
14:39 30-12-2020 

Geert Jan Prins 

Vanochtend fietstocht Oldebroek-Zwaluwenburg-Oosterse bos-'t Loo - Hogebrinkweg- Bovenpad-Oldebroek. 26 vogelsoorten in 

totaal, viel me niet mee. 2 Koperwieken en 1 Glanskop op Zwaluwenburg. 2 Kramsvogels langs Bovenpad. De plek waar Zwarte 

specht al decennialang broedt in Oosterse bos: daar zijn paar hutten gemaakt, leuk natuurlijk, maar wellicht niet goed voor 

deze zeldzame broedvogel. 

21:19 29-12-2020 

Jasper Beijeman 

Vorige week, en deze week nog steeds, minstens 10 kepen in een grote groep vinken foeragerend op het bospad in Oldebroek. 

Verder afgelopen donderdag nog een Kruisbek bij de Hogenbrinksweg. 

10:45 28-12-2020 

Gert-Jan Cromwijk 

In onze tuin kern Nunspeet gisteren 30 tot 40 kepen, een appelvink vrouw en een sperwer. 

21:36 22-12-2020 

Bela Verhoef 

Van middag rondje bij de trimbaan groep van 30 vinken waar van 1 keep 3 maal goudvink man 

en een groepje tussen 5 en 10 goudhaantjes 

20:25 16-12-2020 

Geert Jan Prins 

Rond 11 uur fiets gepakt en vanaf Oldebroek via Westerse weg naar Winterdijk, Driemerkenweg, Wolderwijdweg, fietspad 

langs Drontermeer, Noordeinde, Kleine Woldweg, Oosterwolde, landgoed Morren en via Kerkenpad weer naar huis. In totaal 56 

vogelsoorten, waaronder Kepen (thuis), Toendrarietganzen bij de Driemerkenweg, een IJsvogel bij Drontermeer, een mannetje 

Havik op de grond bij het natuurgebied Kleine Woldweg, daar ook Baardmannetjes in het riet en een Waterpieper. Nog een late 

Witte kwikstaart aan de Kleine Woldweg. Mooie tocht, maar geen echte uitschieters zo richting einde jaar. Vind het wel 

jammer dat de polder Oosterwolde in de tijd intensiever beboerd wordt, getuige m.n. de volgens mij in de tijd toenemende 

percelen raaigras en maïs. Alles is ook zo rechtgetrokken. Is die ruilverkaveling destijds niet gewoon doorgeslagen? Ben wel 

eens benieuwd hoe het gebied eruit zag voor de ruilverkaveling. 

16:23 13-12-2020 

A & A Hagenbeek 

Vanmiddag een vrouw zwartkop in de tuin. Etend van de mooie paarse besjes van de calicarpa. 

13:24 13-12-2020 

Lubbert Franken 

Vanmorgen, rollekoot heide Niersen een Klapekster. 

10:24 11-12-2020 

W Janszen 

Vergissing geen Kramsvogels maar Koperwieken 

14:41 09-12-2020 

W Janszen 

op het gazon voor de Olmenlaan nr 19 verschillende Kramsvogels 

16:45 08-12-2020 

E&J Nijendijk 

Delta Schuitenbeek: Bergeenden, Pijlstaarten, Grote zaagbekken( ca.20), Grote zilverreigers, Kleine zwanen, Baardmannetjes, 

Waterral, Buizerd, Kol-, Grauwe- en Nijlganzen. 

14:40 07-12-2020 

Kees Kraaijeveld 

Voor de liefhebber :) 2x Muskuseend bij Verzorgingshuis Randmeer, Harderwijk. 

21:07 06-12-2020 

roel pannekoek 

@ Johan Franken. Zou je aub contact met me willen opnemen? 

Roel Pannekoek 

rgpannekoek@gmail.com 

13:44 06-12-2020 

Wolbert Hermus 

Edit: Bij Harderbroek hadden we onderweg naar de hut toe een vijftal Goudvinken en vanuit de hut zagen we 95 Kleine zwanen. 

13:41 06-12-2020 

Wolbert Hermus 

Gisteren een dagje gevogeld in de regio met voormalig lid Sjoerd Radstaak. We zijn begonnen bij de Pluuthaven bij Zeewolde. 

Hier lagen twee grote groepen duikeenden. Beide groepen bestaande uit enkele duizenden Tafel- en Kuifeenden. In 1 van de 

groepen 10 Toppers kunnen vinden, in de andere een hybride Kuifeend x Topper. Hier waren ook een tweetal IJsvogels. De 

volgende stop was Tulpeneiland, hier 1 man Topper tussen de Kuifeenden. In de scherpe bocht bij Biezenburcht was een vrijwel 

homogene groep van ongeveer 2000 Tafeleenden, hiertussen bevond zich een Kuifduiker. Bij het plasje tegenover Harderbroek 

wederom een man Topper kunnen vinden. Bij Harderbroek zelf zorgde een overvliegende Zeearend ervoor dat de aldaar 

pleisterende groep duikeenden te ver weg lag om goed te kunnen scannen. Via Lorentz, waar we enkele Grote zaagbekken, 

ongeveer 40 Brilduikers en wat Nonnetjes zagen, naar bad Hoophuizen gegaan. Vanaf 1 van de landtongen daar een prachtig 

uitzicht over een groot deel van het Veluwemeer. Vanaf daar zagen we plusminus 40 Nonnetjes, 100 Pijlstaarten, 5 Grote 

zaagbekken, 500 Kleine zwanen, 3 Wilde zwanen, een IJsvogel en een overvliegende Witgat. De laatste stop was de groep 

duikeenden in de flauwe bocht van de Bremerbergdijk. Hier lagen ook weer enkele duizenden duikeenden (overigens een stuk 

minder dan enkele weken terug). Ook hier vonden we een Topper. Daarnaast nog een tiental Krooneenden, hybride Kuifeend x 

Topper en een hybride Kuifeend x Tafeleend. 

11:06 30-11-2020 

Bela Verhoef 



Van de week bij de vijver aan de Veldkamp 

een IJsvogel een Goudvink man en een Keep 

12:29 29-11-2020 

Ton Schenk 

Vanmorgen 1 opvliegende Houtsnip...Ermelosche Heide. 

19:32 28-11-2020 

Lubbert Franken 

Vanmiddag ongeveer 15 houtsnippen opvliegend uit de heide op de Haere in Doornspijk. 

De Klapekster was nog niet aanwezig. 

21:50 27-11-2020 

Lubbert Franken 

Vrijdagmiddag een Klapekster op het Beekhuizerzand. 

21:43 27-11-2020 

Johan Franken 

Kerkuil bij mij op de boerderij gespot. 

Een jong van de zomer gezien die was verdronken in de waterbak van de koeien. 

Het uilenpaar zit ongeveer al 2 jaar bij mij ergens achter het erf in de veldschuur denk ik 

17:33 24-11-2020 

Jan Janssen 

Harderbroek, vanuit de kijkhut: tussen de duizenden tafel-, slob- en kuifeenden en grauwe ganzen ook enkele wintertalingen, 

een krooneend, een vrouw nonnetje en diverse kleine zwanen. Vanaf de Biezenburcht het paartje zeearenden weer prachtig te 

zien. 

20:52 23-11-2020 

Lubbert Franken 

Zaterdagmorgen een Klapekster op het Hendrik Mouwenveld in Vierhouten 

19:03 14-11-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag aan het einde van de Oostermheenweg tenminste 80 Brilduikers op het Veluwemeer, met daarnaast een aantal 

Wilde- en Kleine zwanen. 

16:02 11-11-2020 

E&J Nijendijk 

Oostermheenweg: Koereiger, Blauwe kiekendief(v) en Kleine zwanen. 

14:53 11-11-2020 

Jan Janssen 

Zojuist vanaf de Biezenburcht prachtig de twee zeearenden kunnen observeren die daar al een paar dagen gesignaleerd worden. 

21:23 10-11-2020 

Edwin Beijeman 

Momenteel langs het Kerkpad van Oldebroek naar Oosterwolde veel Geelgorzen. Elke dag zie ik er wel een paar rondvliegen of 

roepen in een boom. Vorige week vrijdag telde ik er maar liefst 17 in één struik. Dit aantal is minimaal, er vlogen er ook een 

aantal rond en foerageerden ze op de kale maïsvelden. 

19:25 08-11-2020 

D en H Puttenstein-B 

vanmorgen zat er een goudhaantje bij de voordeur op de stoep,het zat minutenlang stil op meter afstand benaderbaar, ziek? 

vele foto`s kunnen maken. 

dode zwaan in de polder. Enkele kleine zwanen op Drontermeer. 

15:43 29-10-2020 

E&J Nijendijk 

Putterzeedijk/Delta Schuitenbeek: Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Pijlstaarten, Smienten, Bergeenden, Slobeenden, Brand-, 

Canadese-, Kol- en Grauwe ganzen, Witgatje, Koereiger en 7 Kleine zwanen. 

16:56 27-10-2020 

Jan Nijendijk 

Bij de brug te Elburg over het Veluwe meer vlogen 4 boerenzwaluwen. 

17:18 23-10-2020 

E&J Nijendijk 

Mheenlanden nabij de monding van de Hierdense beek: Torenvalk-Buizerd-Visarend-Grauwe_ , Brand_ en Kolganzen. 

23:05 18-10-2020 

Betty van bruggen 

Vandaag ongeveer 80 goudpeveiren 20putters op de achterweg Doornspijk 

19:29 18-10-2020 

E&J Nijendijk 

Monding H'beek IJsvogel(man) en redelijk wat Kol- en Brandganzen. 

17:49 18-10-2020 

Jaap Schröder 

Vanmiddag 16.15 h: net geen nieuwe tuinsoort want aan het van onze straat: Zeearend overvliegend naar het westen. 

14:15 18-10-2020 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag Zeearend, mannetje Slechtvalk, 7 Buizerden en 6 Kleine zwanen over de tuin tussen 13:00 en 14:15 

19:41 16-10-2020 

bela Verhoef 

Crescent Park 1 Torenvalk 15 Ringmussen 20 Putters 1 Zilverreiger 1 Blauwe Reiger 

4 X Rietgors 1 Zwarte Roodstaart 1 Fazant. 



15:45 16-10-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend tussen 08:20 en 10:20 getrekteld bij de Gortelse berg. Hiervandaan telde ik o.a. 1551 Kolganzen en een Zeearend. 

Afgelopen dinsdag daar ook een paar uurtjes geteld en toen had ik o.a. 3004 Koperwieken. 

18:46 12-10-2020 

E&J Nijendijk 

Harderbroek: Ontzettend veel Tafeleenden, Bergeenden, Kuifeenden, Slobeenden, Wintertaling, Kieviten, Grauwe ganzen, 

Kluten, Cetti's zanger 2x, bij de kijkhut en bij de ingang zingend, Grote zilverreigers en geen Goudplevieren en Lepelaars meer. 

19:49 03-10-2020 

Benno van den Hoek 

Vandaag deed onze vereniging al weer voor de 18e achtereenvolgende keer mee aan de internationale Birdwatch. Ondanks de 

Corona-situatie telden 15 VBW-leden, op gepaste afstand van elkaar, mee vanaf de Zomerdijk langs het Drontermeer. Door de 

oostelijke wind hadden we gehoopt op een goede trekdag, maar massale trek van soorten bleef helaas uit. Ook hadden we de 

indruk dat veel vogels (ondanks de zware bewolking) behoorlijk hoog overvlogen omdat we soms vogels roepend over hoorden 

komen maar ze niet zagen. Toch kwamen we op een totaal van bijna 1.600 vogels van 70 soorten, waarvan 50 overtrekkende 

soorten en de overige ter plaatse. 

 

De meeste getelde soort werd de Kievit en leuke ‘krenten’ waren 2 Wilde zwanen, een Zeearend, een Beflijster en een man 

Blauwe kiekendief. Ook kregen we o.a. een man Havik, een Pontische meeuw, 4 Grote gele kwikstaarten, nog 9 late 

Huiszwaluwen, enkele Appelvinken en een overtrekkende Boompieper te zien. Ter plaatse zaten o.a. een Cetti’s zanger, 2 Raven, 

IJsvogel, 3 Roodborsttapuit en een jagende Slechtvalk die later in een hoogspanningsmast met prooi zat. 

Al met al best een leuke ochtend en i.t.t. veel andere telposten bleef de regen beperkt tot één buitje. Alle resultaten van onze 

telling staan weer op Trektellen.nl: 

Telpost Zomerdijk Drontermeer 

14:56 01-10-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend weer eens een trektelling gehouden bij de Korte waarden. Het krentje was een Europese kanarie die roepend 

langskwam. Verder o.a. 7 Grote gele kwikstaarten, 59 Boerenzwaluwen, 1 Huiszwaluw, 4 Kepen, een Zeearend, 853 Graspiepers 

en 698 Vinken. Na deze telling een tijdje gestruind langs de Bremerbergdijk; hier vond ik o.a. een Bonte & Grauwe 

vliegenvanger, meerdere Zwartkoppen, minimaal 26 Tjiftjaffen. De trek ging ondertussen rustig door, er vlogen meerdere 

groepen Sijzen over, enkele Koperwieken kwamen voorbij en kwam het eerste groepje van 11 Kolganzen over. Kortom, het is 

weer echt herfst! 

14:23 01-10-2020 

Kees Kraaijeveld 

Weer naarstig en vergeefs opzoek geweest naar mijn "schaamvogel": de Beflijster. Ik kan dat ding maar niet vinden....:( Ze 

zitten toch alweer ruim in Nederland. 

Wel een prachtige Pontische Meeuw (3e kalenderjaar) in de haven van Harderwijk gevonden en op de plaat gezet. Hij was 

geringd en het was dezelfde die ik in januari daar ook al had gezien. Gegevens op de site opgezocht. In Polen geringd, doet ieder 

jaar een rondje Polen-Oostenrijk-Zwitserland-Duitsland-Polen. En nu dus ook 2e keer Nederland. 18 September zat hij nog in 

Polen, nu dus alweer hier. Leuk!! 

14:37 30-09-2020 

Johan Hettema 

Vanochtend zeilbootje naar winterstalling gevaren. Bij vogeleilandje Snip bij Polsmaten, twee zee-arenden gezien. Opgevlogen 

door voorbijgaand binnenvaartuig. 

Schitterend kunnen zien, circulerend eerst boven het eiland en richting mijn bootje. Daarna vertrokken naar polder. 

18:01 27-09-2020 

Henk Puttenstein 

Van daag een Purperreiger Kleinewoldweg . een over het huis vliegende Rode wouw . 

16:24 25-09-2020 

E&J Nijendijk 

Harderbroek: Aalscholvers, Krak-, Slob-, veel Tafeleenden, Wintertalingen, Lepelaars, Boerenzwaluwen, Kieviten, 

Goudplevieren, Zilverreiger, Kemphanen, 2 Bruine kiekendieven. 

