13:00 03-08-2021
Geert Jan Prins
Gister een Geelpootmeeuw langs de IJssel ter hoogte van De Welle, Zalk. Verder een groep van zo’n 300 spreeuwen, een groep
van zo’n 150 kokmeeuwen en door twee Apache-helikopters van het leger vloog een groep van zo’n 600 Grauwe ganzen. Ook 2
Oeverlopers, 2 Witgatjes, 4 Zwarte Sterns en 5 Grote zilvers.
16:09 27-07-2021
Wolbert Hermus
De afgelopen dagen ben ik langs verschillende plekken gegaan waar ik eerder dit voorjaar paartjes Grauwe klauwier had
gevonden. Bij Saxenheim vond ik een mannetje wat 2 jongen aan het voeren was (zelfs een Grote keizerlibel ging er vrij
gemakkelijk in). Bij de Noorderheide een paartje met 4 jongen. In de buurt van dit paartje zat ook nog een los mannetje. Bij
het Hulshorsterzand een paartje met 2 jongen. Bij de Gortelsche berg en Welna heb ik helaas geen jongen kunnen vinden.
Tijdens deze zoektochten ook nog 3 Wespendieven, meerdere groepen Kruisbekken, een Boomvalk, een Kwartel, een Hazelworm
en 2 Gladde slangen gezien
23:20 22-07-2021
Leo Boon
Ik ben hier op vakantie.
Vanmorgen Veluwemeerkust: Visarend met prooi, baltsende/zingende Kwartel en adulte Zeearend.
Super!!
08:54 21-07-2021
Edwin Beijeman
Gisteravond een Zwarte ibis gezien langs de Kleine Woldweg.
22:09 19-07-2021
Wim van den Bergh
Net Willem van Manen gesproken en hij zei dat er momenteel niet veel wespen zijn. En dat lag wel in de lijn van de
verwachtingen. Of er wel of geen wespen zijn is vaak moeilijk in te schatten maar dit zou je kunnen monitoren met bijvoorbeeld
wespenvallen maar tot nu toe heb ik zelf deze methode nooit toegepast maar zou wel een optie kunnen zijn in de toekomst. In
feite is dit een simpele methode die goed is om een einde te maken aan een groot vraagteken (wel of geen wespen ?) waar je in
mijn geval elk jaar weer mee te maken krijgt.
19:05 16-07-2021
Wim van den Bergh
Vandaag twee paren van de Grauwe klauwier gecontroleerd buiten het Artillerie schietkamp.
Beiden hadden uitgevlogen jongen en in 1 geval betrof het minstens 1 uitgevlogen jong. In het andere geval duidelijk wel jongen
aanwezig maar deze verstopten zich zo goed na alarm van de ouders in de jonge opslag dat ik ze niet kwam te zien. Bij mijn
passage bij het tweede paar alarmeerden beide ouders enige tijd. Vervolgens toen ik al weer een eind verder liep begonnen ze
nog harder te alarmeren voor een wat bleek een ter plaatse zijnde rondlopende vos. Verder aardig groepje kruisbekken gehoord
en een overvliegende witgat alsmede een groepje raven gezien.
17:19 12-07-2021
Benno van den Hoek
Vrijdagavond een adulte Kwak gezien nabij de Roggebotsluis bij Kampen.
15:39 12-07-2021
Betty van Bruggen
Zaterdagavond hoorde ik de kwartel bij het achterwege in Elburg
22:14 05-07-2021
Michiel de Vries
Gisteravond een overvliegende boomvalk boven onze tuin in Stadsweiden Harderwijk.
14:46 04-07-2021
Wolbert Hermus
Vanochtend bij Landgoed Welna een tweetal Grauwe klauwieren (man en vrouw/juveniel). Vanmiddag een Grote
weerschijnvlinder gezien in Roggebotstaete.
10:23 04-07-2021
roel pannekoek
Vanmorgen een paartje Kleine plevier op het opdrogende slib van de ijsbaan in Harderwijk. De komende dagen even in de gaten
houden op een mogelijk broedsel.
22:01 02-07-2021
bela verhoef
Van morgen 2 putters in de Buurttuin De Veldkamp Harderwijk
19:58 30-06-2021
Michiel de Vries
Afgelopen maandag 2 overvliegend zwartkopmeeuwen bij mijn thuis in de wijk Stadsweiden Harderwijk.
12:31 27-06-2021
Michiel de Vries
Gisteravond tijdens een wandeling met mijn vrouw in de buurt van de Poolseweg een zwarte ooievaar gezien. Deze stond langs de
Leuvenumsche Beek en liet zich goed zien voordat hij/zij wegvloog. Erg leuke waarneming.
16:48 21-06-2021
Wim van den Bergh
Even wat over de Grauwe klauwieren dit jaar en vorig jaar; Er is een significante toename van deze soort buiten het
hoofdgebied Artillerie schietkamp. Sovon inventariseeerde dit jaar de Oldebroekse heide en ze hebben hier ook een flink
aantal paren gevonden. De Doornspijkse heide is dit jaar niet geinventariseerd door Sovon maar wellicht zal dit volgend jaar wel
gebeuren want dit is wel nog steeds de top plek voor deze soort. Waarschijnlijk heeft dit te maken met zoals ik het noem: het
ASK effect. Mogelijk nu een soort van verzadigings effect in de kerngebieden. Vorig jaar zat deze soort ook op Welna en het

Mouwenveld (dit jaar nog geen gegevens uit deze gebieden) zelf heb ik er ook dit jaar 1 gevonden in de gemeente Heerde buiten
het Artillerie schietkamp.
17:45 17-06-2021
Jan Nijendijk
Mheenlanden: Kieviten, Graspiepers, Boomvalk,Roodborst tapuit met jongen. Nu hebben de natuurdementen te vroeg gemaaid.
Ontredderde Graspiepers met alarm kreten en geen zingende Veldleeuwerik meer. Het zijn toch Rode Lijst soorten.
18:31 12-06-2021
Wolbert Hermus
Afgelopen donderdag in alle vroegte richting de Kroondomeinen vertrokken om daar een gehele dag door te brengen. Om 03:30
begon het al erg goed met een mooi concert van plusminus 6 Nachtzwaluwen, Veldleeuweriken, Roodborsttapuiten, Bosuil en
Koekoek bij de Gortelsche berg. Het viel me op dat de zangactiviteit van de Nachtzwaluwen intenser was dan wat ik gewend ben
in de avond. Nadat ik hier een lange tijd van had genoten ben ik verder gegaan richting het zuiden. Uiteindelijk geëindigd bij de
Asselsche heide en na een wandeling door de Paleistuin met een Prins Pieter van Vollenhove in een golfkarretje weer naar het
noorden gegaan. Leuke soorten tijdens de fiets- en wandeltocht waren o.a. 6 Middelste bonte spechten, Kwartel (en dat zonder
blaasproblemen ;)), Wespendief, paartje Grauwe klauwieren, Kruisbekken en een roepende Havik. Ook heb ik genoeg niet-vogels
gezien. Uiteraard veel wild; tientallen Edelherten en Wilde zwijnen, maar een tweetal Dassen, Vos en enkele Damherten. Verder
ook nog een jonge Gladde slang & Ringslang, meerdere pas uitgeslopen Plasrombouten en een zeer zeldzame
Beukenknotssprietbladwesp. Al met al dus een topdag!
Ochtendconcert Nachtzwaluw
11:15 11-06-2021
Benno van den Hoek
Na je 40e moet je soms wat vaker 's nachts je bed uit voor een kleine boodschap. Dat leverde me op die momenten tot nu toe
wel 4 soorten uilen op vanuit huis. Vannacht rond 3.30 uur lag ik net weer in m'n bed toen ik een luid roepende Kwartel hoorde.
Gezien het volume, het versnelde geluid en de korte duur betrof het een overvliegende vogel. Ook in vlucht roepen ze het
onmiskenbare 'kwik-me-dit' geluid. Ik sliep er vervolgens heerlijk op.
22:09 09-06-2021
roel pannekoek
Niet de Noorderheide, maar de Elspeterheide was mijn wandeldoel gisteravond, ook net als Geert Jan de oren gespitst op
Nachtzwaluwen. Het eerste wat mij opviel waren kleine gaatjes in het zandpad, de afzetplek voor eileggende Zandhagedissen.
Op mijn ronde ontdekte ik zo 4 vrouwtjes in een opening in het zand. Ik telde boven de hei rond de 10 zingende Veldleeuweriken
en in de buurt van de speelplaats bij de uitzichttoren 2 Nachtzwaluwen. Op de Westeindse hei riep ook een exemplaar en in de
bosstrook langs de Stakenbergerweg nog 2 ratelende vogels. Elk jaar en elke keer weer is de aanblik en de ratel van een
Nachtzwaluw toch weer een geluksmomentje. De Houtsnippen waren ook actief; ik telde er een stuk of 6, maar dubbeltelling is
niet uit te sluiten agv hun baltsvluchten. Twee exemplaren (mannetjes?) waren aan het bakkeleien waarbij opviel dat de vlucht
vele malen sneller en wendbaarder was dan bij de lome baltsvlucht. De knor en piep van de snip zijn onmiskenbaar.
Een avond dat alles meezat!
21:36 09-06-2021
Kees Janszen
Vanavond het Wolderwijd tussen Harderwijk en strand Horst verkend: Kleine & Grote Karekiet, Rosse Stekelstaart met jongen,
Geoorde Fuut, Krooneenden zowel mannensoos, vrouwensoos als stelletjes. Verder veel Visdief, Fuut, Meerkoet en
Knobbelzwaan. Op de dam Kapmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief.
12:50 09-06-2021
Geert Jan Prins
Gisteravond gewandeld over Noorderheide bij Vierhouten. Overal rondsnorrende Meikevers. En over snorren gesproken: het
lukte qua Nachtzwaluwen, om ze te horen en de 1ste die mijn vrouw en ik zagen kwam op ons aan zwenken en kwam zo dichtbij
dat we de verrekijkers moesten loslaten. Toen maar naar huis gegaan, want beter zou het niet meer worden. Is het zien /
ervaren van Nachtzwaluwen het mooiste dat vogels kijken in Nederland te bieden heeft?
12:07 02-06-2021
Jan Janssen
Veluwemeer nabij Pasteurdijk (Harderwijk-Lorentz) een paartje rosse stekelstaart langdurig kunnen observeren. Ter hoogte
van Marie Curiestraat enkele krooneenden
20:23 01-06-2021
Edwin Beijeman
Vorige week vrijdag een ochtendje met Jasper gestruind over het zandverstuivingsgebied De Haere. Direct bij aankomst
troffen we een mannetje Gekraagde roodstaart met voedsel in de snavel. Tot onze verbazing was de vogel niet schuw en kwam
steeds dichterbij, maar toen bleek dat we recht onder een nestboom stonden. Daarna de vogel regelmatig foeragerend op de
grond kunnen bewonderen. Verder hier ook Boomleeuweriken, Bonte en Grauwe vliegenvangers en Boompiepers gezien.

