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Sneeuwgors, /Jburg, 23 december 2019 

Ellen de Bruin 

H et najaar van 2019 was nat, en vooral okto
ber gaf een wisselvallig weerbeeld. Hoogte
punten qua vogels waren een Kleine Topper, 
twee overvliegende Roodkeelduikers, Grote en 

Zwarte Zee-eenden en een aardig clubje Sneeuwgorzen. 
In september en oktober was Nederland in de ban van 
een gigantische gaaientrek. Gaaien zijn grotendeels 
standvogels, maar soms waaieren ze uit in verschil
lende richtingen door Europa. Het vermoeden is dat het 
voornamelijkjonge vogels betreft die zich verplaatsen 
over relatief korte afstanden. Waarschijnlijk wordt zo'n 
invasieve trek veroorzaakt door voedselgebrek (noten en 
zaden), maar het valt niet per se samen met een groot 

aanbod van eikels in Nederland (bron: Sovon PTT nieuws
brief dec. 2019, Willem van Manen). Ronduit fascinerend was het om tientallen Gaaien ge
zamenlijk te zien overvliegen. Zorg datje je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig 
hebt opgevoerd op waarneming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk 
informatie toe, zoals aantal, geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine moeite maar 
een waardevolle aanvulling. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of 
een geluidsfragment. 

WATERVOGELS 
Een Rotgans is op 1/10 even aanwezig op IJburg, waar er ook 61 overvliegen naar zuid; het 
t.p, beest "vloog al snel mee met overvliegende groep" (EdB). Later die maand vliegt deze 
soort ook over het Diemerpark, de Vijfhoek, het Science Park en de Watergraafsmeer. Op 15 
en 16/12 foerageert er 1 in de weilanden ten oosten van Ransdorp (le wrn. ADw, JZ). Op 
202/12 vliegen er 31 over de Watergraafsmeer; "kleine donkere ganzen in rommelige groep. 
Zwarte hals en borst, donker lichaam en vleugels, witte staart" (JLK). 
Een lkj Roodhalsgans wordt gezien op 15/12 aan de Poppendammergouw (ADw, JZ). Een 
op 15/12 waargenomen Ross' Gans in Polder de Rondehoep (le wrn. FvG) lijkt op de foto's 
geringd en wordt in ieder geval door een aantal vogelaars bestempeld als escape. 
Kleine Rietganzen vliegen met name over de Vijfhoek, 75 op 6/11 en 120 op 2/12 (GvD). De 
meeste Toendrarietganzen bevinden zich op Schiphol: op 25/12 80 vogels (Ferdy Hieselaar). 
Hoge aantallen van Kleine Zwaan zijn 9 vliegend over de Vijfhoek op 30/ 10 (GvD) en 7 bij 
de Kinseldam op 23/12 (Kees Kelder). Vanaf 3/11 pleisteren er weer Wilde Zwanen in de 
Aetsveldsche Polder, met max. 9 vogels op 4/12 (EdB). Op 19/12 bevinden zich 2 ad. met 5 
juv. in de Bovenkerkerpolder (Kees Jonker). 
Pijlstaart: max. 14 Kinseldam op 4/12 (EdB). Krooneenden zitten, in tegenstelling tot vo
rig jaar, weer vaker op de Gouwzee dan op het IJ meer; mogelijk heeft dit te maken met de 
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werkzaamheden die plaatsvinden in het IJmeer ten behoeve van het ophogen van de dijk. 
Het zijn max. zo'n 200-250 vogels in de periode 20/10-14/11. Daarna afnemend, alhoewel er 
in de periode erna ook nog tientallen worden gemeld. Een enkele vogel wordt waargenomen 
in Zeeburg, en op de Vijfhoek en omgeving: max. 95 op 14/10 (AS). Opvallende plek is De 
Poel in Amstelveen, ca. 10 vogels op 23/11 (Marga Ronhaar). Op 4/12 zwemt een hybride 
Tafeleend x Witoog eend in de Haven Ballast (Roely Bos e.a.); leerzaam om nog eens naar de 
foto's te kijken. 
Op Marken wordt het aantal Toppers op 3/12 geschat op wel 2000 vogels (WP). Op 23/11 
wordt een Kleine Topper ontdekt op de Gouwzee (red: zie ook Gierzwaluw 57-4). De vogel zit 
niet dichtbij maar de beschrijvingen klinken goed: "gemarmerde rug en flanken, kopvorm 
goed met aanzet tot kuifje, in felle zon paarsige gloed op kop, snavel lijkt alleen donkere 
nagel te hebben en smoezelige bruinige vlekking op flanken. Formaat als Kuif en misschien 
zelfs slagje kleiner" (ADw). Ook de volgende dag is de vogel nog aanwezig: "vandaag ge
lukkig ook echt goed de snavel kunnen beoordelen. Duidelijk egaal lichtgrijs met lichtste 
deel snavel richting snavelpunt, scherp contrasterend met zwarte nagel met vol zonlicht in 
de rug. Verder de grove marmering op rug donkerder en smoezeliger wordend richting de 
handpenprojectie", aldus de ontdekker op 24/11. 
Beschrijving van een waarneming op 25/11: "Aythya, grootte als man kuifeend (contra Top
per). Achterzijde kop met puntje/bultje (contra Topper en Kuifeend). Bovenzijde: grijs-wit 
gemarmerd zadel, duidelijk donkerder en grover naar achteren toe (contra Topper). Flanken 
wit, geen eventuele streping gezien (NB ietwat hard licht en vogel nattig door badderen). 
Snavel lichtgrijs met klein, zwart puntje (contra Topper). Kopkleur onduidelijk. Oog geel. Bij 
gestaag badderen (uit water komend en ronddraaiend, golvend met kop onder water) witte 