16:03 22-09-2020 

Edwin Beijeman 

Zondagochtend een Ortolaan over ons huis horen vliegen! Gisteravond een Kerkuil langs de Bovenstraatweg in Oldebroek die 

zich goed liet horen en ook een enkele keer liet zien wanneer hij in het licht van een lantaarnpaal vloog. Vanmiddag een juveniele 

Purperreiger langs de Kleine Woldweg. 

19:49 13-09-2020 

roel pannekoek 

Voorjaarsachtige temperaturen dus overal hoor je weer de Tjiftjaf en Koolmees. Een paar dagen geleden een kort zingende 

Zwartkop in onze tuin. 

16:38 08-09-2020 

Wolbert Hermus 

Gisteren de avond doorgebracht bij het Reevediep, met name om erachter te komen hoe het met de Reuzensterns en een 

eventuele slaapplaats aldaar is. Bij aankomst meteen al meerdere Reuzensterns in beeld, ter plaatse met de pootjes in het 

water en verschillende exemplaren jagend boven het gebied. Op enig moment telde ik er 18, maar niet veel later zag ik er nog 

maar 8. Tijdens de schemer werd het toch weer drukker en uiteindelijk kwam ik tot 20 exemplaren die daar ook daadwerkelijk 

bleven om te slapen. Ondanks dat de piek van de doortrek van deze soort al geweest is, is dit toch een flink aantal! 

20:32 05-09-2020 

Benno van den Hoek 

https://www.trektellen.nl/count/view/1509/20201003


Vandaag voor het eerst sinds 7 maart weer een VBW-excursie, met totaal 5 leden langs de uiterwaarden en nevengeulen van de 

IJssel. Bij het Reevediep o.a. 19 Reuzensterns, enkele Zomertalingen, tientallen Watersnippen, een Pontische meeuw en veel 

zwaluwen en gele kwikken boven de dijk. Nabij De Zande nog de mooie zomerkleed Roodhalsfuut. Een uitstapje naar de overkant 

van de IJssel (Vreugderijkerwaard) leverde o.a. 68 Casarca's, een Visarend en een vijftal Bontbekpolevieren op. 

In de Wiessenbergsche Kolk bij Hattem nog een aantal ruiters: Groenpootruiter, Witgat en Oeverloper. Bij de Welsumerwaard 

bij Veessen nog 2 Casarca's een een mooi langsvliegende Wespendief. De kers op de taart was een prachtige 

juveniele Roodpootvalk die we ontdekten in een weiland langs de Ziebroekseweg bij Vorchten. De vogel had daar duidelijk 

concurrentie van een tiental Torenvalken die hem na enige tijd opjoegen. We konden hem even mooi volgen laag boven het land 

en zagen hem landen in een stoppelveld. Even verder gereden konden we de vogel daarna niet meer terugvinden helaas. 

13:25 03-09-2020 

Henk Puttenstein 

Vanochtend hier een Houtsnip door de tuin vliegend . 

19:02 02-09-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag langs de Driemerkenweg maar liefst 10 Tapuiten, verdeeld over de gehele lengte van de (doodlopende) weg. Aan het 

einde van de weg 4 bij elkaar en toen we hier rustig naar stonden te kijken kwam er ineens een Hermelijn in beeld met een dikke 

(bruine) rat in zijn bek. Het dode dier was ruim de helft zo groot als de Hermelijn zelf en om de paar meter legde hij de rat 

even neer, inspecteerde de omgeving (op z'n achterpoten) en liep dan weer een stukje verder. Verdween uiteindelijk in de 

slootkant. Bijzondere waarneming en ook vandaag bleek maar weer: de beste waarneming van de dag is vaak een zoogdier... 

15:57 01-09-2020 

Jasper Beijeman 

Vanmorgen in POW een zwarte wouw, deze ook vanmiddag gezien. In het reevediep een groep van maar liefst 22 reuzensterns! 

14:18 01-09-2020 

Kees Janszen 

Groepjes Tapuit op het bouwland 3Landen West in Harderwijk. 

Verder een groep holenduif zonnend in het bouwzand. 

11:58 31-08-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag vloog een groep van 38 ooievaars over m'n huis richting het zuiden. Niet veel later ook nog een kleine twintigtal 

Kleine mantelmeeuwen. In de avond bij de picknickbank bij de Albert gestaan. Hiervandaan 23 Blauwe reigers, 10 purperreigers, 

15 lepelaars en 3 reuzensterns in zuidelijke richting zien vliegen. 

19:58 30-08-2020 

Henk Puttenstein 

Van daag een purper reiger kleinewoldweg . 

16:37 27-08-2020 

Evert Meijer 

Vanmorgen in de Putterpolder een groepje Casarca's. Nummer 200 voor de jaarlijst in de regio. Heeft iets minder met vogels te 

maken, maar wel leuk om te delen: De afgelopen maand heb ik onze tuin dag en nacht afgestroopt op alle mogelijke soorten. Ik 

zit nu op 485 soorten! Het warme, droge weer was goed voor veel nachtvlinders en insecten. Voor de hele regio zit ik nu precies 

op 1000 soorten. 

21:32 24-08-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag in polder Oosterwolde een Zwarte wouw, Visarend, Blauwe kiekendief man en een Tapuit. Bij het Reevediep vandaag 

zeker 12 Reuzensterns geteld. 

21:24 19-08-2020 

Edwin Beijeman 

Gistermiddag uitgebreid kunnen genieten van 6 Reuzensterns bij het Reevediep. Vaak zaten ze op de grond maar zo nu en dan 

ook mooi vliegend. Voor een serie foto's van deze schitterende vogels zie Reuzenstern 

 

Langs de Kamperstraatweg zag ik gistermiddag vanuit de auto een mogelijke Roodpootvalk. Helaas net niet goed genoeg kunnen 

zien om het af te kunnen maken. 

 

Vanmiddag nog een keer naar het Reevediep geweest met meer tijd en hier de door Jasper ontdekte Kanoet gevonden. Leuke 

soort in de regio! Verder hier nog steeds een aantal Reuzensterns leuk vanaf het fietspad te zien. Dit keer ook de Zwarte ibis 

gevonden in een groep Lepelaars. Ook de Watersnippen lijken steeds meer toe te nemen, overal in het gebied tref je ze aan. 

Ook een groepje leuk vanaf het fietspad te zien. Wat een prachtig getekende vogels van dichtbij! 

Voor foto's zie 

link 

16:22 19-08-2020 

Jasper Beijeman 

Vanochtend vroeg een poosje genoten van de vogels in de Enk. Allereerst meteen 2 reuzensterns ter plaatse, die na enige tijd 

opvlogen. Bij de droogliggende plaat meteen naast de brug keek ik voor de zekerheid of er geen Temmincs Strandloper aanwezig 

was, die Edwin vorige week ontdekte. In plaats van een Temmincs Strandloper ontdekte ik een Kanoet! Ook niet verkeerd. Een 

stukje verder zaten 4 reuzensterns, die af en toe wat rondvlogen. Nog een stuk verder ook de Zwarte Ibis gevonden. Geen 

verkeerd ochtendje! 

12:47 15-08-2020 

Gert van Veldhuizen 

Vanmorgen ben ik naar polder Arkemheen geweest om te proberen de daar al enkele dagen aanwezige Waterrietzanger te zien. 

Het was een kwestie van geduld, maar het is gelukt. Nadat hij eerst even zijn roepje liet horen liet hij zich een aantal seconden 

prachtig zien. Heel mooi de gestreepte koptekening gezien. 

13:48 14-08-2020 

https://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/waarneming/view/198683311?_popup=1
https://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/user/photos/122772


Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij polder Arkemheen een paar minuten kunnen genieten van een prachtige juveniele Waterrietzanger. In de 

anderhalf uur daarna helaas geen activiteit meer van deze soort. Hierna vertrokken om even langs te gaan bij Harderbroek. 

Tijdens de derde scan over het gebied had ik ineens een klein, druk foeragerend steltje in beeld. Al snel was het duidelijk dat 

ik een Grauwe franjepoot in beeld had! Verder hier nog 134 Lepelaars. Vanochtend bij het Reevediep 4 Reuzensterns en een 

jagende Visarend. 

20:03 13-08-2020 

Evert Meijer 

Gisteren in polder Arkemheen maar liefst 3 Waterrietzangers aanwezig! Ze waren eerst duidelijk hoorbaar (voor 9 uur), toen 

een tijd onvindbaar en daarna rond 10 uur was er één even geweldig mooi zichtbaar! Vanmiddag onder pittige omstandigheden 

naar de Grauwe Franjepoot geweest, die Wolbert vanmorgen had ontdekt in het Harderbroek vanuit de kijkhut. Het was 

bloedheet en de vogel zat ver weg, maar door de telescoop toch leuk gezien. 

18:36 13-08-2020 

Edwin Beijeman 

Gisteravond fijn gevogeld bij het Reevediep. De zon stond al laag en dit zorgde voor een mooie blik op het natuurgebied en een 

aangename temperatuur. De al een poos gemelde Reuzensterns helaas niet gezien en de Zwarte ibis liet zich ook niet zien. Wel 

troffen we hier een groep van zeker 70 Lepelaars en opvallend veel Watersnippen. Als verrassing vonden we een Temmincks 

strandloper die zich verraadde door zijn kenmerkende contactroep. Deze liet zich leuk zien. Een foto voor de sfeer hier onder. 

Vanmorgen met Chris Spijkerboer op zoek geweest naar de Waterrietzanger langs de dijk bij polder Arkemheen. Dit bleek een 

lastig beestje, meteen bij aankomst slechts één keer duidelijk gezien, daarna nog 2 uur gezocht maar helaas niets gevonden. 

 
12:34 11-08-2020 

Benno van den Hoek 

Gistermorgen 2 luidroepende Wespendieven boven de tuin (Vrijheid Elburg) en vanmorgen 19 overvliegende Ooievaars. 

Vanmorgen een leuke ringvangst van een IJsvogel bij Elburg, met verder ook Sprinkhaanzanger, Snor en veel Bosrietzanger en 

Boerenzwaluw. Een Sperwer wist helaas vlak voor onze neus te ontsnappen. Verder nog een Visarend heel mooi laag overvliegend. 

12:50 04-08-2020 

Geert Jan Prins 

Gistermiddag enorme groep ooievaars in Polder Oosterwolde. Groep van zeker 100 exemplaren. Groep daalde naar de grond, 

maar heb ze niet op de grond gezien. Ik zag ze vanaf de dijk bij rietveld Elburg. Heb er foto's van. Zie: 

https://waarneming.nl/observation/197727450/ 

18:15 29-07-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een overvliegende Zwarte ooievaar over m'n huis in 't Harde. 

21:55 26-07-2020 

roel pannekoek 

@Kees Janszen: boven onze wijk - rand Zeebuurt/Hogeweg H'wijk - hedenmorgen nog 1 expl. Vanavond ineens weer gekrijs en 

zo'n 25 Gierzwaluwen weer terug. 

19:26 26-07-2020 

Kees Janszen 

Gisteren waren de Gierzwaluwen van de Meerkoetmeen Harderwijk in een grote groep (plm 30) nog rondjes aan het vliegen. 

Vandaag is het stil. 

18:19 23-07-2020 

Wolbert Hermus 

Afgelopen dinsdag bij het Kootwijkerveen een vijftal Grauwe klauwieren (man, vrouw en 3 jongen). Vandaag bij de Gortelse berg 

vier Grauwe klauwieren (man, vrouw en 2 jongen) en een jagende Boomvalk. 

21:36 22-07-2020 

H. en D.Puttenstein 

vanmiddag rondje IJssel Zwolle- Kampen, in de bypass 50 zilverreigers en 30 lepelaars. 



17:05 17-07-2020 

E&J Nijendijk 

Harderbroek: Veel Krakeenden, Slobeenden, Grauwe ganzen, ca. 70 Lepelaars, mooi met bedelende jongen. 

11:54 14-07-2020 

Geert Jan prins 

Afgelopen zaterdag vogels gekeken tussen Hattem en Veessen. Een tijd bij de Zwarte Kolk gestaan en daar een mannetje 

ijsvogel en drie zwarte sterns. De uiterwaarden tussen Wapenveld en Veessen zijn grotendeels verworden tot maïsakkers, 

spijtig, want ik kan me nog herinneren daar in vroeger o.a. patrijzen gezien te hebben. Gister de Hoenwaard ingetrokken en 

vanaf 11 uur tot 16 uur op een stoeltje aan de IJssel naar vogels 'gevist'. Al vlot na aankomst schroefden er 4 vale gieren 

steeds hoger de wolken in tot ze weggingen richting oost. Tweede keer dat ik vale gieren in Nederland zag en ik had 

waarneming.nl nog niet bezocht die dag, dus het kwam als een totale verrassing. In de middag nog een regenwulp en de rode 

wouw waar ik zaterdag al op hoopte en met het mooie weer de belangrijkste reden was voor bezoek van deze plek. Ook een 

boomvalk, een jagende juveniele slechtvalk, een groep van 9 ooievaars op thermiek, een gele kwikstaart en twee oeverlopers. In 

totaal 48 soorten, waaronder 223 spreeuwen, 175 kieviten, zo'n 100 grauwe ganzen ter plaatse, 55 grote canadese ganzen ter 

plaatse, 79 kokmeeuwen, 53 boerenzwaluwen (al zijn die lastig te tellen....) en 44 aalscholvers. Vakantie thuis goed begonnen! 

10:20 13-07-2020 

Evert Meijer 

Eergisteren werd ik wakker geroepen door een Middelste bonte specht. Niet verkeerd als tuinsoort. In de loop van de middag 

liep er een fraaie kever door de kamer. Het bleek de zeer zeldzame kommawespenboktor te zijn. Buiten neergezet en gisteren 

nog aanwezig. 

08:42 13-07-2020 

Kees Kraaijeveld 

Gisteren bezoek gebracht aan de kolonie Kleine Mantelmeeuwen in Harderwijk. Ze zitten rondom de milieustraat op de daken. 

Het zijn er tientallen. De juvenielen kun je af en toe zien op het dak en soms op de straten met prooi. Ik zag er een paar met 

een dode juveniele Kokmeeuw. Wellicht een telproject voor volgend jaar voor de vereniging? Tussen al die KM ook nog een 

rondvliegende Geelpoot (juv) kunnen traceren. Eindelijk weer eens in Harderwijk. Daarna vlakbij op een strandje nog een 

Geoorde Fuut gezien. Verderop, bij de nieuwe parkeerplaats, t.b.v. het Dolfinarium, zijn de jonge Oeverzwaluwen uitgevlogen. Er 

zitten daar nu totaal zo rond de 50 exemplaren. Vaak zitten ze op het warme asfalt en zijn ze goed te zien/benaderen. 