's Avonds een bezoekje gebracht aan de Bergfluiter in het Caitwickerzand bij Nieuw-Milligen. Deze liet zich prachtig zien en
horen langs een fietspad. Verder hoorden we in dit gebied ook een Geelgors, Fluiter, Gekraagde roodstaart en zagen we een
Paapje.

Gisteravond kunnen genieten van een aantal Nachtzwaluwen langs de Nieuwe Zuidweg bij De Dellen. Ook deze soort mooi kunnen
zien tegen de nog lichte lucht en ook lieten ze regelmatig hun snorrende geluid horen. Daarna naar de Kievitslanden gegaan voor
de Noordse nachtegaal. Bij aankomst (om 23:20) was deze luid en duidelijk te horen. Nadat we ook nog even een paadje opliepen
kwamen we nog dichterbij tot op nog geen 5 meter afstand. De Noordse nachtegaal zon onverstoorbaar verder. Wat een
fantastisch geluid! Klik hier voor de locatie en opnames. Nog een grote verrassing was een overvliegende Bijeneter die we daar
hoorden. Blijkbaar trekt deze soort ook in het donker.
Vanmorgen naar het Abbertbos geweest en daar een Wielewaal gezien en gehoord. Leuk was ook een Kleine bonte specht die erg
druk aan het foerageren was.
20:59 31-05-2021
Wim van den Bergh
Vandaag 2 wespendieven bij de Haelbergtoren waarvan 1 vlinderend. Elk jaar zie ik hier territoriaal gedrag van wespendieven
maar een nest vond ik hier nooit tot nu toe. Voorjaar tot nu toe niet gunstig voor wespen en zeker niet voor wespennesten in de
grond waar wespendieven grotendeels afhankelijk van zijn. Veel nesten zullen ondergelopen zijn met de vele regen van afgelopen
tijd .Vandaag vond ik een wespennest onder een dak dat slechts de grootte had van een pingpongbal. Normaliter in een normaal
seizoen zijn wespennesten begin Mei al zo groot als deze was. Misschien 1 pluspunt is dat wespen ook later begonnen zijn wat in
het najaar weer kan betekenen dat ze langer door zullen gaan dan in een normaal voorjaar. We moeten het maar even afwachten
maar eerste indruk is niet zo gunstig. Wel weer leuk was dat ik in het dorp Heerde vandaag weer een hoornnar tegen kwam.
Deze soort zie ik steeds vaker.
16:54 30-05-2021
Michiel de Vries

Vanmiddag op het Speulderveld hoorde ik een geluid dat ik niet kon thuis brengen. Later vlogen er 2 koekoeken over waarbij een
hetzelfde geluid maakten. Bleek dat een vrouwtje koekoek te zijn. Vogelbescherming noemt het hinnikende triller. Heel apart.
Nooit eerder gehoord.
18:59 29-05-2021
Kees Janszen
Als iemand een Groene Toerako mist, er vliegt er een rond bij het Rietgorsstrand
09:55 29-05-2021
Wolbert Hermus
Afgelopen woensdagochtend vanwege een melding van een Noordse nachtegaal naar de Kievitslanden gegaan. Daar aangekomen
helaas deze soort niet meer gehoord. Wel kon ik genieten van twee Nachtegalen, twee Bosrietzangers, een Cetti's zanger en
een Spotvogel. In een weiland liepen twee prachtige Koereigers. Hierna naar de Dassenberg bij Hoog Soeren gegaan. Tijdens
deze wandeling hoorde ik o.a. 7 Fluiters, Zwarte specht en enkele Grauwe vliegenvangers. Vanaf een uitkijkpunt over de Asselse
heide had ik het geluk om een Zwarte ooievaar op te pikken. Verder hier een Wespendief, twee Boomvalken en ruim 80
Gierzwaluwen.
Gisteravond laat nogmaals een poging gedaan voor de Noordse nachtegaal. Ditmaal liet hij zich wel horen. En hoe!? Wat een
fantastische zang is dat. In perfecte windstille omstandigheden bijna een uur van z'n zang genoten, een groot deel hiervan met
een toegesnelde Benno.
Echt een aanrader om deze te bezoeken in de nacht.
Geluid en locatie
11:50 25-05-2021
roel pannekoek
Zondagmorgenvroeg een quickscan rietvogels gedaan langs het Zeepad aan het Wolderwijd in de wijk Stadsweiden in
Harderwijk. Afgelopen winter vond RWS het nodig om de rietkraag grotendeels te maaien, met het argument om verruiging (?)
met wilgenopslag tegen te gaan. Een smalle rietstrook langs de waterkant is behouden. De laatste telling van deze plm 1 km
lange rietoever is gedaan in 2009.
Enkele soorten uitgelicht: Fuut 7 paar (2009 - 8 pr) Beslist onderteld vanwege geen zicht op het open water achter de
rietkraag. Kleine karekiet 31 terr. (2009 - 53). Bosrietzanger 3 terr. (2009 - 4). Rietgors 3 terr. (2009 - 3 terr.). Thv Huize
Randmeer een luidruchtige Cetti's zanger en in het moerasbosje t.o. de Natuurtuin nog een 2e expl. (Moerasbosje overigens
niet meegeteld). Eveneens bij Huize R. een grote karekiet. Op een van de strandjes een spierwit klein eendje. Volgens internet
een Hollandse kwaker, een soort uit een waterwildcollectie.
18:31 24-05-2021
Jan Nijendijk
Bij het Rietgorsstrand ca. 30 Krooneenden bijna allemaal mannetjes, het zijn bijna tropische vogels, wat een kleur.
09:52 24-05-2021
Frans Deuring
Vanmorgen een ronde inventarisatie BHZ gedaan. De toppers
Fitis 28, Boomkruipers 26, Boomleeuwerik 21, Gekraagde roodstaart 10 Roodborsttapuit 3. De tapuiten zijn vertrokken.
23:01 20-05-2021
roel pannekoek
Als een speer naar het Wolderwijd bij de ijsbaan voor weer een foto van een spectaculaire zonsondergang. In het restant
rietkraag - na maaibeurt - een Grote karekiet en een Cettis zanger.
21:50 20-05-2021
Wouter van Heusden
Vandaag bij het Rietgorsstrand in Harderwijk een groep van minstens 30 Krooneenden en een Rosse Stekelstaart. In de
Natuurtuin een paartje Bonte vliegenvanger.
16:58 18-05-2021
E&J Nijendijk
Een greep uit de waarnemingen Putterzeedijk: Grutto's, Kieviten, Tureluurs, Visdief, Witwangstern, Kluten, ja heuse Putters op
de Putterdijk, Braamsluiper, Rosse stekelstaart, Grote karekiet, Kleine karekiet, Baardman, Brand- en Canadese ganzen met
jongen.
18:23 17-05-2021
Wolbert Hermus
Afgelopen vrijdagmiddag een tijdje bij de Gortelsche berg gestaan. Hier eerst al een opschroevende en wegvliegende
Wespendief. Later nog een tweede Wespendief, deze was aan het vlinderen boven het gebied.
Zaterdag geïnventariseerd op het Hulshorsterzand. Leuk was een mannetje Grauwe klauwier en een groepje van zeven Raven,
verder ook nog enkele Tapuiten.
Zondagochtend ben ik in alle vroegte naar het Caitwickerzand bij Nieuw-Milligen gegaan. Hier was zaterdag
een Bergfluiter ontdekt. Deze was nog steeds fanatiek aan het zingen en roepen.
Vanmiddag ben ik tijdje bij Delta Schuitenbeek geweest. Het doel was de Witwangstern, deze was nog steeds aanwezig en was
lekker aan het jagen tussen de Visdieven. Na dit schouwspel een stukje over de dijk gelopen. Dit leverde 3 Grote karekieten op
en 24 Kluten. Weer terug bij het beginpunt vertelde een vogelaar me dat er op dat moment ook 3 Witvleugelsterns aanwezig
waren. Ook van dit drietal heb ik uitvoerig kunnen genieten voordat ze weer verder gingen met hun reis. Vermoedelijk hebben
ze een korte pauze genomen vanwege de overtrekkende buien.
16:51 17-05-2021
Geert Jan Prins
Om 15 uur een Purperreiger in natuurgebied Kleine Woldweg, Oosterwolde
17:22 14-05-2021
Theo den Hertog
Vanmorgen rond 11 uur, 2 Zwarte ooivaars boven A28 thv strand Horst
20:08 13-05-2021

