag een zwartkop in de tuin. 

Kranenburglaan 

21:15 05-04-2018 

Wolbert Hermus 

Gisterochtend een ronde gedaan door de Polder Oosterwolde. Hier m'n eerste Boerenzwaluw en Rietzanger gezien/gehoord. 

Verder ook nog de Kraanvogel, een Rode wouw overvliegend naar Noord, een baltsend paartje Bruine kiekendieven en het 

paartje Roodhalsfuten. 

11:31 05-04-2018 

Michiel de Vries 

Gisteravond een boerenzwaluw ter hoogte van het Muidenstrand langs het Zeepad in Harderwijk. 

17:12 04-04-2018 

Gert van Veldhuizen 

Vanmiddag een wandeling gemaakt rond het Beekhuizerzand. De Grote kruisbekken, die eerder door Benno en Roel werden 

gemeld, zijn nog steeds op dezelfde plek aanwezig. Ik heb 2 mannetjes en 1 wijfje gezien. 

14:17 04-04-2018 

Jan Nijendijk 

03-04-18 mijn eerste Boerenzwaluw in de Putterpolder. 

11:22 04-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend weer een stuk BMP Drontermeer met voor dit jaar mijn eerste Visdief, Snor, Gele Kwikstaart, Visarend en 

Boerenzwaluw. Verder paartje Roodhalsfuten en de Kraanvogel van Wolbert. 

20:05 03-04-2018 

Benno van den Hoek 

Zojuist mijn eerste Boerenzwaluw boven Elburg, overvliegend over de Graspieper (wijk De Vrijheid). 

10:21 03-04-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend een eerste BMP rondje bij het Drontermeer. Nog erg weinig activiteit, vrijwel geen Baardmannen, slechts een 

enkele Blauwborst. Veel platgeslagen riet (sneeuw december?) en erg veel broedende Grauwe Ganzen, minimaal 50! 

Wel een eerste Rietzanger, Fitis en Zwartkop, ook een roepende Buidelmees. 

18:27 02-04-2018 

Arnold Berghorst 

Vanochtend even naar Zwaluwenburg bij ‘Harde geweest om een glimp van de middelste bonte op te vangen. Grote bonte, kleine 

bonte en groene wel gezien en gehoord. Middelmaatje liet zich echter niet zien. Nog wel een mogelijke kortsnavelboomkruiper. 

(Under investigation) Ook de eerste zingende tjiftjaf. 

Op de dijk Elburg Noordeinde een mooie havik, daarna aan de kwweg een tweede havik en veel grutto’s, tureluurs, kemphanen, 

wintertaling, pijlstaart, slobeend en meer van het gebruikelijke ‘spul’. 

13:54 02-04-2018 

roel pannekoek 

Het paartje Grote kruisbekken gemeld door Benno zat vanmorgen nog keurig op precies dezelfde plek. 

22:13 31-03-2018 

Betty van bruggen 

Vanmiddag liep er een kraanvogel inde wei langs de zomer zijn iets voorbij de bocht met bankje Ook waren er lepelaars (3) aan 

de kleine woorden Ik hoorde veldleeuwerikken en hoorde en zag tenminste 10 wintertalingen 

16:27 31-03-2018 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag op het Beekhuizerzand een paartje Grote kruisbekken die zich even goed lieten bekijken. De vogels zaten in 

boomtoppen nabij het fietspad aan de oostkant van het stuifzand, dichtbij het infobord met halfronde bankjes. De vogels 

verplaatsten zich regelmatig in een ruime cirkel rondom deze plek. Vooral de zware snavels van de vogels waren (ook in vlucht) 

goed te zien. Op 21/3 werden de vogels ook al hier gezien en gisteren wist één van onze leden het paartje duidelijk vast te 

leggen op foto. Ter plaatse ook meerdere jubelende Boomleeuweriken en enkele Grote barmsijzen. 

14:31 31-03-2018 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen Oldebroekse heide (Kamperweg) nog een Klapekster aanwezig. Verder baltsende Zwarte spechten op 2 plekken 

waarvan een een nieuwe holte heeft gemaakt in een beuk waar al een andere holte in zat. Heeft ongeveer 4 jaar in deze oude 

holte gezeten.En nu dus reeds een andere holte heeft uitgehakt in zelfde boom. 



13:05 31-03-2018 

Rein 

Wezep, boven het huis, Wildekampsweg, 3 kraanvogels richting oost. 

12:23 31-03-2018 

Johan Hettema 

Nieuwe. ' tuinsoort' : overvliegende ooievaar boven centrum Nunspeet. 

11:48 31-03-2018 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met totaal 5 leden de 1e inventarisatieronde gelopen door het stukje reservaat aan de Kleine Woldweg. Een leuke 

wandeling met veel zingende Rietgorzen en al snel de eerste zingende Blauwborst. Later in het riet ook een clubje Baardmannen. 