14:32 12-07-2020 

E&J Nijendijk 

Harderbroek: ca. 50 Lepelaars, Grote zilverreigers, Grauwe ganzen, Bruine kiekendief, 2 Zeearenden jagend, vanuit de 

uitkijkhut prachtig te zien. Alle vogels gingen op de wieken. Paniek! 

13:44 12-07-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen een ronde met de fiets gedaan door de Kroondomeinen. Hier trof ik Wespendief, 2 roepende Middelste bonte 

spechten, 2 Zwarte spechten, Kleine bonte specht, Grauwe klauwier en meerdere Bruine vuurvlinders aan. 

Vannacht 5 Nachtzwaluwen gehoord bij de Stakenberg en vanochtend tijdens een wandeling over de Gortelsche berg 2 Grote 

vossen en een Kleine parelmoervlinder, beide zijn zeldzame vlinders bij ons op de Veluwe. 

12:40 10-07-2020 

H en DPuttenstein 

12 uur 1 zwarte wouw over ons huis vliegend. 

20:13 02-07-2020 

Geert Jan Prins 

Gisteravond polder Oosterwolde en Drontermeer. Een roerdomp liet zich mooi zien en fotograferen langs de dijk in een pas 

gemaaid veld. Veel krooneenden. Een snor en een ijsvogel. Baardmannetje vanuit hut bij rietveld Elburg. 

23:52 01-07-2020 

Dik Bos 

Vergeten te vermelden. Het was op het cyriasische veld 

23:48 01-07-2020 

Dik Bos 

Vanavond op verzoek van natuurmonumenten nachtzwaluwen geinvertariseerd. 3 losse waarnemingen en 1 paartje. Een van mijn 

mooiste waarnemingen . Ik zat op een heuveltje en toen kwam er 1 op anderhalve meter naast me een paar seconden staan 

bidden. In het maanlicht kon ik hem perfect zien. Heel bijzonder. 

21:41 25-06-2020 

Edwin Beijeman 

Vanavond bij het schietterrein van 't Harde een Grauwe klauwier (op afstand) mooi kunnen zien. De enige plek in de regio waar 

deze soort broedt. Nu ook veel jagend gezien en heen en weer vliegend. De vogel verdween regelmatig achter hetzelfde 

struikje met voedsel in de snavel, waar waarschijnlijk een nest zit. 



 
Hier ook een aantal zingende Boompiepers, een Gekraagde roodstaart, een Kleine bonte specht, veel Roodborsttapuiten en twee 

zingende Geelgorzen. Behalve de vele vogels liepen er ook een paar Wilde zwijnen, een Ree en een man Edelhert. 

11:30 24-06-2020 

Jasper Beijeman 

Twee jagende Witwangsterns bij het Reevediep. (de Enk) 

21:08 21-06-2020 

Theo den Hertog 

Kleine Zwaan in het natuurontwikkelgebied buiten Noordeinde richting Kampen. (Als je de Naaldeweg afrijdt richting Kampen en 

voor de nieuwendijkbrug naar recht het fietspad opgaat). 

Daar ook een Kemphaan. 

19:58 19-06-2020 

bela Verhoef 

Van daag een groene specht aan de Fokko Kortlaanlaan. 

Bij de kringloop winkel. 

19:44 19-06-2020 

Jasper Beijeman 

Na de komst van de Zwarte Ooievaar maar meteen een poosje de lucht in de gaten gehouden. Dit heeft mij nog een aantal leuke 

soorten rovers opgeleverd. Wespendief, Rode Wouw, Bruine Kiekendief en een mogelijke Zwarte Wouw. Uiteindelijk nog rond 

de 20 buizerds geteld, 9 ooievaars en 3 soorten valken! Als laatste soort nog een sperwer. Toch nog een leuk middagje vanuit 

huis! 

18:14 19-06-2020 

Jasper Beijeman 

Vanmiddag recht over de tuin een laag vliegende Zwarte Ooievaar. 

13:45 19-06-2020 

Henk de Vos 

Vanochtend gepost bij de Kamper klippen ten noorden van Heerde omdat daar de vale gieren gisteren mogelijk waren ingevallen. 

Het was toch niet helemaal de juiste plek waar ze overnacht hebben maar het uitzicht was goed en om kwart voor elf zag ik de 

vale gieren (minimaal 7) snel omhoog komen in westelijke richting naar schatting boven de schietkamp. 

Inmiddels was er al veel thermiek en ze bereikten al snel voldoende hoogte en gleden af in zuid westelijke richting. Gert de Vos 

zag ze vanuit zijn dakraam in Heerde 

12:39 19-06-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vanmorgen op de nieuwe grote parkeerplaats voor het Dolfinarium (Oost van aquaduct, tegen het Veluwemeer aan) ca. 30 

nestelende Oeverzwaluwen gezien. Ze zitten helemaal achterop de parkeerplaats in opgeworpen aarde- en zandbergjes. Het is 

daar tevens een mooi uitzichtpunt op het Veluwemeer; er zwemt en vliegt daar genoeg rond :) 

10:08 19-06-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een groep van 13 Vale gieren opgepikt boven de Bovenweg! Deze waren eerder in de middag boven de Hoge 

Veluwe gezien en zijn later nog boven de Polder Oosterwolde, Reevediep en Kampen gezien. Hiervandaan zijn ze weer naar het 

zuiden gevlogen. 

08:58 15-06-2020 

Geert Jan Prins 

Vrijdagavond wandeling langs de Vecht te Dalfsen. In totaal 48 vogelsoorten waaronder juveniele blauwborst, een mannetje 

sperwer, een koekoek, twee bosrietzangers etc. Mooi gebied om te wandelen. 

21:10 14-06-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Noorderheide een man Grauwe klauwier (deze hier ook op 26 mei gezien) en een tweetal Wespendieven boven 

het gebied die langzamerhand aan het opstijgen waren. 



16:18 13-06-2020 

bela Verhoef 

Vandaag een zwarte roodstaart Beneluxpad langs de spoorlijn. 

20:00 12-06-2020 

Wim van den Bergh 

Vanavond rond 1800 uur Rode wouw richting Oost over Petrea (heideveldje achter de Polberg).Hier ook een Wespendief ter 

plaatse en een half uur later wederom een Wespendief boven Fliphul. Vanmorgen naar de Tongerense heide geweest maar hier 

geen Draaihalzen gehoord of gezien. Wouter Teunissen had hier op 31 Mei op deze plek er 1 gezien en gehoord. Verder een nest 

van een Wespendief gecontroleerd in de Dellen .Dit nest was op 23 mei mooi opgebouwd maar vandaag bleek er geen vogel op te 

zitten. Op deze plek is eerder een aantal malen een broedsel mislukt maar wat de exacte reden is is niet duidelijk. 

16:49 11-06-2020 

bela Verhoef 

Gisteren 2 putters in de tuin aan de Kranenburglaan 

20:46 10-06-2020 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag fietstocht Oosterse bos, Zwaluwenburg, Schouwenburg, Elburg en westelijk deel polder Oosterwolde. In totaal 60 

vogelsoorten. Voor 2de keer langs de Siberische tjiftjaf geweest. Verder een Boomvalk en twee Raven in de polder. Mooist was 

evenwel een ree in Oosterse bos. Daar heb ik decennialang geen ree meer gezien. De polder is nu nog mooi, vanaf 15 juni zal er 

bij goed weer veel gemaaid gaan worden, want dan mogen de boeren die meedoen aan weidevogelbeheer aan de bak. 

20:07 06-06-2020 

Edwin Beijeman 

Vanmiddag ook geweest bij de Siberische tjiftjaf. Na 5 minuten wachten ver weg gehoord. Later ook in de tuin van een 

plaatselijke bewoner mogen kijken. Hier de gehele tijd mooi in beeld en luid zingend. Het beestje kende geen angst voor 

mensen, liet zich soms tot op 1 meter benaderen! Hier een foto voor de impressie: 

 
18:17 06-06-2020 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag de door Martin gevonden Siberische tjiftjaf bezocht. Deze was fanatiek aan het zingen (voornamelijk) vanuit een 

Spar. Liet zich met momenten ook leuk zien. 

00:11 06-06-2020 

Martin Jansen 

De afgelopen week bijna dagelijks een Siberische Tjiftjaf zingend te horen bij de volkstuinen Bagijnendijkje / Breede Gang in 

Elburg. 

14:31 02-06-2020 

Edwin Beijeman 

Afgelopen zaterdagavond kunnen genieten van 2 Nachtzwaluwen langs de Nieuwe Zuidweg nabij Heerde (De Dellen). Deze zaten 

vaak zingend in dezelfde eenzame boom op een stukje heide, ook landden ze regelmatig op de grond er onder. (nest?) Ook in de 

verte waren Nachtzwaluwen te horen. Zondag een overvliegende Wespendief vanuit de tuin en een overvliegende 

Zwartkopmeeuw vlakbij huis. Gistermiddag een poging gedaan voor de Struikrietzanger, deze was helaas niet te horen. Wel zat 

hier een zingende Bosrietzanger die voor verwarring zou kunnen zorgen... Daarna bij het Reevediep twee Steltkluten prachtig 

kunnen zien. Deze waren op leuke afstand aan het foerageren en eerder deze dag is de paring waargenomen. Daarna bij Zalk (de 



Welle) de Roodhalsfuut gezien. 

 
10:17 02-06-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna plusminus 5 Grauwe vliegenvangers en een familie wilde zwijnen. Maar de verrassing van de 

ochtend was een zingende Wielewaal. 

16:32 01-06-2020 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij het Revebos, nabij de Roggebotsluis, een Struikrietzanger gehoord! Deze was in de ochtend door een vogelaar 

ontdekt en liet zich vrijwel de gehele dag bij tijd en wijlen horen. Op dit moment is er in het land een influx gaande van deze 

soort, met inmiddels al zeker 10 verschillende exemplaren. 

12:00 30-05-2020 

Geert Jan Prins 

Gisteravond stuk of 8 nachtzwaluwen op landgoed Welna en Tongeren gehoord, ook familie bosuil, meerdere houtsnippen, 1 

kleine bonte specht, twee boomvalken, twee boomleeuweriken, maar vooral veel mooie landschapsbeelden. 

12:08 23-05-2020 

Jan Prins 

Vandaag 1 bosruiter halverwege Kleine Mheenweg te Hierden in het kleine plasje . 

18:01 21-05-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag een rondje gewandeld in het Hosterwold bij Zeewolde. Bij aankomst meteen veel vogelgezang. Zo waren er bijvoorbeeld 

een zingende Nachtegaal, vele Tuinfluiters en een Cetti's zanger. Verderop ook een zingende Wielewaal en later ver weg ook 

een koerende Zomertortel. Op het laatst nog twee cirkelende Wespendieven prachtig gezien. Daarna ook nog maar even naar 

Krekelzanger geweest. Na 5 minuten wachten luid kunnen horen en later ook nog even kunnen zien laag onderin een struikje. 

17:05 21-05-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen tussen 6.45 en 11.15 uur met Dimitri (op gepaste afstand van elkaar) een trektelling gedaan vanaf de Grote 

Praambult (OVP). Het was te merken dat de echte voorjaarstrek al weer ten einde loopt, maar toch een paar leuke soorten 

waaronder 4 langstrekkende Wielewalen, 1 Purperreiger, 1 Zomertortel, 1 Zwartkopmeeuw, meerdere Appelvinken en een mooie 

Zwarte wouw. Deze hing even mooi ter plaatse boven het gebied om hoogte te winnen en richting Almere af te zakken. Ter 

plaatse o.a. een man Krooneend, 2 Zeearenden en meerdere Cetti's zangers. 

Daarna zelf nog even naar het Cirkelbos bij Almere geweest voor een luidzingende Krekelzanger. Deze liet zich een paar keer 

mooi horen, maar helaas niet zien. 

19:29 20-05-2020 

Evert Meijer 

Gisteravond bij Polsmaten 8 Flamingo's, met nog een paar Chilenen. Mooi dichtbij de hut. Daarna bij Reevediep de 

Krombekstrandloper. Prachtig dat zomerkleed! Vervolgens nog 'even' gestopt bij het Harde (Oldebroekse heide) voor Grauwe 

Klauwier. Na bijna een uur boomtoppen scannen een mannetje gevonden. Redelijk grote afstand, maar dankzij late zonlicht toch 

leuk te zien. 

09:13 20-05-2020 

Wim van den Bergh 

Gisteravond tot 23:00 nog op pad geweest. Raaf met 2 juvenielen op Fliphul. Wespendief bij kapvlakte Fliphul vloog weg richting 

zuid (Ennerveld ?).Bij de Parkweg in Wapenveld een vermoedelijk grondnest van een Hoornaar. Hoornaar vloog steeds naar 

hetzelfde plekje naar de grond. Bij het gat van Keyl minimaal 1 baltsende Houtsnip. Bij het heideveldeje achter de Polberg een 

snorrende Nachtzwaluw en veder op de terugweg bij Molecaten op twee plekken roepende Bosuilen waarvan een stel met jongen. 

21:26 19-05-2020 

Dik Bos 

Helaas, de Zwarte Ibis niet gevonden bij Schuitenbeek. Wel 2 grote karekieten en 1 zwarte ruiter. Tussen Nulde en Horst ook 

nog een Grote karekiet. 



20:19 19-05-2020 

Edwin Beijeman 

Vanmiddag bij het Abbertbos geweest. Onderweg langs de Stobbenweg verschillende zingende Tuinfluiters, een Koekoek, 

Spotvogel, Grasmus en een Bosrietzanger. Bij het Abbertbos aanvankelijk nog niet zoveel, wel een zingende Grauwe 

vliegenvanger. Uiteindelijk ook een Wielewaal op afstand horen zingen. Ook nog maar even bij Eekteiland geweest hier de twee 

Grote karekieten gehoord. Hier ook een zingende Bosrietzanger (vandaag mijn eersten dit jaar). 

19:25 19-05-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag rondje Arkemheen. Leuk rondje met o.a. Oeverlopers, Zwarte Ibis, vele Rietzangers, -gorzen en Kleine Karekieten. 

Drie Grote Karekieten gezien en nadrukkelijk gehoord. Prachtige Braamsluiper, Blauw Borsten, Koekoek, Zomertaling en Zwarte 

Ruiter. 

08:29 19-05-2020 

Wolbert Hermus 

Gisteravond samen met Rob Compaijen even bij de eerder op de dag gevonden Zwarte ibis geweest. Deze zat in het noordelijke 

hoekje van Delta Schuitenbeek. Hij is getooid in een prachtig zomerkleed, dus zeker de moeite waard. 

