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Draaihals, Durgerdammerdijk 

0 ndanks het feit dat Waterland minder goed bereikbaar is toch een mooie periode, 
waarin Zwarte Ooievaar, Flamingo, Steppekiekendief, Draaihals en Graszanger de 
hoofdrol spelen. Het afgesloten fietspad op de Uitdammerdijk gaf juist ruimte aan 

een Draaihals en een speelse familie Hermelijn. 
Ook op IJburg verandert er veel; de voor steltlopers gunstige situatie van vorig jaar was 
helaas niet meer aanwezig. Toch verbaast het me keer op keer hoeveel we samen in deze 
stedelijke regio kunnen zien. Opvallend is ook het aantal geringde (en gezenderde) vogels 
dat is gemeld. Blijf ze doorgeven, dat levert de ringers nuttige informatie op. Voer de vogel 
op waarneming.nl op met gedrag (kleur)ringdragend. Als je niet weet hoe je de ring moet 
melden, klik dan op de site tag 'help mij met melden'. 
Zorg dat je je waarnemingen van het vierde kwartaal tijdig hebt opgevoerd. Voeg bij 
interessante waarneming en 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. 
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WATERVOGELS 
Op 22/9 vliegen 16 Kleine Rietganzen naar zuid over het Diemerpark (FvG, WP). Op 23/9 

zijn er 3 vogels t.p. in de Bovenkerkerpolder (EV). 
Eén juli-waarneming van Pijlstaart: 13/7 3 vogels in eclipskleed in Polder IJdoorn (David 
Tempelman). Hoogste aantal: 83 over de Vijfhoek 19/9 (RB). Zomertalingen worden gezien 
in Waterland: 1/7 omgeving Holysloot (Somer Schram Ouweneel), in de periode 29/7-16/8 

Volgermeer max. 4, 11/8-2/9 Polder IJdoorn max. 3 (velen). Op 28/8 2 vogels in zuidwes
telijke richting over de Vijfhoek (SH). Hoogste aantal Krooneend op 5/9: "minstens 200 

vogels! Veel eclips man" (Joost Schout) en ook op 21/9 - waarschijnlijk een schatting - van 
200 exemplaren (NA). 

Een vroege waarneming van Brilduiker: 20/7 Vijfhoek Haven-Ballast 1 adulte vrouw 
overvliegend en neer (GvD, SH, EdB, RvD). Op 27/8 vliegt een vrouw Grote Zaagbek in 
noordwestelijke richting over de Vijfhoek (EdB, RvD). Op 9 en 10/9 bevindt zich een Mid
delste Zaagbek bij de Kinseldam {Arie Dorsman, NA). Op 18/9 een vrouwtje bij de Kruit
hoorn (WP) en op 27 /9 bij een stevige noordoostenwind vliegen er 4 vogels over zowel de 
Vijfhoek (FV) als over het IJmeer bij Muiden (EdB, RvD). 

Op 11/7 staan er opeens 7 Flamingo's in Polder IJdoorn, een plek waar tot nu toe weinig 
te beleven was door de hoge waterstand ( 1' wrn. JH). Het betreft 5 adulte en 2 juveniele 
vogels, waarvan 2 geringd in Laguna de Fuente de Piedra, Andalusië: een adult geringd op 

Flamingo's, /Jdoorn, 20 juli 2020 
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7 aug. 2010 en een 2kj geringd op 17 aug. 2019. Omdat dit - door de Spaanse ringen - de 
eerste aantoonbare 'echte' Europese Flamingo's zijn voor Nederland, wordt de plek druk 
bezocht. De vogels blijven ter plekke tot 20/7 19:21; "waren nogal vliegerig, steeds rondje 
maken en weer landen. Vlogen om deze tijd op om niet meer terug te keren in de volgende 
uren. Interessant waarneming bij de Lepelaarplassen een halfuurtje later: zeven vogels 
waarvan vijf adult. Klopt ook met vliegrichting bij wegvliegen. Als dat dezelfde groep niet 
is ... " (GK). Op 1/9 lijken de vogels terug, met 3 extra soortgenoten. In totaal 10 dus (le 

