
23:28 31-12-2019 

Edwin Beijeman 

Vanmiddag op 31-12 nog een nieuwe jaarsoort: klapekster op De Haere bij Doornspijk. 

18:24 30-12-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren vanaf het hoogste punt van de Aardhuisweg twee Klapeksters gezien. Ze zaten aan weerszijden van de weg, beiden op 

hun eigen heideveld. 

Vandaag weer eens een keertje bij de Kuifleeuwerik in Apeldoorn geweest. 

13:28 29-12-2019 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag een klapekster op de Ermelo’s hei vlakbij de schaapskooi. Zat in een boom en maakte verschillende vluchten op 

zoek naar prooi. Op een vlucht biddend boven de hei. 

12:44 29-12-2019 

Lubbert Franken 

Vrijdagmorgen 10.30 uur vanaf het Zeepad, (tussen Polsmaten en het Spijkerwegje) in de bomen van het eilandje voor de 

kijkhut 2 Zeearenden. 

21:37 21-12-2019 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen vroeg 21 december een Merel die dacht dat het voorjaar al was aangebroken. Een uur lang zingend in onze buurt. 

19:13 19-12-2019 

Chris Spijkerboer 

Vanmiddag 19/12 twee raven en een klapekster op de Haere/de Zoom Doornspijk 

14:27 15-12-2019 

Lubbert Franken 

Gistermiddag 14-12 een Klapekster en 2 Raven op de Westeindse heide. 

10:24 11-12-2019 

Gerard van Dijk 

Gistermiddag 10/12/2019 Polder Arkemheen aan weerszijden van de Nekkeveldse weg. 

Het peil in het SBB-reservaat was nog niet opgezet maar desondanks is het er al aardig nat. Ook buiten het reservaat was het 

lokaal nat, bijv. tussen de Wiel (kanaal naar gemaal) en Nekkeveld, m.i. door uitgevoerde kleine natuurprojecten 

(maaiveldverlaging) bij particulieren. 

Twee groepjes van 17 resp. 73 kemphanen (er zijn er vast veel meer), Elders 70 goudplevieren. In de 'Driehoek'(oudste deel 

reservaat) honderden (m.i. >500) brandganzen, ondanks de vaak genoemde voorkeur voor vet gras. 

Ook veel smienten. Vanaf de weg zie je er maar een paar honderd maar naar verluidt ging een veelvoud de lucht in bij het 

passeren van een slechtvalk. 

11:07 10-12-2019 

Gerard van Dijk 

Drie onderwerpen: 

1) Gisteren 9/12/2019 aan het beekje (stromende sloot) langs de Havenlijn in Nijkerk 1 ijsvogel. Na een lange periode van 

drooggevallen zijn zou je hier, net boven de stuw, geen vis verwachten maar misschien had hij dat nog niet ontdekt. 

2) Grote zilverreiger: in het bericht hieronder is de slaapplaatstelling in Delta Schuitenbeek-oost vermeld met 55 ex. Met de 

telling van J. de Jong tussen het Nijkerker stoomgemaal en Nekkeveld er bij (andere dag) bedraagt het totaal voor Arkemheen 

& DS-oost 119 exemplaren. 

 

3) Nature Today van vandaag gaat in op grote karekiet en roerdomp in het Drontenmeer 

15:53 06-12-2019 

Wim en Ard Smit 

Gisteren een nevelig Arkemheen bezocht. Zowel in de Putterpolder als Arkemheen veel Kemphanen, Goudplevier,Kievit, Smient, 

Wulp, erg verspreid over de hele polder. 

Buizerd en Torenvalk ruim aanwezig. Moo[ waren 5 Watersnippen en 5 Bonte Str.l. 

Verder een Bruine Kiekendief en een vr. Blauwe Kiekendief. 

18:38 02-12-2019 

Geert Jan Prins 

Gister op weg naar Kampen langs Kleine Woldweg in de polder Oosterwolde gegaan en zag daar vrouwtje blauwe kiekendief en 

twee wilde zwanen. In Kampen langs de IJssel nog een mannetje slechtvalk. 

16:56 01-12-2019 

Roel Pannekoek 

Op het Beekhuizerzand op het kale gebied naast de oude vuilnisbelt een Klapekster. 

18:12 30-11-2019 

Benno van den Hoek 

Perfecte watervogeldag vandaag: lekker frisse winterdag met spiegelglad water, met eendensoorten die nogal zeldzaam zijn in 

onze regio. Eerst naar de Bremerberghoek (Veluwemeer) met een eerder gevonden man Ringsnaveleend die zich (i.t.t. do.dag) 

prachtig liet zien. In dezelfde groep van duizenden Kuif- en Tafeleenden een man Kleine topper en een gewone Topper. Ook 

weer meerdere Krooneenden hier en ver weg op de achtergrond het gezoem van Kleine zwanen. Daarna naar de Pluuthaven bij 

Zeewolde waar Wolbert rond de middag maar liefst 12 Zwarte zee-eenden en een Grote Zee-eend ontdekte. Deze bleken 

allen nog aanwezig en er zat zelfs een 2e Grote zee-eend bij. Vooral Zwarte zee-eend komt in onze regio maar zeer zelden voor 

en zeker in deze aantallen!! Ter plaatse ook een Geoorde fuut en een roepende IJsvogel. 

22:56 29-11-2019 

Evert Meijer 

Dinsdagmiddag (26-11) naar Harderbroek geweest voor de Kleine Topper. Dankzij de nog aanwezige ontdekker snel gevonden. 

Wel op grote afstand en slecht licht. Vanmiddag bij de Bremerbergdijk poosje eenden afgezocht. Was eigenlijk beetje te laat 



bij de plek van de Ringsnaveleend. Zon ging onder voordat ik alles afgekeken had. Rond half 5 zag ik Patrick Dol staan die even 

daarvoor ook een man Kleine Topper had ontdekt. Deze mooi kunnen bekijken tot het donker werd. 

11:27 28-11-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren ook het mannetje Ringsnaveleend gezien in de grote groep met duikeenden. Verder in deze groep ook 3 Toppers, 

enkele tientallen Krooneenden en 2 hybrides Kuif- x Tafeleend. In de verte zag ik een Zeearend voorbij vliegen. 

16:22 27-11-2019 

Gert-Jan Cromwijk 

Ringsnaveleend Bremerbergdijk thv waterzuivering. Tussen vele kuif- en tafeleenden, lastig te ontdekken. 

18:51 25-11-2019 

Gerard van Dijk 

Zondag 24/11/2019 Sovon-slaapplaatstelling Delta Schuitenbeek Oost 16:25-17:20 uur 

Grote zilverreiger ca 55 ex. Om 16:53 1 exemplaar staand in het water. Om 17:08 al 42. Om 15:15: 55 ex. De aankomsten leken 

toen op te houden maar exact tellen was door de zware schemering intussen moeilijk; de lijven gingen a.h.w. in elkaar over. Het 

kunnen er nog wat meer geweest zijn, maar niet veel meer. De ca 55 ex. stonden bij elkaar in ondiep water 

(voorverzamelplaats/vvp) en zullen waarschijnlijk later naar bomen zijn vertrokken (op kade en/of eilandjes) 

Aalscholver: 106 ex. in de bomen van de kade en op het middelste eilandje. Bij aankomst zaten ze daar al (afgezien van een 

klein aantal op ondieptes in het water). 

Op het meest oostelijke van de drie eilandjes zaten rond 16:40 uur 27 eksters in de boomtoppen 

De (brand)ganzen kwamen in het bijna-donker (ca 17:15) rondvliegen en bleven nog in beweging. 

In DS-oost verder > 35 bergeenden en in de orde van 200-300 kieviten. Nog geen kleine zwanen. 

In DS-west (geen tijd om te tellen; langs gefietst) leken veel wulpen te zitten; die hoop ik binnenkort te tellen. 

17:34 25-11-2019 

Geert Jan Prins 

Wandelend van Oldebroek naar polder Oosterwolde via o.a. landgoed Morren: vrouwtje Havik, 3 vr. Blauwe kiekendief, 1 Steenuil 

in 't zonnetje, 1 Groene specht, 1 Watersnip, 1 Wulp, 3 Veldleeuweriken. Kijkhut Rietlanden heb ik niet gehaald, dat wordt 

fiets..... Vanmiddag vlogen er thuis 2 Grote gele kwikstaarten al roepend over. Dat was een nieuwe voor de huislijst. Zo zijn er 

lijstjes voor alles.... 

15:26 23-11-2019 

Kees Bette 

jonge buidelmees, kijkhut rietlanden. 

18:57 21-11-2019 

Wim Smit 

Vanmiddag vanuit de Kapteinshut, OFL, 50 Krooneenden. In het riet en om de hoek meer ex. 

Langs de dijk bij Bremerberg ook minimaal 50 Krooneenden. Heel veel Tafeleenden, Kuifeenden.Meerkoeten langs de dijk.  

16:30 16-11-2019 

Lubbert Franken 

Vanmiddag op de Heare in Doornspijk een klapekster. 

17:51 15-11-2019 

Dik Bos 

Vandaag een ronde tussen Harderwijk en De Reevediep gemaakt. Bij de Kapiteinshut meer dan 300 krooneenden. In de polder 

Oosterwolde nog heel veel rovers. Tientallen buizerds, 3 blauwe kieken en heel veel torenvalken. Helaas geen velduil gevonden. 

Bij de Reevediep nog een eenzame late lepelaar. Bij de brug van van Elburg een overvliegende smelleken. En bij het 

Greppelerveld de mooiste buizerd die ik ooit heb gezien. Hij was op een paar kleine grijze en zwarte vlekjes na, spierwit. Hij zat 

vlakbij op een paal te pronken. 

13:23 12-11-2019 

Dik Bos 

Vlak bij het gemeentehuis van Zeewolde nog twee boerenzwaluwen. 

18:06 10-11-2019 

Martin Jansen 

Vanmiddag nog een late Boerenzwaluw, Elburg, Brede Gang bij de ijsbaan. 

Mijn laatste ooit was op 4 december 2009 bij Hoophuizen. In 2012 zag ik er nog 1 op 1 november. 

17:43 06-11-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tijdens een fietstocht door de POW en een stukje Reevediep meerdere Blauwe kiekendieven gezien. Alles bij elkaar 

opgeteld kwam ik op 2 adulte mannen, 3 adulte vrouwen en 5 onvolwassen exemplaren. Hier zullen waarschijnlijk wel wat 

dubbeltellingen bij zitten, maar het geeft in ieder geval aan dat er redelijk wat Blauwe kieken rondvliegen in de polder. Verder 

ook nog een overvliegende Zwarte ruiter en samen met Benno zag ik ook nog een overvliegende Ruigpootbuizerd, vanaf de 

Driemerkenweg. Ook kwam ik een eenzame Witkopstaartmees tegen bij de Winterdijk. 

18:47 05-11-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren een kort rondje door de Polder Oosterwolde gedaan. In het begin was het allemaal vrij kalm, maar bij de weilanden 

tussen de Driemerkenweg en de Wijkerwoldweg was het erg interessant. Zoals al een aantal winters zijn er veel roofvogels te 

vinden in dit gebied van de POW, zo ook dit jaar. Vele Torenvalken en Buizerds vlogen rond of zaten op de wacht. Plots viel mijn 

oog op een vogel die in de clinch lag met een Blauwe kiekendief. Dit bleek een Velduil te zijn! De Velduil ging in een weiland 

zitten en hield zich de rest van de tijd redelijk verscholen. Tijdens het scannen viel mijn oog op een grote rover op de grond. 

Deze werd gepest door wat Zwarte kraaien, vloog weg en toen bleek het een Rode wouw te zijn! Deze wouw gaf een mooie 

vliegshow boven het gebied. Ging soms kort aan de grond, maar was ook vaak in de lucht te vinden. Terwijl ik de Rode wouw en 

de Velduil in beeld had kwam er plots een tweede Velduil tevoorschijn die kort achter de wouw aanging! Heerlijk stukje polder 

zo. 