19:51 18-05-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag weer eens een keer bij het Reevediep geweest. Hier veel leuke dingen gezien, het leukste was een 

foeragerende Krombekstrandloper in zomerkleed. In Kerkdorp nog een hard zingende Spotvogel. 

17:27 16-05-2020 

Kees Bette 

Zwarte specht, twee uitgevlogen jongen, broedende groene specht en een boommarter, landgoed Zwaluwenburg. 

16:36 15-05-2020 

Wolbert Hermus 

Vanmiddag bij het Veluwemeer, vanaf de strandjes bij Beachclub Nu, een jagende Witwangstern tussen de Zwarte sterns en 

Visdieven. 

22:18 14-05-2020 

Jasper Beijeman 

Vanavond nog een witvleugelstern vanaf de knardijk. 

22:03 14-05-2020 

Betty van bruggen 

Vandaag de kwartel gehoord aan de wijkerwoldweg elburg 

20:55 14-05-2020 

A Mörzer Bruijns 

Gistermiddag vloog een jonge Visarend, met levende vis, boven mijn huis in het Zandenbos. 

Misschien deze vis gevangen in de grote vijver van de Golfclub Nunspeet, hier in de buurt. 

Ging op thermiek steeds hoger, tot een 'klein vogeltje', waarna hij/zij in een snelle glijvlucht richting Vierhouten vertrok. 

En van de week kwam er ook nog een Rode wouw (man) over hetzelfde huis vliegen. 

19:41 14-05-2020 

Evert Meijer 

Vanmiddag vanaf de uitkijktoren Stakenberg een Slangenarend zien jagen boven de heide. Was eerder die middag gemeld en 

besloot toch een poging te wagen. Hij kwam niet zo dichtbij als ik had gehoopt, maar toch even prachtig gezien. 

Leuke herinnering: Ongeveer negen jaar geleden op deze heide samen met Wolbert Hermus ook een Slangenarend gezien. 

17:30 14-05-2020 

E&J Nijendijk 

Delta Schuitenbeek vanaf parkeerplaats Arlersteeg: Rietgors, Blauwborst, Grote karekieten op 4 locaties, Kleine karekiet, 

Braamsluiper, Slob-, Kuif-, Berg-, Krakeenden, Kluten, Tureluurs, Kieviten, Grutto's, Bont bekplevier, Canadaganzen met jongen 

en terug bij de parkeerplaats kwam de Visarend en deze dook in de delta en kwam met vis uit het water en ging hoogte maken. 

Het was genieten! 

20:34 13-05-2020 

Benno van den Hoek 

Dinsdagmiddag langs de Haringweg, tussen Dronten en Biddinghuizen, een mooie groep van 12 Morinelplevieren die zich (op 

afstand) mooi lieten bekijken. 

23:06 09-05-2020 

Jasper Beijeman 

Vandaag een zingende spotvogel in Noordeinde. 2 Grote Karekieten op eekteiland en 3 zingende wielewalen in het abbertbos. 

22:12 09-05-2020 

Gert van Veldhuizen 

Vanmorgen naar de Delta Schuitenbeek geweest. Bij de sluis van het Putters stoomgemaal zat een Braamsluiper druk te zingen 

op een vrij hangende tak van een braamstruik vlak naast het fietspad. Een buitenkans voor de aanwezige fotografen. Maar nog 

veel meer bijzonder, waren 3 zingende Grote karekieten links en rechts van die plek. Verder waren o.a. aanwezig zingende 

Tuinfluiter, Kneuen, Grasmussen, Rietzangers en Kleine karekieten. Iets verder richting Nulde liepen in het plas dras weiland 

o.a. 7 Temmincks strandlopers en 4 kluten. Kortom, het was genieten! 

16:45 09-05-2020 

Wim van den Bergh 

Gisteravond jagende man ransuil en een ratelende nachtzwaluw Tonnenberg Heerde. Ransuil zit op een plek waar deze soort 30 

jaar geleden ook al zat. En wie weet nog wel veel langer. 

15:43 09-05-2020 

Jan Janssen 

Vanochtend een vruchtbare ochtend aan het Reevediep (De Enk) doorgebracht, met o.a. groenpootruiter, bosruiter, kemphaan, 

oeverloper, kleine plevier, zomertaling, zwarte stern, visdief, lepelaar. Roerdomp wel gehoord, niet gezien. 



12:07 08-05-2020 

Benno van den Hoek 

Gisteravond van 21.30 tot 1.00 uur een nachtelijk rondje gefietst met Wolbert, langs het Drontermeer, het Reevediep en door 

de polder Oosterwolde. 

Langs de Zomerdijk zingende Grote karekiet, Bosrietzanger en 2 Sprinkhaanzanger. Bij Abberteiland een hoempende Roerdomp 

en in Noordeinde een Ransuil naast de weg. In het Reevediep 3 Roerdompen (omg. monding, t.h.v. de Molenkolk en bij De Enk). 

Verder meerdere Waterrallen, Zomertalingen, Bosruiters, Dodaars en 2 dichtbij vliegende Ransuilen. Langs de Groote Woldweg 

(na 0.00u..) zeker 6 Bosrietzangers. Langs de Winterdijk 2 roepende Ransuilen, 1 Kerkuil en 2 Bosuilen (vanaf landgoed Morren). 

Langs de Reesweg nog een roepende Steenuil. Daarna had Wolbert langs de Eperweg nog een Kerkuil en een Bosuil. 

17:32 07-05-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen opnieuw naar het Abbertbos, ditmaal met m'n broer. Nabij de Stobbenweg al snel 2 luid zingende Wielewalen. Iets 

verderop vlogen 2 Wielewalen over ons heen, die zich vervolgens ook prachtig lieten horen. Ook langs de Enkweg (zie gisteren) 

weer 2 jodelende Wielewalen. Vanaf het eiland Eekt opnieuw 2 zingende Grote karren. In het Horsterwold 2 koerende 

Zomertortels, waarvan eentje zich mooi liet zien. In de polder Arkemheen de daar al even aanwezig Steenloper, een tiental 

Bosruiters, Kleine plevier, meerdere Groenpootruiters en een prachtig getooide Kemphaan man (zelfde als die van Jasper?).  

Bij thuiskomst voor het eerst weer een scheldende Spotvogel naast het huis. Een heerlijk zomers geluid! 

13:07 07-05-2020 

Jasper Beijeman 

Gisteravond genoten van de overvloed aan vogels in polder Arkenheem. Eerst al een kemphaan in prachtig zomerkleed, daarbij 

een foeragerende groenpootruiter. Veel (andere) ruiters op deze plek. Verderop meteen een foeragerende steenloper, ook erg 

veel bosruiters. Ook een leuk aantal pleviertjes (beide soorten). Nog iets verder kunnen genieten van een foeragerende 

Temmincks Strandloper. Overig nog algemene soortjes, hier en daar nog een leuke kemphaan. 

21:36 06-05-2020 

Evert Meijer 

Vanmiddag bij Nuldernauw een luid zingende Grote Karekiet vanuit het riet naast het fietspad. Je moet wel heel doof zijn wil je 

die missen... Ik heb in elk geval genoten van de zang. In de Arkenheem nog steeds de Kleine Zwaan ter plaatse. 

19:54 06-05-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen op eiland Eekt 2 zingende Grote karekieten en een zingende Wielewaal in de achterrand van het Abbertbos. Langs 

de Enkweg in Het Spijk(bos) ook een zingende Wielewaal (nog een beetje ingetogen) en waarschijnlijk ook een 2e iets verder 

weg. 

Langs de Bremerbergdijk een overstekende Vos. In de Kievitslanden ook een Vos en daarnaast Groenpootruiter, zingende 

Nachtegaal en 2 zingende Cetti's. 

23:00 05-05-2020 

Evert Meijer 

Zaterdagmorgen (2 mei) Horsterwold een mannetje Wielewaal zien vliegen. 

Gisteravond in het Horsterwold twee Zomertortels. Kwamen aanvliegen en leken even voor me in een dode boom (bij het water) 

te landen, maar vlogen helaas toch door. 

Vanavond op de heidevelden langs de Stakenbergweg verschillende Gekraagde Roodstaarten, Koekoeken, Boompiepers, 

Boomleeuweriken, Geelgorzen, 3 Tapuiten, 1 Paapje en 1 Boomvalk. Na zonsondergang de uitkijktoren opgeklommen. Hier vlogen 

meerdere (roepende) Houtsnippen laag over de bossen. Dat is echt mooi om te zien! Even later ook een zingende Nachtzwaluw. 

19:27 04-05-2020 

Jasper Beijeman 

Vandaag een leuke ronde gedaan, langs onder andere het reevediep geweest. Groenpootruiter zat dichtbij te foerageren. Helaas 

geen sprinkhaanzanger en snor bij de Enk. In het reevediep oost waren er nog wat leuke zomertalingen te vinden en hier en daar 

een dodaars (al in prachtig zomerkleed!). Op deze locatie ook nog 2 overvliegende steltkluten! Bij het reevediep west veel 

zingende rietvogels: snor, baardman, grasmus. Helaas ook hier geen sprinkhaanzanger. Wel de blijkbaar toch aanwezige 

porselijnhoen gehoord. Verder langs de zomerdijk fanatiek zingende rietvogels: blauwborst, kleine karekiet, een overvloed aan 

rietzangers en eindelijk een zingende sprinkhaanzanger. Vanaf zomerdijk ook nog een nachtegaal gehoord, die op een van de 

(abbert) eilandjes zat te zingen. Als laatst nog een grote karekiet gehoord bij eekteiland. 

20:35 03-05-2020 

Jan Nijendijk 

Bij het Edampad een groep Putters 

20:30 03-05-2020 

bela Verhoef 

Van daag 3 putters aan het Beneluxpad, bij Stijkel campers 

20:23 03-05-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag in het Reevediep o.a. een Steltkluut, 7 druk baltsende Zomertalingen, Dodaars, Regenwulp, Bosruiter, Zwarte sterns 

en een heel lijstje andere soorten. Bij de Gelderse Sluis een 30-tal Krooneenden. Op eiland Eekt een luid zingende Grote 

karekiet. 

Gisteren bij de monding Hierdense beek zo'n 10 Noordse kwikstaarten tussen een 10-15 gewone gele, diverse Tapuiten, een man 

Roodborsttapuit en enkele Krooneenden. Boven de monding een hele grote groep Gierzwaluwen, naar schatting wel 100 ex.! 

12:28 03-05-2020 

Jan Janssen 

Vanochtend mijn eerste bezoek aan het Reevediep (mooi gebied!). Helaas waren de eerder gemelde steltvogels verdwenen, maar 

wel een paar keer prachtig een roerdomp gehoord. Verder nog enkele lepelaars en visdieven ter plekke. Bij een boerderij net 

aan de andere kant van de dijk twee kramsvogels. 

23:22 01-05-2020 

Roel Pannekoek 

https://waarneming.nl/observation/190612562/


Vanavond mijn 1e Nachtzwaluw dit jaar. Om 21.40 uur 1 expl. kort ratelend op het Beekhuizerzand. 

10:16 01-05-2020 

Evert Meijer 

Gistermiddag in polder Arkenheem een tijd lang genoten van 3 Temmincks Strandlopers. Leuke soort om april mee af te sluiten 

en de jaarlijst op 200 te zetten. 

21:28 30-04-2020 

Wouter van Heusden 

Tijdens avondwandelingetje net langs het Zeepad in Harderwijk ter hoogte van het Spakenburgpad een Grote karekiet gehoord. 

Ook 4 Krooneenden gezien. 

17:42 29-04-2020 

Wolbert Hermus 

Vandaag een paar uurtjes aangenaam gevogeld bij het Reevediep. Naast de tientallen Kemphanen en Bosruiters ook 5 

Groenpootruiters, 2 Regenwulpen, 6 Lepelaars, 2 Steltkluten, 1 Rosse grutto en een Steenloper. Daarnaast ook nog een belletje 

roofvogels over zien trekken. Deze bestond uit 3 Bruine kiekendieven, 2 Visarenden en een Zeearend. 

17:34 29-04-2020 

Evert Meijer 

Vanmorgen had ik bij het Tulpeneiland (Zeewolde) ook een Engelse Kwikstaart. Daarnaast ook twee Noordse Kwikstaarten 

tussen de Gele Kwikstaarten. Die kwikstaarten zijn allemaal zo mooi getekend! (nog een foto voor de sfeer, maar het is voor mij 

altijd een verrassing hoe ze op deze site verschijnen... veel te ver naar rechts of enorm groot... ;)) 

 
21:11 28-04-2020 

Michiel de Vries 

Zondagmiddag op het bedrijventerrein Lorenz een zingende zwarte roodstaart en bij de monding van Hierdense Beek een grote 

groep gele kwikstaarten met in ieder geval een Engelse gele kwikstaart. Voor beide soorten de eerste van dit jaar voor mij. 

20:40 28-04-2020 

Jasper Beijeman 

Kleine Karekiet was de hele dag voor het huis (in de rietkraag)fanatiek aan het zingen. 

20:05 28-04-2020 

Evert Meijer 

Vorige week vrijdag (24-4) twee Boomvalken vanuit de tuin. Zaterdagavond in Polder Arkenheem veel Bosruiters (ong. 30) en 

maarliefst 4 Steltkluten. Gisteren hoorde ik van een andere vogelaar dat er die dag zelfs 7 waren gezien! Ook vloog er een 

Zeearend langs. 



 
Zondagmiddag vanuit de tuin opnieuw een overvliegende Zeearend (adult). Vloog naar west, richting randmeren. 

Gistermiddag op meerdere plekken een orkest van Tuinfluiters, Grasmussen, Braamsluipers en Kleine Karekieten langs 

Nuldernauw. 's Avonds bij Drontermeer - eiland De Eekt een Grote Karekiet gehoord (vanaf Gelderland). Daarna naar het 

Reevediep geweest voor Porseleinhoen. Helaas niet gehoord. Was overigens wel gezellig met continue geSnor en geratel van 

Sprinkhaanzangers. 

22:07 27-04-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag een leuk rondje met totaal 107 (!) vogelsoorten. Vanmorgen bij het Gortelse bos minstens 10 zingende Fluiters en mijn 

eerste Gekraagde roodstaart. Hier ook veel zingende Bonte vliegenvangers. 

Vanmiddag bij Nuldernauw een Cettis zanger, een aantal Kleine karekieten en mijn eerste Grasmus. Bij polder Arkemheen een 

Zwarte, Groenpoot- en Bosruiter. Bij het Nijkerkernauw een aantal zingende Blauwborsten, Kleine karekieten, Rietzangers en 

een Snor. Ook zat hiet langs de dijk in een groepje Kuifeenden een vrouwtje Kleine topper. 