Wolbert Hermus
Vanochtend bij landgoed Welna een zingende Draaihals, Fluiter en overvliegende Wespendief.
19:18 13-05-2021
janwillyvandijk
vanmiddag vuursteenberg roepende koekoek, sinds een week de gierzwaluwen terug in de mezenhof, ga in de buurt informeren
waar en evt hoeveel nesten er vermoedelijk zijn, ieder jaar vliegen na de broedtijd ook jongen rond, geniet er altijd van
15:43 13-05-2021
Benno van den Hoek
Vandaag met broer Willem Jan op zoek naar Wielewalen en andere leuke soorten. Langs de Enkweg bij Het Spijk (Biddinghuizen)
een nog wat voorzichtig zingende vogel. In het Abbertbos waren de Wielewalen een stuk uitbundiger aan het zingen. We
hoorden totaal 5, mogelijk zelfs 6 vogels niet ver van elkaar. Twee mannetjes lieten zich van dichtbij prachtig horen. Na enige
tijd vlogen ze baltsend tussen de bomen door achter elkaar aan, samen met een vrouwtje! Op deze locatie ook 2 thermiekende
Wespendieven, zingende Goudvink en meerdere Appelvinken. Bij eiland Eekt (Drontermeer) zingende Grote karekiet en
overvliegende Zeearend.
Bij het Reevediep, net ten noorden van de spoortunnel, ook een overvliegende Zeearend (adult), Havik, een ver weg invallende
Purperreiger, roepende Roerdomp en Dodaars en zo'n 80 tot 100 Zwarte sterns ter plaatse. Deze maakten in flinke groepen
mooie dansvluchten boven het gebied. Bij De Enk o.a. Bosruiter, Oeverloper en 12 Lepelaars. Langs de Kleine Woldweg een
Purperreiger in het reservaat, die lastig werd gevallen door Kieviten. Deze verdween daardoor verder het gebied in.
14:17 13-05-2021
Geert Jan Prins
Vanochtend geteld bij Drontermeer. Geen echte klappers, maar genoten van in totaal 53 soorten, 529 vogels, waaronder drie
Wespendieven, een Boomvalk die een tijdje pal boven me bleef cirkelen en 17 Buizerden. Waarnemingen ingevoerd op
waarneming.nl.
19:00 12-05-2021
Benno van den Hoek
Aan het einde van de middag maar liefst 6 Witwangsterns boven het Veluwemeer bij Elburg! De vogels lieten zich vanaf de
Flevozijde mooi bekijken, druk foeragerend tussen de tientallen Zwarte sterns. Ter plaatse ook 2 jagende Visarenden.
15:53 11-05-2021
Jan Nijendijk
Op de Elspeetsche heide geweest een roepende koekoek, en ja hoor even later begon het te regenen.
12:45 10-05-2021
Wolbert Hermus
Gisteren weer samen met Sjoerd Radstaak en Rob Compaijen de traditionele Big Day gehouden. Hier een korte samenvatting.
Om 2 uur vertrokken we op de fiets richting de Polder Oosterwolde. Dit leverde Kerk-, Steen-, en Ransuil op. Op het eiland
Eekt zongen Grote karekiet en Nachtegaal. Bij het Rietland Roerdomp en Cetti's zanger.
Bij de Tongerense heide hoorden we een enkele Nachtzwaluw, verschillende Houtsnippen en een Beflijster. In Landgoed
Zwaluwenburg zagen en hoorden we Zwarte, Groene en Kleine bonte specht. De aanwezigheid van een rustende Bosuil werd
verraden door een grote hoeveelheid zangvogels. Langs het Drontermeer hoorden we een Roodhalsfuut roepen, zagen we een
Visarend en Boomvalk voorbij komen en werden we door anderen gewezen op een verre Zeearend, rustend in een boom.
Het Reevediep viel wat tegen, helaas maar weinig steltlopers aanwezig. Wel zagen we hiervandaan een verre Wespendief boven
Flevoland vliegen, vonden we verschillende Paapjes (ook een mannetje kort zingend) en was de Kleine zwaan ook nog aanwezig.
Langs de Grote woldweg zagen we tot onze verrassing 3 Zeearenden in een weiland zitten. Even later troffen we nogmaals een
Wespendief. Een kort zingende Spotvogel werd ook opgemerkt. Hiervandaan naar de toren van de Haelbergheide. Hier zagen we
een belletje van 3 Wespendieven. Zowel bij het Heerderstrand als bij een klein bosplasje waren Brilduikers aanwezig. Op
landgoed Tongeren zagen we een Middelste bonte specht. Via een flink stuk fietsen geëindigd bij Polsmaten. Hier vonden we 2
Kluten, Kolgans, een groepje Noordse kwikstaarten en een Steenloper. Na deze stop terug naar 't Harde gegaan. De hele tocht
was 160 km lang en leverde ons het mooie aantal van 141 soorten op.
22:12 09-05-2021
Theo den Hertog
Nieuwe tuinsoort vandaag: Zwarte Wouw. vloog rond 13 uur boven Nunspeet/Zandenbos. Zag op waarneming dat er gisteren een
in Apeldoorn is gezien en vandaag bij Nijkerk en Zeewolde.
13:25 08-05-2021
Geert Jan Prins
In het kader van internationale dag van de trekvogel van half 7 tot 11 uur langs Rietveld Elburg geteld. Meeste vogels overigens
ter plaatse, veelal foeragerend boven Drontermeer. Een totaal van 64 vogelsoorten gezien, 848 vogels geteld en bijzonder
waren een Zomertortel zo'n 5 minuten ter plaatse, 2 Visarenden, 1 Boomvalk, 1 adulte Zeearend, 1 Paapje ter plaatse, 1
Roerdomp, 2 Roodborsttapuiten, 5 Gele kwikstaarten, 2 Lepelaars, 2 Grote zilverreigers, 1 Zwarte stern, vrouw Havik, Snor,
Sprinkhaanzanger en 2 Krooneenden.
19:58 07-05-2021
Dik Bos
Vandaag langs het wolderwijd gefietst en via Nekkeveld naar de sluis en via de polder weer naar Harderwijk. 72 soorten gezien.
Wat wonen we toch in een vogelrijke omgeving. Bij het gemaal in de Putterpolder een Paapje. Ik maar 1 Noordse Kwik.
18:07 07-05-2021
E&J Nijendijk
Monding Hierdense beek: In het weiland naast de beek ca. 60 Gele kwikstaarten, ca. 75 Gierzwaluwen boven het bosje(veel
muggen), boven de rietkraag een Bruine kiekendief, in de rietkraag van de monding een paartje Grote zilverreigers en bij het
Duitse bruggetje Boerenzwaluwen.
17:57 07-05-2021
Wolbert Hermus
Gisteren bij Lorentz m'n eerste Braamsluiper van dit jaar. Lekker laat, m'n vroegste ooit is op 2 april. Sterker nog, dit is het
eerste jaar waarin ik Braamsluiper pas in mei voor het eerst waarneem. Verder nog bij Lorentz o.a. 2 paartjes Geoorde futen,

meerdere Krooneenden en Pontische meeuwen. Stukje verderop op een strekdam een paartje Zwartkopmeeuwen tussen vele
Kokmeeuwen. Bij de Oostermheen een groep Noordse kwikstaarten, plusminus 60.
11:28 06-05-2021
Geert Jan Prins
Vanochtend van half 8 tot 10 uur op dijk langs rietveld Elburg gepost. In totaal 49 vogelsoorten, waaronder een visvangende
Visarend, 3 Lepelaars, 100en Boerenzwaluwen boven Drontermeer, een hoempende Roerdomp, 2 Koekoek e.d. Ik telde zo'n 400
vogels in totaal, maar heb aantal zwaluwen niet heel scherp geteld. Werkelijk aantal stuk hoger waarschijnlijk.
15:14 04-05-2021
Frida Hengeveld

08:15 03-05-2021
Frida hengeveld
Drie kraanvogels: 2 mei om 19.30 tussen Oosterwolde en Oldebroek
23:03 02-05-2021
Roel Pannekoek
Vanmorgen op een bijzonder druk Beekhuizerzand meerdere Tapuiten (moeilijk te tellen vanwege beweeglijkheid), vr. Paapje,
minstens 5 Beflijsters en m'n 1e Fluiter van dit jaar.
En tot mijn verbazing hebben er de afgelopen dagen boswerkzaamheden rondom de oude vuilnisbelt plaatsgevonden.
18:47 02-05-2021
Michiel de Vries
Vrijdag een grote karekiet zingend in de rietkraag langs het Zeepad in Harderwijk. Vandaag een tuinfluiter zingend in de
Bloemkampen bij Hierden.
18:24 01-05-2021
E&J Nijendijk
Gewandeld in de Mheenlanden bij Hierden, een heerlijk wijds landschap: veel Gele kwikstaarten, veel Graspiepers,
Veldleeuweriken, 2 Tapuiten, Torenvalk met geslagen muis, Buizerd, Kieviten, Zanglijster, Fitis, Tjiftjaf, Boerenzwaluwen 10 bij
de Duitse brug, Grote zilverreiger en een Dwergmeeuw.
14:49 01-05-2021
Geert Jan Prins
Nabij Ludgeruskerk Elburg/ Doornspijk is een akker recent omgeploegd. Hierop grote groep graspiepers en gele kwikstaarten.
Gehele groep bekeken (meer dan 100 vogels) en er zaten een Engelse gele kwikstaart en drie Noorse gele kwiks tussen. Groep
van 6 dwergmeeuwen trekkend richting Elburg en aantal foeragerend nabij brug, samen met visdiefjes en zwarte sterns.
21:45 29-04-2021
Michiel de Vries
Op Koningsdag zag ik 2 dwergmeeuwen en 2 zwarte sterns vliegen langs de dijk over het Veluwemeer. Dit was ter hoogte van de
Kievitslanden in de Flevopolder.
21:30 28-04-2021
Dik Bos
Vanavond een uurtje over het Beekhuizenzand gestruind. Minstens 10 Tapuiten. Door hun onrustige gedrag tussen de heuveltjes
is het niet goed in te schatten. Verder 5 Beflijsters en veel doortrekkende Graspiepers. En een jagende Torenvalk. Niet
bijzonder maar op het BHZ nog niet eerder een gezien.
12:28 28-04-2021
Geert Jan Prins
Heb contact gehad met beheerder Gelders Landschap over Zwarte spechten Zwaluwenburg. Ze hebben onvoldoende capaciteit
om te handhaven. De natuurfotografen zijn het grootste probleem, refereerde ook aan verstoring Rode wouw-nest vorig jaar
bij Wekerom. Ze zijn bezig met een recreatiezoneringplan. Hij adviseerde om mensen aan te spreken op locatie. Benoemde dat
er ook meer vandalisme is in het gebied, ook bij de A Vogel tuinen. Zo gaat de speeltuin daar verdwijnen i.v.m. vandalisme en zijn
er jonge eiken kapot gemaakt. Wellicht kunnen we ons naam vogelwacht eer aan doen, niet om politieagent of BOA te spelen,
maar wel om de situatie te monitoren, want door toegenomen drukte in alle natuurgebieden hebben organisaties als Gelders
Landschap niet de capaciteit om alles bij te benen. Lastigste, ook voor mij een strijd, is het in bedwang houden van de