In de avond zag ik het bericht van een Kuifleeuwerik in Apeldoorn. Deze bleek vandaag ook nog ter plaatse. Hij was rustig aan 



het scharrelen op een braakliggend veldje en zong soms zelfs korte fragmenten, tussen het foerageren door. 

Eens een algemene broedvogel, nu een zeer zeldzame soort die vogelaars van heinde en verre mocht ontvangen. 

10:00 02-11-2019 

Nanco de Vries 

Donderdag 31/10/2019 op het Wolderwijd pijlstaart eenden, bergeenden en wilde zwaan gezien. 

15:50 22-10-2019 

Gerard van Dijk 

Zaterdag 19/10/2019 Delta Schuitenbeek oost.; 

slaapplaatstelling: 

Grote zilverreiger 25 ex., bij vertrek 18:55 uur vnl. nog in het 'voorportaal' op het open water. Wel reeds 5 ex in de bomen van 

het meest westelijke van de drie eilanden ('atol'); het is niet gezegd dat de andere ex. ook naar dat eiland gaan. 

Aalscholver 90 ex., vnl. in de bomen van het middelste eilandje, kleiner aantal in de bomen op de kade. 

Voorts 1 lepelaar fouragerend. 

22:29 21-10-2019 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag langs het Zeepad een groep baardmannetje in het riet. Ze vlogen net op toen ik langs fietsten. Verder een 

zwarte roodstaart bij de Vuurtoren in de wijk Waterfront. Ook zitten de laatste dagen meerdere tjiftjaf ‘s in de tuin. 

10:37 21-10-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren vanaf de Flevozijde vanaf het Veluwemeer een Witoogeend gevonden die in een groep Tafeleenden zat. Deze groep lag 

te rusten ter hoogte van 1 van de campings thv Doornspijk. In deze groep ook een Topper. 

Elders in een groepje eenden ook nog een hybride Tafeleend x Witoogeend aangetroffen. 

18:23 19-10-2019 

Michiel de Vries 

Vanmiddag vloog er nog een gierzwaluw boven ons huis in de wijk Stadsweiden in Harderwijk. 

14:00 17-10-2019 

E&J Nijendijk 

1 Zeearend(onvolwassen) vloog over de N302 ter hoogte van de Harderhaven naar het Veluwe meer. 

14:12 15-10-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tijdens een korte wandeling bij de Tongerense heide ook veel trekbewegingen. Leukste was een viertal 

Boerenzwaluwen die overkwamen. 

10:58 15-10-2019 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen bij de Kokardezaagbek van Harderhaven veel trek van mezen, vinken, Veldleeuwerik en groepen Koperwieken. Een 

IJsvogel en een zingende Tjiftjaf. 

21:26 14-10-2019 

Kees Kraaijeveld 

Top dag!! Vanmorgen bij Harderbroek op zoek naar de zondag door Peter gemelde Kokardezaagbek. Daar aangekomen was 

Wolbert al een uurtje aan het scannen zonder resultaat. Wel Topper en Cetti waargenomen naast de duizenden eenden. Nadat 

Wolbert was vertrokken o.a. nog een IJsvogeltje en een paar Krooneenden. Krijg dan telefoontje van hem dat de Kokarde en 

een paar Witogen in het plasje bij het aquaduct zaten. In de looppas er naar toe en inderdaad ze allebei kunnen waarnemen: alle 

2 de eerste keer voor mij. Top!! Prachtig beestje de Kokarde. Was stoer/actief bezig richting andere eenden. Witoog lastig 

tussen al die Kuif voor een beginner, maar toch met wat hulp kunnen tracen. Dank Wolbert.. :) 

20:00 14-10-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Harderbroek gezocht naar het mannetje Kokardezaagbek. Na een uur scannen heb ik het daar maar opgegeven. 

In de ruim 10.000 eenden (voornamelijk Tafel- en Kuifeend) 1 Topper gevonden. Bij de hut zong geregeld een Cetti's zanger. Op 

de weg terug richting de parkeerplaats hoorde ik een tweede Cetti's zingen. Hierna besloten om even te kijken bij het kleine 

plasje naast de dijk. Hier meteen het mannetje Kokardezaagbek in beeld. Deze was erg druk bezig, vooral met de vrouwtjes 

Kuifeend. Na wat scannen vond ik ook 2 Witoogeenden en achter me hoorde ik een derde Cetti's zanger. 

18:24 14-10-2019 

Benno van den Hoek 

Vanuit Harderwijk even gestopt aan het begin van de Knardijk, om de door Wolbert ontdekte Witoogeend (man) te bekijken. 

Hier ook een man Kokardezaagbek en ca. 150 Krooneenden (M+V). Op het plasje in de Kievitslanden ook 6 Krooneenden, een 

roepende IJsvogel en langs de weg een zingende Cetti's zanger. 

12:33 11-10-2019 

Kees Kraaijeveld 

Deze week weer eens paar rondjes bij Weibeek/Natuurtuin (Harderwijk) gemaakt. Eindelijk de Cetti redelijk op de foto kunnen 

krijgen (slecht licht). Die zit daar vaak luidkeels te roepen, aanrader. Verder dagelijks een zwerm Staartmezen met een 

Witkoppige ertussen (ook redelijk op de foto), 2x IJsvogel en diverse Zwartkoppen. Iets verderop richting Strand Horst op 

een strandje, een Dodaars, paar zwermen Sijsjes en gelukkig, als Larofiel :), diverse meeuwen (Zilver, Kleine Mantel en Kok) op 

het dammetje. 

08:12 09-10-2019 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een Bladkoning gevonden bij een strandje aan de Bremerbergdijk, deze zat in wat struikjes samen met Tjiftjaf en 

Goudhaan. Later kreeg ik de melding van de Kokardezaagbek en deze ook nog gezien. Lange tijd bekeken, was alert en 

rechterpoot was ongeringd. 

21:09 08-10-2019 

Edwin Beijeman 



Vanmiddag op zoek geweest naar bladkoning bij de bremerbergdijk. Helaas geen bladkoning gevonden, maar wel ontdekte ik 

vanaf het strand een vrouwtje Kokardezaagbek tussen de grote groep meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden op het 

Veluwemeer. Niet kunnen zien of deze (on)geringd was. 

14:44 05-10-2019 

Benno van den Hoek 

Samen met 10 andere leden hebben we vanmorgen vanaf de Zomerdijk langs het Drontermeer weer deelgenomen aan de 

jaarlijkse Birdwatch. Hoewel de ochtend erg mistig begon trok het na ruim een uur helemaal open en hadden we prachtig weer. 

Zoals al wel vaker té gunstige omstandigheden voor de trekvogels: helder weer en rugwind. Dus vloog veel van het kleine spul 

buiten ons bereik over. Ondanks dat hadden we een leuke telling met totaal ruim 2.900 vogels van 67 soorten (waarvan 49 

echter trekvogelsoorten). Leuk waren o.a. 12 Lepelaars, 22 Grote zilverreigers + 21 lange tijd ter plaatse rond het eiland, een 

Slechtvalk, 2 Havik, Raaf, IJsvogel en Waterral ter plaatse en 2 Roodborsttapuiten in de rietkraag. Na 11.00 uur warmde het 

op en stegen steeds meer Buizerds op vanuit het Abbertbos. In totaal telden we tenminste 54 vogels, die uiteindelijk allemaal 

zuidwaarts trokken. 10 minuten voor het einde van de telling werden enkele Buizerds vergezeld door een Visarend, die even leuk 

ter plaatse bleef. Alle resultaten staan weer op Trektellen.nl: 

Telpost Zomerdijk Drontermeer 

20:37 04-10-2019 

Roel Pannekoek 

Vanavond (4/10) de eerste Kolganzen van het najaar over het centrum van Harderwijk. En het lijkt nog zo kort geleden dat we 

zuchtten onder tropische temperaturen. 

12:50 03-10-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend voor het eerst eens serieus getrekteld bij de Gortelsche berg. En dit bleek best een goede keuze te zijn geweest. 

Met 1042 Vinken, 744 Koperwieken en 300 Graspiepers was het een goed gevulde ochtend. Verder o.a. ook nog 6 Grote gele 

kwikstaarten, 15 Beflijsters en een groep van 54 Aalscholvers. Aan het begin van de telling hoorde ik ook nog verschillende 

burlende Edelherten. 

22:52 02-10-2019 

Gerard van Dijk 

Vandaag 2/10/2019 polder Arkemheen Arkemheense pad langs oostoever Arkervaart en dan de Zeedijk van N301 tot Nulde. 

Tussen Arkervaart en N301: ca 300 goudplevieren en > 90wulpen. 

Op het pad 6 putters en 1 tapuit. Later op de Zeedijk nog enkele malen een tapuit. 

De waterstand op het randmeer (Delta Schuitenbeek-west) lijkt nog te hoog om de wulpen een slaapplaats te bieden; waar 

zouden ze overnachten? 

Delta Schuitenbeek-oost: flink wat (zeg 100-200) tafeleenden, 

10:47 01-10-2019 

Martin Jansen 

Een reactie op het bericht van Michiel de Vries van 15 september: 

In Elburg in de straat achter ons huis nu nog steeds 1 familie Huiszwaluwen bij het nest. Sinds vorige week komen de jongen er 

uit, maar er wordt nog steeds in het nest geslapen. 

15:33 23-09-2019 

Geert Jan Prins 

Zaterdagochtend meegedaan met telling bij Kamperhoek. Zie voor de resultaten: 

https://trektellen.nl/count/view/47/20190921 

Dan nog een leestip: https://www.eelerwoude.nl/boek-van-kerkuil-tot-laplanduil-geschreven-door-onno-de-bruijn/ 

Wellicht ook interessante spreker? 

17:41 21-09-2019 

Jan Janssen 

Vandaag bij vogelhut Harderbroek naast honderden Goudplevieren en dito kievitten, minstens een stuk of 15 watersnippen, 

verder bonte strandloper, bontbekplevier, kemphaan, lepelaar, grote zilverreiger, pijlstaarteend, 

23:12 17-09-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren weer eens een tijdje in de hut bij Harderbroek gezeten. Het water van de grote plas stond erg laag waardoor er veel 

steltlopers rondliepen. De bulk was Kievit en Goudplevier. Maar daartussen zaten o.a. een Kluut, 7 Bonte strandlopers, een 

Kleine strandloper, 5 Bontbekplevieren en ongeveer 20 Kemphanen. Op een gegeven moment was er ook een jonge Zeearend die 

een tijdje aan het jagen was boven de plas. 

21:35 15-09-2019 

Michiel de Vries 

Gisteren kwam ik langs de nesten van de huiszwaluw in de Blauwverversteeg in de binnenstad van Harderwijk. Uit een van de 

nesten kwam het geluid van roepende jongen en even later werden ze nog gevoerd door een van de ouders. Ik was wel verbaasd 

dat er nog zo laat in het seizoen er nog jongen waren. 

19:51 14-09-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag even langs Lorentzhaven (veld naast gemeente milieustraat bij hoogspanningsmasten)). Veel drukte van "klein spul". 

Mengelmoes van tientallen juvinielen: Paapje, Kneu, Vink en Putter. Alles door elkaar. 