wrn. WvdW). 
Op 13/7 vliegt een jonge Zwarte Ooievaar over Polder IJ doorn (JH, Henk van der Veen, Rob 
Wurster). Op 23/7 een juveniele vogel over het Noordzeekanaal (Viljo Kooij, Rik Mandjes), 
iets later over Westerpark (Han Jacobs) en tenslotte over Het IJ (GK). Een dag later, 24/7, 
een lkj over Polder IJdoorn (AT). Op 31/7 vliegt er een vogel hoog over de Aetsveldsche 
Polder in westelijke richting (EdB, RvD). In de periode 2-4/9 kijken vele vogelaars naar een 
geringde juveniele vogel ter plaatse aan de Liergouw, nadat de vogel op 2/9 overvliegend 
wordt gezien aan de Bloemendalergouw (AT, JH, HNi). De vogel is 25 mei jl. geringd als 
vrouwtje in Hemilly in de Lorraine, Frankrijk en werd eerder gemeld vanaf Texel, in de 
periode 3-5/8 (med. WvdW). Iedere avond lijkt de vogel richting een slaapplaats te vliegen, 
wellicht de ecozone Schellingwoude? (PR, RB, ZH). 
Hoogste aantal Lepelaars dit kwartaal: 65 op de Kinseldam op 10/9 (Ferdy Hieselaar). 
Roerdompen worden gezien in het Diemerpark/IJburg, de Lutkemeer, Osdorper Binnenpol
der, Vijfhoek en omgeving, Waterland en éénmaal in Botshol. Geen waarnemingen meer 
vanuit het Schinkelbos. Op 30/8 en 11/9 wordt de soort vastgelegd op een nachtrecorder in 
de Watergraafsmeer (GvD) en op 8/9 op IJburg (PvdW). Naast de bekende Artisgevallen is 
de Kwak aanwezig in het Flevopark: max. 2 ad. en 2 juv. in de periode 3/7-7 /9 en in Dui
vendrecht: max. 1 ad. en 2 juv. in de periode 6-24/7. Opvallende plekken zijn het centrum 
van Weesp, 1 vogel naar west op 15/7; "roep gaf doorslag bij determinatie, onmiskenbaar 
van een Kwak. Verder gedrongen bouw en snellere vleugelslag dan Blauwe Reiger, onge
veer tempo van Zwarte Kraai" (RBe). In de Hoofddorppleinbuurt 2 vogels overvliegend op 
31/7 (MM) en het Vondelpark 1 juv. op 6/9 ('Roberto'). 
Dit kwartaal niet veel waarnemingen van Koereiger; dat was vorig jaar wel anders. Op 16 
en 18/7 is er 1 in Waterland aanwezig: Blijkmeer, Rijperweg (Alice van Duijnen, Paul Tak), 
op 15 en 22/9 in Polder IJdoorn en op de Kinseldam (FvG, HNi). Op 7/9 vliegt er 1 in zuid
oostelijke richting over de Vijfhoek (GvD, WvdW). De laatste Purperreiger van dit kwartaal 
wordt gemeld op 26/9 in de Weesper Gemeenschapspolder (RBe), maar wie weet verschijnt 
er nog een vogel in oktober. 
Maximaal 2 Kleine Zilverreigers worden gezien op de Kruithoorn in de periode 28-30/7. 
Aan de Derde Diem 1 vogel op 29/7 (AS). Op 30/7 ook 1 op de Vijfhoek (Donny Dolman) 
en 1 in de Waterlandtak (Tonny Bakker). In de periode 1/8-1/9 zit er 1 vogel bij de Kinsel
dam (velen), en op 13/8 in Polder IJ doorn (LIJ). Op 17 /9 vliegt er een vogel in zuidelijke 
richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, RvD) en op 21/9 maar liefst 3 in westelijke 
richting over het Diemerpark (FvG). 
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ROOFVOGELS Et UILEN 
De meeste waarnemingen van Visarend komen van de Vijfhoek en omgeving, in de periode 