 
Bij Tulpeiland 100+ Gele kwikstaarten met daartussen zeker twee Engelse kwikstaarten en vijf Noordse kwikstaarten. Hier ook 

een handjevol Geoorde futen in mooi zomerkleed ter plaatse en een Geelpootmeeuw. 

22:03 26-04-2020 

Wouter van Heusden 

Vanochtend bij de Dassenberg meerdere Fluiters, Bonte vliegenvangers, Gekraagde roodstaarten en een Kleine bonte specht 

gezien. 

11:37 26-04-2020 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag voor het eerst de tuinfluiter weer gehoord dit jaar. 

20:01 24-04-2020 



Edwin Beijeman 

Vanmorgen vanuit de tuin een Rode wouw (de 5e van dit jaar). Deze werd vergezeld door twee Raven. Vanmiddag in polder 

Oosterwolde een Boomvalk, een Groenpootruiter en een groepje Regenwulpen. Bij het Reevediep veel inmiddels bekende soorten 

en hier ook mijn eerste Sprinkhaanzanger. 

08:23 24-04-2020 

Rob Compaijen 

Gisteravond een zingende Grote Karekiet op eiland De Eekt in het Drontermeer. Bij het Reevediep onder andere een 

overvliegende Purperreiger. 

21:06 23-04-2020 

Benno van den Hoek 

Bij Abberteiland vanmiddag mijn eerste roepende Koekoek. Langs de Kleine Woldweg een tiental foeragerende Regenwulpen en 

tenminste 14 Ooievaars op één perceel grasland. Hier ook een hoog overvliegende (onvolwassen) Zeearend. 

19:29 23-04-2020 

Edwin Beijeman 

Vanmorgen vanuit de tuin een Zwarte wouw gezien. Hier ook enkele Gierzwaluwen, een mannetje Havik en een Steenuil ter 

plaatse. Vanmiddag bij landgoed Zwaluwenburg de Zwarte specht in het nest en hier ook een overvliegende Visarend. Verder 

ook een Kleine bonte specht en vlak bij het kasteel een tweetal Grote lijsters en een Groene specht aan het foerageren. 

 
22:01 22-04-2020 

Edwin Beijeman 

Bij de Bremerbergdijk vanavond bij aankomst meteen een keihard zingende Nachtegaal. Uiteindelijk bleken er wel eem stuk of 

vier te zitten. Boven het Veluwemeer enkele tientallen Dwergmeeuwen, ontzettend veel Zwarte sterns en een paar Visdieven. 

Ook vlogen hier veel Gierzwaluwen boven het strand. 

 
21:32 22-04-2020 

Michiel de Vries 

Vanochtend mijn eerste gierzwaluw boven ons huis. 

18:05 22-04-2020 

Benno van den Hoek 

Bij Hoophuizen (Hulshorst) vanmiddag de eerste zingende Sprinkhaanzanger, Grasmus en Braamsluiper. Verder meerdere 

Roodborsttapuiten, man Tapuit, 3 man Krooneend en 2 voorbijvliegende Appelvinken. Bij de Bijsselsche beek een IJsvogel. 

22:56 21-04-2020 

Evert Meijer 



Vorige week dinsdag (14 april) het (eerste voor Nederland) vrouwtje Kleine Topper bij Delta Schuitenbeek mooi kunnen zien. 

Woensdagmiddag kwam een enorme roofvogel achter ons huis (buitengebied Ermelo) vrij laag langs. Dit bleek achteraf ‘gewoon’ 

een Zeearend te zijn, maar gaf mij de nodige adrenaline omdat ik geen witte staart zag en de ondervleugels licht-donker 

contrast leken te hebben. Helaas was ik aan het bellen toen ik hem oppikte en vloog die veel te hard door. Ook vloog er een 

grote groep Kokmeeuwen boven de weilanden achter ons huis waar twee Zwartkopmeeuwen tussen zaten. 

Vrijdagavond zag ik mijn eerste Gierzwaluw dit jaar in Ermelo. 

Zaterdagmiddag vlakbij huis een paartje Paapjes ter plaatse. Prachtig getekende vogels! 

 
Daarna bij polder Arkenheem (oost) mijn eerste Koekoek dit jaar. Hier vloog ook een Zwarte Wouw over. Vloog hard door en 

leek de randmeren te volgen naar noord. Afgelopen week zijn er aardig wat Zwarte Wouwen doorgetrokken die dezelfde route 

namen. 

Gistermiddag vloog een Slechtvalk recht over de tuin. 

Vanmiddag bij Zalk (de Welle) een Roodhalsfuut op z’n mooist, adult zomerkleed. Daarna (net buiten de regio) een 

Roodkeelduiker bij Kampen (Gat van Stoter) gezien. Vervolgens bij Reevediep 3 Groenpootruiters, 2 Zwarte Ruiters, leuk 

groepje Regenwulpen (rond de 20) en een zingende Snor. Op de terugweg een Boomvalk net voor Harderwijk over de snelweg. 

22:19 21-04-2020 

Wouter van Heusden 

Bij ons vloog vanavond een Zwarte wouw over de tuin in Harderwijk. 

11:47 21-04-2020 

Edwin Beijeman 

 
11:40 21-04-2020 

Edwin Beijeman 

Wederom vanmorgen een Rode Wouw over de tuin vliegend in Oldebroek. Dit is al de vierde dit jaar. 

 
20:11 20-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag bij het Elburgerstrand zeker 100 Zwarte sterns en zo'n 75 Dwergmeeuwen, druk foeragerend boven het 

Veluwemeer. Daartussen ook Visdieven, Boeren- en Huiszwaluwen. Daarnaast een zingende Nachtegaal en een groepje van 10 

overtrekkende Gierzwaluwen. 

20:35 19-04-2020 

Michiel de Vries 

Vanmiddag in het Crescentpark bij de oeverzwaluwwand een grote groep overzwaluwen. Mijn eerste van dit jaar. 



15:57 19-04-2020 

E&J Nijendijk 

Monding Hierdense beek: Graspiepers(veel), Gele kwikstaarten(ca. 40), Boerenzwaluwen nu 8, Canadese ganzen, Torenvalk, 

Roodborst tapuit, Tapuiten. 

14:03 19-04-2020 

Wolbert Hermus 

Gisteren bij Polsmaten een zingende Grasmus en in de avond bij Reevediep Porseleinhoen, roerdomp en meerdere zomertalingen 

gehoord. In het laatste licht zag ik ook nog een uil uit de rietkraag vliegen, dit was waarschijnlijk een Velduil. 

Zojuist vanuit m'n tuin een groepje Gierzwaluwen zien overtrekken. 

17:28 18-04-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag een leuk rondje bij het Reevediep. Aan de oostkant bij aankomst meteen een handvol Kleine plevieren, twee 

Bontbekplevieren en twee Oeverlopers. Ook de Kluten zijn nog steeds aanwezig en er waren ontzettend veel Kemphanen, ook 

een aantal in (bijna) baltskleed. Verder zag ik hier een Groenpootruiter, een Bosruiter en er kwam een 'vlucht Regenwulpen' 

langs vliegen. Even iets verderop waren twee Steltkluten aanwezig (ook dit jaar weer een broedpaar?). Hier ook een hoempende 

Roerdomp, een aantal Lepelaars en veel eenden als Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten. Ook foerageerde hier een 

Watersnip en hoorde ik hier mijn eerste Snor van het jaar. Aan de westkant vloog er een Witgat op en zat er kort een vrouwtje 

Rouwkwikstaart langs de oever. Nog verder richting het Drontermeer wemelde het van de Rietzangers en ook hier zaten een 

stuk of drie Snorren te zingen. Hier riep ook een Porseleinhoen heel onregelmatig. Nog wat verder zat een Blauwborst te 

zingen en zat er een Paapje bovenin een struik. Ook hier nog een paar Groenpootruiters, een paartje Zomertaling en een Bonte 

strandloper in volledig zomerkleed. Ook de Kleine zwaan was nog aanwezig. Op de terugweg langs de zomerdijk richting Elburg 

vele Rietzangers en een aantal Blauwborsten. Bij de Driemerkenweg (polder Oosterwolde) waren veel Veldleeuweriken aan het 

zingen en ook zat hier mijn eerste Tapuit van het jaar. 

 
16:22 18-04-2020 

Jan Janssen 

Plas tegenover Harderbroek, diverse krooneenden, en zeer fraai een tapuit kunnen bekijken. Bij het Tulpeiland 3 gele 

kwikstaarten , een graspieper en diverse geoorde futen. 

23:33 17-04-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag weer desperaat op zoek naar een Beflijster. Bijna een obsessie.... :) Rondje Beekhuizerzand. Geen Beflijster maar wel 

diverse Tapuiten, baltsende Boomleeuwerik met enkele vrouwen in toppen van bomen, een paar Buizerds en Roodborsttapuiten. 

Leuk ritje. 

21:44 17-04-2020 

Wouter van Heusden 

Koekoek in het Harderbos. 

20:37 17-04-2020 

Michiel de Vries 

Het waren geen strandlopers maar oeverlopers. Sorry foutje. 

19:24 17-04-2020 

Michiel de Vries 

Aan het eind van middag bij een van de eerste strandjes van Strand Horst vanuit Harderwijk gezien . Op het water 3 paartjes 

krooneenden en mannetje krooneend. Verder 3 strandlopers en 1 groenpootruiter. 

19:05 17-04-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag met Jasper veel vanuit de tuin gezien. Vanmorgen hoorde en zag ik later ook een Bosruiter voor het huis over het 

water vliegen. Na vele Buizerds vloog er een Rode wouw over de tuin. Later volgde er een Visarend en daarna een Raaf. Ook 

vloog er een groepje Oeverzwaluwen over. Vanmiddag maakte een grote groep Ooievaars hoogte op grote afstand. Dit trok ook 

de nodige rovers aan, met een waarschijnlijke Zwarte wouw ertussen (ver weg). Verder vloog er nog een Kleine plevier over de 

tuin. Al met al leuke soorten voor in de bebouwde kom (Oldebroek). 

21:22 16-04-2020 



Wouter van Heusden 

Vanavond mijn eerste 4 Gierzwaluwen boven ons huis. 

21:11 16-04-2020 

Michiel de Vries 

Vanmiddag gewandeld in de omgeving van Doornspijk. Op de Kerkdijk een tapuit en op de Broekdijk net buiten Hoge Enk een 

zingende grasmus. Mijn eerste dit jaar. 

19:04 16-04-2020 

E&J Nijendijk 

Monding H'beek: Gele kwikstaarten min. 20, Graspiepers(veel), Tapuiten, Roodborst tapuiten, Grauwe ganzen met jongen, 

Buizerd, Rietgors, IJsvogel, 4 Boeren zwaluwen. 

18:18 16-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een mooi Paapje, 2 Tapuiten en een overvliegende Regenwulp langs de Driemerkenweg (POW). Op de strekdam 

inderdaad veel Gele kwikken (min. 20), maar liefst 3 zingende Nachtegalen en aan het einde een vrouwtje Beflijster. Op de 

overgang naar het industrieterrein een kort zingende Cetti's zanger. 

22:33 15-04-2020 

Betty van bruggen 

13 april zag ik meer dan 20 gele kwikstaarten op de strekdam in Elburg. Ook hoorde ik de nachtegaal en zag oeverzwaluwen 

19:41 15-04-2020 

Jan Janssen 

Vanochtend in Harderbroek/Plan Roerdomp een ware kakafonie van rietvogels in de rietvelden tussen het bos en de kijkhut. 

Gezien o.a. tjiftjaf, fitis, rietgors, rietzanger, blauwborst, baardman en in het bosgedeelte zwartkop. 

18:27 14-04-2020 

E&J Nijendijk 

18.35 2 Gierzwaluwen boven ons huis.(vogelwaard_Harderwijk) 

17:43 14-04-2020 

Dik Bos 

Op de fiets naar mijn werk in Zeewolde langs de dijk. In een klein rietkraagje mijn eerste kleine karekiet, op het Tulpeiland 

ongeveer 30 gele kwikken en heel veel graspiepers. Ik waag me niet aan een schatting. Tussen de Biezenburcht en het 

Tulpeiland 13 Geoorde Futen. Bij de jachthaven een Cettis. De kleine Oeverzwaluwwand bij de sluis is helaas weg. Er zijn 

werkzaamheden geweest. Er vliegen nog wel een Oevers maar of die nog een plekje kunnen vinden weet ik niet. Bij de 

Harderbroek mijn eerste Snor. 

15:25 14-04-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij het Hulshorsterzand 6 Tapuiten en een Klapekster. Vanmiddag bij Delta Schuitenbeek een vrouwtje Kleine 

topper, 2 Dwergmeeuwen en een zingende Cetti's zanger. Hierna bij de Lorentzhaven 18 Geoorde futen gezien, prachtig in 

zomerkleed! 

12:39 14-04-2020 

Ada en Chris Herzog 

Zojuist 3 Gierzwaluwen boven Stadsweiden, Harderwijk. 

22:01 13-04-2020 

Edwin Beijeman 

Gistermiddag een Visarend over de tuin heenvliegend in Oldebroek. Deze had nog wat overblijfselen van een vis in de klauwen. 

Hier nu ook al een tijdje een aantal huiszwaluwen. De eerste keer dat ik ze zag was vorige week woensdag (08-04). 

18:27 13-04-2020 

Dik Bos 

Een kijkje genomen bij de oeverzwaluwwand in het cresentpark in Harderwijk. Ruim 20 Pijpen zijn uitgegraven. Maar ik zag 

maar 4 zwaluwen in de buurt. Waar was de rest? Het moet er toch een drukte van belang zijn. 

10:41 13-04-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag bij de monding van het Reevediep een groepje van 13 Groenpootruiters, hiervandaan ook de Kleine zwaan gezien. 

Langs de Drontermeerdijk een zingende Braamsluiper. 

12:30 12-04-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij Landgoed Welna een roepende Kleine bonte specht en 2 Beflijsters. 

10:49 12-04-2020 

Jan Janssen 

Rondje Beekuizerhand gefietst. O.a. tapuit, roodborsttapuit, gekraagde roodstaart, witte kwikstaart, veel graspiepers en heel 

veel fitissen. 

20:24 11-04-2020 

Wouter van Heusden 

Vanochtend mijn eerste Huiszwaluwen bij Gemaal Lovink. 

19:20 11-04-2020 

Dik Bos 

Vanmorgen vanaf 7 uur met mijn vrouw van Harderwijk naar Nunspeet gelopen via Beekhuizenzand en Hulshorsterzand en de 

bossen. Met de trein terug. Opvallend was dat er op het BHZ veel meer vogels waren dan op het HHZ. BHZ waren tapuiten en 

beflijsters. Die ontbraken op het HHZ. En er waren ook aanzienlijk meer boompiepers, boomleeuwerikken en graspiepers. 