17:14 10-09-2019 

E&J Nijendijk 

Harderbroek: Aalscholvers--Grote zilverreigers--Blauwe reigers--30 / 40 Lepelaars--Slobeenden--Zomertalingen--Buizerd--

paar 100 Goudplevieren--Kieviten--Tureluurs--Watersnip 

15:16 09-09-2019 

Benno van den Hoek 

Langs de Gelderse oever van het Drontermeer, vlakbij het eiland Eekt, een kort zingende Cetti's zanger. Mogelijk dezelfde 

vogel die tot voor kort werd gehoord bij het Rietveld Elburg. 

https://www.trektellen.nl/count/view/1509/20191005?sc=0


14:13 09-09-2019 

E&J Nijendijk 

Naar de monding van H'beek: 6 Tapuiten-- 8 Putters--6 Buizerds op trek--5 Ooievaars--Torenvalk--Buizerd lichte vorm. 

18:09 07-09-2019 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag op de ondergelopen zandplaat van het Vossemeer 5 Reuzensterns, 2 Lepelaars en 12 Kemphanen. Aan de rand van het 

Abbertbos een roepende IJsvogel, bij de Elburgerbrug een Visarend en bij de vml. Ludgeruskerk een Flamingo. Op de plas 

rondom het vml. havenhoofd van Elburg (Kop van 't Ende) in het Greppelveld maar liefst 37 Dodaars!! 

16:32 05-09-2019 

E&J Nijendijk 

Door de Mheenlanden over de Oostermheenweg naar de monding van de H-beek: 

Tapuit--Roodborsttapuiten--Putters--Kneuen--Boerenzwaluwen--Bruine kiekendief--Buizerds--Torenvalken--Kieviten--Grote 

zilverreigers--en een bui regen. 

22:00 27-08-2019 

Gerard van Dijk 

Vanavond 27/8/2019 tussen 20.30 en 21 uur 3 ooievaars op hoge straatlantaarns nabij viaduct A28/N301 (Arkemheen; weg 

naar de brug). 

 

Afgelopen nacht ca 2.30 uur roepende bosuil nabij ons huis aan 't Hazeveld. Eerder ook al. Vermoedelijk afkomstig van 

nabijgelegen landgoed Salentein of de (boomrijke) sportvelden. Een aantal jaren geleden trof ik een nog levend ex. aan dat in 

het prikkeldraad tussen de weilanden vast was geraakt. Die broedde vermoedelijk in knotwilg, bosje of houtwal. 

Onlangs zat de steenuil van de Donkere steeg op het pannendak van de oude schuur naast de stal met de nestkast. Weldra 

landde een (m.i. holen)duif bijna op zijn rug en de steenuil vluchtte naar de omgeving van de kast. 

De steenuil(-en) van de bouwval (ex-boerderij) aan de Beulekamperweg is/zijn erg schuw en duikt meteen in een gat als je 

stopt. Er wordt nu afbraak en nieuwbouw voorbereid maar gelukkig gingen de op het erf wonende bewoners akkoord met het 

plaatsen van een kast door de lokale uilenwerkgroep. 

20:04 20-08-2019 

Roel Pannekoek 

Afgelopen zondagmiddag 18/8 een late Gierzwaluw boven de Elburgerdijk (OFl) en gisteren 19/8 een overvliegende Slechtvalk 

bij de Geldersesluis Noordeinde. 

14:53 19-08-2019 

Edwin Beijeman 

Bij kijkhut rietland benoorden Elburg een ijsvogel en roepende Cetti's zanger. Bij de korte waarden ook een ijsvogel, dodaars, 

twee flamingo's en twee reuzensterns heel dichtbij langsvliegend! 

22:05 15-08-2019 

b.a.verhoef 

Vandaag een groene Specht vlak bij het schooltje aan de Fokko Kortlanglaan 

18:29 12-08-2019 

Dik Bos 

Ik zie in de omgeving van Harderwijk en Zeewolde nooit Ringmussen. Ik ben dan ook verrast dat er bij het Tulpeiland/nieuwe 

sluis bij Zeewolde al een week een groep zit. Vanmiddag zaten er tussen de 25 en 30. 

18:58 08-08-2019 

Richard Burgmeijer 

Vandaag boven forellenvijvers in Doornspijk ook 3 Wespendieven waarvan 2 luid roepend. Bleven een mooi tijdje aanwezig en 

verdwenen op thermiek richting Harderwijk. Heb nog stukje met de telefoon gefilmd waar duidelijk het geluid te horen is.  

16:58 06-08-2019 

Wim van den Bergh 

Even een kort verslag over de Wespendieven van dit jaar: in totaal zijn er 4 nesten gevonden. Wezepsche heide : 1 broedpaar 

nestverplaatsing tov vorig jaar 1100 meter nadat Geldersch landschap weinig overliet van het broedperceel in 2018: (1 jong 

geringd). Stakenberg : 1 paar met 2 jongen op een oud nest van enkele jaren geleden. Nunspeet ook een broedsel op een oud 

nest en in Wapenveld een wel zeer laat broedsel waar vandaag een jong opzat van ongeveer 3 weken. Dit nest had ik gevonden 

eind Mei maar 7 juni zat hier nog geen vogel op te broeden en ik ging er al vanuit dat het dit jaar niets zou worden maar nu 

vandaag nog een vrij klein jong. Dit Broedsel moet gestart zijn rond ongeveer 15 juni wat zeer laat is. 

17:30 05-08-2019 

Jan Janssen 

We hadden hem/haar al een paar keer gehoord in de wijk, en vandaag zat hij in onze tuin (Slingerbos, Harderwijk) aan de 

pindasilo: de halsbandparkiet! Prachtige verschijning, ook al hoort hij dan niet echt in NL thuis. 

09:14 03-08-2019 

Dik Bos 

Een Groene specht in heel kort in mijn tuin. In de 14 jaar dat ik hier woon nog niet eerder gezien in deze buurt (omgeving 

Veldkamp). 

15:49 29-07-2019 

Kees Bette 

Veel roerdompen bij de kijkhut Rietlanden, ik denk drie broedparen en nu dus ook de jongen, heb inmiddels veel foto's kunnen 

maken, ook de ijsvogels zijn vaak aanwezig en ook met jongen. 

20:36 28-07-2019 

Michiel de Vries 

Vorige week zondag 21 juli een wespendief overvliegend op de Noorderheide tussen Vierhouten en Elspeet. 

18:51 26-07-2019 

Jan E. Mons 

Wilde zwaan: 1 ex. Op 26-07 -rustend tussen grauwe ganzen - langs de Knardijk (N707) in Harderbroek. 



15:23 11-07-2019 

Wim van den Bergh 

Er is een Kruisbekken invasie .In Zwolle zuid hoor ik bijna dagelijks overtrekkende Kruisbekken en vandaag een aantal over het 

Kloosterbos ri West. Twee maal ging een groepje naar West en in ieder geval een groepje naar zuid en laatst een 12 tal naar 

noord over Zwolle-zuid. 

22:02 09-07-2019 

Wolbert Hermus 

Vandaag weer eens een lange fietstocht door de Kroondomeinen gemaakt. Dat het echt zomer is was goed te merken aan de 

vogels. Er was bijvoorbeeld maar een enkele Bonte vliegenvanger die z'n lied liet horen. Al was het dan wel weer leuk om jonge 

Geelgorzen voor zichzelf voedsel te zien zoeken in de bermen van de zandpaden. Ook zag ik veel groepjes Wilde zwijnen, rustig 

scharrelend tussen de Bosbessen. Het hoogtepunt van de dag was bij de Asselse heide, hier vond ik een jagende Slangenarend. 

Deze was gedurende een half uur dat ik er was goed te bewonderen. De vogel vloog bijna boven het gehele gebied tussen de 

Pomphulweg en de bossen bij Hoog Soeren en was dus goed te zien vanaf het uitkijkpunt. Hij was vaak aan het bidden en ik zag 

hem 1 keer naar beneden duiken waardoor ik hem enkele minuten kwijt was. Ook vlogen er nog 3 Wespendieven boven de Asselse 

heide (in de buurt van het treinspoor). Verder vond ik tijdens m'n fietstocht nog op 2 verschillende locaties een wolvenkeutel 

en zag ik een viertal Vliegend herten op een Eik. 

Het was een kostelijk dagje! 

14:17 08-07-2019 

Benno van den Hoek 

Zaterdagmiddag weer eens langs het gebied aan de Kleine Woldweg gereden. De vegetatie daar staat een meter hoog, dus 

weinig kans op zichtbare riet- en moerasvogels zou je zeggen. Daar aangekomen leek dat in eerste instantie bevestigd te 

worden. Totdat er vanuit een sloot tegenover het gebied een Roerdomp opvloog, die neerdaalde in het hoge rietveld. Even later 

vloog de vogel opnieuw op en ging een paar honderd meter verder in een slootkant zitten. Toen kregen we net buiten het 

rietveld een adulte Purperreiger in beeld die zich in de scope erg mooi liet ziet. Tot onze verrassing zat een eindje achter deze 

vogel een Roerdomp in het hoge gras en tussen de beide vogels dook even later nog een 3e Roerdomp op. Aan het verenkleed te 

zien waren het jonge vogels. Mogelijk waagden ze net de eerste stappen buiten de beschutting van het riet en waren ze zich 

nog niet bewust van hun schuwe, teruggetrokken voorkomen. Na dit schouwspel langs de Leidijk nog een Zwartkopmeeuw in een 

weiland. 

Zondagmiddag met Dimitri nog een keer over de Kleine Woldweg gereden en toen nog één juveniele Roerdomp, op dezelfde plek 

buiten de rietkraag. 

19:50 07-07-2019 

Roel schra 

Lepelaar (kijkhut ludgeruskerk) 

15:50 30-06-2019 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen hoorde ik vanuit de tuin ineens een roepende Kwartel! De vogel riep 3x kort vanuit het hoge grasland achter het 

huis. Door de wind was de afstand moeilijk in te schatten, maar het klonk redelijk dichtbij de weg (Vrijheid, Elburg). 

11:16 25-06-2019 

Roel Pannekoek 

Gisteravond (met vergunning) een Nachtzwaluwexcursie gelopen op de Stakenbergerheide voor het IVN Zeewolde, aangevuld 

met enkele VWG-belangstellenden. 

Opvallend ruim vertegenwoordigd waren de jubelende Veldleeuweriken, minstens 10 zangterritoria. Verder Roodborsttapuit, 

Kneu, Geelgors, Koekoek, Boompieper en een adder en hazelworm als verkeersslachtoffer. Junikevers zeer actief. 

Aan het einde van de ronde 5 zangterritoria van Nachtzwaluw genoteerd. 

21:44 18-06-2019 

Kees Kraaijeveld 

Net schitterende ervaring. In Hosterwold (Stille Kern). We zien 3 Wielewalen in de bomen zitten gedurende enige tijd (in het 

zonnetje, 2 stuks knal geel). Na poosje vliegen ze op en na een enkele seconden zitten er 2 achter een Boomvalk aan te jagen: 

prachtig gezicht!!! 

21:19 16-06-2019 

Johan Hettema 

Gisteren grasmus bij de Bloemkampen. Naast veld met veel mooie orchideeen! 

22:54 15-06-2019 

Betty van bruggen 

Wat kan een nieuw plekje toch voor leuke verrassingen zorgen. Dat plekje is de aangelegde Hellenbeek. Ik zag in ëėn week een 

paar tureluurs , wel een stuk of 10 kieviten ook wel 8 pullen, een paartje scholeksters, meerdere kneu,s, zeker 3 kleine 

pleviers,2 lepelaars, veel zwaluwen; boerenzwaluw huiszwaluw, oeverzwaluw en gierzwaluw ook een nijlgans een wilde eend en 

meerdere houtduiven op dit kleine stukje 

10:19 12-06-2019 

Roel Pannekoek 

Gisteren de nestelende Oeverzwaluwen geteld in een zanddijk van plm. 150 m lengte in het uitbreidingsplan Waterfront 

Harderwijk: 368 bewoonde broedpijpen! De jongen staan op uitvliegen. De dijk ligt beschermd achter bouwhekken en water, dus 

geen last van verstoring en/of predatie door de vos. Als een ekster of kraai zich in de buurt vertoont gaat het hele spul 

alarmerend de lucht in. 