6/8-26/9. Andere plekken zijn o.a. Afrikahaven, IJburg, Botshol en Waterland. 
Diverse Wespendieven worden her en der waargenomen, tot en met einde kwartaal. Na 

de vermeende dood van het vrouwtje in het Amsterdamse Bos gebeurt hier nog van alles 
(ZH): 3/7 "in de kleine twee uur man niet bij het nest gezien[ ... ]. De magere hoop dat hij 
het seizoen in zijn eentje afmaakt na de dood van de vrouw lijkt echt vervlogen. Nog een 
paar veren aangetroffen, één beschadigde, mogelijk van de man (nogal stevige banden). 

Verder was zelfs het achtergebleven dons verwaaid''. Op 12/7 toch 2 vogels: "verwarrend. 
Opstijgend uit de buurt van het nest; man lijkt op kleed het territoriale mannetje, vrouw 
het door mij dood gewaande territoriale vrouwtje, met een hoop ontbrekende veren. 1k 
moet maar eens kijken of de door mij verzamelde veren overeenkomen met de verloren 
exemplaren van dit beest; alles zou wel eens gunstiger kunnen zijn afgelopen dan ik dacht, 
al lijkt het nest echt niet meer bebroed te worden". Op 18/7 eerst een man "kort vlinderend, 
dus vreemd exemplaar in de buurt" en daarna 2 dames: "nieuw vrouwtje met zwaarder 
aangezette banden op de hand en nogal extreme handvensters laag over, op de hielen 
gezeten door territoriale vrouw (hoger) en territoriale man (nog hoger). Man later weer 
vlinderend". Na enkele tussenliggende waarnemingen op 12/8 het stel "lange tijd cirkelend 
boven het gebied inclusief Kleine Vijver, Geitenboerderij en Zonneweide. Vrijwel de hele 

Rode Wouw, Diemerpork, 20 september 2020 
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kleedschade dat de vrouw opliep bij het incident dat het broedseizoen voortijdig beëindig
de lijkt hersteld. Man veelvuldig roepend; voorbereidend op wegtrek?''. Op 16/8 weer 3 vo
gels: "twee vrijwel identieke mannetjes (tot op het ruistadium toe) overzeilend met Buizerd, 
waarna één van de vogels (naar ik aanneem de territoriale man) langdurig vlinderde. Later 
man en vrouw afzeilend naar de roest. Daar beide vogels kortstondig laag in bomen zien 
zitten, waarbij tot mijn verbazing de kip-achtige nest-/paringsroep werd geuit, mogelijk ter 
versteviging van de paarband?" 

Op 4/9 wordt een lkj Steppekiekendief gezien aan de Bloemendalergouw (le wm. Gerben 
van Geest). De vogel wordt door velen bezocht en blijft aanwezig tot en met 7 /9, soms ook 
in de buurt van het Kinselmeer, Polder IJdoorn en langs de Poppendammergouw. 
Drie Rode Wouwen in september: op 20/9 een lkj naar west in het Diemerpark (RBos), 
op 21/9 1 in zuidwestelijke richting over De Broekermeer (WvdW) en op 27/9 1 over 
knooppunt De Nieuwe Meer (Sam Gobin). Op 18/9 wordt een Zwarte Wouw gemeld op de 
Vijfhoek; "heel kort in beeld. Bruine bovenzijde. Lange staart, zeer licht maar duidelijk 
gevorkt. Lange vleugels, vooral lange hand. Lichte flashes op binnenste handpennen, rest 
hand- en armpennen donker. Gleed sterk af en verdween vlot achter boom. Tijdens glijden 
vleugels niet gepunt" (GvD, SH). 
Zeearend wordt alleen waargenomen in de omgeving van de Vijfhoek en langs de IJmeer