scoringsdrift, het jagen- en verzamelinstinct. Al die fotografen willen de mooiste foto's van de Zwarte specht scoren terwijl er
wellicht al een datacenter in de Wieringermeer vol ligt met mooie Zwarte spechtfoto's..... En dan is er ook nog de drang om
zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Was het Prediker niet die sprak over ijdelheid der ijdelheden? Waarschijnlijk kan/ mag
het wel een onsje minder.... Excuses voor het gefilosofeer.
22:07 26-04-2021
Kees Kraaijeveld
Na een "appje" van Jaap, snel naar het Wolderwijd bij jachthaven "De Knar". Daar was een "zwerm" Dwergmeeuwen aan het
foerageren en rusten. Redelijk dichtbij om te fotograferen. Toch wel ca. 25/30 stuks met diverse kleden. Mooie beestjes!!
12:21 26-04-2021
Geert Jan Prins
Helemaal eens met Kees. Heb dit bij Benno gemeld en heb vorige week contact opgenomen met Gelders Landschap maar de
verantwoordelijke persoon heeft me nog niet teruggebeld. Ik ga deze week opnieuw bellen wanneer reactie uitblijft. Het
zijweggetje leidend tot Laanzichtsweg zou m.i. afgesloten moeten worden, het bankje zou verplaatst moeten worden en wellicht
zou er een lint gespannen kunnen worden. Nagenoeg elke keer dat ik daar in de buurt ben, of ik nu over Laanzichtsweg rijd of in
het bos ben zie ik er fotografen in de weer, soms pal staand onder de nestboom. Zou doodzonde zijn dat deze decennialange
oude plek voor de Zwarte spechten verloren gaat. Kees, ik ben blij met je stuk, want dat doet ook anderen beseffen dat mijn
meldingen niet alleen staan.
19:04 25-04-2021
Jan Nijendijk
Ik ben het ermee eens Kees locatie vaag beschrijven. Hopelijk komt de Covid 19 maatregelen snel in een versoepeling dan wordt
de druk op de natuur verminderd. Maar vandaag: 4 Gierzwaluwen boven de Vogelwaard, het zijn de "onzen". Ze bleven de hele
dag vliegen.
17:32 25-04-2021
Kees Bette
bijna iedereen kent het gebied aan de laanzichtsweg, waar de zwarte specht broedt, hij wordt regelmatig gemeld op
waarneming en is naar mijn mening een toeristische atractie aan het worden, vanmiddag een familie onder de boom en pas een
fotograaf met tuinstoel op een afstand dat je denkt wtf, de vogels zijn wandelaars, honden en mountainbikers inmiddels wel
gewend en ook de fotografen die met respect en afstand hun foto's maken, vorig jaar zijn er twee jongen uitgevlogen, terwijl
dat vroeger om zeker vijf ging, door alle aandacht gaan de ouders minder voeren en is er veel stress, hoor vaak hun alarm roep,
foto's maken is leuk, maar niet ten koste van alles, dus denk ook na als je wat meldt, locatie niet prijs geven kan ook.
11:21 25-04-2021
Kees Kraaijeveld
Eind maart maakte ik een rondje Arkemheen. Bij het Puttergemaal zag ik een grote roofvogel over de dijk zweven. Dacht gelijk
aan Zeearend. Snel auto stoppen, foto door raampje, toeterende auto erachter, etc. Keek later op schermpje van de camera,
maar zag dat het geen Zeearend was (slecht te zien). Met telefoon foto van schermpje en Obsidentify gaf Zwarte Wouw. Maar
dat was het zeker niet. Ik ging toen maar uit van een "rare" Buizerd. Thuis foto's camera uit geselecteerd en die paar foto's
weggegooid. Zit ik gisteren mijn foto's op de iPhone nog eens te bekijken en vond het toch wel een hele rare Buizerd. Lightroom
er overheen, beetje uitvergroot etc. en toen begon het lichtje (eindelijk) te branden: het was een Steenarend.... "Dat was
geloof ik een beetje dom...". (inmiddels alsnog ingevoerd op Waarneming.nl).
18:48 24-04-2021
Benno van den Hoek
Vanmiddag de eerste 3 Gierzwaluwen over de Kamperdijk bij Elburg. Vanuit het Rietveld een zingende Sprinkhaanzanger. In het
Reevediep ook meerdere Sprinkhaanzangers, een Zwarte ruiter, Zomertaling, ca. 10 Groenpootruiters, ca. 25 Kemphanen en 7
Lepelaars.
10:50 24-04-2021
Frans Deuring
Vanmorgen inventarisatieronde Beekhuizerzand gedaan. In totaal 22 soorten geteld met de volgende meest voorkomende. 26
Fitis, 19 Boomleeuweriken, 17 gekraagde roodstaarten, 8 boomkruipers, 4 tapuiten en 3 roodborsttapuiten en groene specht.
22:48 23-04-2021
Michiel de Vries
Vanavond mijn eerste gierzwaluw boven ons huis in Stadsweiden Harderwijk. Vanmiddag een rietzanger bij Randmeer en langs
het zeepad op 2 plaatsen zingende rietgorzen. Woensdag een grasmus bij mij in de tuin. Een nieuw tuinsoort.
22:01 23-04-2021
Martin Jansen
Boven Elburg vanavond ook de eerste Gierzwaluwen.
19:51 23-04-2021
Dik Bos
Gisterenmorgen bij het nieuwe sluisje naast het Tulpeiland in een restantje overjarig riet een Blauwborst. Opvallend in die kale
omgeving. S-middags een groep van minstens 40 Dwergmeeuwen boven het Wolderwijd. En daartussen vloog mijn eerste Zwarte
stern van dit jaar.
13:03 23-04-2021
Wouter van Heusden
Nu ook hier (Beneluxlaan Harderwijk) steeds enkele Gierzwaluwen in de lucht.
13:02 23-04-2021
Jan Nijendijk
2 Gierzwaluwen boven de Vogelwaard te Harderwijk.
22:06 22-04-2021
Wouter van Heusden
Tussen alle eerste waarnemingen een laatste waarneming: afgelopen zondag 18 april de laatste Keep bij mij in de tuin. Vanaf
eind december dagelijks Kepen in de tuin gehad, tot meer dan 50 tijdens de sneeuw, de laatste twee weken nog een stuk of 6 en