Allebei wel een gekraagde roodstaart. En als afsluiting bij het station in Nunspeet een zwarte roodstaart, mijn eerste dit jaar. 

16:49 11-04-2020 

Edwin Beijeman 



Gisteren smorgens over de tuin in Oldebroek mn eerste (2) oeverzwaluwen, smiddags bij Roggebotstaete een flinke groep 

kramsvogels met een stuk of acht beflijster, ook mooie mannetjes. Hier ook een goudvink ter plaatse, veel zingende 

boompiepers en mn eerste boomvalk overvliegend. Op de terugweg in polder Dronten (ten westen van kampen) nog een man 

beflijster foeragerend met een paar zanglijsters. Hier ook nog een jagende blauwe kiekendief. Vanmorgen in Wezep mn eerste 

(zingende) bonte vliegenvanger 

 
16:24 11-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmorgen met Wolbert en Evert Meijer (op voldoende afstand) vanaf de Zomerdijk bij Abberteiland een paar uurtjes geteld 

(7.00-11.30 uur). Een leuke telling met Graspieper als meest getelde soort (325), gevolgd door Aalscholver (139) en Kramsvogel 

(54). Daarnaast ook 21 Boerenzwaluw en 2 Oeverzwaluw (erg weinig nog voor bijna half april...) en nog een 30 andere soorten 

waaronder Boompieper, Witgat, Visdief, 1 man Grote zaagbek, 3 Lepelaars, 2 Raaf, 2 Havik, Sperwer en meerdere trekkende 

Bruine kieken. Krenten waren zeker de overtrekkende Rode wouw, Visarend en in de verte een man Beflijster. Ook de 21 

langstrekkende Gaaien waren leuk, nadat ze gisteren ook landelijk een trekpiek hadden. Ter plaatse meerdere Rietzangers en 

Blauwborsten en een hoempende Roerdomp vanuit de Riethaere. 

Daarna even bij het Elburgerstrand gekeken met direct een zingende Nachtegaal. Ter plaatse ook veel Dwergmeeuw (40 ex., 

waarvan de meeste dobberend), en toenemende aantallen Visdief (8) en Zwarte stern (7). 

Tenslotte zelf nog even bij Roggebotstaete (Vossemeerdijk) geweest met 2 mooie mannen Beflijster. Langs de Kleine Woldweg 

nog 2 Lepelaar, een man Zomertaling en zingende Snor. 

18:49 10-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag 10 Geoorde futen op het Veluwemeer, net buiten Harderhaven. In polder Arkemheen de gebruikelijke 

(weide)soorten. Langs de Bremerbergdijk een Zeearend ter plaatse en bij de Elburgerbrug mijn eerste (6) Zwarte Sterns en 

(3) Visdieven. 

16:58 10-04-2020 

E&J Nijendijk 

Monding Hierdense beek: Graspiepers, Witte kwikstaarten, Gel kwikstaarten, Roodborsttapuiten, 4 Boerenzwaluwen, 

Krooneenden, Rietgors, Beflijster. 

22:45 09-04-2020 

Roel Pannekoek 

Ook in het moerasbosje tegenover de milieutuin in Harderwijk nu een luid tetterende Cetti's zanger. 

En vanavond dito bij het toegangshek van plan Roerdomp in het Harderbroek. In het terrein mijn 1e Sprinkhaanzanger en Snor. 

21:30 09-04-2020 

Edwin Beijeman 

Gisteren in de buurt van Oldebroek een steenuil overdag die zich leuk liet bekijken. Gisteravond in polder oosterwolde ook een 

steenuil en een drietal regenwulpen. Bij Abberteiland nu minimaal 3 zingende blauwborsten en minimaal 2 rietzangers (mijn 

eersten dit jaar) hier ook een jagende bruine kiekendief. 



 
Vandaag bij de Wezepsche heide veel fitissen, 2 boomleeuweriken, mijn eerste boompieper, een zingende roodborsttapuit en 

een kuifmees die zich goed liet fotograferen. 

19:25 09-04-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag weer de eerste Oeverzwaluwen gezien. In de wand bij Crescentpark (Harderwijk). Een groep van ca. 40. 

18:40 09-04-2020 

Evert Meijer 

Gistermiddag bij Nuldernauw Delta Schuitenbeek een leuk aantal net gearriveerde zomergasten bij elkaar: Visdief, Rietzanger, 

Blauwborst, Zomertaling (waarvan een man regelmatig riep!) en Fitis. 

Vanmiddag op Beekhuizerzand 2 Tapuiten, 7 Gekraagde Roodstaarten en minimaal 8 Beflijsters. Eerst paar losse exemplaren en 

vervolgens een groep van minimaal 6 bij elkaar, waarvan sommigen zich erg mooi lieten zien. Ik vind dat geweldige mooie vogels. 

 
15:04 09-04-2020 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag langs het randmeer richting Putterpolder. Op het Wolderwijd zat een groep van ongeveer 50 krooneenden. In 

de Putterpolder zaten in plasdras gedeelte langs de zeedijk tureluurs, grutto's, kemphanen in groepen bij elkaar. In het riet 

langs het randmeer zag ik mijn eerste blauwborst en rietzanger van dit jaar. 

09:15 09-04-2020 

Jaap Schröder 

Woensdagavond rondom monding Hierdensche Beek: 22 goudplevieren, boomvalk, roodbosttapuit, en mijn eerste 2 

boerenzwaluwen (Duitse bruggetje). 

21:17 08-04-2020 

Wolbert Hermus 

Afgelopen dinsdag m'n tweede BMP-ronde op het Hulshorsterzand gedaan. Dit was goed voor 17 territoria Boomleeuwerik en 11 

Roodborsttapuit. Verder ook nog een baltsende paartje Kleine plevier, meerdere roepende en zingende Boompiepers en m'n 

eerste Gekraagde roodstaart (m'n vroegste ooit). Ook kwam er nog een groepje van 9 Beflijsters aangevlogen en waren kort ter 

plaatse in het gebied. 

Vanochtend vanaf de Korte waarden m'n eerste Rietzanger, Zwarte stern en Huiszwaluw. Hier ook een zingende Cetti's zanger. 

Daarna bij het Rietland 2 overvliegende Zeearenden, waarvan eentje kort mot had met een Visarend. Bij de Abbert meerdere 

zingende Rietzangers en Blauwborsten, net voor Noordeinde 2 overvliegende Zwartkopmeeuwen en een paartje Bruine 

kiekendieven. 

Vanaf de Groote woldweg zag ik een drietal Zomertalingen. Bij het Reevediep o.a. 4 Bontbekplevieren en een zingende 

Roerdomp. 



19:56 08-04-2020 

Johan Hettema 

Vanmiddag Spijkerwegje Nunspeet een vrouw bruine kiekendief over de rietvelden zwevend. Daarvoor heb ik een roofvogel 

gezien, ook een kiekendief, grijs met een zwarte streep over armpennen. Het zal toch geen grauwe geweest zijn?? De vogel 

vloog aan begin van Spijkerwegje 

over grasland. 

19:19 08-04-2020 

E&J Nijendijk 

Monding Hierdense beek: Gele kwikstaarten{ca. 20), Graspiepers, Kneuen, Roodborst tapuiten, Boerenzwaluwen(2), Tapuiten, 

Kroon-, Kuif-, Tafeleenden, Canadese-, Brand-, Grauwe ganzen. 

19:03 08-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een fietstochtje van 40 km, langs het Drontermeer en rondom het Reevediep. Op eiland Eekt zat een Visarend in een 

boom en bij Abberteiland tenminste 4 zingende Rietzangers (ineens zijn ze er!). Boven Noordeinde een 2e kj Zeearend en bij de 

Gelderse Sluis een IJsvogel. In het Reevediep veel Grutto's en Wulpen, Kluten, een Bontbekplevier, Zomertaling en enkele 

Lepelaars. Bij de wijk Onderdijks de eerste 2 Huiszwaluwen. 

Bij de monding van het Reevediep t.h.v. eiland Reeve de eerste zingende Snor, ook hier 3 Rietzangers, man Zomertaling, een 

Kleine zwaan (met lamme vleugel..), 3 Dodaars en een hoempende Roerdomp. Over de Zomerdijk een roepende Raaf. 

13:11 08-04-2020 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen een rondje Beekhuizerzand en Vitensbos: 1 Kleine bonte specht, rond de oude vuilnisbelt minstens 5 Zwartkoppen, 4 

Beflijsters, 2 vr. Tapuit en op meerdere plekken Roodborsttapuiten waarvan één man met opvallend witte vleugelboeg. 

19:09 07-04-2020 

E&J Nijendijk 

Reevediep: Grutto's, Kieviten, Kemphanen, Tureluurs, Scholeksters, Kluten, Bontbekplevieren, Canadees-, Grauwe gans, 

Smienten, Wintertalingen, Pijlstaarten, Krak-, Berg-, Slob-, Kuif-, Tafeleend. 

19:44 06-04-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag een rondje bos(rand) met de fiets. Op landgoed Zwaluwenburg 4 soorten spechten (excl. kleine), waarbij alleen de 

Groene zich even liet zien. 

Op De Haere zingende Roodborsttapuit en meerdere jubelende Boomleeuweriken. Daar al een voorzichtig zingende Fitis, maar 

het ex. langs de Oude Zeeweg (Vel.meer) zong uitbundiger. Rond Elburg enkele kleine groepjes (5-6 ex.) langs kwetterende 

'boertjes'. 

18:39 06-04-2020 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen in het Harderbroek een vr. Bruine kiek, een vr. Blauwe kiek en op 4 verschillende plekken een Cetti's zanger. Óf het 

er werkelijk 4 zijn zal de komende weken wel blijken. 

16:12 06-04-2020 

Jan Njendijk 

Ermelose heide bij schaapskooi: Mijn eerste boerenzwaluw, Veldleeuwerik,1e Fitis. 

12:09 06-04-2020 

Edwin Beijeman 

Gisteren een rode wouw over tuin heen vliegend in Oldebroek. Vanmorgen vloog er hier een Europese Kanarie over richting oost. 

 
11:28 06-04-2020 

Geert Jan Prins 

Afgelopen vrijdagavond Polder Oosterwolde in. Langs Kleine Woldweg een zeearend die opvloog vanuit het 

natuurbeschermingsgebied, waterpieper, twee mannetjes tapuit en mannetje zomertaling. Langs de Groote Woldweg een 

vrouwtje blauwe kiekendief, een vrouwtje bruine koekendief, een misthoornende roerdomp en her en der gelukkig nog 

watersnippen en grutto's. 

20:56 05-04-2020 



Michiel de Vries 

Vanmiddag rondje bedrijventerrein Lorentz langs het randmeer. Bij de Pasteurhaven mijn eerste twee boerenzwaluwen van dit 

jaar overvliegend. Bij de Lorentzhaven vier geoorde futen waarvan drie in zomerkleed. Kon ze goed zien want ze zaten op geen 

tien meter van waterkant. Erg leuk. Verder nog twee kneutjes. Later nog twee boerenzwaluwen overvliegend. 

19:50 05-04-2020 

Dik Bos 

Vanmiddag bij het trektelpunt aan het Drontermeer mijn eerste Rietzanger van dit jaar. En op meerdere plekken zwartkoppen. 

Aan de Kleine Woldweg een Waterpieper. 

15:47 05-04-2020 

A &A Hagenbeek 

Vandaag de eerste twee zwartkoppen van dit jaar gezien en duidelijk gehoord in de wijk Stadsweiden in Harderwijk 

14:20 05-04-2020 

Jan Janssen 

Vanochtend veel vogelaars actief langs de Zeedijk (Arkemheen), vooral op zoek naar de Blauwborst, die zich uiteindelijk 

prachtig liet zien. Daarnaast ook nog een paartje kneu. 

13:35 05-04-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend getrekteld bij de Korte waarden. Bij aankomst om 7:10 was er al een Visarend aan het jagen. Deze bleef een tijdje 

rondhangen, maar verdween uiteindelijk in noordelijke richting. 

In de 3 uurtjes dat ik er stond telde ik 190 Kneutjes en 333 Graspiepers. Verder ook nog o.a. 10 Boerenzwaluwen, 1 Gele 

kwikstaart en 3 Regenwulpen. 

20:50 04-04-2020 

Edwin Beijeman 

Vanmiddag bij het Reevediep opnieuw tussen tientallen kokmeeuwen een paartje zwartkopmeeuwen. Ondanks dat het waterpeil 

gestegen is hier ook nog 2 kleine plevieren, veel grutto's, kemphanen, kluten en wintertalingen. Ook een watersnip, een drietal 

brandganzen en een laag overvliegende zeearend. Bij de kleine woldweg nog een waterpieper in zomerkleed en een foeragerende 

lepelaar. Bij Abbertreiland een zingende blauwborst, de eerste voor mij dit jaar. 

18:19 04-04-2020 

Michiel de Vries 

Vanmiddag mijn eerste fitis gehoord en gezien bij kasteel Horloo in buitengebied van Ermelo. 

17:34 04-04-2020 

J. Vreekamp 

Nest Zwarte super te bewonderen op Landgoed Tongeren. 

15:09 04-04-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag spechten rondje Zwaluwenburg. GBS, MBS en Zwarte gezien (en op foto). Groene wel diverse keren gehoord. KBS niet 

gezien of gehoord; blijft lastig deze. 

17:01 02-04-2020 

E&J Nijendijk 

Zeedijk/Putterpolder: Brand-, Canadees-, Grauwe ganzen waarvan één koppel met 5 jongen, Berg-, Krak-, Slob-, Kuifeenden, 

Wintertalingen, Smienten, Kieviten, Grutto's, Tureluurs, 2 Kluten, Buizerds, Torenvalk, 1 juv. Zeearend, later op de terugweg 2 

ad. Zeearenden. Arkemheen/Nekkeveld: Kemphanen, Kleine plevieren, Bonte strandloper, Smienten en als toetje en Wezel die 

de weg over stak met prooi in de bek en er zwemmend vandoor ging. 

16:40 02-04-2020 

Kees Bette 

Middelste bonte specht landgoed zwaluwenburg. 

14:04 02-04-2020 

Michiel de Vries 

Dinsdagmiddag een middelste bonte specht gezien in de buurt van de werkschuur van het Gelders Landschap op Landgoed 

Staverden. 