Kleine Topper, Gouwzee, 8 december 2019 
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vleugelstreep te zien op armpennen, niet op hand (contra Topper en Kuifeend)" (GvD). Mocht 
deze waarneming geaccepteerd worden door de CDNA, dan betreft het een nieuwe soort 
voor de Amsterdamse regio. Laatste waarneming 25/12. 
Behoorlijk wat meldingen van Grote Zee-eend: op de Gouwzee 3 vrouwtjes op 18/11 
(WvdW, GvD) en 1 mannetje op 20/11 (le wrn. GvD, EdB). Verschillende vogels worden 
waargenomen tot zeker 23/12. Op 1/12 wederom 3 vrouwtjes, maar dan aan de Muider kust 
(EdB. RivD); deze worden gezien tot 18/12. Op diezelfde plek worden op 1/12 in totaal 17 
Zwarte Zee-eenden waargenomen; de vogels zijn ter plekke (EdB, RivD). 
Op 28 en 19/12 wordt een hoog aantal Nonnetjes gemeld op de Gouwzee: resp. 120 en 200 
(Martijn van der Neut, Christophe Reijman). 
Op 30/11 vliegt een Roodkeelduiker langs de vierde hoek van de Vijfhoek; "op grond van 
fletse voorzijde waarschijnlijk een le kj. Duidelijk een duiker: lange nek, egaal gekleurde 
bovenvleugels (geen vleugelstreep, geen witte blokken als bijvoorbeeld zaagbek, geen witte 
voorvleugel). Vogel vloog verder naar N en het licht werd daardoor beter: vleugels grijs, 
ondervleugels grijs, onderlichaam licht met een donkerder kop, zonder scherp contrast 
als bijvoorbeeld Parelduiker (waar ik geen seconde aan gedacht heb omdat de vogel niet 
bepaald fors oogde). Kop golfde samen met de hals onder de lichaamsas heen en weer, zoals 
bij een Roodkeelduiker te doen gebruikelijk. Snavel slank, geen 'dolk"' (GvD, SH). Op 14/12 
vliegt er 1 over het Amstelpark; «nogal onverwachte plek, vast naar binnen gewaaid. Kleine 
duiker met lichtgrijze bovenzijde en lichte buik/flanken. Snavel klein en iets opgewipt. 
Dunne, iets doorhangende hals. Geen witte vlek achterflank» (EdB, RivD). 
Op 10 en 11/11 wordt een Roodhalsfuut gefotografeerd op de Gouwzee (Kerstin Monsanto, 
MSc). In de periode 20/10-27/12 bevinden zich op deze plek ook Kuifduikers: max. 4 op 
30/10 (PR), en in de periode 12/10-5/12 max. 5 Geoorde Futen, nl. op 10/11 (FvG). In de 
periode 19/10-3/11 verblijft er ook een Geoorde Fuut in de Volgermeer, opvallend zo in het 
binnenland (le wrn. Ernest Vinje). 
Een opvallend hoog aantal Ooievaars in de Osdorper Binnenpolder-Zuid: 31 op 24/10 (PT); 
vorig jaar was het maximum 14. De laatste waarneming van Lepelaar betreft 4 lkj vogels 
die op 24/10 opvliegen vanuit de Bovenkerkerpolder (AJ). 