In het natte deel o.a. veel Grutto's (min. 60-70), min. 30 Kemphanen, een aantal Watersnippen en 3 roepende Witgatten. Naast 

de eerste Zomertaling een mooie collectie waterwild met veel Wintertaling, Krakeend, Smient en een aantal Slobeenden en 

Pijlstaarten. In een sloot door het gebied ook 4 Nonnetjes (1M+3V). Daarnaast een jagende man Havik en 2 overvliegende 

Zwartkopmeeuwen. 

 

Daarna naar de Groote Woldweg gereden voor o.a. 30-40 Grutto's met enkele IJslanders, ca. 10 Kemphanen en een jagende man 

Blauwe kiekendief boven de Riethaere. Daarna naar de Kraanvogel van Wolbert, die zich mooi liet zien nabij de Zomerdijk. 

Vanaf de picknickplaats hadden mijn broer en ik even later een eerste Visarend die prachtig voorbij kwam zweven. Hier ook een 

Waterpieper tp en 3 mannen Middelste zaagbek die hard naar noord vlogen. Ook hier een zingende Blauwborst, net als even 

later bij het Rietveld Elburg. 

09:10 31-03-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij het Rietland 2 zingende Blauwborsten en een Dodaars. 

Langs de Zomerdijk t.h.v. de Poffertjes stond een Kraanvogel in het weiland, was hier rustig aan het foerageren. Verderop, 

langs de Grote Woldweg, een jagend mannetje Blauwe kiekendief. 

19:31 30-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

16.00u. Mheenlanden te Hierden; Graspiepers, Witte kwikstaart, 2 Ooievaars niet geringd, Buizerd, Torenvalk, Grauwe ganzen, 

Knobbelzwanen, Brilduikers, Kuifeenden. Geen Brandganzen meer. 

19:28 30-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

Putterpolder-Arkemheen het is nog steeds een lentefeest: Brandganzen(nog steeds veel), Kolganzen(weinig), Grauwe ganzen, 

Canadese ganzen, Zeearend, Krakeenden, Wintertalingen, Bergeenden, Kuifeenden, Smienten, Waterhoen, Meerkoet, Futen, 

Torenvalk, Grutto's(veel), Tureluurs, Kieviten, Scholeksters, Watersnippen, Kemphanen, Lepelaar, Purperreiger, Graspieper, 

Witte kwikstaart. 

08:42 30-03-2018 

Wolbert Hermus 

De afgelopen dagen op sHeerenloo meerdere zingende Tjiftjaffen gehoord, waarbij, m'n eerste op 26 maart was. Verder ook op 

verschillende plekken zingende Groene spechten en een mannetje Pijlstaart in 1 van de vijvers op het terrein. 

Gisteren bij de Oostermheen 4 Kleine plevieren bij een kleine plas in een weiland. 

20:53 29-03-2018 

Michiel de Vries 

Vanmiddag gelopen over het Zeepad langs het water naar de natuurtuin. Bij het Muidenstrand viel mij een vogel op die in het 

riet zat. Nadat ik goed gekeken had bleek het een paapje te zijn. Ik heb het paapje zo vijf minuten kunnen volgen terwijl deze 

regelmatig naar de grond ging om iets te pakken en dan ging hij weer zitten in een rietstengel. Erg leuk om hier te zien en zo 

vroeg in het jaar. 

21:17 26-03-2018 

Gerard van Dijk 

Zondagmiddag opnieuw de Nekkeveldse weg (Arkemheen) bezocht. Vrij veel auto's met een pijp uit het raam. Een bestuurder 

ging in de smalle berm liggen om een grutto te fotograferen. Heel gevaarlijk. 

Hoe dan ook, na keren bij Nekkeveld viel op hoeveel onrust er in de polder was. De plotselinge schuwheid van de smienten 

schreef ik toe aan al die bezoekers. Maar daar verscheen opeens een grote grijze valk, havik-formaat, pijlsnel richting gemaal 

en weer terug vliegend. Slechtvalk dus. 

21:12 26-03-2018 

Gerard van Dijk 

Zaterdag 24/3/2018 Nekkeveldse weg slaapplaatstelling grutto en kemphaan. Ten noorden van de weg (SBB-hoog peil-gebied), 

ten oosten van De Wiel: 2 ondergelopen weilanden en een slootkant in de gaten gehouden en ten zuiden van de weg twee hoog 

peil-plasjes in gebied met lager peil. In totaal 250 grutto's en 200+ kemphanen. Alles zeer fraai dicht bij de weg; ook de vele 

smienten zeer dichtbij. Dat werd anders op 25/3 (volgt). 

NB Op Delta Schuitenbeek-west dit jaar geen gruttoslaapplaats door het hoge waterpeil. 

11:42 26-03-2018 

Michiel de Vries 

Zaterdag 24 maart wezen kijken bij de kapiteinshut, in de plas zaten zeker 3 toppers. Verder zaten er slobeenden, bergeenden 

en heel veel kuifeenden. 

10:44 26-03-2018 

Wolbert Hermus 

Afgelopen vrijdag 23-3 een grote ronde door het Leuvenumse bos gedaan. Het begon goed met een zingende Bosuil. Langs de 

Hierdense beek vloog een IJsvogel. Tot twee keer toe vloog er een Houtsnip op. 