17:27 01-04-2020 

Wim van den Bergh 

Vanmiddag slechts 3 Brilduikers op het Heerderstrand. Tien jaar geleden kon je hier rond deze tijd wel 25 Brilduikers hier zien 

maar is hier sterk afgenomen. Aantal Kuifeenden neemt hier wel toe. De oeverbegroeiing hebben ze weer weggehaald en dat is 

niet gunstig voor broedplekken voor Dodaarzen ;slecht 1 ex gezien midden op de plas. Verder Ransuil territorium bij de 

schaapskooi in de rij Corsicaanse dennen. Bij de Renderklippen zit al jaren een nest van een Raaf langs een fietspad en vroeger 

vloog de broedende Raaf elke keer weg na passeren van een fietser maar nu blijft zij wel zitten. Verder in de Dellen op twee 

plekken indicaties van boommarters maar laatse week geen verse keutels meer gevonden hier. Gisteravond Blauwe kiekendief 

man bij de Mandenmakershut en een overvliegende Lepelaar en een Waterral hier en ook een paartje Bruine kiekendieven hier. 

16:01 01-04-2020 

Evert Meijer 

Gistermiddag tijdens een rondje fietsen een overvliegende Rode Wouw. Prachtig in het zonlicht tegen een strakblauwe lucht! 

Vanmiddag in de Putterpolder (bij Oldenaller) in een grote groep (Kok)meeuwen 8 Zwartkopmeeuwen. Leken mij 4 paartjes, 

aangezien ze allemaal twee aan twee waren. Verder hier een jagende Slechtvalk die enige beweging in de aanwezige vogels 



bracht. 

 
09:26 01-04-2020 

Edwin Beijeman 

Gistermiddag bij de brug van Elburg ook eindelijk mijn eerste Boerenzwaluwen. Boven het veluwemeer vlogen een aantal 

Dwergmeeuwen en in een grote groep vliegende Kokmeeuwen vonden we per toeval een Zwartkopmeeuw. Verder nog een aantal 

meeuwensoorten gezien in deze omgeving. 

20:20 31-03-2020 

Benno van den Hoek 

Aan het einde van de middag mijn eerste 3 Boerenzwaluwen boven het Abberteiland, Drontermeer. Daar ook een zingende 

Blauwborst en een baltsend paartje Roodborsttapuit. 

Bij het Reevediep 3 Zwartkopmeeuwen, een 20 Kluten, veel Grutto's, enkele Kemphanen, een Kleine plevier en een kort 

roepende Roerdomp. Langs de Kleine Woldweg 4 Lepelaars, enkele Watersnippen en een handjevol Grutto's. Nog niet de 

aantallen van voorgaande jaren daar. Nu blijven de meeste waarschijnlijk in het Reevediep. 

18:28 31-03-2020 

Jan Nijendijk 

Vandaag Arkemheen geweest bij Nekkeveld: Veel vogels zijn al vertrokken maar het was interessant genoeg: Tureluurs, 

Kieviten, Grutto's, Smienten, Wintertalingen, Bergeenden, Lepelaar, Kleine plevier, Brand-, Grauwe-, Canadeesganzen en 

Scholeksters. 

21:24 28-03-2020 

Evert Meijer 

Vanmiddag in polder Oosterwolde een Roerdomp. Prachtig kunnen zien! Daarna bij het Reevediep geweest. Hier had ik drie 

Zomertalingen. Op de terugweg even gestopt bij Elburg. Op het Veluwemeer een groep Oeverzwaluwen en twee Dwergmeeuwen. 

 



10:50 28-03-2020 

Michiel de Vries 

Gisterenmiddag op het schapenweitje bij de Elspeetse heide een tapuit mannetje. 

20:45 27-03-2020 

Henk Puttenstein 

Vandaag de eerste boerenzwaluw . 

15:51 27-03-2020 

Kees Kraaijeveld 

Vandaag rondje gemaakt langs beekje bij Natuurtuin (Waterkeringpad). Mijn eerste Zwartkop man en Cetti dit jaar. Allebei luid 

zingend/roepend en druk bezig. En vol met Tjiftjaf's. 

13:03 27-03-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend bij de Korte Waarden m'n eerste Boerenzwaluw van dit jaar. 

20:53 26-03-2020 

Jan Nijendijk 

Arkemheen; Grutto's, Kieviten, Tureluurs, Bonte strandlopers, Kleine plevieren, Smienten, Wintertalingen, Graspiepers. 

18:44 26-03-2020 

Edwin Beijeman 

Vandaag met Jasper maar weer eens een keer naar het Reevediep geweest. Onderweg hadden we in polder Oosterwolde een 

roerdomp, een paar wintertalingen en een aantal grutto's. Toen we bii het Reevediep aankwamen zat daar een flinke groep kok- 

en vooral stormmeeuwen. Hier vonden we twee paartjes zwartkopmeeuwen. Verder zaten er op de droge stukjes 6 kleine 

plevieren, 3 bontbekplevieren en 2 kemphanen. Ook zaten er veel grutto's, tureluurs, wintertalingen en smienten. Aan de 

westkant van de brug zat een groepje kluten. Verderop zagen we een jagende zeearend die ook een keer naar beneden dook. Bij 

de Gelderse sluis zat een groepje ringmusjes die zich goed lieten bekijken. Hierna zijn we nog langs de dijk vanaf Noordeinde 

gefietst op zoek naar blauwborst, deze bleek helaas nog niet aanwezig. 

21:09 25-03-2020 

Roel Pannekoek 

Binnen de mogelijkheden van een frisse neus halen: vanmorgen 4 Middelste bonte spechten op Oud-Groevenbeek. Locatie het 

hoge eikenbos met slingerpaadje aan de Ermelose zijde van het bos. 

15:03 22-03-2020 

Jaap Schröder 

Houtsnip bij Meerveld, Uddel. 

17:34 21-03-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag een kort rondje na m'n werk in de Polder Oosterwolde gedaan. Bij het Rietland een zingende Cetti's zanger en een 

paar roepende Baardmannetjes. Bij de Grote Woldweg vloog een Smelleken laag voorbij en liet de plaatselijke steltlopers flink 

schrikken daardoor. Bij de plasdras aan de Kleine Woldweg een paartje zomertaling en 6 Lepelaars. 

Vanochtend in Nunspeet een zingende Zwartkop. 

17:33 21-03-2020 

Benno van den Hoek 

Vanmiddag mijn eerste Oeverzwaluwen (4 ex.) van dit jaar boven het Greppelveld nabij de Elburgerbrug. Door de straffe wind 

bleven ze even ter plaatse boven de dijk hangen. Daar ook 2 paartjes Zomertaling, een roepende Dodaars en een baltsend 

paartje Pontische meeuw. Langs de Kamperdijk nog een paartje Zomertaling in een sloot. 

Langs de Vossemeerdijk tenminste 15 Grutto's en 10 Kluten. In de polder Oosterwolde, t.h.v. de eendenkooi, een man Bruine 

kiekendief en een jagende Slechtvalk. 

17:28 21-03-2020 

Evert Meijer 

Van de week in polder Arkenheem (Oost) mijn eerste Kleine Plevier. Verder in Arkenheem West de Bosruiter en 

een Zilverplevier. 

Vanmiddag mijn eerste Boerenzwaluw, in buitengebied Putten. 

13:27 21-03-2020 

Chris Spijkerboer 

Vanochtend alle 5 spechtensoorten op landgoed Zwaluwenburg (en Oosterse bos). Eerst de grote bonte, toen kleine, daarna 

groene, zwarte en als laatste toch nog de middelste. Van de laatste mooie foto’s kunnen maken. 

Prachtige ochtend! 

18:06 19-03-2020 

Jan Nijendijk 

Arkemheen: mijn 1e [4] Lepelaars dit v.j., Bonte strandlopers en Krombekstrandloper, Groenpootruiter, Kemphanen. 

Brandganzen waren vertrokken en ook veel Smienten. Wintertalingen waren nog aanwezig. 

22:36 18-03-2020 

Michiel de Vries 

Vandaag gewandeld op de Elspeetse Heide bij de Liesberg. Mijn eerste tjif tjaf gehoord. Verder zingende veldleeuwerik, 

boomleeuwerik, graspiepers en geelgorzen. Ook waren er roodborsttapuiten op verschillende plekken actief. Ook zat er nog een 

klapekster die zich mooi liet zien. Een roepende havik in het bos en mauwende buizerds boven de hei. Ter hoogte van de 

schapenwei werden we een tijd lang bekeken door een vos. 

17:28 18-03-2020 

Jan 

Langs de Hierdense beek naar de monding gelopen: Buizerd, Torenvalk, Roodborst, Winterkoninkje, Kool- en Pimpelmees, Merel, 

Zanglijster, Grauwe ganzen, Tjiftjaf, Roodborst tapuit, Graspiepers, Veldleeuwerik, Rietgors. 

17:06 18-03-2020 

Kees Bette 



Zwaluwenburg, 4 groene spechten gehoord, waarvan 3 waargenomen en 2 gefotografeerd, ook de zwarte specht gehoord, gezien 

en op de foto gezet. 

19:24 17-03-2020 

Benno van den Hoek 

Gistermiddag bij het Rietveld Elburg mijn eerste zingende Tjiftjaf. Bij het reservaat langs de Kleine Woldweg meerdere 

Grutto's (in drukke voorjaarsstemming) en 4 Zomertalingen (3 man + 1 vrouw). 

21:21 16-03-2020 

Gert van Veldhuizen 

Vanmorgen op landgoed Oud Groevenbeek 1 Middelste bonte specht, 1 Kleine bonte specht (wijfje) en 1 Groene specht gezien en 

gehoord. Daarnaast zeker 5 Grote bonte spechten 

21:17 16-03-2020 

Evert Meijer 

Vanmorgen in polder Arkenheem een Kanoet tussen de Grutto's, Kemphanen en Bonte Strandlopers. Zit hier sinds zaterdag. 

Vanmiddag op de melding van de Kortsnavelboomkruiper van Wolbert af geweest. Na een uur zoeken vond ik een 

Kortsnavelboomkruiper een paar honderd meter van de plek van Wolbert af. Deze riep af en toe en liet zich goed bekijken, 

maar zong niet. Een kwartier later trof ik op de plek van Wolbert twee Kortsnavelboomkruipers bij elkaar aan, die zich heel 

fraai lieten zien en horen! Een plaatje voor de sfeer: 

 
16:46 16-03-2020 

Wolbert Hermus 

Vandaag nagenoeg de hele ochtend doorgebracht in het bosreservaat de Dassenberg. Hier was de gehele ochtend veel 

zangactiviteit van allerlei bosvogels. In totaal 4 Groene spechten, 5 Middelste bonte spechten en 3 Kleine bonte spechten 

waargenomen. Verder ook nog zeker 15 Glanskoppen en tientallen Grote bonte spechten. Bij de Asselsche heide meerdere 

zingende Veld- & Boomleeuweriken, Roodborsttapuit en Geelgorzen. In de verte zag ik nog zo'n 60 Edelherten en 2 Reeën Op de 

terugweg naar de auto trof ik een zingende Kortsnavelboomkruiper. 

Bij de Elspeetsche heide bij een vennetje meerdere zingende Heikikkers, Roodborsttapuit en een Vos. 

Vanmiddag zag ik vanuit m'n woonkamer m'n eerste Zwarte roodstaart van dit jaar. 

19:55 15-03-2020 

Michiel de Vries 

Vanmiddag in het Leuvenumsche bos een roepende middelste bonte specht. Dit was vlakbij de waterval aan de Poolseweg. 

17:48 14-03-2020 

E&J Nijendijk 

Rondje Zeedijk Putterpolder echt voorjaar: Kuif-, Krak-, Berg-, Tafel-, Wilde eenden, Pijlstaarten, Wintertalingen, Grote 

zaagbek, Nonnetje, Brand-, Grauwe-, Kol-, Canadese ganzen, Scholeksters, Grutto's, Tureluurs, Torenvalk, Buizerd. 

16:44 14-03-2020 

Evert Meijer 



De laatste maand leuke soorten in de regio gezien, met als hoofdprijs vanmiddag een zingende man Europese Kanarie in eigen 

tuin (Ermelo, buitengebied)! Ik stap de deur uit en het eerste wat ik hoor en zie is een zingende Europese Kanarie. Vloog eerst 

weg, maar kwartier later in een boom ernaast. Daarna weer weggevlogen en kwijt geraakt. Maar mogelijk hangt die rond in de 

buurt. Ik zal de komende dagen opletten. 

 

Op 26-02 had ik in het Harderbroek een Witkopstaartmees. In het Horsterwold 2 Bokjes. 

Op 28-02 op enkele honderd meters vanuit ons huis zowel een Middelste Bonte Specht als twee Kleine Bonte Spechten. Leuk om 

die zo dicht bij huis te hebben. 

Op 03-03 een Cetti's zanger bij Nekkeveld (Laakse Duiker). Zong fanatiek. 

Op 04-03 naar de IJseend geweest bij het Ketelmeer. Zij liet zich prachtig zien. Daarna naar de Oostvaardersplassen. Vanaf 

de Grote Praambult de Kraanvogel gezien en een Zeearend. Bij Zeewolde (Pluuthaven) meer dan 10 Geoorde Futen. 

 

 
 

Deze week bij Nijkerk de Ijsduiker paar keer prachtig gezien. Op 11-03 opnieuw de Cetti's zanger gehoord en in Arkenheem 

twee Zwartkopmeeuwen ontdekt tussen heel veel Kokmeeuwen. 

Vanmorgen opnieuw rondje gemaakt. Eerst prachtig een Waterpieper gezien in de Arkenheem. Bij Delta Schuitenbeek een 

Pontische Meeuw. Daarna naar Horsterwold gefietst. Hier een Matkop prachtig gezien en gehoord. Vervolgens keek ik snel over 

een plas en had ik tot mijn verrassing een Kleine Rietgans in beeld. 

10:23 13-03-2020 

Kees Kraaijeveld 

Gisteren in Arkemheen twee Zwartkopmeeuwen. Zitten er al een paar dagen op zelfde plekje. Ook op zoek naar IJsduiker, niet 

gevonden, wel veel wind..:) 

16:09 12-03-2020 

Jan Nijendijk 

Onder de elzen langs het Zeepad: 30 Putters en een zingende Tjiftjaf. 

11:56 12-03-2020 

Gert van Veldhuizen 

De ochtend begon vandaag goed. Toen ik tijdens het ontbijt naar buiten keek zag ik in een struikje naast de vijver in mijn tuin 

een IJsvogel. Hij liet zich minutenlang prachtig bekijken. Later in de ochtend heb ik een rondje over landgoed Oud 

Groevenbeek gemaakt en daar riepen 2 Middelste bonte spechten. 

11:21 12-03-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermiddag aan het eind van de Kleine Mheenweg bij Hierden een zestal Zwartkopmeeuwen in een grote groep Kokmeeuwen. 

Bij de Polder Arkemheen een Geelpootmeeuw, jagende Velduilen in het Nijkerkernauw een IJsduiker. 

19:35 11-03-2020 

Wim Smit 

Vanmiddag naar het nest van de zeearend bij Bremerberg geweest. Twee ex aanwezig. Een vogel was een ad, de tweede zat 

verscholen op het nest. Veel roepen en om het nest vliegen. Mooi! 