zaterdag en zondag de laatste 2. Deze winter ook erg veel Groenlingen gehad, nu nog steeds een stuk of 10 op de
zonnebloempitten.
19:37 22-04-2021
Fridahengeveld
Zwarte specht, Oldebroeklink
19:25 22-04-2021
Frida Hengeveld
Https://vbwnoordveluwe.waarneming.nl/fotonew?7/34646467.jpg
19:21 22-04-2021
Frida en Ria Hengeve
https://waarneming.nl/media/photo/034/646/34646467.jpg
Visarend bij de rietvelden (Elburg) Zij streek neer in de boom naast de hut en verorberede daar zijn vis
18:42 21-04-2021
Chris en Ada Herzog
2 Gierzwaluwen om 18.35 uur boven Stedenwaard, Stadsweiden, Harderwijk.
10:08 21-04-2021
E&J Nijendijk
Gisteren Putterzeedijk: Canadese ganzen, waarvan 1 met roze poten en bijna geen wit aan de hals, Braamsluiper, Snor, Rietgors,
Blauwborst, Kluten(9), Grutto's, Kieviten, Tureluurs, Kemphanen.
21:12 20-04-2021
Wouter van Heusden
Vanavond een Kluut bij het droogvallende ijsbaantje in Harderwijk. Een paar dagen terug daar ook 3 Kleine plevieren.
17:35 20-04-2021
Benno van den Hoek
Vanmiddag op de Strekdam bij Elburg een zingende Nachtegaal, een tweetal Visdieven en enkele Oranjetipjes.
10:13 20-04-2021
Jan Nijendijk
Zo net mijn 1e Gierzwaluw boven de Vogelwaard.
20:13 18-04-2021
Wouter van Heusden
Vanochtend in het Knarbos een zingende Nachtegaal , twee Gele Kwikstaarten en 2 Kleine plevieren en volop Zwartkopjes.
20:24 17-04-2021
Jan Janssen
Vanmiddag Arkemheen langs langs Nekkeveld veel grutto's, tureluurs, kemphanen, enkele kleine plevieren, een lepelaar, een
kievit met 3 pullen, en helemaal achterin, bij de boerderijen, veel boerenzwaluwen. Rond het het stoomgemaal twee
blauwborsten, veel graspiepers en rietgorzen. Bij Harderbroek/Biezenburcht grote hoeveelheden boerenzwaluwen en
oeverzwaluwen
15:41 17-04-2021
Michiel de Vries
Vandaag rondje Putter- en Arkemheenpolder gedaan. Bij de vogelhut delta Schuitenbeek 2 paar Krooneenden en een rosse
stekelstaartmannetje. In de Putterpolder veel zingende rietzangers en een snor. Verder 2 bontbekplevieren. In de
Arkemheenpolder een zingende blauwborst en een gele kwikstaart.
12:53 17-04-2021
Jan Nijendijk
Mheenlanden: Veel Graspiepers, Gele Kwikstaarten, Putters, Kneuen, Torenvalk, Boerenzwaluwen, Grote zilverreiger, Zeearend.
17:37 15-04-2021
Roel Pannekoek
In het ruige deel achter het Crescentpark in Harderwijk een groep van om en nabij 60 Graspiepers.
20:51 14-04-2021
Jan Nijendijk
Putter zeedijk met de Putterpolder en de Deltaschuitenbeek: Blauwborst, Rietgors, Kneu, Kroon-, Krak-, Slob-, Kuif-, Bergeend,
Wintertaling, Smient, Zomertaling, Futen, Grutto's, Tureluurs, Kemphanen, Kluten, Canadese-, Brand-, Grauwe ganzen met
jongen, Boerenzwaluwen, Cetti's zanger, Fitis, Tjiftjaf.
17:47 14-04-2021
Kees Kraaijeveld
Vandaag bij de Elspeetsche Hei op zoek naar mijn"schaamvogel": de Beflijster. Weer niet gevonden.... (volgens mij bestaat dat
beest helemaal niet :) . Wel veel Roodborsttapuiten, Boomleeuwerikken, Kneuen en Grote Lijsters. En, voor mij, geheel
onverwachts midden op de hei een vrouwtjes Bruine Kiekendief. De eerste weer dit jaar. Daarna langs Hierden naar Harderwijk
langs de kust o.a. een drietal Zwartkopmeeuwen achter een tractor op het land (de eerste weer voor mij dit jaar), een paar
Tapuiten, 2x Veldleeuwerik en veel Graspiepers. Leuk tochtje, ondanks het niet vinden van die Beflijsters.... :(
15:50 13-04-2021
Wolbert Hermus
Gistermorgen bij het Hoog Soerense veld een Rode wouw en een vrouwtje Blauwe kiekendief. Vanochtend bij de Elspeetsche
heide een viertal Beflijsters.
21:29 12-04-2021
Edwin Beijeman
Gisteren een Zeearend over de tuin vliegend (Vosbergen, Oldebroek). Vandaag bij weer bij het Reevediep geweest met een luid
zingende Blauwborst op een paar meter afstand, twee Steltkluten, Kluten, Kleine en Bontbekplevieren, Zomertalingen,
Rietzangers, Gele kwikstaarten en een Zwartkopmeeuw. Vanmiddag in Polder Oosterwolde mijn eerste Tapuit van dit jaar

gezien.

19:02 12-04-2021
E&J Nijendijk
Vandaag een rondje Harderbroek en de Arkemheen polder gedaan.
Harderbroek: Zwartkop, Blauwborst, Tjiftjaf, Fitis, Berg-, Slob-, Kuifeenden, Bruine kiekendief, Waterral en een roepende
Roerdomp.
Arkemheen polder: 7 Lepelaars, Kleine plevieren, Smienten, Wintertalingen, Krakeenden, Kievieten, Grutto's, Tureluurs,
Boerenzwaluwen, Brand-, Canadese-, en Grauwe ganzen met jongen.
17:32 11-04-2021
Jan Nijendijk
Zo juist in het vogelbadje Meerkoetmeen 56 een Gekraagde roodstaart. Boven de natuurtuin een Boerenzwaluw.
16:06 11-04-2021
Dik Bos
Gisteren bij het inventariseren van het Beekhuizenzand een groep van 8 Beflijsters. En vandaag bij de Zeedijk van de
Putterpolder een Blauwborst fanatiek zingend op soms maar 3 meter voor mee. Verder o.a. een Dwergmeeuw, Rietzanger, Gele
Kwik, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Cettis zanger en een flinke groep Kemphanen waarvan er een aantal flink op weg naar het
mooie zomerkleed. En dan is het natuurlijk genieten van de geluiden van vele Kieviten en Grutto,s.
14:12 11-04-2021
Roel Pannekoek
Gistermorgen (za) met enkele vogelaars de 2e inventarisatieronde op het Beekhuizerzand onder droge maar frisse
weersomstandigheden gelopen. Er was opvallend weinig zang, zelfs van de doorgaans uitbundige Boomleeuweriken. De krenten in
de pap vormde een groep van 8 Beflijsters, opvliegend uit een vliegden.
Zondagmorgen met regenbuien een 20-tal Boerenzwaluwen laag foeragerend in de luwte van de Milieutuin. In deze koudeperiode
zal dat geen vetpot zijn.
16:40 10-04-2021
Wolbert Hermus
Gisteren tijdens een inventarisatieronde op het Hulshorsterzand meerdere groepjes Beflijsters, drie verschillende zingende
Gekraagde roodstaarten en baltsende Kleine plevieren.
Vandaag bij het Reevediep een tweetal Steltkluten, 4 Bontbekplevieren, 3 overvliegende Regenwulpen en m'n eerste Huiszwaluw
weer tussen de Boerenzwaluwen.
20:57 09-04-2021
Michiel de Vries
Vanmiddag bij de natuurtuin Harderwijk een zingende grasmus. Verder veel zwartkoppen. In het Cresentpark oeverzwaluwen en
boerenzwaluwen bij de oeverzwaluwwand daar.
20:18 09-04-2021
Edwin Beijeman
Vanmorgen vanaf de Bremerbergdijk bij Beachrestaurant Nu minstens 10 Dwergmeeuwen leuk gezien boven het Veluwemeer.
Hier ook een zingende Fitis en 3 Appelvinken. Vanmiddag bij Landgoed Zwaluwenburg een Zwarte en een Groene specht, veel
zingende Zwartkoppen, veel Appelvinken en een late Keep. Verder ook een Havik en een Boomklever mooi gezien bij nest.
11:19 09-04-2021
Frans Deuring
Vanmorgen Haspelbos Harderwijk paartje zwarte spechten
17:50 08-04-2021
Jan Nijendijk
Crescentpark: Tureluur, Witte kwikstaart, Oeverzwaluwen en 2 IJsvogels.
20:43 07-04-2021
Michiel de Vries

Tweede paasdag in Stadsweiden Harderwijk mijn eerste zingende fitis en 2 boerenzwaluwen. Gisteren langstrekkende
boerenzwaluwen langs het Wolderwijd. Verschillende groepjes totaal 15 boerenzwaluwen.
13:25 07-04-2021
Jan Nijendijk
Oeverzwaluwen Crescentpark Harderwijk
18:05 03-04-2021
E&J Nijendijk
Monding Hierdense beek: 1 Kneu, 2 Boerenzwaluwen en Brilduikers.
16:40 03-04-2021
Edwin Beijeman
Afgelopen week weer eens aangenaam gevogeld met dinsdag 30 mrt bij het Reevediep mijn eerste Oeverzwaluwen, Kleine
plevieren, Zomertalingen, Gele kwikstaart (vroegste ooit) en zingende Blauwborst van dit jaar. Verder hier ook een viertal
Kluten, Bruine kiekendieven en een Zeearend. Woensdag 31 mrt had ik mijn eerste Rietzanger en Boerenzwaluw langs de Groote
Woldweg in polder Oosterwolde. Ook was de Roerdomp te horen langs de Kleine Woldweg, waar tevens 5 Lepelaars zaten.
Gisteren ook de Kraanvogel gezien in polder Oosterwolde.

13:26 01-04-2021
Geert Jan Prins
Er zit momenteel Kraanvogel in polder Oosterwolde, goed te zien vanaf Grote woldweg. Zie waarneming.nl voor exacte locatie.
Mooie mogelijkheid voor mensen in de buurt deze vogel te zien, zolang ie niet gaat vliegen batuurlijk, maar heb indruk dat ie nog
wel even blijft, al wordt ie wel onrustig van de agressieve Grauwe ganzen.
08:27 01-04-2021
Michiel de Vries
Vanochtend een zingende zwartkop in de tuin. Gisteren een kleine bonte specht roffelend en roepend op landgoed Oud
Groevenbeek.
17:36 31-03-2021
Dik Bos
Vandaag mijn eerste visarend en fitis van dit jaar gezien/gehoord bij het Arkemederstrand.
21:11 30-03-2021
Wouter van Heusden
en wij zagen en hoorden vanavond vlakbij de schaapskooi een Fitis en een Boompieper.
16:42 30-03-2021
Jan Nijendijk
Ermelose heide bij de schaapskooi: 15.00u 2 Boerenzwaluwen, 15.30u 4 Boerenzwaluwen. 15.45u 6 Boerenzwaluwen, het was echt
beleef de lente.
23:20 29-03-2021
Kees Kraaijeveld
Vandaag weer eerste Boerenzwaluw gezien. Leuk weer... :)
15:46 27-03-2021
Geert Jan Prins
Van Terwolde naar Wapenveld met o.a. Sneeuwgans, Geelpootmeeuw, 2 Waterpiepers al mooi in zomerkleed en 3 Kleine
plevieren.6 pleisterende Grutto's en Tureluur. Grote groep Wulpen. 1 Raaf. Wel druk op dijk en grote delen wat te intensief
beboerd, althans naar mijn smaak.
23:01 26-03-2021
Michiel de Vries
Vanmiddag een groep met zingende en foeragerende kruisbekken bij het Beekhuizerzand ter hoogte van de oude vuilnisbelt in
Harderwijk. Een tijdje staan luisteren.De vogels zaten in zwarte dennen en lieten zich niet echt zien. Wel dwarrelde er af en
toe zaadjes naar beneden. Leuk om mee te maken.
18:30 26-03-2021