Ook was er genoeg activiteit van spechten; ruim 20 Grote bonte spechten, 1 gaaiende Middelste bonte specht, een roffelende 

Kleine bonte specht, meerdere paartjes Zwarte spechten en een Groene specht. 



Het hoogtepunt was aan het eind van de route; een zingende Kortsnavelboomkruiper. 

Gisteren boven m'n huis in 't Harde 2 overvliegende Ooievaars en een Rode wouw. 

20:13 24-03-2018 

Wouter van Heusden 

Om een uur of vier bij het Harderbroek een Zeearend in een boom en een adulte Zeearend samen met 5 Buizerds op de 

thermiek cirkelend; dezelfde als die van Benno? Daarvoor bij de Stille Kern een groepje van 8 Appelvinken. 

16:10 24-03-2018 

Benno van den Hoek 

Aan het begin van de middag 2 thermiekende (adulte) Zeearenden boven het huis (Elburg), samen met een vijftal Buizerds. De 

vogels vlogen vrij laag en cirkelden een tijdje rond, voor ze naar zuid afzakten. 

Later op de middag een Roodborsttapuit bij Abberteiland en m'n eerste Bruine kiekendief (V) langs de Kleine Woldweg. Daar 

ook veel Grutto's, een vrouwtje Havik, een paar Watersnippen en 2 Witgatjes wegvliegend. 

17:07 23-03-2018 

Jan&Willy van Dijk 

zojuist een rode wouw overvliegend over onze woning van noord naar zuidoost 

18:12 22-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

Van de Oostermheenweg naar de monding van de Hierdense beek: Grauwe-, Kol- en Brandganzen, Witte kwikstaart, 2x 

Roodborsttapuit(m/v), Graspiepers, 6x Kievit, 3x Grutto, Sperwer en bij de monding op nog 30m van ons een juveniele 

Zeearend. 

17:59 20-03-2018 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag op zoek gegaan naar de middelste bonte specht van Zwaluwenburg, en vrij snel gevonden langs pad oostelijk van A. 

Vogel tuinen. Dank aan hen die deze soort eerder meldden op dit forum. 

14:05 20-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

We hebben een rondje Putterpolder en Arkemheen gemaakt. Alle soorten die we hebben gezien zijn Rode lijst soorten, 

belangrijke gebieden: Kieviten, Grutto's, Kemphanen, 6 Watersnippen, Tureluurs, Scholeksters, 1 Haas, Grauwe-, Kol-, Brand-, 

Canadese ganzen, veel Smienten, Krakeenden, Futen, Bergeenden, Witte kwikstaart, Zilverreiger, Bruine kiekendief, Buizerds, 

Torenvalk etc. 

15:57 19-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

Ermelose heide achter de parkeerplaats v.d. Houtsnip: 2 Buizerds en 1 Rode wouw die richting noord vloog. 

12:03 19-03-2018 

Jan Nijendijk 

Rondje Putterpolder en Arkemheen: Brand-,Grauwe-, Kolganzen, Grutto's, Tureluurs, Kieviten, Krak-, Kuif-, Bergeenden, 

Smienten, Blauwe reiger en een Lepelaar. 

17:55 18-03-2018 

HENK PUTTNSTEIN 

Hier over het huis vliegend een man BLAUWE KIEKENDIEF 

16:42 18-03-2018 

Theo 

Met Ruben even naar de polder. Mooie momenten: Zomerdijk bij Noordeinde: Zeearend. Kleine Woldweg vrouwtje Blauwe 

kiekendief 

10:24 18-03-2018 

Jan Nijendijk 

Bij het "vogeleiland" Stadsweiden groepje Wintertalingen en in de bosjes bij de beek van de Hoge Geest een Tjif Tjaf. 

20:43 14-03-2018 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een rondje Harderbos gedaan. je kon merken dat we in de wisseling van de winter met de lente zitten. Er vlogen 

koperwieken rond maar ook de futen zijn aan het baltsen. In het riet langs de vaart zat een rietgors te zingen en in het bos zag 

en hoorde ik de tjif tjaf. Verder vloog een sperwer over. 

Vorige week vrijdag 9-3 op de Elspeetsche heide zingende graspiepers en een zingende boonleeuwerik. 

10:38 14-03-2018 

Henk Puttenstein 

Van ochtend de roep ; en in een boom zittend een Groene Specht . 

13:07 12-03-2018 

Geert Jan Prins 

Einde ochtend vandaag vloog er een houtsnip laag over de Zuiderzeestraatweg vlak voor mijn auto langs. Gistermiddag een 

mannetje blauwe kiekendief in Polder Oosterwolde, daarnaast daar ook vele grutto's waaronder IJslandse, kemphanen en 

enkele tureluurs. Veel trek ook van piepers. 

21:24 11-03-2018 

Wouter van Heusden 

Vanochtend op het Hulshorster zand een Klapekster en twee Roodborsttapuiten en volop zingende Boomleeuweriken, Ook 

zingende Grote lijsters en Zwarte mees. Bij mij in de tuin de afgelopen week dagelijks circa 15 Groenlingen op de 

zonnebloempitten, eerder deze winter steeds 5 hooguit 7 stuks. Ook een stuk of 10 Sijsjes. 