Slechts één december-waarneming van Roerdomp: 31/12 Varkensland (ND). Kwakken 
buiten Artis: 14/10 Diemerbos (EV), 15/10 Watergraafsmeer (Peter van Wingerden) en 6/11 
Oosterpark (Ruud Vlek). Tijdens dit kwartaal zijn er, net als in de vorige periode - vanaf 2/8 
- nog steeds max. 3 Koereigers aanwezig in Waterland. Meestal worden ze gezien langs de 
Rijperweg. Laatste waarneming leek te zijn op 30/11 (MS), maar vanaf 14/12 worden er weer 
2 gezien, meest aan de Bloemendalergouw en Durgerdammergouw. Andere plekken zijn 
Polder de Rondehoep 23/12 (SH) en Ilperveld 31/12 (Frank Schuring). 
Op 5/ 10 vliegen 2 Purperreigers in zuidelijke richting over de Aetsveldsche Polder (EdB). 
Een opvallende melding op 31/12 van een vogel in Varkensland: "bij het maaien bij een 
rietkraag vloog eerst een Roerdomp en daarna een Purperreiger die schreeuwend omhoog 
kwam en weer in viel in rietveld" (ND). 
Veel Grote Zilverreigers zijn te vinden in de omgeving van de Vijfhoek: op 15/10 ca. 40 
(ZH) en op 26/10 25 à 30 (ZH, AS). Mogelijk zijn deze afkomstig van de slaapplaats in het 
Naardermeer? Op een slaapplaats aan de Uitdammer Die worden er 49 geteld op 31/12 
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Roerdomp, Middelpolder, 13 november 2019 

(Annemiek Noorman 8: Dave Jupp). Kleine Zilverreiger wordt op drie verschillende plekken 
gezien: 9/10 Uitdammer Die (MS), 17-21/10 in de Waterlandtak (Pieter Doorn, EV, RivD, EdB, 
NA) en op 20/10 en 4/11 een (tweede?) exemplaar bij de Pieren van Muiden (EdB, RivD). 

ROOFVOGELS 8: UILEN 
In oktober nog behoorlijk wat waarnemingen van Visarend - tegenover een handjevol 
vorig jaar. Op de Vijfhoek pleistert een in het Oost-Duitse Bredereiche geringde vogel die 
het vorige kwartaal ook al is waargenomen "vogel lijkt een flink areaal te gebruiken; een 
uur ervoor nog gefotografeerd in het Naardermeer» (ZH op 5/ 10). Zelfs één november
waarneming: over de Amstel thv Zorgvlied; "lastig gevallen door twee Halsbandparkieten; 
bizarre combinatie" (Erik Lam). 
In december nog een aantal waarnemingen van Bruine Kiekendief, alle in Waterland. Laatste 
is op 30/12 in Varkensland (ND). Dit kwartaal zijn er veel meldingen van overvliegende 
en jagende Blauwe Kiekendieven: met name vanuit Waterland en de Vijfhoek, maar ook 
Diemerpark, Botshol, Polder de Rondehoep, IJburg, Aetsveldsche Polder en Schiphol (vele 
waarnemers). 
Alleen op 5/10 wordt een Rode Wouw waargenomen: 2 vogels over de Vijfhoek (GvD, SH, 
WvdW) en 1 vogel over A'dam-ZO (IA); een groot contrast met vorig jaar. Ook de Zeearend 
wordt minder vaak waargenomen dan vorig jaar; op 31/ 10 een jonge vogel resp. over IJburg 
"even aan de grond" (AS), Leeuwenveld Weesp (SW) en iets ten noorden van de Vijfhoek 
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(Alfred de Weerd). Op 2/11 jaagt een vogel in de buurt van de Kinseldam, gezien vanaf 
Kruithoorn (AS) en op 3/11 vliegt een vogel in zuidelijke richting over de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD). 