Op 28-03 ook al 2 adulte ex gezien bij het wisselen van wacht. 

11:04 11-03-2020 

Jan Nijendijk 

Vogeleiland Stadsweiden: IJsvogel, Boomklevers, Grote zilverreiger in top van wilgenboom, Winterkoninkje, Tjiftjaf. 

18:45 08-03-2020 

Jaap Schröder 

Zaterdag 7 maart: grote bonte, middelste bonte en zwarte specht gehoord en gezien rondom ruïne Beekhuizen, Leuvenumse 

Bos. Boomleeuwerik en Grote Lijster langs Cyriasische Veld. 

17:44 08-03-2020 

Johan Hettema 

Gisteren nieuwe 'tuinsoort' een grote zilverreiger bij de vijver, centrum Nunspeet ( 7-3-2020) 

Nagekomen: bij Polsmaten 4-3-2020: een rietgans tussen grote groep met brandganzen, gr ganzen, kolganzen en nijlganzen. 

13:30 08-03-2020 

Michiel de Vries 

Ik heb vanochtend het zwartkop vrouwtje in de tuin gezien. Mijn vrouw zag haar vrijdag al maar ik nu ook. 



11:11 08-03-2020 

Kees Kraaijeveld 

Gisteren met Peter Keune rondje Landgoed Zwaluwenburg e.o.. Op zoek naar MiBo. Niet kunnen vinden/horen. Wel o.a. Groene 

Specht, volop Grote Bonte, Grote Lijster, Kuifmees, Vuurgoudhaan en als verrassing een Zwarte Mees. 

22:29 05-03-2020 

Wouter van Heusden 

Vanochtend op weg naar het station Harderwijk hoorde ik mijn eerste Tjiftjaf. Vanuit de trein tussen Putten en Nijkerk drie 

Lepelaars gezien. 

12:53 05-03-2020 

Michiel de Vries 

Vanochtend zag mijn vrouw een vrouwtje zwartkop in de tuin. Deze winter heb ik al een aantal keren een mannetje zwartkop 

gezien in de tuin. De laatste keer was half december. Waarschijnlijk een overwinteraar. 

18:21 04-03-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen maar liefst 7 Middelste bonte spechten bij Landgoed Tongeren. Dit was tijdens een kort rondje van 20 minuten, 

dus de exacte aantallen zullen hoger liggen vermoed ik. Van andere spechtensoorten was er maar weinig activiteit. 

17:28 04-03-2020 

Jan Nijendijk 

Rondje Oldenalller: Blauwe reigers op nesten, 1 ei lag op de grond, Raven bij de nesten, Zwarte kraaien, 2 Buizerds, Kleine bonte 

specht, Groene specht, Boomklevers(baltsend), Koolmezen, Pimpelmezen, Wilde eenden en Aalscholvers. De narcissen bloeiden 

volop! 

19:29 01-03-2020 

Kees Kraaijveld 

Vandaag rondje Arkemheen. Daar zat een heel groot nest Brandganzen. Toch maar even checken op Roodhalsgans. En ja hoor!!! 

Na enkele minuten vonden we (met Peter Keune) er één. Leuke beestje. 

14:14 01-03-2020 

Roel Pannekoek 

Vanmorgen waarschijnlijk agv de sterke wind rond de 70 Futen binnengaats in de passantenhaven van Harderwijk. 

17:49 28-02-2020 

Michiel de Vries 

Vanmiddag mijn eerste boomleeuwerik van dit jaar op het Beekhuizerzand. Verder rustig daar alleen wat graspiepers en 3 

buizerds overvliegend. 

13:10 25-02-2020 

Wouter van Heusden 

Bij Rietgorsstrand in Harderwijk een Flamingo. 

14:43 22-02-2020 

Jan Nijendijk 

Oldenaller: Kleine bonte specht, Groene specht, Blauwe reiger bij nest in de boom, Baltsende Boomklever. 

16:23 21-02-2020 

E&J Nijendijk 

Rondje Putterpolder en Arkemheen: Canadese-, Kol-, Grauwe-, Brandganzen(veel), Kieviten(veel), Goudplevieren, Kemphanen, 

Smienten, Kuifeenden, Bergeenden, Slobeend, Wilde eenden, Grote zaagbek, Futen, Meerkoeten, Aalscholvers, Blauwe reigers, 

Spreeuwen, Witte kwikstaart, Buizerds, Torenvalken. 

17:34 17-02-2020 

Wolbert Hermus 

Vanochtend 2 Middelste bonte spechten op Landgoed Zwaluwenburg, in het laantje wat loopt tussen de parkeerplaats bij de A. 

Vogeltuinen en het parkachtige stukje. 

14:29 16-02-2020 

JHT Hettema 

Gisteren 2 ijsvogels bij Polsmaten vogelhut en vandaag grote groep putters bij Spijkerwegje Nunspeet 

16:09 15-02-2020 

bela Verhoef 

Van morgen Fokko Kortlanglaan bij schoolte een 15 tal putters en wat sijsjes 

op de weg onder een Elzenboom zaadjes pikken 

19:34 14-02-2020 

bela Verhoef 

Van middag 2 putters aan het zuiderzeepad 

17:33 14-02-2020 

Wolbert Hermus 

Vandaag een mooie fietsronde door Polder Arkemheen gedaan. Dit leverde een leuk aantal vroege voorjaarssoorten op. Bij Delta 

Schuitenbeek een viertal Kluten, 2 Scholeksters en verderop 3 Lepelaars. In het westelijke gedeelte van de Arkemheen 

meerdere baltsende Brilduikers en een IJsvogel. Bij het Nekkeveld was het fantastisch met (tien)duizenden Kieviten en 

Smienten. Hiertussen ongeveer 80 Grutto's, 130 Kemphanen en 50 Bonte strandlopers. Op een mesthoop zat kortstondig een 

mannetje Rouwkwikstaart. 

19:21 11-02-2020 

M. Snijders 

Wel wat laat, maar toch nog: 

Op 31 januari om 11:00 uur een klapekster op de zuidkant van het Hulshorsterzand. 

09:02 09-02-2020 

Wolbert Hermus 

Gistermorgen bij het Reevediep een tweetal Fraters. 



14:54 08-02-2020 

E&J Nijendijk 

Ermelose heide achter de snackwagen De Houtsnip: 1 Klapekster. 

20:23 07-02-2020 

Gerard van Dijk 

Vandaag 7/2/2020 om 8:30 uur weer bij de slaapplaats in Delta Schuitenbeek West. De wulpen zaten op de achterste bank, 

maar nu was er geen tijd om te tellen want ze vertrokken al gauw westwaarts. Om ca 8:50 uur trof ik ze weer aan op een 

graslandperceel tussen boerderij De Ark en het Nijkerker stoomgemaal. Ze zaten dicht op elkaar en weer rustend: 450 wulpen. 

geteld. Kort daarna vlogen ze in korte tijd weg (door roofvogel?) 

In Delta Schuitenbeek-West zaten ook ruwweg 400 kieviten en een kleinere groep (100?) -vermoedelijk-kemphanen. Waar 

Delta S-West zich versmalt stonden 20 grote zilverreigers bijeen. De vorige winter ook veel gzr daar, mogelijk is uitslagwater 

daar visrijk. 

Op het Nijkerkernauw ter hoogte van het stoomgemaal zat een fraai groepje nonnetjes: 9 man, 3 vr. 

Terugkijkend vanaf Nieuw Hulckestein: een grote groep watervogels westelijker op Nijkerkernauw. Meestal is de smient hier 

overdag de talrijkste soort. 

12:36 07-02-2020 

Dik Bos 

Eergisteren 10 minuten op de Keine Woldweg naar boven staan turen. Groep van 17 buizerds cirkelend naar het noorden, 

slechtvalk en smelleken. 

19:00 06-02-2020 

Gerard van Dijk 

Vandaag 17:30-18:15 uur (zon onder ca 17:37) slaapplaatstelling wulp in Delta Schuitenbeek-west. Hier liggen drie ondieptes die 

bij winterpeil deels droogvallen en anders toch vaak nog geschikte ondieptes zijn voor steltlopers. Van de drie lagen er twee 

deels droog. 

Om 17:30 uur zaten er al honderden wulpen op de achterste bank (nabij de kade) 

Door een kijkerprobleem kon ik niet tellen voor ze wegvlogen. Om ca 18 uur (bijna donker) waren ze weer (jodelend) terug, 

rondvliegend en weer vertrekkend. Om 18:10 waren ze opnieuw terug, weer rondvliegend boven DSW. Ik neem aan dat ze hier 

uiteindelijk zijn geland, net als andere jaren (bij ijs soms verder weg op het ijs). Hoewel ik ditmaal niet kon tellen, zal het 

aantal wulpen naar ruwe schatting tussen 300 en 400 geweest zijn. Het zijn er wel eens een paar honderd meer en soms vind 

je ze tegen het donker ook nog aan slootkanten in het plas-dras-gebied achter het Nijkerker stoomgemaal. Dat neemt niet weg 

dat de wulp afneemt (lezing Sovon 2019). 

Van de grutto streek een groepje van ca 6 neer op genoemde bank. 

17:01 06-02-2020 

Evert Meijer 

Vanmiddag rond 13:00 twee Pestvogels in Harderwijk. Zaten langs de Newtonweg boven in een struik. Mooi kunnen zien en 

horen. Vlogen kort daarna op richting west (richting Vlierburgweg). 

Gisteren bij Oud Groevenbeek weer leuke activiteit van spechten: meer dan 10 grote bonte, 3 middelste bonte en een groene en 

zwarte specht. 

17:37 05-02-2020 

Kees Bette 

Groene spechten en de bonte spechten zijn alweer druk bezig met hun territorium op landgoed Zwaluwenburg, de zwarte en 

mibo nog niet gehoord of gezien. 

09:16 03-02-2020 

Geert Jan Prins 

Zaterdag groep waterpiepers samen met graspiepers bij Bloemkampen. Mannetje en vrouwtje blauwe kiekendief samen bij 

Harderbroek. 

19:01 30-01-2020 

Wim Smit 

Polder Arkemheen. Duizenden Kieviten, Smienten, Spreeuwen. Heel mooi een Smelleken en een Slechtvalk jagend op prooi dat 

rijkelijk aanwezig was. 

10:02 28-01-2020 

bela Verhoef 

Zondag middag aan de Beltweg een Zwarte Specht en twee bonte Spechten 

21:20 24-01-2020 

bela Verhoef 

Een dag of vier een 8 tal koperwieken in de Kranenburglaan. 

op de klimopbessen. 

18:20 21-01-2020 

Emmie&Jan Nijendijk 

14.00u,Zeedijk Putterpolder; Grauwe-, Nijl-, Kol- en Brandganzen(enkele duizenden), Kieviten, Grote zilverreigers, Blauwe 

reigers, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Bergeenden, Wintertalingen(veel), Pijlstaarten, Grote zaagbekken, Krakeenden, 

Tafeleend, Wilde eenden, Kleine zwanen, Knobbelzwanen, Meerkoeten en Futen. 

13:55 19-01-2020 

Jan Janssen 

Vanochtend bij Strand Nulde en het kijkscherm Delta Schuitenbeek: o.a. een paartje brilduikers, twee paar nonnetjes, veel 

grote zaagbekken, grote zilverreiger, wilde zwaan, pijlstaarteenden en honderden, zo niet duizend+ smienten. 

Langs de Beneluxlaan (Harderwijk) diverse koperwieken in de hulststruiken aldaar. 

11:30 14-01-2020 

Geert Jan Prins 

Vanochtend vanuit Kampen binnendoor terug naar Oldebroek. Bij Reevediep grote groep wulpen. Aan Kleine Woldweg in één 

perceel 2 vrouwtjes en 1 mannetje blauwe kiekendief. 



20:45 13-01-2020 

Lubbert Franken 

Zaterdagmiddag 11-01-2020 Hulshorsterzand 1 Klapekster en 2 Raven. 

19:25 11-01-2020 

Geert Jan Prins 

Vanmiddag gewandeld op Tongerense en Gortelse heide. Drie raven, waarvan één dichtbij genoeg om aardig op de foto te krijgen 

(zonder grote lenzen) en een groep van zo'n 20 kruisbekken fouragerend op lariks. 

16:31 07-01-2020 

Gerard van Dijk 

Dinsdag 7/1/2020 Putter polder (PP) van N301 (brug) tot Nulde langs Zeedijk en over Arler steeg. Verspreid door de polder 

grote groepen (van honderden) brandganzen, in totaal naar schatting enkele duizenden. Veel kleinere aantallen kolganzen ook. 

Brede deel PP tussen N301 en Middelbeekweg: verspreid 19 grote zilverreigers + 3 oostelijker=22. Zie ook het bericht van een 

paar weken geleden van 119 g.z.r. op de twee slaapplaatsen samen. 

Blauwe reiger 3 ex. Torenvalk 2 ex. (bermen); buizerd enkele; bruine kiek 1 vr. met witte kopkap. Terwijl smienten in het 

Nijkerkse deel van de SBB-reservaten zeer talrijk zijn, ook overdag, ontbraken ze ook nu (zoals bijna altijd, behalve zeer 

lokaal) in de strook tussen Arler steeg en zeedijk. Mogelijk is 2x de verstoringsafstand (vanaf dijk en weg) groter dan de 

breedte van deze strook. Hoe het 's nachts is, is niet bekend. Verstoring vanaf weg en fietspad mogelijk door hondenuitlaters; 

op de dijk lopen deze ook over de dijkvoet aan de landkant (verstoort meer dan bovenop). Verder kan het natuurlijk zijn dat het 

enorm brede en waterrijke Nijkerkse gebied gewoon de voorkeur heeft. 

09:18 06-01-2020 

Henk Puttenstein 

Gisteren 05 01 Kleine woldweg MAN blauwe kiekendief . zomerdijk een ijsvogel . 

19:48 05-01-2020 

Geert Jan Prins 

Vanuit vogelkijkhut bij rietveld Elburg een mannetje ijsvogel, meerdere baardmannetjes gehoord, paar rietgorzen en een 

vrouwtje blauwe kiekendief. Op het meer o.a. meerdere brilduikers. In polder Oosterwolde nog een vrouwtje blauwe kiekendief 

en daarna ook nog één in polder Oldebroek. 

16:50 05-01-2020 

Jan Nijendijk 

Elschpeetseheide zijde Stakenbergseweg 1 Klapekster. 

09:33 03-01-2020 

Dik Bos 

Er zit een zanglijster volop te roepen/zingen boven in een boom bij mijn huis. Het is nog geen echt zingen maar hij heeft het 

voorjaar al aardig in de kop. 

 