19:21 11-03-2018 

Betty van bruggen 

Vanmiddag rondje Noordeinde. Op de kleine woldweg buitelen de kieviten een tureluur en de eerste grutto's Er zijn nog veel 

smienten; kolganzen en brandenden. Alle keren zie ik tenminste 10 zilverreigers 

18:39 11-03-2018 



theo den hertog 

Vanmiddag met Ruben een rondje De Haere. Ik had hem een Klapekster beloofd.... en aldus geschiedde..... :-) Verder minimaal 5 

zingende Boonleeuwerikken en een havik (man) 

14:52 11-03-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

Elspeetsche heide bij Stakenbergweg; 3 Watersnippen, 1 Buizerd, 2 Geelgorzen, Zwarte kraai, Gaai, 5 Graspiepers en overal 

zingende Veldleeuweriken deed ons denken aan het kinderliedje Alouette gentille Alouette. De lente is er! 

18:44 10-03-2018 

Gert van Veldhuizen 

De lente is losgebarsten! Vanmorgen vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer gedaan op het Millingsezand. Daar zongen 

verschillende boomleeuweriken aan de rand van de heide. Later op de dag hoorde ik ook zingende boomleeuweriken en een 

roepende tjiftjaf op de Groevenbeekse heide. Op landgoed Oud Groevenbeek riep een middelse bonte specht die zich even 

later prachtig liet zien. Ja werkelijk, de lente is losgebarsten! 

17:06 10-03-2018 

Martin Jansen 

Gisteren BMP ronde op het Hulshorsterzand. Erg mooi waren verschillende waarnemingen van Grote Kruisbekken waaronder een 

paartje waarvan de vrouw van de grond op vloog met de snavel vol met nestmateriaal! Man bleef laag in een boom zitten, 

zachtjes roepend en af en toe zingend. Verder 2 solitaire mannen op andere locaties waarvan 1 zingend. 

Verder al weer veel zingende Boomleeuwerikken. 

12:36 10-03-2018 

Johan Hettema 

Zojuist Achterwegje te Doornspijk een ruim voor de auto overvliegende Velduil, die een 100 m verderop in het weiland op een 

paaltje ging zitten. Daar gepest door een torenvalk, maar stoicijns blijven zitten tot de lastpak wegvloog. Helaas geen kijker 

en/of camera bij me; dus de - op mijn netvlies gebrande herinnering- kan ik niet via foto delen. 99 van de 100 keer neem ik 

camera mee...... vanochtend dus die ene maal niet 

15:57 09-03-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend de eerste BMP-ronde gedaan in het Leuvenumse bos. Leuke soorten waren 2 paartjes Zwarte spechten, kekkerende 

Havik en 2 Vuurgoudhaantjes. Aan het eind van de ronde zag ik plots een Das voorbij hobbelen! 

Hierna nog een wandeling gemaakt in de Dassenberg, hier hoorde ik 3 verschillende Middelste bonte spechten roepen. 

12:05 09-03-2018 

Wim van den Bergh 

Vandaag op de Polberg : Houtsnip Groene specht zwarte specht en overvliegende Kruisbek maar geen Raaf. Zit wel een nest 

maar niet bezet. Zit vermoedelijk ergens anders dit jaar maar nog niet gevonden. 

20:03 08-03-2018 

Henk Puttenstein 

Van daag rond vijf uur een paartje ? Gele kwikstaart. voor de deur op een afstand van een meter afstand van de schuurdeur 

waar ik aan het werk was . 

13:15 08-03-2018 

Dik Bos 

Er zijn veel jachthavens. Ik bedoel die van Zeewolde vlak bij het gemeentehuis. 

13:14 08-03-2018 

Dik Bos 

Gisteren in de tussen de bebouwing gelegen jachthaven liep een Waterral over het ijs. Leuk om hem ook eens goed te kunnen 

bekijken. Meestal moet je het met wat geschreeuw doen. 

21:43 06-03-2018 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een rondje door de bossen gefietst. Op 3 plekken hoorde ik de zwarte specht. Bij hoeve Beekhuizen, bij de 

Leuvenumse beek en op de Haspel. Hier liet hij zich ook goed bekijken. Ook zat hier een grote lijster te zingen. Op het 

Cyriasische veld vloog een groep van 6 grote lijsters. 

18:02 06-03-2018 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een leuke lunchwandeling gemaakt over landgoed Zwaluwenburg bij 't Harde. Hier 4 soorten spechten: naast Grote 

bonte, een roepende Groene en een Zwarte bij een nestholte ook een roepende Middelste bonte specht. Deze bevond zich nabij 

het kasteel. De vogel zat op een dode tak van een oude eik te hakken en liet zich regelmatig horen. Hij vloog even later richting 

het kasteel en liet opnieuw enkele keren van zich horen. Dit is een andere locatie dan van Wolbert op 18 en 27 feb., toen langs 

de Bovenheigraaf. Vermoedelijk gaat het wel om dezelfde vogel. 