De Vijfhoek is dit kwartaal goed voor Smelleken: in de periode 6/10-3/12 worden er 6 
overvliegend gezien. Verder o.a. waargenomen in Diemerpark, Schiphol, Aetsveldsche 
Polder, Diemerbos/-polder en Schinkelbos. 
Op 8/ 10 2 Boomvalken in Botshol, de laatste van dit jaar (Warner Reinink). 
Op 2/12 vliegt een Kerkuil over de A5 (Johan van 't Bosch). Ransuil heeft grote 
slaapplaatsen in Zuidoost en Uithoorn, resp. max. 17 en 19. De hoge aantallen zijn 
wellicht te verklaren uit het grote aantal jongen dit jaar, dat mede tot stand is gekomen 
door de hoge muizenstand. 

STELTLOPERS 
Deze periode één waarneming van Kluut: 1 in de Kinselbaai op 16/12 (RR, FvG). 
Op 2-5/10 max. 4 Zilverplevieren op IJburg (NA). Op 23 en 14/10 zit er 1 op de Kinseldam 
(LIJ, EV, Martijn Terhorst). Overvliegende vogels: 27 /10 Vijfhoek 2 ex. (AJ, GvD, Frank 
Vis been) en IJburg 1 ex. (FvG), 6 en 7 / 11 Amstelveen (Bas Lagerveld, AJ) en 18 / 11 
Watergraafsmeer (AJ). Waren er vorig jaar in dit kwartaal slechts twee waarnemingen van 
Bontbekplevier, nu zorgt de zandopspuiting van IJburg voor vele waarnemingen van deze 
soort: zeker zo'n 35 stuks, met name in de eerste week van oktober. 

Houtsnip, Volgermeerpolder, J 7 november 2019 
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Op 3/11 in de Volgermeer een waarneming van een Bokje; "op klassieke wijze stil 
opvliegend voor mijn voeten terwijl ik al een tijdje stil stond om een rietkraag af te 
speuren. Enige tijd later een watersnip die exact hetzelfde deed en daarmee twijfel zaaide, 
maar gelukkig hadden we de foto>s nog" (ZH). 
Een late Groenpootruiter wordt gezien op IJburg 4/10 (RuB) en een nog latere op 31/10 
vliegend over de Vijfhoek (GvD). De Witgat wordt alleen in december waargenomen; o.a. 
in de Bovenkerkerpolder, le waarn. 3/12 (AJ) en op het Landje van Geijsel, max. 2 op 
26/12 (Jos Vrolijk). Net als vorig jaar lijkt een Oeverloper te overwinteren op Kruithoorn: 
vanaf 14/10 tot 17/12 daar aanwezig. Eén waarneming van Steenloper, op IJburg: 1/10 
(NA). Op 2 en 17 / 10 max. 3 Kanoeten, ook op IJburg ( 1 e wrn. NA), en in de periode 
2-13/10 zijn hier max. 2 Drieteenstrandlopers te vinden (NA e.a.). 
Kleine Strandloper kan ik me van het vierde kwartaal van vorig jaar niet herinneren. Dit 
jaar zijn ze aanwezig tot 20/10 met max. 9 ex. op 3/10, op IJburg (WP). Hetzelfde geldt 
voor Temmincks Strandloper, 1 vogel aanwezig 12-16/10 (le wrn. LIJ). In de periode 
1-8/10 max. 3 Krombekstrandlopers, ook op IJburg (le wrn EdB). Bonte Strandlopers 
zitten er vanaf het begin van de periode tot 4/ 11 met max. 65 à 70 vogels op 5 en 7 / 10 
(ZH, AS). Hoogste aantal op de Kinseldam is 10 op 10/11 (FvG) in de periode 12/10-23/11. 
Enige andere plek is Polder IJdoorn, 8 op 12/10 (EdB, RivD). 
Op 3 en 18/12 worden er resp. 18 en 33 Kemphanen geteld op een slaapplaats in de 
Bovenkerkerpolder; vorig jaar waren dit er 105 (AJ). Verder alleen waargenomen in 
Waterland, hoogste aantal 4 Atjehgouw op 4/10 (EdB). Op 4 en 7/12 een mannetje op de 
Kinseldam (EdB, FvG) en 29/12 1 in Polder de Rondehoep (EV). 