Dik Bos
Er vliegt nu een groep van 11 Ooievaars cirkelend over ons huis richting noord
17:34 25-03-2021
Gert van Veldhuizen
Vanmorgen een rondje Oud Groevenbeek gemaakt. Twee Middelste bonte spechten gezien en gehoord. Ze achtervolgden elkaar
luid roepend. Verderop twee andere Middelste bonte spechten op twee verschillende plaatsen. Ook een Zwarte specht die zich
prachtig liet bekijken. In een boom bij het witte huis tegenover het landhuis zaten 4 Mandarijneenden. Op een gegeven moment
hoorde ik een geluid dat ik nog nooit gehoord had. Het bleek een zingende Gaai te zijn. Heel verrassend!
20:43 24-03-2021
Puttenstein-Bisschop
nagekomen melding; zondag 21 maart 8 lepelaars in weiland tegenover plas/dras aan de Kleine Woldweg Oosterwolde. verder
veel ooievaars te zien o.a. vanmorgen voor ons huis 6 op thermiek.
16:27 24-03-2021
Ja Prins
3 Zwartkopmeeuwen tussen diverse Kokmeeuwen in weiland op Bijltjesweg te Hierden .
Boer had net een lading gier gelost.
18:50 22-03-2021
Michiel de Vries
Vandaag weer een nieuw tuinsoort gezien. Een vuurgoudhaan zit al de hele middag te foerageren in de tuin. De vogel laat zich
goed bekijken.
15:14 21-03-2021
Bela Verhoef
Gisterenmiddag Beekhuizerzand 1 Roodborsttapuit en 1 Boomleeuwerik
.
14:46 21-03-2021
Jan Nijendijk
Zeearend boven de Meerkoetmeen, de wijk Vogelwaard doet haar naam eer aan.
16:04 19-03-2021
Edwin Beijeman
Dat het voorjaar weer begonnen is merk je ook in polder Oosterwolde. Heerlijk is het weer om de baltsende Kieviten te horen.
Ook de eerste Grutto's en Tureluurs heb ik daar weer gezien. Ook zitten de polders momenteel vol met meeuwen, vooral
Kokmeeuwen, waar soms ook Zwartkopmeeuwen tussen te vinden zijn. Gisteren hoorde ik mijn eerste zingende Tjiftjaf van dit
jaar in de regio. Vanmiddag zag ik langs de Eekterweg in Oosterwolde nabij het Kerkpad een luid zingende Raaf in een boom.
15:55 15-03-2021
Benno van den Hoek
Vanmiddag kwam er een Kraanvogel heel laag, tegen de wind in, over het huis (Vrijheid, Elburg) gevlogen en bleef even een paar
rondjes cirkelen in de buurt. Vloog daarna verder door richting noordoost
12:53 15-03-2021
Jaap Schröder
Zojuist, 15 maart 2021, 11.30 h, springelevende IJsvogel bij Weibeek, Harderwijk. Vorst doodde gelukkig niet alle IJsvogels.
15:55 14-03-2021
Bela Verhoef
Vanmiddag bij de Beltweg 8 Appelvinken 5 Goudvinken en 3 Goudhaantjes
14:46 14-03-2021
Henk Puttenstein
Zo juist hier bij huis Oosterwolde een vrouwtje Blauwe kiekendief / Driemerkenweg Oosterwolde tweekeer veldleeuwerik .
14:37 14-03-2021
Jan Nijendijk
Monding Hierdense beek: 2 Buizerds, zingende Veldleeuwerik, Rietgors, Zeearend en alle Brand- en Kolganzen in de lucht een
enorm lawaai die ganzen.
11:32 14-03-2021
Martin Jansen
Zojuist een Pestvogel vanuit de tuin achter ons huis! Was wat aan het rommelen achter het huis en hoorde het kenmerkende
belletje. Vogel ook zien vliegen, riep toen nog een keer. Kwam vanuit zuid en draaide min of meer terug richting west. Mogelijk
ergens ingevallen in de wijk.
09:41 11-03-2021
W Janszen
vanmorgen 2Appelvinken op de voerplank het was een paartje Olmenlaan 19
Wim janszen
17:14 09-03-2021
Jan Nijendijk
Ermelose heide: Boomleeuwerik, Houtsnip.
19:31 07-03-2021
JA van Dijk
gisteren eerst vluchtroep, daarna lokroep en even later 2 zwarte spechten in kale den op vuursteenberg, ook de lijsters inde
wei weer aanwezig,
12:07 06-03-2021
Wolbert Hermus
Vanochtend bij Polder Hoophuizen een drietal Zwartkopmeeuwen ter plaatse
10:43 06-03-2021
Martin Jansen

10:25 uur een Rode Wouw richting noordoost, bij de ijsbaan / haven Elburg.
17:54 05-03-2021
Michiel de Vries
Vanochtend vroeg een zingende grote lijster in Stadsweiden Harderwijk. Vanmiddag mijn eerste tjiftjaf op strand Horst bij
het strekdammetje. Verder een roepende groene specht bij kasteel Groot Horloo in Horst.
21:57 04-03-2021
Edwin Beijeman
Vandaag in polder Oosterwolde mijn eerst Grutto's van dit jaar gezien en gehoord, langs de Groote Woldweg. Bij het Reevediep
ook een aantal Bontbekplevieren. Misschien ook leuk ter informatie: net buiten de regio in de uiterwaarden van Zwolle zit al een
tijdje een Grote Zee-eend. Deze gisteren ook mooi kunnen bekijken.
18:07 04-03-2021
Frida Hengeveld
Twee steenuilen in de nok van huis aan de Ellestraat te Elburg
16:34 03-03-2021
Jan Nijendijk
Elspeetsche heide: Veldleeuwerik zingend, Boomleeuwerik, 2 Raven, 2 Buizerds en 2 Roodborsttapuiten
13:40 01-03-2021
E&J Nijendijk
Harderbroek: 3 zang locaties Tjiftjaf, Boomleeuwerik, veel Kuifeenden, 15 Wilde zwanen, Bergeenden, Pijlstaarten, Grote
zaagbekken, Tafeleenden en Slobeenden.
16:21 27-02-2021
E&J Nijendijk
Elspeetsche heide: meerdere Boomleeuweriken, Blauwe kiekendief, 2 Raven en Buizerds.
16:01 26-02-2021
E&J Nijendijk
Rondje Mheenlanden bij Hierden: 2 baltsende en zingende Veldleeuweriken, veel Brandganzen, Kolganzen en rammelende hazen.
09:22 26-02-2021
Lubbert Franken
Gistermorgen een half uur mogen genieten van 4 baltsende Zwarte Spechten aan de Schapendrift in de buurt van het
wildscherm.
17:19 25-02-2021
Wolbert Hermus
Gistermorgen bij het Reevediep een vrouwtje Witoogeend gevonden. Verder hier o.a. 28 Scholeksters en een tweetal Kluten.
13:08 25-02-2021
Geert Jan Prins
Vanochtend met Peter Oskam vogels gekeken, eerst bij Kapiteinshut, toen Kievitslanden in. Tjiftjaffen, Grutto, Kemphanen,
baltsende Graspiepers, Roodborsttapuit, eerste Kleine mantelmeeuwen van 2021 etc. Voorbij Dorhout Mees zag ik vanuit de
auto aan linkerkant een Oehoe in boom zitten. Foto op waarneming.nl Vogel bleef rustig zitten, maar vloog na kleine 10 minuten
naar achter, het populierenbos in. Later vanaf de dijk, vanaf andere kant, teruggevonden met telescoop, maar ver weg. Zat toen
in populier op driekwart hoogte, links van stam. Tijdens vlucht geen ring of leertje aan poten gezien. Op terugweg nog 2
Zeearenden.
19:28 24-02-2021
Michiel de Vries
Vanmiddag 2 middelste bonte spechten gezien op landgoed Groevenbeek en een roodborsttapuit gezien op de Groevenbeekse
heide.
18:41 24-02-2021
Wim Smit
Putterpolder 2 lepelaars. Enkele duizenden brandganzen. In de polder Arkemheen veel vogels w. o. 400 grutto's. Prachtige dag!
10:32 23-02-2021
Hans Bossenbroek
Kasteel Staverden uiteraard
10:27 23-02-2021
Hans Bossenbroek
Ik vind zojuist een Zwartbuikwaterspreeuw bij Kasteel Stapelden. Bij de watervalletjes. Zie waarneming.nl
13:17 22-02-2021
Wolbert Hermus
Afgelopen vrijdag een fietstocht gemaakt van 't Harde, via Tongeren naar de Welsumerwaard, daarvandaan naar noorden tot
Wapenveld en daarna weer terug naar 't Harde. Het begon al goed met een roepende Kleine bonte specht en Groene specht
terwijl ik m'n fiets pakte. Bij Tongeren veel zangactiviteit van allerlei vogels. O.a. 3 Middelste bonte spechten, Groene specht
en een luid zingende Zanglijster. Onderweg naar de Welsumerwaard meerdere Groene spechten en Grote lijsters horen zingen.
Bij de Welsumerwaard een grote groep Smienten. Daarna bij een bypass net onder Veessen meer dan 30 Nonnetjes, 8
Brilduikers, Slechtvalk en 2 Pontische meeuwen die zich tegoed deden aan een dode Meerkoet. Bij Vorchten een vrouwtje
Blauwe kiekendief.
Zaterdag zag ik een adulte Zeearend overvliegend naar west bij m'n werk (Philadelphia Halfweg Vierhouten)
Zondag een wandeling gemaakt over de Noorderheide en door de Elspeter Struiken. Tijdens deze wandeling zag ik m'n eerste
zingende Boomleeuweriken en Roodborsttapuiten.
20:26 21-02-2021
Wouter van Heusden
Vanmiddag op het Houtdorperveld een mannetje Blauwe kiekendief, Veldleeuwerik en een Boomleeuwerik.
18:32 21-02-2021
Martin Jansen