14:56 06-03-2018 

Jan Nijendijk 

Van de Oostermheenweg naar de monding van de Hierdense beek. Grauwe ganzen, Kolganzen, Brandganzen, Knobbelzwanen, 

Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Brilduikers, Nonnetjes, Smienten, Kuifeenden, Bergeenden, Wilde eenden, IJsvogel, Zwarte 

kraaien, Buizerd en een groepje van 10 Rietgorzen. 

20:57 05-03-2018 

Michiel de Vries 

Vanochtend hoorde ik een putter zingen bij ons in de buurt. Het is al echt lente geworden want sinds gisteravond zingt de merel 

ook al. Wat een verschil met vorige week. 

Vanmiddag vloog er een roerdomp over de rietkraag langs het Wolderwijd. Hij vloog op uit het riet om naar 10 meter weer in 

het riet te verdwijnen. Ik had het geluk dat ik net naar buiten stond te kijken. 

22:02 04-03-2018 

Michiel de Vries 



Vanochtend vanuit huis de wakken in het Wolderwijd afgezocht. Het resultaat was o.a. 10 kleine zwanen, nonnetjes 2 man/1 

vrouw, brilduikers en 1 grutto op het ijs tussen de stormmeeuwen en kokmeeuwen. In de middag een ijsvogel bij de natuurtuin. 

Mijn vrouw had daar 's ochtends ook al 2 ijsvogels en een watersnip gezien. 

Rond drie uur vloog er een groep van 10 kraanvogels over die we vanuit ons huis goed konden zien. Ze vlogen ter hoogte van het 

Zeepad. 

17:12 04-03-2018 

Lubbert Franken 

Vanmiddag Polsmaten: Twee Zeearenden op het ijs en een Houtsnip in de bossage's aan de voorkant van de kijkhut verder een 

Waterral die zich mooi liet zien voor de kijkhut op het ijs. 

14:04 04-03-2018 

Theo den Hertog 

om 13.30 uur 20 Kraanvogels boven de nieuwbouwwijk Molenbeek in Nunspeet 

12:26 04-03-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren samen met Rob Compaijen ook een tijdje gezocht naar snippen. Tussen Polsmaten en de Hierdense beek verscheidene 

slootjes langs gelopen. Op meerdere plekken watersnippen en op 2 plekken Houtsnip (bij de Bijsselsche beek en de 

Bloemkampen). Verder hadden we nog o.a. enkele Dodaarzen, een Zeearend boven het Veluwemeer, IJsvogel & een groepje 

Appelvinken bij Hoophuizen en 2 Casarca's & een Grote gele kwikstaart langs de Bredeweg. 

 

Vanochtend bij het Leuvenumse bos enkele (paartje?) Grote kruisbekken laag overvliegend (ook zingend in de vlucht). Helaas dit 

groepje niet gezien, dus kan niks zeggen over aantallen. Verder ook een zingende Matkop en een Zwarte specht. 

Bij het Hulshorsterzand leuke groepjes Kievit en Veldleeuwerik overtrekkend naar N.O. en 2 zingende Boomleeuweriken. Een 

mannetje Grote kruisbek vloog roepend over, richting dezelfde plek als waar we op de heenweg het groepje hoorden. 

12:26 04-03-2018 

Henk Puttenstein 

Zonet zie ik de witte kwikstaart langs komen . 

08:27 04-03-2018 

Henk Puttenstein 

Gister Kleine Woldweg een houdsnip . Geldersegracht op een halve kilometer uit elkaar twee dode Blauwe reigers . 

16:20 01-03-2018 

Wim Smit 

Vanmiddag langs de Bovenbeek een IJsvogel. Langs de Klarenbeek een Houtsnip en een Watersnip, aan de slootkant op 2 meter! 

20:43 28-02-2018 

Jan Nijendijk 

Vanmiddag bij het theehuis van Oud Groevenbeek Middelste bonte specht. 

18:11 27-02-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een kort rondje over Landgoed Zwaluwenburg gedaan om de honden uit te laten. Op dezelfde plek als op 18-02 was 

een Middelste bonte specht aan het gaaien. Iets verderop was een Kleine bonte specht eerst aan het roffelen en daarna aan 

het roepen. Bijna tegelijkertijd hoorde ik een Zwarte specht in de verte roepen. Tussendoor waren er ook enkele Grote bonte 

spechten aan het roepen en roffelen. Thuis, nog voor deze ronde hoorde ik een Groene specht roepen. Best een aardige ochtend 

dus ;-). 

20:35 26-02-2018 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een rondje Oldenaller gedaan. In het weiland bij de stuw in de Schuitenbeek aan de overzijde van Waterweg zaten 

wat kieviten met 6 kemphanen. Ik heb ze hier nog niet eerder gezien. Waarschijnlijk schuilen voor de ijskoude oostenwind. De 

blauwe reigers hadden het er ook maar moeilijk mee. Ik zag ze kleumend in het water van de sloten staan. De grote 

zilverreigers leken er minder moeite mee te hebben. 