MEEUWEN 8: STERNS 
Op 20/10 wordt zonder nadere (kleed-) gegevens een Dwergmeeuw gemeld langs de 
Uitdammerdijk thv het Kinselmeer ("Chris Z"). Op 30/12 foerageert een lkj langs de 
Tweeduizend El (EdB, RR). De laatste waarneming dit jaar van Zwartkopmeeuw betreft een 
adulte vogel "op het gras foeragerend in groep Kokmeeuwen" in de Ecozone Noordelijke 
IJ-oever 18/11 (Tom Remans). 
Onze eigen in Amsterdam gekleurringde Kleine Burgemeester keert weer terug aan de 
Kattensloot in Westerpark op 8/12 (WP), veel later dan vorig jaar (26/10). Als ik het goed 
heb, is het nu een 7kj vogel. 

Werden er vorig jaar geen Reuzensterns waargenomen in dit kwartaal, dit jaar worden 
ze nog tot laat gezien. De meeste waarnemingen zijn op IJburg, max. 6 op 1/10 (FvG) en 
op de Kinseldam, max. 7 ook op 1/10 (Hans van der Meulen). Laatste waarneming is op 
20/10 vanaf de Vijfhoek, 1 vogel naar west (EV). In de periode 5-20/10 max. 3 Zwarte 
Sterns op het IJmeer thv Kruithoorn en de Vijfhoek (ZH, GvD, WvdS, EV). 

HOENDERS, DUIVEN 8: SPECHTEN 
Slechts één waarneming van Patrijs: 7 vogels op 15/11, Schiphol (PM). 
Op 3/11 een melding van 2 roepende Kraanvogels over het Gijsbrecht van Aemstelpark; 
"ik herkende het geluid uit natuurfüms en zag twee grote vogels vliegend en zwevend in 
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Zwarte Mees, Westgaarde, 25 oktober 2019 

oostelijke richting" (Martin Kramer). 
Groene Specht wordt met name gemeld in het Schinkelbos, Diemerpark, Nieuwe Ooster, 
Science Park, Westgaarde, Amsterdamse Bos en de Vijfhoek. Opvallende afwezige dit 
kwartaal is de Kleine Bonte Specht. 