Ook een paartje Kleine plevieren maakt gebruik van de zanddijk om 2 jongen op te voeden. 

20:55 11-06-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag even langs Ransuilen die we 2 weken geleden hebben gezien met inventarisatie ronde (Ooster Mheenweg). Ze zaten er 

weer: 1 adult, 4 takkelingen. Prachtig, in het zonnetje. 

 



16:00 10-06-2019 

G J van Dijk 

broedgeval OEhoe noordveluwe. Leuvenensebos 

12:18 02-06-2019 

Wim van den Bergh 

Plaatselijk zijn er veel Fluiters dit jaar. Vanmorgen langs de nieuwe zuidweg vanaf de Kamperweg tot het begin van de Dellen 5 

zingende Fluiters gehoord. Ook konden er dit jaar wel eens aardig wat wespen zijn want in een net gebouwde schuur in Heerde 

zag ik 12 wespennesten waarvan er 3 al groter dan een tennisbal waren. 

17:29 31-05-2019 

Kees Janszen 

Vanochtend inventarisatieronde Ermelose Heide met Jan Prins. Veel Boompieper, Graspieper, Roodborsttapuit en Veldleeuwerik. 

Verder Boomleeuwerik, Raaf, Geelgors en een Grauwe Klauwier die door twee koolmezen werd verjaagd. 

17:08 29-05-2019 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag bij de Stakenberg derde nest van dit jaar gevonden van een Wespendief .Zat op een oud nest van enkele jaren 

geleden. Ook bij de Boerweg in Epe geweest waar Wolbert vlinderende Wespendief had gezien maar hier (nog) niets gevonden. 

Ook bij de Stakenberg bij een nestkast door mij zelf opgehangen: net uitgevlogen Gekraagde roodstaarten. Nestkast had ik 

daar neer gehangen 4 jaar terug voor Draaihalzen maar deze soort vanmiddag niet aangetroffen. 

12:49 29-05-2019 

Jan Nijendijk 

Ter hoogte van het Rietgorsstrand 4 Krooneenden, IJsvogel bij de Weibeek, Koekoek bruine vorm. 

22:13 27-05-2019 

Wouter van Heusden 

Vanavond bij de monding van de Weibeek een zingende Cetti zanger en op het water een groep Krooneenden van minimaal 14 

mannetjes en 7 vrouwtjes. 

11:52 27-05-2019 

Wolbert Hermus 

Gisteren eindelijk m'n eerste Wespendief van dit jaar gezien. Bij de Tongerense berg was een exemplaar kort aan het vlinderen 

en vloog daarna laag boven het gebied. 

11:14 25-05-2019 

Frans Deuring 

Vanmorgen met drie personen het noordelijk gedeelte van de VMK geïnventariseerd. De drie personen stonden te luisteren naar 

een kwartel met een onderlinge afstand van zeg 50 cm. Na een minuut geluisterd te hebben, schrokken we alle drie van een 

ineens wegvliegende wilde eend vrouw op nog geen 30 cm bij ons vandaan vanuit het hoge gras. Mevrouw zat te broeden op 9 

eieren. We stonden met onze voeten nog geen 30 cm van het nest. Zeer honkvast deze dame. Verder nog 3 territoria kwartel en 

twee maal een gezin roodborsttapuit met zeker 4 jongen. 

23:13 24-05-2019 

Gert-Jan Cromwijk 

Vanavond aan de Stakenbergweg (vanaf Nunspeet gezien ong. een kilometer voorbij de speelweide) genoten van een paar 

Nachtzwaluwen. Zang (knorren), vleugelklappen en ook gezien (twee stuks achter elkaar aan vliegend, later één fouragerend). Nu 

nog een foto... 

17:21 24-05-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag in alle vroegte een inventarisatieronde gelopen langs de Veluwemeerkust in Westelijke deel met Dik Bos. Naast de vele 

Rietgorzen, Kleine Karekieten, Rietzangers, Graspiepers, Grasmussen en Roodborsttapuiten enige "uitschieters". Dit waren 

vooral 2 x waarneming van een Spotvogel (gezien en gehoord), diverse van Bosrietzangers (gezien en gehoord), een Kwartel (luid 

hoorbaar) en als toetje 3 x takkeling Ransuil. Boven in boom, genietend van de zon. Mooie ronde. 

12:01 21-05-2019 

Chris en Ada Herzog 

Vanaf zondag 19-5 zingt een Grote karekiet langs het Zeepad in Harderwijk ter hoogte van het IJsselmeerpad. Dezelfde plek 

waar nog steeds een Porseleinhoen te horen is. 

12:09 20-05-2019 

Wim van den Bergh 

Bij het pontje in Hattem aan de Gelderse zijde vanmorgen zingende Grote karekiet vorig jaar zat hij er ook enige tijd. Aan de 

Zwolse kant van het veer vloog een Visarend die later bij het Engelsche werk werd gezien. Bij de Wezepse heide vanmorgen 

tweede nest Wespendief gevonden. Maar ik ben nu al bijna door mijn opties heen. Wellicht als iemand een vermoeden heeft van 

een nest van een Wespendief misschien contact opnemen met mij. 

18:57 19-05-2019 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag eerste nest dit jaar gevonden van Wespendief in de gemeente Wapenveld. Nest zit in een Douglas. 

19:44 17-05-2019 

Wim van den Bergh 

Ook dit jaar ging het weer mis met de Zeearenden op de Noord_Veluwe .Dus nu drie jaar op rij niet succesvol en ik was daar al 

bang voor en ik begin te twijfelen of het wel wat wordt op deze plek. Maar we moeten afwachten. Wat hier dit jaar fout ging 

blijft giswerk. 

19:31 17-05-2019 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen om 11:15 gingen 3 Wespendieven omhoog bij de Wezepsche heide (mogelijk trekkers) verder hier 1 man Tapuit en 

een overvliegende Raaf .Vermoedelijk zit hier ook weer een broedpaar van de Wespendief maar heb ik het nest nog niet 

gevonden. Nest van vorig jaar is verdwenen na grondige houtkap van het Geldersch landschap. Verderop bij de Wezepsche heide 



onder een vliegden met een oud kraaienest braakballen van een Ransuil ( vermoedelijk oud.) Mogelijk heeft deze Ransuil een 

broedpoging gedaan op dit nest maar niet succesvol op dit nest. 

17:58 15-05-2019 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zondag samen met Rob Compaijen en Sjoerd Radstaak de jaarlijkse Big Day weer gehouden. Ondanks (of dankzij?) de 

koude start van de dag was het een erg geslaagde dag. Het beste gebied van de dag was onze nieuwe aanwinst van de regio, het 

Reevediep. We zagen hier o.a. Kanoet, Reuzenstern, Witoogeend, Kleine zwaan, stuk of 6 Steltkluten en hoorden we 2 

Roerdompen. Op andere plekken hadden we o.a. een zwemmende Roerdomp bij het Rietland, Reuzenstern bij Abbert en 2 

Steenlopers bij de strekdam van Polsmaten. 

Een uitgebreider verslag van deze memorabele dag komt nog in de Anser. 

23:54 13-05-2019 

Roel Pannekoek 

Het valt me op hoeveel Zwartkoppen er dit voorjaar overal zijn te horen. In een onooglijk stukje groen in ons buurtje zingt al 4 

weken lang een vasthoudend mannetje. Op een rondje Galgenberg - VITENSbos - oude belt net buiten Harderwijk telde ik 

vanmorgen 22 zanglocaties. Daarnaast een kennelijk Buizerdpaar, waarvan 1 partner grotendeels wit. Deze zat hier vorig jaar 

ook. In ieder geval 1 man en 1 vrouw Tapuit op het kale deel van het Beekhuizerzand aan de kant van de oude belt. 

Vanavond om 21.40 uur 2 ratelende Nachtzwaluwen op De Bieze in het Kroondomein bij Uddel. Verder een fraaie Nachtpauwoog. 

17:58 12-05-2019 

Dik Bos 

Vanmiddag in de Stille Kern een Wielewaal gehoord en in een flits naar een andere populier zien vliegen. 

22:57 11-05-2019 

Michiel de Vries 

Vanochtend op de Elspeetse heide een roepende koekoek. 

20:28 11-05-2019 

Kees Kraaijeveld 

Ik zag net dat ze 1 van de zandheuvels bij het Waterfront waar Oeverzwaluws in broedde, hebben 

afgegraven/verplaatst/opgehoogd. Alle nesten zijn bedolven en de zwaluw zijn daar vertrokken :( 

13:20 11-05-2019 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen in alle vroegte met z'n drieën weer een inventarisatieronde gelopen langs de Veluwemeerkust tussen Killenbeekweg 

en het Veluwemeer. Naast het gebruikelijke gevogelte als Graspieper, Grasmus en Zwartkop waren de krenten in de pap 2 

overvliegende Kraanvogels bij de start om 05.15 en in de graslanden op twee plekken 3 roepende Kwartels. Twee exemplaren 

zaten zo dicht op elkaar dat het enige tijd vergde om alsnog 2 vogels te kunnen noteren. 

22:13 09-05-2019 

Betty van bruggen 

Vandaag bij het Revediep een roerdomp gehoord,er was nog een kleine zwaan, een bontbekplevier en een steltkluut!! 

12:37 09-05-2019 

Wolbert Hermus 

Afgelopen vrijdag bij de Elspeetsche heide een Paapje, groepje van 4 Beflijsters, verschillende Tapuiten (waaronder een 

zingend mannetje!) en een overvliegende Visarend. 

Later bij de Lorentzhaven een groep van maar liefst 22 Geoorde futen, vol in zomerkleed en een aantal waren actief aan het 

baltsen. In de Oostermheen een roepende Kwartel en enkele tientallen Noordse kwikstaarten. 

09:38 08-05-2019 

Michiel de Vries 

Vanochtend een gekraagde roodstaart mannetje bij mij in de tuin. 

20:28 07-05-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag rondje Harderwijk. Op bouwterrein bij Waterfront op 2 plaatsen nestelende Oeverzwaluwen gezien in opgeworpen 

bergen zand. 1 Groep van stuk of 6 en een groep van wel 50 (achteraan, richting aquaduct). Mooi!! Op terugrit in rietkraag langs 

Zeepad een Porseleinhoen gehoord. Op filmpje geluid vastgelegd. Mijn eerste...:) 

20:38 05-05-2019 

Kees Janszen 

Porseleinhoen (roepend) 

Langs het Zeepad, Harderwijk 

18:27 04-05-2019 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen tijdens een BMP-ronde in het Leuvenumse bos 6 zingende Fluiters, 13 Bonte vliegenvangers en 2 

Vuurgoudhaantjes. 

Vanochtend in Apeldoorn een Bonte kraai en bij de Asselsche heide een Grasmus. 

13:24 04-05-2019 

Michiel de Vries 

Woensdagavond een zingende grasmus langs de spoorlijn ter hoogte van de Kolbaanweg. 

17:59 02-05-2019 

Gerard van Dijk 

Gisteren 1/5/2019 in Arkemheen aan de Bontepoort vier noordwaarts overvliegende regenwulpen (bi-bi-bi). 

In de jaren '70 in Drenthe niet zeldzaam maar nu al decennia niet meer gezien. 

(Ik dacht hier weer aan toen ik een bericht van Birdlife zag over weer opgedoken '' steppe-whimbrels', niet te verwarren met 

de eveneens uitgestorven ge(d)achte dunbekwulp...) 

17:36 29-04-2019 

Gerard van Dijk 



Vandaag in Arkemheen om planten (i.h.b. Muizenstaart) te fotograferen en toen aan een wiel een prachtige ibis, mooi glanzend 

groen en bruin en verder net een wulp. Hij zit er al veel langer, hoorde ik. Voor mij niettemin een nieuwe soort. Ook in het Midd. 

zeegebied nooit gezien. 