17:00 26-02-2018 

Wim Smit 

Zaterdag 24-02-18 een ijsvogel bij de Bijsselse Beek. In de Polder Oosterwolde m. en vr. Blauwe Kiekendief. 

Vanmiddag in de Putterpolder een vr.Smelleken mooi dichtbij. Polder Arkemheen, Nekkeveld 10 Watersnippen, 8 Wulpen en 

1 Grutto. Alleen in dit stukje polder liepen steltlopers. 

16:51 25-02-2018 

Frank van Triest 

Van middag bij Polsmaten 2 Zeearenden op jacht naar de ganzen 

20:32 23-02-2018 

Dik Bos 

Vanmiddag Blauwe kiekendief man boven rietveld Kleine Woldweg. In Vaassen op de bekende plekken lang gezocht naar de 

Waterspreeuw maar niet gevonden. Ook niet door de fotograven die er rondliepen. Helaaas. 

17:30 23-02-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend is er bij ons in polder Arkemheen een Wolf!! gezien en gefilmd. Zie link voor het filmpje. 

https://www.facebook.com/bbpoldergoed/videos/945148302277019/ 

16:13 23-02-2018 

Jan Prins 

Van ochtend rond 11 uur Grote Gele Kwikstaart bij de ijsbaan Harderwijk. 

Ijsbaan nog niet geheel dicht gevroren . Zat langs de oeverranden voedsel te zoeken. 

09:17 22-02-2018 

roel pannekoek 



Afgelopen zondag 18 feb een Klapekster op de Noorderheide. 

Verder verse sporen van teveel mountainbikers. 

13:19 20-02-2018 

Henk Puttenstein 

Van ochtend de roep van twee raven . 

12:29 20-02-2018 

Gerard van Dijk 

Net als bij Dik Bos: de laatste tijd herhaaldelijk appelvinken in de woonwijk ('t Hazeveld in Nijkerk). 

Vandaag ca 8 ex. bijeen in boomtoppen. Eerder ook foeragerend op de grond. 

20:58 19-02-2018 

Gerard van Dijk 

Zondag 18/2/2018 Delta Schuitenbeek oost: overige soorten 

rond 18 uur strijken 180 kemphanen neer op ondiepte tussen meest westelijke ('atol') en middelste eilandje. Verder 1 grutto, 

10-tallen kieviten, 3 waarsch. bonte strandlopers, 6 grote zilverreigers (nog niet in slaapbomen eilandje), 2 aalscholvers (in 

bomen), vele tientallen wintertalingen en ca 20 pijlstaarten; 

kuifeenden niet geteld. 

20:51 19-02-2018 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-west (Arkemheen/Putter polder) 

Za. 17/2/2018 Slaapplaatstelling wulp voor Sovon. Rond 17.50 uur 180 wulpen op de ondiepte; vlogen toen op en verdwenen na 

rondvliegen oostwaarts. Om 18.05 weer, nu ca 200 wulpen of meer. ook rondvliegen en verdwenen. 

Zondag 18/2 wulpen rond 18 uur gezocht in Delta Schuitenbeek-oost: niets; 

daarna Delta S. west: ook niet; daarna 18.30 (bijna donker) op ijs in Nuldernauw tussen de 

brug en Delta S.: ruwweg 600 wulpen. 

Vanmorgen 19/2 op het ijs nog steeds de wulpen. Zeer compacte groep, moeilijk te tellen, maar zeker ca 500, mogelijk meer. 

Ze vliegen dus niet door naar DS-oost maar landen op het ijs (dat van za op zo flink lijkt te zijn uitgebreid, ca 70% op 

Nuldernauw tegen 0% op Delta Schuitenbeek) 

20:39 19-02-2018 

Gerard van Dijk 

Arkemheen, Nekkeveldse weg, za. 17/2/2018 

Veel smienten op de graslanden ten noorden (hoog peil-reservaat) en ten zuiden van de weg; tellen niet mogelijk door 

slootkanten, maar m.i. geen duizenden; op randmeer bij Nekkeveld geen smienten (sinds instellen hoog peil in nawinter overdag 

meer op land dan voorheen); 

Resp. 20, 30 en > 10 kemphanen. De laatste vergezeld van ca 30 goudplevieren (schaars tegenwoordig) en vermoedelijk wel 50 

bonte strandlopers (raar op grasland, maar niets anders van te maken). 

Ook 1 torenvalk (zeldzaamheid buiten snelwegen en dijken) 

20:02 19-02-2018 

Dik Bos 

Vanmiddag halverwege Zeewolde en de Biezenburcht een Kuifduiker. Vanaf het fietspad zat hij 10 meter bij me vandaan. Hij 

vloog wel snel weg maar ik kon hem heel goed zien en dus herkennen aan onder andere zijn platte koppie. 

17:37 19-02-2018 

Wim van den Bergh 

Er zitten momenteel nog steeds aardig wat Grote kruisbekken op de veluwe en het zou mij niet verbazen dat een aantal een 

broedpoging onderneemt:Dus de komende weken opletten !! 

Grote kruisbekken hebben voorkeur voor oude opstanden Grove den. 