ZANGVOGELS 
In onze regio lag de piek van de al eerder genoemde invasie van Gaai op 5/10; de Vijfhoek 
scoorde die dag het hoogst met 1777, de Aetsveldsche Polder 1098 en het Diemerpark 889 
vogels. Het totale aantal van alle Nederlandse trektelposten op die dag was 17 .9 5 7, tevens 
het hoogste aantal van dit jaar. Het hoogste aantal op één dag was echter op 22/9: 2063 in 
De Blauwe Kamer, Gelderland (bron: trektellen.nl). 
Hoogste aantallen Roek zijn 12 aan de Nieuwe Gouw op 24/ 11 (MSc) en 14 bij de 
AlO afslag Landsmeer (Rik van der Starre). Op 5/10 en 10/11 resp. 2 en 1 Raven in 
de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD, AS). Op 3 en 8/ 11 vliegt 1 Raaf roepend over de 
Kalfjeslaan naar resp. noord en zuid; "inclusief wigstaart, andreaskruis en gok van een 
snavel", en op 20/12 1 over de Middelpolder (Axel Groenveld). Op 12 en 17/11 een vogel 
in het Amsterdamse Bos (EV, Tom Visbeek), 7/12 roepend in De Hoge Dijk, 23/12 in Polder 
de Rondehoep 2 vogels (beide SH) en op 26/12 een Raaf in de wijk Bankras, Amstelveen 
(ADw). 
Een Zwarte Mees wordt gemeld op Westgaarde 1/12 (PI). In de periode 5-23/10 wordt 
een Matkop waargenomen in het Diemerpark (le wm Peter Murzan), op 5/10 en 12/12 
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ook 1 op de Vijfhoek (RB, NA). Op 8/11 een roepende vogel in de Gaasperzoom (EdB). 
Het wordt een schaars vogeltje. Baardman wordt vooral in Waterland en op de Vijfhoek 
gezien. Andere plekken: Diemerpark, Schinkelbos, Lutkemeer, Geuzenbos, Botshol en 
Recreatiegebied Houtrak. 
Boomleeuweriken worden alleen waargenomen vliegend over de Vijfhoek, op 7 en 24/10 
zelfs 3 ex. (EdB, SH, GvD) en 1 in november: 16/11 (SH). Een bijzonder late Huiszwaluw 
vliegt over de Volgermeer op 3/11, naar mijn weten het eerste november-geval in de 
Amsterdamse regio (ZH). 
In Oud-Zuid wordt op 14/11 een Witkopstaartmees gefotografeerd (ADw) en op 3/12 in het 
Diemerpark (Thomas Kruider). 
Een mogelijke Siberische Tjiftjaf wordt op 17 / 10 gefotografeerd in het Schinkelbos (PR). 
De meeste meldingen van Blad koning komen dit najaar van de Kalfjeslaan in de periode 
5-8/ 10 ( 1 e wrn. Flor Rhebergen) en De Nieuwe Oosterbegraafplaats 12-17 / 10 ( 1 e wrn. 
RivD). Verder o.a. Schinkelbos 10/10 (PR), Frankendael 19/10 (JLK), 1 en 10/10 Landscroon 
(NA, EV). 
Beflijsters worden met name gemeld op de Vijfhoek, in de periode 2-25/10, in het 
Schinkelbos 6-20/ 10 en het Diemerpark 10-22/ 10. Het hoogste aantal Grote Lijsters betreft 7 
naar zuidoost vliegende vogels over het Diemerpark op 8/10 (Piet van der Werf). 
De laatste Zwarte Roodstaart die wordt waargenomen is op 22/11 op IJburg (AS). De enige 
Gekraagde Roodstaart is een eerste winterkleed in Zuidoost (IA). 
Op 10 en 17/10 max. 3 Paapjes in het Schinkelbos (PR), op 19/10 de laatste aan 
de Poppendammergouw (MS). 
Decemberwaarnemingen van 
Roodborsttapuit: 2 achter de Blijkmeer 
4/12 (MS), 1 in de Kinsel 5/12 (MS). 
Laatste Tapuit is op 25/10 op Schiphol 
(PM). 
De waarneming van een Gele 
Kwikstaart op 5/10 vliegend in 
oostelijke richting over Zuidoost (IA), 
leek even de laatste van dit kwartaal. 
Tot ieders verbazing wordt er ook nog 
1 waargenomen op 29 en 30/12 op 