kust ten oosten daarvan: 11/7, 20/7, 6/8 en 18/9 (Keith Bailey, AS, GvD, SH). Op 26/9 
vliegt over diezelfde Vijfhoek een lkj vogel naar noord. De vogel is gezenderd en daardoor 
weten we dat het een jonge man is "die dit jaar op de Dode Hond (Eemmeer) uit het ei is 
gekropen. Via de zender is bekend dat de vogel een rondje over Het Gooi is gevlogen, bij 
Loenen a/d Vecht richting noord en later terug naar de Oostvaardersplassen" (EdB, RvD). 
Een Smelleken wordt gemeld op 17 en 30/9, vliegend naar resp. zuid en west over de Aets
veldsche Polder (EdB, RvD). Op 26 en 29/9 een jagende vogel op IJburg (AS, AB, WvdW). 
Op 27 /9 zit er 1 op een paaltje tussen De Kinsel en het Kinselmeer. 
Territoria van Slechtvalk worden vastgesteld op bekende plekken; Amerikahaven, Bui

tenveldert, De Omval, Hemhavens/ Sloterdijk, Rembrandtpark, Rijksmuseum/Westertoren, 
Science Park, Riekerpolder en ZuiderAmstel. Nieuwe plek is Buiksloterrneer in Noord, waar 
sinds dit jaar een nestkast hangt op gebouw Noorderboog. De kast stond eerder op het 
stadsdeelkantoor en dáárvoor op de Shell-toren (Overhoeks) aan het IJ. Voor het eerst is 
er nu dus in deze nestkast gebroed, "te midden van draaiende hijskranen" (med. RBos). Op 
2/7 "koppeltje slechtvalken met jongen. Zitten op het hoge gebouw achter de metro/stads
deelkantoor" (JH). Op 7 /7 wordt prooioverdracht waargenomen: "adulte vrouw zat al met 
prooi klaar op de hoek van het gebouw waar de kast op staat, te wachten op de juveniel. 
Er volgde een prooioverdracht. Naderhand kwam de adulte man eveneens met een prooitje 
aan. Na ook op dezelfde hoek een poosje te hebben rondgekeken vertrok hij weer, met de 

prooi. Adulte man en vrouw Slechtvalk zijn beide geringd. Aan de grootte te zien is de 
juveniel een wijfje. Ik heb niet meer juvenielen gezien" (RBos). 
Tussen 1 en 2 uur 's nachts wordt het geluid van Kerkuil vastgelegd op een recorder op IJ

burg op 10/9 (PvdW) en in de Watergraafsmeer op 21/9 (GvD). Maximaal 3 jonge Ransuilen 
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worden gezien en gehoord in Frankendael en omgeving in de periode 3-26/7 (le wrn. was 
al in vorig kwartaal), 3 in VTC Nut en Genoegen op 5 en 13/7 (le wrn. Vincent Hart) en 3 
en 1 in resp. Noord en Schellingwoude, beide op 17 /7 (ZH). Daarnaast in juli en augustus 
enkele losse meldingen van roepende jongen in Driemond, Marken, Muiden, Uithoorn en De 
Belmermeer. Naast een waarneming van een Velduil in de Brettenzone op 21/8 (MM), wordt 
deze soort gezien aan de Bloemendalergouw op 7 en 8/9 (le wrn. WP) en bij De Munt in 
Waterland op 8/9 (JP Mollema). 