21:44 18-02-2018 

Puttenstein-Bisschop 

vanmiddag op de zomerdijk, Oosterwolde,onder hoogspanningsmast dode roerdomp met gebroken poot,waarschijnlijk tegen de 

hoogspanningsdraad gevlogen. 

Gisteren bij de rondweg in Elburg op de mheen een zwarte zwaan tussen de knobbels gezien. 

Henk en Dineke Puttenstein 

14:03 18-02-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tijdens een kort rondje op Landgoed Zwaluwenburg een zingende Middelste bonte specht. 

12:46 18-02-2018 

Jan Janssen 

Vanochtend bijna 2 uur lang genoten van de klapekster op het heidegebied Groot Ark, tijdens de KNNV-excursie. Ook 

prooivangst gezien en gespieste prooien in boompjes. 

20:33 17-02-2018 

Gert van Veldhuizen 

Vanmorgen voor SOVON weer ganzen en zwanen geteld in mijn gebied tussen Nulde en Horst. Net als vorige maand gingen alle 

ganzen de lucht in toen een onvolwassen Zeearend overvloog. Verder heel fraai in het zonnetje een mannetje Sperwer en een 

IJsvogel. 

18:13 17-02-2018 

Michiel de Vries 

Vanuit mijn huis in de wijk Stadsweiden in Harderwijk kan ik een gedeelte van het Wolderwijd overzien. Elke dag kijk ik met de 

telescoop wat er te zien is. Vandaag zag ik een groep van 15 tot 20 brilduikers waarvan de mannetjes aan het baltsen waren. 

Ook zaten er 2 nonnetjes. Gisteren nog 2 kleine zwanen gezien. 

Vanmiddag heb een gedeelte van het klompenpad Uddelmeer gelopen. Hierbij een groep van 5 tot 10 Geelgorzen gezien bij het 

Uddelerveen. Verder een raaf gehoord en een groep van 10 tot 15 kramsvogels gezien op het Kroondomein. 

12:34 12-02-2018 



Wolbert Hermus 

Afgelopen vrijdag een Middelste bonte specht in het gebied de Dassenberg (onderdeel van Kroondomeinen) 

21:36 11-02-2018 

Geert Jan Prins 

Vrouwtje blauwe kiekendief in Polder Oosterwolde vanmiddag (Driemerkenweg). 

10:03 10-02-2018 

Kees Bette 

Landgoed Zwaluwenburg, twee zwarte spechten en bij speeltuin de springberg twee groene, verder heel veel grote bonte 

spechten gezien en gehoord, belooft een mooi spechtenjaar te worden. 

08:49 10-02-2018 

Dik Bos 

Er zitten in de winter vaal 1 of 2 Appelvinken in mijn tuin. Maar nu zitten er 6. Dat is wel heel veel zo in een woonwijk 

(Douglaslaan Harderwijk). 

16:14 09-02-2018 

Michiel de Vries 

Vanmiddag in een hondenren langs het Zeepad in Harderwijk ter hoogte van het Muidenpad zaten twee barmsijsje in denk kleine 

te foerageren op de grond. Het verschil tussen de grote en de kleine barmsijs vind ik moeilijk te zien. Ook zaten er twee 

putters bij. 

21:50 08-02-2018 

Wim Smit 

vandaag het "oude land" langs het Veluwemeer verkend.Ideale weersomstandigheden. Bij Hoophuizen een gemengde groep 

ganzen,5000? waaronder 15, Toendrarietganzen., Enkele Buizerden en Torenvalken. Bij Elburg 50 Pijlstaarteenden. Als toegift 

5 Ransuilen in Dronten, in een boom op het grote parkeerterrein voor de winkels. 

18:29 08-02-2018 

Jan&Emmie Nijendijk 

16.45u mooi licht boven het Wolderwijd. Ineens ontdekten we dat er iets gaande was. Een juveniele zeearend was aan het jagen 

op een groep meerkoeten. Telkens als de arend aanviel doken de zwarte rakkers onder. Hij kreeg er geen te pakken ze waren 

dicht op elkaar en dat maakt de keuze moeilijk. Dit heeft een kwartier geduurd en toen ging de zeearend onverrichte zaken 

verder. Prachtige vliegshow met een prachtig decor. 

12:20 05-02-2018 

Michiel de Vries 

Vanochtend zat er bij mij in de tuin in de wijk Stadsweiden in Harderwijk een appelvink mannetje. Deze heb ik niet eerder in 

onze tuin gezien. Dit was de tweede nieuwe tuinsoort deze winter. In december zat er een ringmus tussen de huismussen. 

20:21 30-01-2018 

Benno van den Hoek 

Via de Noord-Veluwe appgroep werd rond de middag een Zwartbuikwaterspreeuw bij De Cannenburch in Vaassen doorgegeven. 

Wolbert zag de vogel rond 14.00 uur in een beekje langs de Koniginneweg, waar ook anderen de vogel daarna konden waarnemen. 