Voorts drie prachtige lepelaars aan een sloot en roepende grutto's in de lucht. En in het reservaat nog steeds (vele) honderden 

brandganzen. Wie wil nog beweren dat ze alleen op vet grasland zitten?? 

16:35 29-04-2019 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag rond 16:00 uur :adulte Zeearend boven de Hezenberg en een hoog cirkelende Rode wouw ri west. Even twijfelde ik 

aan Zwarte wouw maar zwarte wouw zou compacter zijn geweest. 

18:01 28-04-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag toch nog even richting Elburg voor de Zwarte Stern. Gelukt!! Wel ver weg, maar op de palen bij de brug een aantal (ca. 

10) goed kunnen zien (redelijk op foto). En eerste Gierzwaluw van dit jaar vanmiddag boven huis in Stadsweiden. 

13:36 28-04-2019 

Michiel de Vries 

Gisteren langs het Zeepad in Harderwijk een zingende kleine karekiet ter hoogte van het verzorgingshuis Randmeer. Verder 

veel overtrekkende gierzwaluwen en oeverzwaluwen over de wijk Stadsweiden. 

Sinds gisteren zit er een ringmus in onze tuin. Dit is een soort die nog maar een keer eerder in onze tuin heb gehad. 

Woensdag zat er bij mijn moeder in Ermelo een vrouwtje bonte vliegenvanger. 

10:09 28-04-2019 

Kees Kraaijeveld 

Gisteren met Benno wezen tellen, kwam o.a. deze Rode Wouw overzetten. Bleef poosje hangen in omgeving telgebiedje. 

Daarnaast nog extraatje Kwartel (gehoord) en een overvliegende Boomvalk gezien.  

14:31 26-04-2019 

Evert Meijer 

Gistermiddag een poos genoten van 2 prachtige Steltkluten bij Kampen (de Enk). Leuk gebied met ca. 40 Kemphanen, 2 

Groenpootruiters, 6 Bosruiters, Tureluurs, 2 Kleine Plevieren, 8 Zomertalingen, Wintertalingen en Lepelaars. 

 
10:33 25-04-2019 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij landgoed Zwaluwenburg een zingende Fluiter. Gistermiddag bij het Reevediep geweest, bij het gedeelte direct 

naast de brug. Hier zag ik o.a. 3 Steltkluten, een Bontbekplevier, Bosruiter en ongeveer 40 Kemphanen. Bij het Veluwemeer 

vloog een groep van ongeveer 100 Zwarte sterns, de prachtige Europese flamingo's waren goed te zien vanaf de Ludgeruskerk. 

16:23 23-04-2019 

Edwin Beijeman 

1e paasdag een rode wouw mooi laag over tuin heen vliegend in oldebroek 

21:48 22-04-2019 

Michiel de Vries 

Vrijdagavond 19 april een zingende rietzanger langs het Zeepad ter hoogte van het Volendampad. 

16:16 22-04-2019 

Dik Bos 

1e paasdag 2 koekoeken en 1 kleine bonte specht in het Harderbos. 2e paasdag ongeveer 20 tapuiten op het Beekhuizenzand. 

14:00 22-04-2019 

Wim van den Bergh 

Vanmorgen aan de rand van de Oldebroekse heide: roepende Koekoek kekkerende Havik en mijn eerste zingende Fluiter . 

Verder een mezennest in een door mij opgehangen nestkast maar rond 12:00 zat de oudervogel niet op het nest. Vermoedelijk 

even weg om voedsel te zoeken. 

21:41 20-04-2019 

Benno van den Hoek 



Tijdens de excursie in en rond de Oostvaarders- en Lepelaarplassen een zeer indrukwekkende trek van lijsters langs de 

Praambulten. Bij de Kleine praambult al meerdere Beflijsters ter plaatse en even later, samen met Zanglijsters ook 

langstrekkend. Bij de Grote praambult ging het pas echt los met eerst een groep van maar liefst 72 langstrekkende Beflijsters 

(!!) en even later nog 2 groepjes van 10 en 15 vogels. In de verte ook nog groepjes lijsters, maar niet alles op naam kunnen 

brengen. Dit schouwspel in het voorjaar nog nooit zo meegemaakt! 

 

Bij de Kleine praambult ook 2 zeer laag overvliegende Zwarte wouwen, wat de waarneming van de dag werd. Verder o.a. 2 

Zeearenden (1 adult prachtig over bij De Trekvogel), 2 Boomvalken, een tiental Cetti's zangers en vele leuke zomervogels die 

deze mooie dag extra kleur en klank gaven. 

19:31 20-04-2019 

Kees Janszen 

Witgat 's ochtends vroeg opvliegend bij de bosvijver tussen de schaapskooi en het klimbos Ermelo 

11:25 20-04-2019 

Kees Janszen 

Cetti's zanger bij de uitloop van de Weibeek. (Explosieve zang, onmiskenbaar) 

Verschillende groepjes Tapuit op de Ermelose Heide (ondanks veel loslopende honden) 

19:47 19-04-2019 

Wim van den Bergh 

Vanavond vanaf 18:00 tot 18:45 boven Hattem : Eerst Rode wouw richting Oost daarna Zwarte wouw zeer hoog (uiteindelijke ri 

onbekend ) en Blauwe kiekendief en een Sperwer. Vanochtend vanuit tuin : 2 Zwartkopmeeuwen richting Oost. 

19:15 17-04-2019 

Jan Janssen 

Vanochtend op en rond het Tulpeiland (Zeewolde) o.a. vier geoorde futen, twee gele kwikstaarten, een krooneend, diverse 

graspiepers en heel veel grauwe-gans-kuikens 

12:41 17-04-2019 

Wouter van Heusden 

De hele ochtend zong een Braamsluiper hier in de beplanting langs het spoor. En een tweede Gierzwaluw gezien boven het 

parkeerterrein bij AH in Harderwijk. 

21:36 16-04-2019 

Wouter van Heusden 

en vanavond ook een één Gierzwaluw boven de Beneluxlaan in Harderwijk. 

18:52 16-04-2019 

Jaap Schröder 

Mondingsgebied Weibeek Harderwijk, 12.30 h: Cetti zanger 

16:55 16-04-2019 

Chris en Ada Herzog 

En nog geen uur later een Boomvalk richting NO. zelfde locatie. 

16:08 16-04-2019 

Chris en Ada Herzog 

Na dagenlang hemelturen een Gierzwaluw boven de Kampenmeen, Stadsweiden, Harderwijk. 

21:31 15-04-2019 

Wouter van Heusden 

Aan het eind van de middag kwam er een trekkende Bruine kiekendief over het huis. Vanavond een Visdief bij de piertjes bij 

Horst. 

07:31 13-04-2019 

Dik Bos 

In de buurt van de Beek gisteren 2 baltsende Rode Wouwen een tijd kunnen zien. Een vloog 10 meter voor me langs. Nog even 

gezocht naar de Klapekster van Roel op het Beekhuizerzand maar die heb ik niet gevonden. Maar ik werd getroost door mijn 

eerste Beflijster en Tapuit van dit jaar. 

22:01 12-04-2019 

Bennie van den Brink 

Vanmorgen zat er een prachtige man beflijster in onze tuin in Oldebroek. 

18:53 12-04-2019 

Frans Benschop 

Vanmorgen een man Beflijster op het grasveld bij Polsmaten, die het aan de stok had met een Merel 

11:45 12-04-2019 

Geert Jan Prins 

Afgelopen woensdag visarend en oeverzwaluw Drontermeer t.h.v. Noordeinde. Bij Roggebotstaete 4 beflijsters. 

23:55 10-04-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag rondje Arkemheen. Beetje rustig. Wel mooie Zomertaling man en een zwerm Gele Kwikstaarten. Dacht daarna een 

geweldige waarneming te hebben gedaan: Indische Gans.....:) Maar het was echter een leermomentje, werd mij duidelijk 

(gemaakt). 

13:17 10-04-2019 

Michiel de Vries 

Vanochtend een Pontische meeuw op het water langs het Zeepad ter hoogte van verzorgingshuis Randmeer in Harderwijk. Eerst 

zat hij/zij op paal in het water later zwemmend samen met een zilvermeeuw. Foto's gemaakt waar je de verschillen goed kunt 

zien. 

19:44 09-04-2019 

Wim Smit 



Vanmorgen vanuit de hut in Plan Roerdomp prachtig een Cetti,s Zanger gezien. Hij zong volop. 

Verder een man Br.Kiekendief,Rietzanger, Zwartkop ,Fitis Tjiftjaf. Een medevogelaar had een nachtegaal gehoord, ik niet.  

18:56 09-04-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag rondje Harderwijk over dijk naar Elburg. Onderweg o.a. 8-tal Geoorde Futen (mooi op kleur) en een aantal Fitis hard 

zingend (en op foto kunnen krijgen). Bij Elburg twijfelgeval Zwarte Stern, te ver weg. Op foto, hoor wel van Waarneming.nl :) 

Op terugreis via Vogelkijkhut Doornspijk: Blauwborst, Bruine Kiek (man), heel veel Graspiepers, een gesettelde Wilde Zwaan in 

het grasveld ernaast en een mooi paartje Krooneend. Daarna nog in Hierden een Steenuil, zonnebadend. Lekker rondje, toppie:) 

18:18 09-04-2019 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zondag gewandeld in de Kroondomeinen in de omgeving van het Meervelderbosch en de Bieze. Hier hadden we o.a. 

alweer 3 Bonte vliegenvangers, een zingende Boompieper, een overvliegende Rode wouw en een keutel van een Wolf (met het 

hoefje van een zwijnenbigje erin.) 

14:31 08-04-2019 

Evert Meijer 

Gistermiddag vanuit de tuin (in Elspeet) een Visarend vrij laag overvliegend. Cirkelde poosje rond en verdween daarna richting 

noord-west. Leuke tuinsoort! 

22:14 07-04-2019 

Michiel de Vries 

Vanmiddag vlogen er 2 zwartkopmeeuwen al roepend boven ons huis in Stadsweiden. Duidelijk de zwarte koppen kunnen zien. 

21:02 07-04-2019 

Roel Pannekoek 

Nog steeds een Klapekster op het Beekhuizerzand. Nu aan de hoge noordzijde bij het bord en de bankjes. 

19:05 06-04-2019 

Wolbert Hermus 

Vandaag samen met Benno een ronde gedaan door de regio, vooral langs de Randmeerkust. Met een soortenlijst van boven de 80 

mag het gerust een geslaagde dag genoemd worden. 

Hier wat hoogtepunten en eerstelingen. 

In de Polder Oosterwolde bij de Grote woldweg 4 Zomertalingen (3m, 1v) foeragerend in het natte grasland. 

Bij de Gelderse sluis alweer de eerste Huiszwaluwen die bij de broedkolonie rondvlogen. 

Bij de strandjes aan de Flevozijde van het Veluwemeer, ter hoogte van de Elburgerbrug een groepje van 8 Zwarte sterns 

rustend op wat palen in het water. Tussen de Kokmeeuwen vonden we 1 Dwergmeeuw en boven ons vloog een Visarend naar 

noord. In de houtwal achter ons zongen meerdere Zwartkoppen en Fitissen. 

Net ten noorden van Park Flevoland keken we vanaf de dijk het Veluwemeer over, hier zagen we meerdere kleine groepjes 

Geoorde futen. Alweer mooi in zomerkleed en enkele duo's waren druk aan het baltsen en roepen naar elkaar. In totaal zagen we 

zeker 15 exemplaren. 