In de namiddag (ca. 17:20 uur) 2 Kraanvogels ri. NO over ons huis, Elburg.
16:30 21-02-2021
Jan Janssen
Gisteren voor het eerst een rondje door Arkemheen-West/Nekkeveld. Enorme hoeveelheden vogels! In het Nijkerkernauw, ter
hoogte van het stoomgemaal, een groep van een stuk of 10 brilduikers. Langs de Arkerweg grote groepen kolganzen en
brandganzen en een groep van ca. 40 wulpen. Bij het Nekkeveld de eerste grutto's van het seizoen, een groep van minstens 6070 stuks (sommige nog in winterkleed). Hier ook enkele goudplevieren en veel pijlstaatrten en wintertalingen. Verder in het hele
gebied duizenden smienten, overal waar je kijkt.
14:59 21-02-2021
Nanco de vries
Gisteren, wandelend in de buurt van de Tochsloot bij Hulshorst een overvliegende rode wouw gezien.
19:42 20-02-2021
Benno van den Hoek
Aan het einde van de middag m'n eerste Grutto's van dit jaar in de Kievitslanden. Ik telde er zo'n 25 tussen een paar honderd
Kieviten. Verder daar op de zeer natte graslanden veel Pijlstaarten, vergezeld van o.a. Slobeend en Wintertaling. In één van de
tochtsloten een Dodaars en een roepende Grote gele kwikstaart. Boven de Strandgaperweg 2 overvliegende Zeearenden.
10:42 19-02-2021
Henk Puttenstein
Hier Oosterwolde een overvliegende MAN Blauwe kiekendief .
19:03 17-02-2021
Michiel de Vries
Vanmiddag een overvliegende kraanvogel gezien in Harderwijk.
10:21 17-02-2021
Johan Hettema
Lang geleden. Een keep, als nieuwe tuinsoort. Wat ern orachtig vogeltje toch.
18:31 15-02-2021
Edwin Beijeman
Zaterdagmiddag een Houtsnip langs onze tuin zien vliegen. Blij toe, want Jasper zag er woensdag ook een, die ik helaas moest
missen. Gistermiddag vloog er wederom een Houtsnip over onze tuin. Zo zie je ze nooit, zo zie je er twee in twee dagen. Na de
Watersnip van vorige week maandag een leuke toevoeging aan de tuinlijst met nu 116 soorten! Ook de Vinken en Kepen zijn nog
steeds aanwezig in de tuin.
21:34 14-02-2021
Nanco de Vries
Gisteren ,13 februari,ben ik met mijn zoon Benjamin naar het crescent park geweest. Hier hebben we de zwarte ruiter en het
bokje gezien en gefotografeerd. Ook zijn we nog even naar de natuurtuin geweest . In de buurt hiervan zagen we twee
waterrallen die we ook hebben fotograferen. Vandaag zijn we weer naar het crescent park geweest en hebben het bokje wel
gezien, maar konden het niet meer fotograferen. Wel nog wat graspiepers, ijsvogels en kramsvogels gezien. De Europese
kanaries hebben we niet kunnen vinden of waren er misschien al niet meer.
19:14 14-02-2021
Bela Verhoef
Vanmiddag Cresentpark Europese kanarie rietgors ringmus putter waterpieper gezien .
16:42 14-02-2021
Dik Bos
Vanmorgen ook het hele cresentpark afgestruind. Wel 5 bokjes gezien. Zijn geen dubbeltellingen want ik zag ze vrij snel achter
elkaar een andere kant op gaan. En 1 waterpieper. De zwarte ruiter zit er nog. De Europese kanaries zijn niet meer gevonden.
Bij de natuurtuin is het druk met Ijsvogelspotters. Kans op succes is 100%. Ik denk dat er minstens 4 zitten
13:49 14-02-2021
roel pannekoek
Naast de soorten die Kees noemde ook 2 Waterpiepers en minstens 1 Bokje in het Crescentpark.
19:48 13-02-2021
Kees Kraaijeveld
Op "aangeven" van Benno vandaag Cresentpark bezocht op zoek naar de Europese Kanarie. Al snel gevonden, 6 prachtige
exemplaren. Verder een leuk park. Veel soorten, o.a.: Buizerd, Torenvalkje, Ringmussen, Blauwe Reigers, Grote Zilverreiger,
Putters, Rietgors, Graspieper en nog meer te bewonderen. Leuke plek om te wandelen.
18:35 13-02-2021
Jan Janssen
Vanmiddag langs een oever in het Harderbos zeker een minuut of 10 lang prachtig een waterral kunnen bewonderen, die druk in
de weer was met iets wat op een schelpdier leek. Bijzonder om deze schuwe vogel zo lang te kunnen bekijken.
19:27 12-02-2021
Benno van den Hoek
In het Crescentpark in Drielanden, Harderwijk, werd gisteren een Europese kanarie ontdekt. Vandaag aan het einde van de
middag een poging gedaan daar, maar bij aankomst was het zoals verwacht heel erg druk door schaatsend publiek. Het leek vrij
kansloos maar toch rond gaan struinen in de omgeving, waar veel ruigtepercelen liggen. Leuke stukjes met her en der o.a.
Rietgors en Putter. Na ruim een half uur hoorde ik ineens een kort en hoog riedeltje vanuit een ruigteperceel. Direct zag ik 2
prachtige mannetjes, met daarbij enkele vrouwtjes; totaal 5, mogelijk 6 vogels! Enige tijd kon ik de vogels fantastisch bekijken
in het late middaglicht!
13:44 12-02-2021
Geert Jan Prins
Vanochtend van huis uit gewandeld naar Zwaluwenburg en Oosterse bos. Wat is het mooi nu! O.a. twee Groene spechten, een
Middelste bonte specht. Een Kleine bonte specht horen roffelen, maar die liet zich ondanks lang posten niet zien. Onderweg
langs Bovenstraatweg een Zanglijster. In totaal 35 vogelsoorten.

21:12 11-02-2021
Edwin Beijeman
Bij ons in de tuin nu al een paar dagen een forse groep Vinken en ook een aantal Kepen in onze tuin (Vosbergen, Oldebroek).
Deze zijn niet schuw en van dichtbij erg mooi te zien.
Gisteren tijdens een sneeuwwandeling bij landgoed Zwaluwenburg 2 Middelste bonte spechten gezien.

14:11 11-02-2021
VBW Noord-Veluwe
In deze winterse omstandigheden worden bepaalde vogelsoorten of soortgroepen steeds afhankelijker van wakken in het
ijs, o.a. rond beekmondingen. Vogels vinden hier (beperkt) voedsel maar zeker ook de noodzakelijke rust om in deze
moeilijke omstandigheden (proberen) te overleven.
Deze plaatsen hebben ook vaak een grote aantrekkingskracht op vogelaars en met name vogelfotografen die de vaak
tammere vogels graag willen vastleggen.
Helaas levert dit vaak extra stress en verstoring op bij vogels. Daarom via deze weg een dringende oproep om vogels nu
vooral hun rust te gunnen en zoveel mogelijk weg te blijven bij deze locaties.
Om deze reden worden sinds een aantal dagen op Waarneming.nl ook alle waarnemingen van kwetsbare soorten als
IJsvogel, Roerdomp en Houtsnip verborgen gehouden.
11:45 11-02-2021
A&A Hagenbeek
Er vliegt net een zeearend over de wijk Drielanden in Harderwijk. Keurig begeleid door kraaien richting west..
21:46 10-02-2021
Bela Verhoef
Vandaag 1 appelvink 2 staartmees 4 putters veel kepen.
12:37 10-02-2021
Jasper Beijeman
Zojuist een houtsnip zien op/langsvliegen. Deze bijzondere soort vanuit huis waargenomen! (Grootte en rode stuit sluiten
watersnip direct uit) Eergisteren al een watersnip, nu een houtsnip; gaaf!
11:55 10-02-2021
Wolbert Hermus
Gisteren bij de Kroondomeinen een groepje van acht Goudvinken foeragerend op de grond. Ook meerdere setjes pootafdrukken
van Wolven gevonden.
19:14 09-02-2021
Jan Janssen
Ook in onze tuin (Harderwijk/Slingerbos) sinds zondag massa's kepen, die we normaal nooit zien.
In het Crescentpark zit sinds een paar dagen een zwarte ruiter, die zich prachtig laat zien. Bij de Weibeek (naast/achter
Natuurtuin) Grote gele kwikstaart en de gebruikelijke ijsvogels.
18:09 09-02-2021
Dik Bos
Het is inderdaad een feest op voerplek in de tuin. Minstens 40 kepen, putter, 2 appelvinken, af en toe een koperwiek. In totaal
wel 17 soorten.
17:08 08-02-2021
A&A Hagenbeek
Gisteren aan de Weisteeg in Harderwijk veel kepen. In onze voortuin een man zwartkop in de calicarpa (laatste besjes eten). En
bij Beekhuizerzand (gisteren Beekhuizersneeuw...!) een man havik die een roodborst probeerde te verschalken (zonder succes).
16:51 08-02-2021
Gert van Veldhuizen
In mijn tuin komen al enkele dagen kepen op de voerplek af. Eerst waren het er 6, maar nu zijn het er al meer dan 20. Ze zijn
absoluut niet schuw en ze laten zich van dichtbij prachtig bekijken.