Rond 17.00 uur zag ik de vogel zelf langs het beekje waar deze zich mooi liet bekijken. De ervaring leert dat Waterspreeuwen 

soms best mak kunnen zijn, maar deze vogel is duidelijk schichtiger. Regelmatig vloog hij een eindje verder als er een auto, 

fietser of wandelaar langs kwam. Gelukkig was hij met de verrekijker ook van iets verder prachtig te zien. Het is al weer heel 

wat jaren geleden dat we de soort konden zien in onze regio. 

17:34 27-01-2018 

Geert Jan Prins 

Vorige week zondag klapekster op heide bij Gortel en 2 zwarte spechten in Oosterse bos. Vandaag een kleine burgemeester en 

pontische meeuw bij Twistvlietbrug naar Stadshagen, Zwolle. Die kleine burgemeester ontdekt door oud-Nunspeter Pieter 

Doornbos. 

15:59 22-01-2018 

roel pannekoek 

Gistermiddag 21 jan. een Grote gele kwikstaart aan de Melis Stokelaan in Harderwijk. Woonbuurt langs het spoor zonder beken 

of open water in de omgeving. 

12:29 21-01-2018 

Martin Jansen 

Vanochtend in het zonnetje al weer een voluit zingende Heggemus. Voelt goed!! 

22:17 18-01-2018 

Willy van Dijk 

vanmorgen op het hevigst van de storm 4putters zochten schuiling in de lavendelstruiken in de  

13:18 17-01-2018 

Jan Nijendijk 

In de Mheenlanden bij Hierden veel Kol-, Grauwe- en Brandganzen. Bij de monding van de Hierdense beek vloog een Zeearend. 

17:13 15-01-2018 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij de Hoenwaard bij Wapenveld een overvliegende adulte Zeearend en in een groep Kolganzen een Roodhalsgans. 

19:47 14-01-2018 

B.Verhoef 

Vandaag paartje goudvinken aan de Beltweg 

22:59 11-01-2018 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij het Leuvenumse bos een groepje overvliegende Grote kruisbekken. 

21:58 11-01-2018 

Willy van Dijk 
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maandagmorgen drie goudvinken in de ochtendzon in een eik Zuiderzeestraatweg H,broek. 

vanmiddag schapenweide vuursteenberg grote groep (plm60)lijsters en kramsvogels. 

20:15 11-01-2018 

Michiel de Vries 

Vandaag op het Wolderwijd ter hoogte van het Volendampad in de wijk Stadsweiden. Een groepje van ten minste 3 wilde zwanen 

in een grotere groep knobbelzwanen. Ook zaten er een groep van ongeveer 5 tot 10 brilduikers. Het is was wat lastig te zien 

omdat het zicht werd ontnomen door de bomen en struiken langs het water. 

17:38 10-01-2018 

Gerard van Dijk 

Nijkerk, Luxoolse weg (doodlopend eind) houtwal tussen SPARTA en manege: fraaie man en vr. goudvink fouragerend op (nu 

kale) klimplant, waarschijnlijk hop. 

15:36 10-01-2018 

Geert Jan Prins 

Zondag op de fiets door polder Oosterwolde. Ter hoogte van Kerkdorp kwamen twee raven laag over. Ter hoogte van 

kanoverhuur Dekker (Noordeinde) vloog er een mannetje Blauwe Kiekendief en zaten er 2 volwassen zeearenden in de bomen 

aan de overkant van het Drontermeer. 

15:26 10-01-2018 

Gert van Veldhuizen 

Eergisteren na lange tijd weer eens een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. 3 keer een Zeearend gezien, in elk geval 

2 verschillende. (1 adult en 1 onvolw.) Ook een Slechtvalk die in het veld voor de Kleine Praambult een gevangen prooi 

verorberde. Totaal 3 vossen gezien, waarvan ik er een verraste na een bocht in het pad door het riet. Hij stond plm. 30 meter 

van me af, midden op het pad. We hebben elkaar een halve minuut strak aangekeken, waarna hij het voor gezien hield en in het 

riet verdween. 

14:42 07-01-2018 

Jan Janssen 

Vanmiddag even bij de Kapiteinshut (Harderbos) geweest. Om daar te komen is al een onderneming op zich, grote delen van het 

pad naar de hut staan tot zo'n 15 cm. onder water, dus goede laarzen zijn een must. Op het water veel krakeenden, kuifeenden 

en slobeenden, en twee eerste winter nonnetjes. Aan de overkant van de Karekietweg, bij de parkeerplaats, een ijsvogel. 

11:34 07-01-2018 

Kees Janszen 

Dagje Texel, 

Sneeuwgors: groepje van plm 12 bij de vuurtoren. 

Bokje: langs de IJsdijk, ter hoogte van Ottersaat 

14:47 06-01-2018 

Dik Bos 

Vanmorgen 2 zeearenden bij de Biezenburcht en een Kleine ziverreiger aan de Ossenkampweg. Samen met Frans Deuring 

tijdens een PTT telling. Daar later meer over in de Anser. 

12:30 06-01-2018 

Johan Hettema 

Vanochtend ijsvogel bij Polsmaten, diverse malen voor de vogelhut voorbij vliegend 
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