Schiphol, langs Tweeduizend El (Cor 
Wies, LIJ, EdB). 
Grote Piepers worden gemeld in 
Leeuwenveld 6/ 10 (SW) en op IJburg 
16/10 (EV). Het verdient aanbeveling de 
roep op te nemen, want zelfs ervaren 
waarnemers vinden het soms lastig 
het geluid te onderscheiden van dat 
van andere piepers, zoals Duinpieper. 
Geluidsopnamen zijn er wel van Gele Kwikstaart, Schiphol, 29 december 2019 
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een vogel over de Vijfhoek op 13/10 (GvD) en de Aetsveldsche Polder op 18/10 (EdB). 
Deze moeilijkheidsgraad treedt ook op bij de determinatie van (trekkende) Oeverpiepers, 
Waterpiepers en zelfs Graspiepers: hun roepjes zijn makkelijk met elkaar te verwarren. 
Een geluidsopname en eventueel een sonogram kunnen een oplossing bieden. Ook 
op zicht is het niet altijd even gemakkelijk, gezien het volgende commentaar bij een 
Oeverpieper: "kwam in het veld aanzienlijk groener over dan op de foto>s, dus daar vond 
ik het een Oeverpieper. Op basis van de foto>s vond ik het later eerder een Waterpieper, 
maar intussen kom ik daar weer van terug"; IJburg 5/10 (ZH). In de periode 4/10-6/11 
aldus gemeld op IJburg, max. 2 vogels op 20/10 (LIJ, WvdW). Ook waargenomen langs de 
Uitdammerdijk met op 27/10 5 ex. (WvdS). 
De enige waarneming van Boompieper deze periode is op 17 /10 vliegend in zuidelijke 
richting over het Schinkelbos (PR). Veel enkele Waterpiepers; een hoger aantal is 5 ex. 
In het Diemerbos 1/12 (EdB). Weinig decemberwaarnemingen van Keep: 14 en 15/12 De 
Hoge Dijk (AS, LH), 21/12 1 vr. IJburg (RB). 
Kruisbekken vliegen op meerdere dagen over de Vijfhoek, op 13/10 zelfs 12 en op 31/10 
7 (GvD, SH). Ook op deze datum vliegen er 3 over de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD). 
Over het Diemerpark tweemaal slechts 1 vogel op 10 en 27/10 (FvG). Op 17/10 2 over de 
Gaasperzoom (EdB). In oktober was er behoorlijk veel trek van Sijs; met als hoogtepunt 
2229 ex. over de Vijfhoek op 5/10, een absoluut record voor deze telpost. Over de 
Aetsveldsche Polder vlogen er 473 op 13/10 en over het Diemerpark 326 op 16/10. 
Op 3/11 vliegt een in de regio vrij zeldzame Geelgors over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RivD). 
Slecht één waarneming van Usgors: 1 vogel vliegend over IJburg op 4/ 10 (Herman van 
de Brand). In de periode 13-20/ 10 scharrelt er een Sneeuwgors op het opgeschoten zand 
van IJburg (FvG, LIJ en vele anderen). Op 18/ 10 worden er 2 gezien (RuB), en in de 
periode 29/11-31/12 zelfs max. 11 (EdB, RivD). Op 8 en 9/11 een vrouwtje in de buurt van 
Barnegat en op 24/11 max. 2 op Marken (WP, PR). 

Gebruikte afkortingen 

ADw Arjan Dwarshuis LIJ Lodewijk IJlst RR Rutger Rotscheid 

AJ Auke Jansen MS Marianne Slot RuB Ruurd Bennink 

AS Adrie Streefiand MSc Marten Schmitz SH Sander Hietkamp 

EdB Ellen de Bruin NA Niels Aagaard sw Steven Wytema 

EV Els Velzing ND Nico Dekker WP William Price 

FvG Frank van Groen PM Paul Marcus WvdS Wim van der Schot 

GvD Guus van Duin PR Pim Rijk WvdW Willem van der Waal 

IA Ivan Appel PT Paul Tak ZH Zaïnal Haberham 

JLK Jip Lauwe Kooijmans RB Rob Baars 

JZ Jesse Zwart RivD Ricardo van Dijk 
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