13:34 08-02-2021
Chris Spijkerboer
Gisteren (midden) in Oldebroek een witgat; vandaag een watersnip (aan Vosbergen)
23:31 07-02-2021
roel pannekoek
Vanmorgen in sneeuwjacht over ons huis een roepende Veldleeuwerik.
19:32 07-02-2021
Bela Verhoef
Vanmiddag 6 Goudvinken aan de veldkamp. 4x man 2 x pop
16:26 05-02-2021
Bela Verhoef
Ook ik heb hem gezien vanmiddag, De Bruine boszanger in het rechte stuk
langs het water.
20:56 31-01-2021
Geert jan Prins
Vanmiddag fietstocht Oldebroek- 't Loo - Zuideinde - richting Kampen - Gelderse gracht - Oosterwolde - Eekt - Oldebroek. In
totaal 57 soorten gezien, waaronder een vrouwtje IJsvogel bij Oosterbroekweg, een Appelvink op 't Loo, drie Grote lijsters op
2 locaties, Kepen thuis, Kleine zwanen (zo'n 60) en Wilde zwaan bij Polweg, Staartmezen, Rietgorzen en een Putter langs Leidijk
en twee roepende Steenuilen bij t Eekt/ noordkant Kerkenpad. In Vierschotenbos bij 't Loo zijn sinds kort drie Wilde zwijnen
losgelaten. Die ook mogen zien, scheelt weer een fietstocht over de knobbel.
18:29 31-01-2021
Wolbert Hermus
Vanmiddag een Bruine boszanger gevonden bij de Lorentzhaven.
Locatie en opnames
Vanochtend in alle vroegte en kou een prachtig zingende Grote lijster opgenomen bij het Hendrik Mouwenveld.
Zang Grote lijster
17:25 28-01-2021
E&J Nijendijk
Rondje Arkemheen, regenachtige middag: Grote zilverreigers, Canadese-, Grauwe-, Kol- en veel Brandganzen, Berg-,
Krakeenden, Wintertalingen, Smienten, Holenduiven, Kieviten, Goudplevieren, Kemphanen, Buizerd.
21:38 26-01-2021
Edwin Beijeman
Vandaag naar De Welke geweest bij Zalk met als doelsoort de Roodhalsfuut. Deze helaas niet kunnen vinden, ondanks de
fanatieke zoekpogingen. Wel waren hier veel andere leuke soorten te zien. Zo had ik hier 2 Brilduikers, 2 Wintertalingen, een
handjevol Grote zaagbekken, 6 Dodaarsjes en 8 Nonnetjes. Verder waren hier veel Futen en Kuifeenden te vinden. Ook een
Ijsvogel vloog even langs en Watersnippen vlogen regelmatig op wanneer ik langs de waterkant liep.
Langs de Polweg in omgeving Oldebroek trof ik een groep van 38 Kleine zwanen. Hier bleek ook nog een Wilde zwaan tussen te
zitten. Het gaat hier om een groep zwanen die al een tijdje in deze omgeving rondzwerft.
Nog even een plaatje voor de sfeer:

21:55 25-01-2021
Edwin Beijeman
Gisteravond kunnen genieten van 3 Bosuilen bij landgoed Morren in Oosterwolde. Deze waren luid aan het roepen en goed te
zien tegen de heldere lucht. Twee exemplaren leken steeds te baltsen en waren zowel zittend als vliegend goed te zien dankzij
het maanlicht. Voor geluidsopnames zie:
- Bosuil balts
- Bosuil zang
Vanmiddag bij het Reevediep de Topper nog eens kunnen zien en fotograferen. (zie foto onder)
Ook waren er veel ganzen te vinden in polder Oosterwolde. De groepen bestonden vooral uit Kolganzen, maar ook uit
Brandganzen. Het scannen van de groepen ganzen leverde mij ook nog twee Toendrarietganzen op. Zie voor foto's hiervan
ook: Foto's Toendrarietganzen

14:20 24-01-2021
E&J Nijendijk
Elspeetsche heide: 2 Raven en 4 Watersnippen
21:02 23-01-2021
Bela Verhoef
Van middag aan de Daltonstraat.
Een zwerm vogels zo langs de rand van de weg,ongeveer een paar honderd.
15 putters wat ring Mussen en de rest Vinken, en 30 Hole duiven.
20:22 22-01-2021
Benno van den Hoek
Aan het begin van de middag viel mijn oog, vanaf mijn thuiswerkplek (Elburg, De Vrijheid), op een donker silhouet in de lucht.
Met de kijker er op zag ik het direct; een Zwarte Ibis!! De vogel (met duidelijk zichtbare lange, kromme snavel) draaide enkele
rondjes en vloog toen richting oost-zuidoost weg. Bij het pakken van m'n camera was de vogel helaas al uit beeld.
19:48 22-01-2021
Lubbert Franken
Vanmorgen een Ransuil in onze wijk 't Hul,
mooi kunnen fotograferen en filmen.
16:28 22-01-2021
E&J Nijendijk
In de natuurtuin te Harderwijk: 3 Groenlingen.
11:16 22-01-2021
Dik Bos
In een hulst aan de Retiefstraat in Ermelo zitten 2 ransuilen al een aantal dagen te roesten
20:53 16-01-2021
Geert Jan Prins
Vanochtend Klapekster op Gortelse berg.
17:45 15-01-2021
Geert Jan Prins
Vanmiddag rondje Polder Oldebroek, Polder Oosterwolde, rietveld Elburg, Drontermeer en Kleine Woldweg. In totaal 56
vogelsoorten waaronder Kepen, Geelgorzen, Veldleeuweriken, grote groep Goudplevieren, Kramsvogels, Koperwieken, Slechtvalk,
Blauwe Kiek, Baardmannetjes, Waterral en vele ganzen, eenden en zwanen. Ook nog 4 hazen. Tot twee keer toe vloog een klein
vliegtuigje laag over de polder waardoor alle ganzen in paniek vluchtten. Dan zie ik ze toch liever opgeschrikt worden door een
Zeearend... De aantallen vogels zijn groot nu, waarschijnlijk door de kou ten noorden en NO van ons, maar deskundig ben ik niet
op dat vlak. Just a thought.
22:53 14-01-2021
Bela Verhoef
Vandaag bij de Essenburgh een grote koppel sijsjes,ze kwamen drinken
langs de rand van beek
17:08 11-01-2021
Wolbert Hermus
Afgelopen zaterdag bij de Gortelse berg een Klapekster en een voorbij jagende Slechtvalk. Vanmiddag bij de Elspeetse heide
een mannetje Blauwe kiekendief.
17:52 09-01-2021
Dik Bos
Bij de Kievitslanden een Waterpieper en aan de Kleine Woldweg een naar het noorden overvliegende Rode Wouw.
20:49 08-01-2021
Edwin Beijeman

Vanmorgen in de schemering bij de Groote Woldweg een opvliegende Kerkuil. Vanmiddag een mannetje Topper vanaf de brug
gezien bij het Reevediep. Ook de Geelgorzen zijn nog steeds aanwezig bij het Kerkpad. Vandaag trof ik daar een groep van
zeker 30 exemplaren.
17:50 07-01-2021
Johan Hettema
Bos bij Pas-Op Nunspeet: gisteren twee ( baltsende?) zwarte spechten.
16:39 07-01-2021
Kees Janszen
Door het thuiswerken regelmatig een lunchrondje wandelen door het crescentpark en het bouwland daarachter: groep putters,
rietgorzen en een grote gele kwikstaart. Tenslotte vanaf de fietsbrug een ijsvogel.
20:31 06-01-2021
Geert Jan Prins
Namiddag polder Oosterwolde met Zeearend langs Drontermeer en 2 mannetjes Blauwe kiekendief, 1 bij voormalig stoomgemaal
Oldebroek en 1 bij RWZ Elburg. Verder de mooie diversiteit en kwantiteit aan ganzen, zwanen en eenden.
18:17 06-01-2021
Jan Nijendijk
Hallo Jan en Willy, knip nooit planten af voor de winter. Het is goed voor vogels en als er nog eens rijp komt is dit een
verfraaiing van de tuin.
11:25 06-01-2021
Bela Verhoef
Op een industrieterein in Ermelo 100 tot 150 Vinken
16:17 05-01-2021
Jan/Willyvan Dijk
dit jaar de lavendelbloei niet afgeknipt voor de winter, regelmatig groepje putters te gast, tot wel acht stuks!
13:19 05-01-2021
Kees Kraaijeveld
Het waren Kleine Barmsijzen, dus weer ens wat anders (althans voor mij). :)
15:07 03-01-2021
Kees Kraaijeveld
Vandaag afgegaan op melding van Grote Barmsijs bij Strand Nulde. Met geluk liep ik gelijk tegen 2 stuks op. Of het nu Grote of
Kleine zijn, laat ik even in het midden, maar het was wel erg leuk. De eerste Barmsijs die ik op de foto heb kunnen krijgen.
14:37 03-01-2021
Dik Bos
Uiteraard bedoel ik Beekhuizenzand.
14:32 03-01-2021
Dik Bos
Klapekster aan een muis pikkend bovenin een berk op het Beekhuizenveld aan de kant van de oude vuilnisbelt.
11:42 02-01-2021
Jan Nijendijk
Moet zijn december anders is het een futuristische vogel.
11:41 02-01-2021
Jan Nijendijk
Zaterdag 31 januari had ik een Groen toerako in de tuin. Benno bedankt voor de determinatie van deze Afrikaan.