Hierna zijn we Harderbroek ingegaan. De Fitissen en Zwartkoppen waren inmiddels alweer gewoon, maar vanuit het riet zong 

nieuw spektakel. Zeker 3 Rietzangers en 2 Snorren waren volop aan het zingen. Hier hoorden we ook een enkele Blauwborst en 

een roepende Cetti's zanger. Vanaf hier zijn we de droge Veluwe opgereden. Dit leverde ons bij de Leemkuil een zingende 

Boompieper op. 

18:03 05-04-2019 

Evert Meijer 

Vanmiddag opnieuw even langs de locatie van de Rode Wouwen gefietst. Al vrij snel had ik er twee in beeld, waarvan één 

exemplaar opvallend veel vleugelveren miste. Dit had ik de vorige keer niet gezien, dus ik vond dat al opmerkelijk. Even later 

pikte ik een derde Rode Wouw op! Terwijl deze prachtig dichtbij boven mijn hoofd vloog, had ik de andere twee op iets 

grotere afstand tegelijkertijd in één beeld. Hierbij een foto van afgelopen dinsdag (gemaakt door Gerrit Assink, met wie ik 

samen was) 

17:40 05-04-2019 

Michiel de Vries 

Vanmiddag een zingende zwartkop in de tuin. Hij liet zich ook even zien. 

17:17 05-04-2019 

Harm Werners 

En op het dijktalud langs het Nuldernauw jonge nijlganzen. 

13:42 04-04-2019 

Jan nijendijk 

Monding Hierdense beek: jonge grauwe ganzen 

18:06 02-04-2019 

Gert van Veldhuizen 

Zondagmiddag maakten mijn vrouw en ik een wandeling op landgoed Oud Groevenbeek. Plotseling begon precies boven ons een 

Middelste bonte specht luid te roepen. We hebben hem met de kijker prachtig kunnen bekijken. Toen even later in de verte een 

Groene specht begon te 'lachen' kon onze dag niet meer stuk 

16:16 02-04-2019 

Frans Benschop 

Vanmorgen in een schapenwei halverwege de Vreeweg een fouragerende Koereiger. 

15:14 02-04-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend weer wat eerste zomergasten gezien. Eerst tijdens een uurtje trektellen bij de Korte waarden m'n eerste 

Visarend, gele kwikstaart en jagende Bruine kiekendief. 

Later bij de Gortelse berg een mannetje Tapuit en een mannetje Bonte vliegenvanger die zich vluchtig voortbewoog tussen wat 

bomen en hierdoor helaas snel weer onvindbaar was. 

Afgelopen vrijdag bij de duintjes een zingende Fitis en 12 Zwartkopmeeuwen rustend op het Veluwemeer tussen de 



Kokmeeuwen. Diezelfde vrijdag bij het jachthaventje van Hierden een overvliegende Boerenzwaluw en 10 Zwartkopmeeuwen op 

de strekdam. 

12:32 02-04-2019 

Evert Meijer 

Vanmorgen stuitte ik tijdens een rondje fietsen in de regio op twee rode wouwen. Misschien verstandig om deze te 

vervagen/geheim te houden? Vorig jaar had ik er ook twee vrij laat in het voorjaar (eind mei/begin juni als ik het me goed 

herinner). 

09:38 01-04-2019 

Geert Jan Prins 

Fietstocht door Polder Oosterwolde leverde in dorp Oosterwolde m'n eerste boerenzwaluw van dit jaar op, bij natuurgebied 

Grote Woldweg m'n eerste witgat, kneutjes, bruine kiekendief, kemphanen en zomertalingen. Hier ook een waterpieper, al mooi 

in broedkleed. Bij natuurgebied langs Kleine Woldweg een vrouwtje roodborsttapuit, vele grutto's, baardmannetjes en m'n 

eerste roerdomp van het jaar, sluipend door laag riet aan de rand van het rietveld. Liet zich mooi bekijken. 

15:03 31-03-2019 

Kees Bette 

Vanmorgen groene specht kunnen fotograferen op landgoed Zwaluwenburg, gisteren had ik de middelste bonte specht op de 

foto, waar Benno melding van maakte. 

15:15 30-03-2019 

Benno van den Hoek 

Aan het einde van de ochtend een druk hakkende en roepende Middelste bonte specht, nabij kasteel Zwaluwenburg, 't Harde. 

Daar ook een roepende Groene specht. 

15:14 30-03-2019 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met 2 groepjes de eerste inventarisatieronde gelopen langs de Veluwemeerkust en door de Polder Hoophuizen. 

Onder prachtige omstandigheden al veel zang van o.a. Rietgors en Graspieper. Daarnaast (in het noordelijke deel) opvallend veel 

Roodborsttapuiten (14 terr.!) die ook al volop in voorjaarsstemming waren. Ook leuk waren de 11 Reeën in het gebied nabij de 

Killenbeekweg. Langs de rietkraag vloog de eerste Oeverzwaluw over. 

18:09 29-03-2019 

Theo den Hertog 

Vanmiddag een Vuurgoudhaantje in de tuin. Kempenlaan Nunspeet 

17:14 28-03-2019 

Jaap Schröder 

Terug van weggeweest op zijn vertrouwde stek: de Rode Wouw, ten noorden van Apeldoorn. 

14:48 28-03-2019 

Jan Nijendijk 

Fietspad op de Zeedijk bij Putterpolder: Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Blauwborst, Rietgorzen, Kuifeenden, Slobeenden, 

Bergeenden, Wintertalingen, Krakeenden, Smienten, Tureluurs, Grutto's( in concert), Kemphanen, Kieviten, Tjiftjaf, 

Winterkoninkje, Witte kwikstaart, Grauwe-, Brand-, Canadese ganzen, Futen, Meerkoeten, Lepelaar. 

10:40 28-03-2019 

Johan Hettema 

Zojuist centrum Nunspeet ,bij hertenpark Enkweg, een opvliegende grote zilverreiger. Heb wel eens een reiger in de tuin, maar 

dit is voor mij een nieuwe ' tuinsoort' 

18:13 26-03-2019 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag de eerste ca. 20 x kneu gezien net buiten Hierden. 

16:43 26-03-2019 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag in het Nijkerkernauw 6 Geoorde futen in zomerkleed, gezien vanaf het steigertje bij het Stoomgemaal. 

Net buiten de regio (op enkele meters van de grens ;)) een Zwarte ibis, in de Oosterpolder bij Bunschoten. 

19:20 25-03-2019 

Kees Kraaijeveld 

Gisteren in het nieuwe industrieterreintje bij het Ooster Mheenpad/Zeppelinnstraat (Harderwijk richting Hierden) mijn eerste 

Zwarte Roodstaart gezien. Heel schuw, maar nog wel op foto kunnen krijgen. Prachtig! 

17:10 25-03-2019 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen vanuit m'n tuin m'n eerste Zwartkop van dit jaar gezien en gehoord en eergisteren bij Lorentz een zingend 

mannetje Zwarte roodstaart (helaas die Bronskopeend niet gevonden) 

11:32 24-03-2019 

Jan Nijendijk 

23-03-19 Ermelose heide Roodborst tapuit, Graspiepers, 3 Boerenzwaluwen. Buizerd, Torenvalk. 

16:02 23-03-2019 

Dik Bos 

Eindelijk tijd om naar de Zwarte Ibis te gaan. Met wat moeite gelukkig gevonden. En mijn eerste Boerenzwaluw dit jaar bij een 

boerderij bij het Nekkeveld. 

21:53 22-03-2019 

Kees Kraaijeveld 

Weer bezoek gebracht aan Vogelkijkhut bij Hierden (toren). Heel veel activiteiten. O.a. meerdere Roodborsttapuiten (stoere 

mannen op versiertoer), enkele Zanglijsters, Tjiftjaffen, Rietgorzen en een IJsvogel in de beek. Iets verderop richting 

Hierden 2 x Zwartkopmeeuw. Leuk rondje :) 

21:08 22-03-2019 

Wouter van Heusden 



Vanochtend een mannetje Bronskopeend op Lorentz, in het water links langs de weg achter de Leen Bakker. Zal wel een 

ontsnapt exemplaar geweest zijn. 

18:10 22-03-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend vroeg weer een inventarisatieronde gedaan in het noordelijke beekdal van het Leuvenumse bos. Er was nog steeds 

veel spechtenactiviteit met o.a. 4 zingende en roffelende Zwarte spechten en 1 roffelende Kleine bonte specht. Echter was een 

Das op enkele meters van me vandaan het hoogtepunt van deze ronde. 

Hierna ben ik naar Harderbroek gegaan. Tijdens de wandeling richting de hut alweer zeker 20 zingende Tjiftjaffen. Bij de hut 

aangekomen was er een Blauwborst en een Cetti's zanger aan het zingen. 

Na dit bezoekje ben ik naar het jachthaventje bij Hierden (net ten noorden van Lorentz) gegaan. Hiervandaan is er goed zicht 

op een strekdam in het Veluwemeer. Tussen de vele kokmeeuwen op de strekdam en in het weiland vond ik maar liefst 27(!!) 

Zwartkopmeeuwen. Nog niet eerder heb ik er zoveel bij elkaar gezien. 

17:28 22-03-2019 

Emmie&Jan Nijendijk 

Deltaschuitenbeek, mooi voorjaarsweer: veel Kuifeenden, Bergeenden, Wintertalingen, Futen, surprise 2 Grote zilverreigers, 

Brandganzen, Kolganzen, Grauwe ganzen, veel Grutto's, Kemphanen, Goudplevieren, Tureluur, Scholeksters en als surprise een 

Lepelaar. 

21:25 21-03-2019 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag onze eerste Boerenzwaluw van dit voorjaar over de Renderklippen bij Heerde. Hier ook zingende Tjiftjaffen, Raaf 

en 6 zingende en baltsende Roodborsttapuiten (M+V). 

23:01 20-03-2019 

Wolbert Hermus 

Zowel gisteren als vandaag enkele uren doorgebracht in verschillende delen van de Kroondomeinen. Hier volgen enkele 

waarnemingen; 

Zeker 4-5 roepende Groene spechten, 5-6 roepende en roffelende Zwarte spechten, 3 Middelste bonte spechten, op de 

verschillende heidevelden alweer meerdere zingende Roodborsttapuiten, Boom- & Veldleeuweriken, Klapeksters bij de 

Gortelsche berg en het Uddelsche buurtveld, in een groot ven 4 Dodaarzen, hier en daar ook weer zingende Tjiftjaffen, 

meerdere jagende en zingende Haviken, 3 zingende Vuurgoudhaantjes, op 4 plekken zingende Matkoppen en vandaag rond het 

middaguur was het hoogtepunt; een zingende Kortsnavelboomkruiper naast het fietspad in de buurt van de Echoput (exacte 

hiervan locatie staat op waarneming.nl) 

16:52 20-03-2019 

Johan Hettema 

Gisteren bij de Wasklolk, Nunspeet een drietal zwarte spechten bij elkaar 

13:40 20-03-2019 

Jan Nijendijk 

maandag 18 mrt. mijn eerste zingende Rietgors in de rietkraag bij de Vogelwaard. Tjif-Tjaf zingend. 

22:33 19-03-2019 

Michiel deVries 

Vanmiddag een zingende tjif tjaf in de wijk Stadsweiden ter hoogte van de school langs het Zuiderzeepad. 

22:11 19-03-2019 

Gerard van Dijk 

Vanavond gruttotelling van voorkeursdatum 16/3 ingehaald. Telling van grutto's op ondergelopen SBB-land aan de Nekkeveldse 

weg. Dit maal (i.t.t. verleden jaar) vrijwel alle grutto's ten noorden van de Nekkeveldse weg en nauwelijks op de kleinere 

geïnundeerde plaatsen in het particulier reservaat en ook niet op het ook daarbuiten verspreid verlaagde maaiveld. Om ca 18:20 

uur was de slaapplaats ten oosten van De Wiel in opbouw. Na een schot bij de Watergoorweg en een schot bij de Korte Holk 

veel onrust tot in het reservaat (en eerder al onder de vele ganzen tussen reservaat en Arkervaart). Daarna waren er twee 

concentraties met resp. ca 300 en 85= 385 grutto's. Dit was om ca 18:50 uur. Er leken aardig wat IJslanders (roodbruine buik) 

tussen te zitten maar dit kon door het tellen en heen en weer fietsen niet nader bekeken worden. Geen verstoring door fietser. 

Kemphanen namen in aantal af tijdens het teluur; waarschijnlijk vnl. naar Delta Schuitenbeek oost c.a. (met nat land 

binnensdijks; zie 26/2 jl.) vertrokken. 

Om 19:10 uur in Delta Schuitenbeek-west hoog water, geen banken of ondiepten te zien en geen steltlopers meer. Dit was ca 10 

jaar geleden dé grote gruttoslaapplaats. Zomerpeil bouwt m.i. vroeger op en rustig weer verkleint afwaaiing. Gelukkig is er nu 

genoeg ondergelopen land in zowel Putter polder als Nijkerkse polder. 

In de schemering kwam iemand een groene laserstraal uitproberen op Delta S. west. Nu geen ramp maar verder erg ongewenst. 

Er is sprake geweest van het inzetten van laser tegen ganzenoverlast op het recreatiestrand van Nieuw Hulckestein en 

misschien is daar een relatie mee. 

De verstoringen worden doorgegeven aan de wetlandwacht. 

19:01 19-03-2019 

Hans Bakker 

In een weiland vlakbij het Ludgerus-kerkje bij het Veluwemeer zit al enige tij d een groepje knobbelzwanen in gezelschap van 

een wilde zwaan. De dieren zijn tot op een tiental meters te benaderen, vliegen niet op. Heel apart. 

17:51 19-03-2019 

Harm Werners 

Weet niet of die hier al eerder vermeld is, maar in het Nijkerkse deel van de Arkemheense polder bivakkeert al enkele weken 

een zwarte ibis. 

17:49 19-03-2019 

Harm Werners 

Kan aan de groene spechten van Gerard van Dijk er nog eentje toevoegen. Vanmiddag in het Sprielderbos. een Veluws 

natuurgebied. Hoorde er ook de zwarte en (vanzelfsprekend) de grote bonte. 

11:36 19-03-2019 



Gerard van Dijk 

Vanmorgen een lachende groene specht op landgoed Salentein (gem. Putten/Nijkerk) nabij de spoorlijn. De groene specht ken ik 

in de noordelijke Vallei alleen van Salentein, Oldenaller (wijdere omgeving Huis O.) en landgoed Hell c.a. In het Veluws 

natuurgebied kom ik ze al lang niet meer tegen (ligt wellicht deels ook aan mij; o.a. tijdstippen). 

15:07 18-03-2019 

Benno van den Hoek 

Thuiswerken loont soms: net een Rode wouw zeer laag over het huis, ongeveer 15 m. voor m'n werkkamer langs, tegen de wind in 

naar noord. Dan kun je er weer een paar uurtjes tegenaan! 

21:09 17-03-2019 

Roel Pannekoek 

Even tussen de maartse buien door een frisse neus halen op het Beekhuizerzand. Alleen al voor de prachtige wolkenluchten de 

moeite waard. Dicht bij me achter een heuveltje hoor ik een zacht krassend gekwebbel: Klapekster. 

12:05 17-03-2019 

Theo den Hertog 

Gisteren (12.15 uur) Rode wouw boven de sportvelden in Nunspeet 

22:03 16-03-2019 

Michiel de Vries 

Vanochtend bij het controleren van de emmers bij het padden overzetten van de KNNV ter hoogte van de Zwarte Boer in 

Leuvenum een middelste bonte specht gehoord. 

22:36 06-03-2019 

Dik Bos 

Gisteren de eerste bruine kiekendief. Een vrouwtje in de Harderbroek 

19:43 05-03-2019 

Wim van den Bergh 

Wederom geen vogel maar ik heb de gewoonte om gewoon alle bosjes af te lopen om te zoeken naar bijvoorbeeld nesten van 

Roofvogels. Vandaag was ik bij de belt in Wapenveld. En er staat hier een veldbosje tussen het Kloosterbos en de Belt in. En 

hier is sprake van een rivierduintje waar het bosje opstaat en ik vond hier wel een roofvogelnest in een Douglas maar 

vermoedelijk niet van een Wespendief maar wel natuurlijk natuurlijk weer een Dassenburcht. Dit laatste verbaasd mij niets 

want overal waar ik struin kom ik deze dassenburchten tegen. 

11:57 03-03-2019 

willem Janszen 

Van af 27 Febrarie word er elke dag een jonge Houtduif gevoerd erg vroeg olmenlaan 19 Neli & Wim Janszen foto gemaakt 

20:28 28-02-2019 

Kees Janszen 

Al jaren broedt een paar scholeksters op een met grind bedekt het dak van VMI in Epe. Sinds de sloop van een gebouw 5 jaar 

geleden broeden ze in een smalle grindstrook op de grond. 25 Feb meldde de eerste zich weer. Sinds 28 Feb zijn ze weer 

samen. Iedereen kan hier mee genieten van het luidruchtige begroetingsritueel. 

22:32 27-02-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend een uurtje bij de toren van de Haelbergheide geweest. Hier was veel activiteit van Vinken en Kepen, zeker een paar 

honderd exemplaren in de omgeving. Er waren ook enkele Grote & Kleine barmsijzen en Goudvinken. Ook vlogen er 3 Raven en 2 

Zeearenden over. 

Vanavond bij sheerenloo vloog een Roerdomp over, luid roepend. 

22:00 26-02-2019 

Gerard van Dijk 

Delta Schuitenbeek-oost en ondergelopen land Putter polder. Dinsdag 26/2/2019. 18-18.30 uur. Vandaag geen grote 

zilverreigers op de eilandjes. Op het ondergelopen land 150-200 kemphanen en in Delta Schuitenbeek--oost 50-100, samen 

zeg 250 kemphanen. De ondiepte waar ze gisteren zaten was nu als drooggevallen bank te zien, maar zonder steltlopers. Die 

stonden allemaal met de poten in het water. Kieviten en grutto's gisteren en vandaag niet geteld; geen wulpen, wel 12 kluten; 

wintertalingen fraai (vandaag m.i.) 

21:52 26-02-2019 

Gerard van Dijk 

Maandag 25/2/2019 Delta Schuitenbeek-oost 18-19 uur. 

Grote zilverreiger-telling. In de zware schemering slechts 4 grote zilverreigers op het meest oostelijke eilandje van de drie; 

eerder waren wel 5 ex oostwaarts weggevlogen, maar wellicht zijn die teruggekeerd. De aantallen steken af bij de 38 bij de 

uitstroom van het Putter gemaal op 4/2 jl (zie deze site) en de 20-21 op deze slaapplaats op 26/12/2018 (idem) 

Verder vermoedelijk een kleine z.r. (geheel ineengedoken, dan maar iets groter dan een wilde eend); ruwweg 200 kemphanen op 

een ondiepte in de uiterste oostpunt van Delta S.-oost; 16 kluten; ca 8 pijlstaarten; honderden kuifeenden. Veel ganzen 

arriverend in zware schemering, vermoedelijk brandganzen (overdag ver in de meerderheid; geluid vervormd door 

gehoorprobleem) 

18:58 26-02-2019 

Wim Smit 

In het Harderbroek,Plan Roerdomp,mijn eerste Tjiftjaf. Bij de Biezenburcht een Zeearend in een boom. 

13:15 26-02-2019 

Wim van den Bergh 

Geen vogel .Vandaag eerste Franse veldwesp in mijn tuin gezien .Deze soort is nu vrij algemeen en is een stuk eerder actief dan 

onze eigen Wespen. Hoe dat komt weet ik niet misschien een betere overwinteringsplek of beter bestand tegen koude. 

21:19 25-02-2019 

Lubbert Franken 

Vanmorgen Stakenbergerheide 2 Raven. 

14:39 25-02-2019 



Marc Abuys 

Gisteren op de Zoom (Haere) een 2-tal Boomleeuwerikken en de dag ervoor een spetterend fraaie Klapekster fouragerend ,ook 

een torenvalk was zichtbaar op de Haere Noord . Enkele Zwarte spechten gehoord en gezien eveneens . 

09:25 25-02-2019 

Geert Jan Prins 

Gister op Tongerense heide een klapekster, twee raven, een man roodborsttapuit en de eerste jubelende boomleeuweriken. 

22:25 24-02-2019 

Michiel de Vries 

Vanmiddag in het Harderbroek plan Roerdomp een tjif tjaf en een zingende blauwborst. Bij de kijkhut 4 wilde zwanen. 

Gisteren in Hierden langs de Zuiderstraatweg een groene specht en op het Beekhuizerzand boomleeuwerik en roodborsttapuit. 

Verder afgelopen dinsdagochtend in de wijk Stadsweiden in Harderwijk een groep van 5 overvliegende raven. 

20:49 24-02-2019 

Lubbert Franken 

Vanmiddag Westeindsche Heide een Klapekster. 

18:06 23-02-2019 

Wouter van Heusden 

Vanmiddag op het Hulshorsterzand een Roodborsttapuit en meerdere Boomleeuweriken. 

16:38 23-02-2019 

Janwilly van dijk 

Vanmiddag visarend aan de zomerdijk . 

21:55 22-02-2019 

Henk de Vos 

Vanavond de jaarlijkse bosuilen excursie van de Vogelwerkgroep IJsseldelta rondom parkeerplaats bij Daendels erf / de Dellen. 

Opvallend weinig respons, 1 maal korte roep van een vrouw gehoord . 

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren wanneer we op deze route toch meerdere paren bosuilen hoorden. 

Veel houtkap op deze plek mogelijk een oorzaak? 

17:41 21-02-2019 

Dik Bos 

Vanmiddag was het aantal geoorde futen bij het atulpeiland aangegroeid tot 70. Onvoorstelbaar. 

14:42 21-02-2019 

r pannekoek 

@ Wim van den Bergh: wil je mij je email-adres mailen aub? 

18:04 20-02-2019 

Jan Nijendijk 

Vanmiddag in de tuin een Fitis in de Hamamelis, geel en geel. Mooie combinatie. 

18:03 20-02-2019 

Dik Bos 

16 februari grote gele kwikstaart langs de Weibeek bij de monding van het Wolderwijd. En vanmiddag een groep van 23 

Geoorde futen tussen het Tulpeiland en Zeewolde. Ik heb er niet eerder zoveel bij elkaar gezien. 

13:11 18-02-2019 

Wim Smit 

Ook op het Beekhuizer Zand Boomleeuweriken 4, Veldleeuwerik 5. 

12:43 17-02-2019 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna 3 of 4 actief zingende en roffelende Zwarte spechten. Op de heide alweer zangactiviteit van 

meerdere Geelgorzen en Boomleeuweriken. 

Eergisteren een lange wandeling gemaakt door de Dassenberg. Hier 3 Middelste bonte spechten, 2 Kleine bonte spechten, 3 

Groene spechten en veel zangactiviteit van Grote bonte specht, Boomklever en Boomkruiper. 

16:42 16-02-2019 

Wim van den Bergh 

Afgelopen weken heeft het Geldersch landschap weer eens een vak van een Wespendief zodanig weten open te zagen dat er 

voor deze soort als geschikte broedplaats in de toekomst weinig meer te zoeken valt. De complete nestboom is verdwenen. 

Velen zullen zeggen dat is een keer pech maar dit soort dingen maak ik vaak jaarlijks mee. Bijna alle vakken van het Geldersch 

landschap zijn nu zodanig open gezaagd dat er voor een Wespendief veel te weinig dekking over blijft als geschikte nestplaats. 

De opbrengst van het gezaagde hout is kennelijk veel belangrijker . En helaas kunnen wijhier niet veel tegen doen. 

22:09 15-02-2019 

Gerard van Dijk 

Vandaag 15/2/2017 Polder Arkemheen, hoog peilgebied tussen stoomgemaal Hertog Reinout (Nijkerk) en Nekkeveld 

de wulpen gevonden die dit jaar grotendeels ontbraken op de slaapplaats van Delta Schuitenbeek-west. Door de afstand was het 

aantal lastig te tellen. Om 16:45 zag ik ca 200 op twee percelen met veel donkere modder (uit watergang gebaggerd?). Om 18.15 

uur waren dat ca 350 wulpen, gehergroepeerd, deels op grasland, deels in het water van oeverzone van watergang. Ze maakten 

geen aanstalten om te vertrekken naar Delta Schuitenbeek, waar ze andere jaren overnachtten (en 1x op ijs Nuldernauw). Langs 

de Nekkeveldse weg verscheidene tientallen of meer kemphanen. Deels ondergelopen land zeer vogelrijk (smienten etc.). 

19:37 15-02-2019 

Gert van Veldhuizen 

Tijdens Sovon-telling van ganzen en zwanen tussen Nulde en Horst een vrouw Smelleken en een Zwarte zwaan gezien. 

09:32 15-02-2019 

Wim Smit 

Gistermiddag Polder Arkemheen bezocht. Nog nooit zoveel vogels in de polder gezien. 

Kemphaan,Goudplevier ,Ganzen . Grutto 10, Bonte Strandloper 15 , Bezoek zeer de moeite waard. 

22:10 12-02-2019 



Wolbert Hermus 

Vanochtend bij het Hulshorsterzand m'n eerste zingende Vinken van dit jaar en verder ook nog een paar zingende Grote 

lijsters en een Kleine bonte specht. 

17:01 09-02-2019 

Dik Bos 

Kleine Zilverreiger in veluwemeer achter Leen Bakker in Harderwijk. Bleef 10 meter vanaf auto opsreen zitten. 

13:00 09-02-2019 

Gerard van Dijk 

Wulpentelling Delta Schuitenbeek-west 9/2/2018 nu weer eens 's ochtends. 7:50-8:10 uur. 

harde +/- westenwind; afwaaiing--> 5 banken droog . Bij aankomst (nog..) 60 wulpen. 

Na de 0-tellingen 's avonds nu een ochtendtelling. Om 7: 50 uur was het al licht; mogelijk was ik te laat en had daardoor een te 

laag aantal; na het vertrek van de meeuwen (voor aankomst; in flinke aantallen boven de Arkervaart richting Nijkerk vliegend) ) 

waren de wulpen en wat kieviten wel ongeveer de laatste die nog aanwezig waren, maar je weet niet of een deel al vertrokken is. 

Een eerdere waarneming bij Nekkeveld suggereert dat de 60 lang niet alles is. Wellicht ook slapen ze ook op ondergelopen SBB-

land? 

18:19 08-02-2019 

Emmie&Jan Nijendijk 

En niet te vergeten onze eerste Grutto's 

18:17 08-02-2019 

Emmie&Jan Nijendijk 

Via de Putterpolder naar de Arkemheen: Aalscholvers, Grote zilverreigers, Blauwe reigers, heel veel Brandganzen, Kolganzen, 

Grauwe ganzen, Canadese ganzen, Bergeenden, Smienten, Nonnetje, Kuifeenden, Krakeenden, Wilde eenden, Buizerd, Torenvalk, 

Waterhoenen, Meerkoeten, Goudplevieren, Kieviten, Kleine strandlopers, Kemphanen, Spreeuwen, Graspiepers. 

20:12 05-02-2019 

Gerard van Dijk 

Vervolg Delta Schuitenbeek: dinsdag 5-2-2019, 8.15-8.50 uur. Minder wind dan gisteren maar nog steeds vier van de vijf banken 

(deels) droogliggend. De bank dicht bij de dijk en tegelijk bij de monding (met rotsblokken) was nu een ondiepte. Daar zaten 

naast ca 150 kieviten ook 10 wulpen. Die vertrokken weldra. Mogelijk opnieuw te laat om het werkelijke aantal vast te stellen. 

In het smalle deel van Delta S., tot aan het Putter gemaal: 25-30 grote zilverreigers. Ditmaal niet in de trechtermonding van 

het smalle deel maar in het smalle deel zelf. Ze vertrekken door de geringe afstand bij de eerste wandelaar. Daarnaast een 

groepje grote zaagbekken (ik meen ca 15) en 4 nonnetjes en 1 blauwe reiger. Allemaal viseters! Mogelijk leidt de stroming hier 

tot visrijkdom. 

18:57 04-02-2019 

Gerard van Dijk 

Tweede Kerstdag 26/12/2018 Delta Schuitenbeek-OOST. Bezoek 16:20-17:00 uur. Slaaplaatstelling (Sovon) grote zilverreiger 

& aalscholver: 

20-21 grote zilverreigers bij het meest oostelijke eiland (van de drie). Eerder elders binnen DSO. Aalscholverslaapplaats in 

bomen op de kade: 47 ex. 

 

NB Op resp. 3/2 en 4/2 2019 resp. 35 en 38 grote zilverreigers resp. in Putter polder (verspreid) en in DS-West (vissend). 

18:44 04-02-2019 

Gerard van Dijk 

Vanmorgen vorst, nu regen , maar nog steeds harde wind. Delta Schuitenbveek-west (17:10-17:55 uur) nu vijf banken droog. 17: 

55 bijna donker: géén wulpen. Om zekerheid te krijgen zou nog een bezoek in de ochtendschemering nodig zijn. 

16:31 04-02-2019 

Gerard van Dijk 

Vandaag maandag 4-2-2019 Delta Schuitenbeek-west vanaf 8: 50 uur 

Na de Sovon-wulpentelling van gisteravond (0 ex; eerdere jaren > 500) controleerde ik vanmorgen of ze in het donker nog waren 

aangekomen. Door file te laat. Wel waren door de harde wind (Z/ZW ca 6 bf) vier ondiepten drooggevallen door afwaaiing. Nog 

eens proberen. 

 

Waar Delta S. west zich versmalt stonden 30 grote zilverreigers bijeen te vissen + 8 verspreid= in totaal 38. 

En maar 1 blauwe. 

Gistermiddag ca 17 uur 35 g.z.r. verspreid in Putter polder 

Op tweede Kerstdag in DS-oost 21 ex. bij/op eilandje (slaapplaats). 

. 

Nekkeveldse weg c.a. vele 100den smienten in en buiten het reservaat. En ca 180 

kemphanen. Ook 1 torenvalk. En 1 m.i. bonte strandloper (in Delta S. 22 op drooggevallen bank) 

19:33 31-01-2019 

Wim van den Bergh 

Eergisteren Kauwenslaapplaats geteld in Hattem net ten zuiden van de Petfood; Ongeveer 3500 ex met ongeveer 700 Roeken 

en 120 Zwarte kraaien.Meeste Kauwen kwamen uit het Noord-westen overigens. Is dit de populatie van Hattem ?met een aantal 

overwinteraars :ik weet het niet maar dan zouden er wel erg veel Kauwen in Hattem zitten. Gisteren bij Harculo hetzelfde 

gedaan en hier kwam ik uit op ongeveer 1500 ex. Met een flink aantal Roeken hier en een kleine groep Zwarte kraaien. 

14:35 30-01-2019 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een tijdje bij Lorentz gevogeld. Bij het gedeelte achter de Leen Bakker een Kleine zilverreiger, rustend op een 

dammetje. Dit zal dezelfde zijn als degene die door Wouter van Heusden is gemeld. Aan de andere zijde van Lorentz vond ik 4 

Toppers tussen de Kuifeenden. 

16:34 29-01-2019 

Emmie&Jan Nijendijk 



16.00u Wolderwijd 1 Zeearend vliegend richting het Veluwe meer. 

17:02 28-01-2019 

Wouter van Heusden 

Gistermiddag op Lorentz (Pasteurdijk) een Kleine zilverreiger. 

13:12 24-01-2019 

Wim van den Bergh 

Vandaag bij Hattem tussen Hezenbergersluis en stroompje tot voormalige papierfabriek: circa 35 Mandarijneenden en dit zal 

ongeveer de Hattemse populatie zijn want verder zat vrijwel alles behoorlijk dicht verder hier 2 IJsvogels. Bij het kanaal bij 

Hattem vrij grote groep Aalscholvers (90 ex). In Zwolle bij Oldeneel zit nu al enige tijd groep van 15 Witte kwikstaarten deze 

vogels fourageren deels op het ijs. 

10:16 23-01-2019 

Jan Mosterd 

Vanochtend om half negen , 7 overvliegende Raven :Telgt Ermelo 

16:54 21-01-2019 

Emmie&Jan Nijendijk 

Rondje Putterpolder en de Arkemheen: Grauwe-, Nijl-, Canadese-, Kol- en Brandganzen, Hout- en Holenduiven, Torenvalk, 

Buizerds, Blauwe kiekendief, Blauwe-, Grote zilverreiger, Spreeuwen, Wulpen, Kemphanen, Kieviten, Goudplevieren, Smienten, 

Grote zaagbekken, Nonnetjes, Futen en Kuifeenden. 

20:41 20-01-2019 

Geert Jan Prins 

Een vuurgoudhaantje op landgoed Zwaluwenburg, bij de Zorgboerderij in de hulst. 

14:24 20-01-2019 

Roel Pannekoek 

Een Klapekster op het Beekhuizerzand aan de kant van het Koopmansbos. 

23:20 15-01-2019 

Geert Jan Prins 

Vanavond op fiets terug van vergadering poldercomité Oosterwolde een roepende steenuil bij noordkant Kerkenpad Oldebroek-

Oosterwolde en een ransuil bij zuidkant kerkenpad. En dan te bedenken dat bij landgoed Morren een bosuil te horen is en bij de 

Schiksweg kerkuil broedt... Nu de oehoe nog. 

11:38 15-01-2019 

Helma Schoonhoven 

Hop, 

Upupa Epops, Elburgerweg Wezep. Afgelopen woensdag en zondag. 

15:25 14-01-2019 

Jan&Emmie Nijendijk 

Op de dijk /fietspad bij de Delta Schuitenbeek: Middelste zaagbek, veel Bergeenden, veel pijlstaarten, Smienten, 4 Kluten, 

Kleine zwanen, Knobbelzwanen, Brandganzen, Kolganzen, Grauwe ganzen, Aalscholvers, Blauwe reigers, Grote zilverreiger en tot 

slot als toetje 2 over vliegende Zeearenden waardoor alles op de wieken ging. 

12:36 14-01-2019 

Wolbert Hermus 

Afgelopen zaterdag samen met Benno en Dimitri in de omgeving van de recreatieplas Zeumeren bij Voorthuizen de Grote 

burgemeester gezien. Verder bij de plas o.a. 2 Dwergmeeuwen, een Geelpootmeeuw en 2 IJsvogels. 

19:41 07-01-2019 

Wouter van Heusden 

Vanmiddag een Middelste bonte specht vlakbij het Solsche Gat in het Speulderbos. Gisteren een Klapekster op de 

Noorderheide. 

19:07 07-01-2019 

Jan&Emmie Nijendijk 

Elspeetsche heide eindelijk: Klapekster deel bij de Stakenbergse weg. 

18:30 04-01-2019 

Geert Jan Prins 

Appelvink langs rand Oosterse Bos. Ook tiental kepen, glanskop en klagende goudvink. 

11:45 03-01-2019 

Jan Mosterd 

Vanmorgen man Groene Specht een uur op erf aan het insecten eten in Telgt Ermelo. 

17:25 01-01-2019 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag op Welna een klapekster, 5 kruisbekken, 3 raven en 5 kramsvogels. 

 