STELTLOPERS 
De familie Steltkluut van het Landje van Geijsel blijft gelukkig nog even hangen. De laatste 
waarneming van het paar met 2 jongen is op 16/7 (AS). Op 12/7 wordt er een vogel gemeld 
in Polder Udoorn (Petra Pelt) en op 2/8 in het Ilperveld (JH). Het hoogste aantal van Kluut 
is slechts 8, op 2/8 in Polder Udoorn (Fons de Meijer). Jonge vogels worden gemeld vanaf 
Ilperveld 3/7 ("RS"}, Uburg 5/7 (ZH) en Polder IJdoorn 27/7 (AS). Opvallende (late) waar
neming is een in noordelijke richting overvliegende Kluut over de Vijfhoek op 26/9 (EdB, 
RvD, FV, RB). 
Er worden relatief veel Zilverplevieren gezien in de regio. Hoge aantallen zijn 12 in 
zuidwestelijke richting over de Vijfhoek op 19/9 (EdB, RvD, RB, GvD) en 10 vogels t.p. op 
IJburg op 27/9 (WP, PvdW, LIJ). Op 7 en 8/9 vliegen resp. 12 en 27 Bontbekplevieren over 
het Diemerpark (FvG, WP). Op IJburg max. 15 vogels op 26/9 (EHu). Jonge Kleine Plevie
ren worden gemeld op het Landje van Geijsel vanaf 1/7 (Leobard Hinfelaar e.a.) en in de 
Volgermeer 6/8 (NA). 
Er worden relatief veel Morinelplevieren gemeld: op 14/8 1 over het centrum "meermaals 
roepend, helaas geen vogel gezien" (Willem Wind) en ook op Westgaarde "alleen gehoord, 
vluchtroep tweemaal hard en duidelijk" (JvB). Op 26/8 2 vogels roepend over IJburg (Ferenc 
Scheeren). Op 2/9 vliegen er 4 in zuidwestelijke richting over de Aetsveldsche Polder (EdB, 
RvD). 
Vanaf 21/9 foerageren er max. 3 Rosse Grutto's op een slikveldje op IJburg (le wrn. AS). 
Het terrein is erg onoverzichtelijk en bovendien staat er een hek voor; het is niet ondenk
baar dat er zich meer exemplaren bevonden. Hoogste aantal van Regenwulp: op 2/8 21 
vliegend over IJburg (RB). Laatste waarneming is 7 /9 op de Kinseldam (FvG). 
Op 12/8 max. 3 Zwarte Ruiters in Polder IJdoorn (Dick de Vos). Hoogste aantal Bosruiters is 
6 in het Ilperveld op 1/8 {Sjaak Tijm}. 
Steenlopers worden gemeld op Marken 27/8 (WvdS}, Polder Udoorn 29/8 (AdW}, Vijfhoek 
31/8 en 1/9 resp. 5 en 1 overvliegend (GvD, SH) en op 1/9 op de Kinseldam maar liefst 18 
vogels; "eerst t.p. en later weg in N-NW richting" (WvdW). 
Slechts één waarneming van Kanoet: op 29/8 1 vogel op de Kinseldam (FvG) en van Krom
bekstrandloper: 4/9, eveneens op de Kinseldam; "1 ad. in nog vrijwel compleet zomerkleed" 
(WvdW). Op 27/8 resp. 4 en 6 overvliegende Drieteenstrandlopers op Marken (WvdS). Op 
29/8 wordt er 1 gemeld in Polder IJdoorn (AdW). 
De eerste Kleine Strandloper van dit kwartaal zit op de Kinseldam op 15/8 (LIJ); tevens 
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Lachstern, 8/oemendalergouw, 9 augustus 2020 

de enige augustuswaarneming. Op 6/9 zitten er 2 (WvdW). Op 21/8 wordt een lkj gezien 
op Marken (WP, NA), en op 27 en 28/9 een vogel op IJburg (WP, PvdW, LIJ, EHu, GK). De 
hoogste aantallen van Bonte Strandloper komen van IJburg; max. 25 op 26/9 (EHu). 
Het maximale aantal van Kemphaan is ca. 100 op de Kinseldam (ZH). 

MEEUWEN Et STERNS 
Op 27/8 worden 2 en op 27/9 81 Dwergmeeuwen gezien, beide aan de IJmeerkust bij Muiden 
(EdB, RvD). 

Het hoogste aantal Zwartkopmeeuw is 7 op 27/9 op het IJ (RV). 

Een adulte Kleine Jager vliegt op 31/8 over de Vijfhoek (GvD, SH). In het veld leek de vogel 
door de sternachtige vlucht een Kleinste, maar de foto's laten een Kleine zien. Ook leuk. 

De eerste Reuzenstern van deze periode wordt gezien op 15/7 in de Kinselbaai (FvG), bijna 3 
weken eerder dan vorig jaar. Vele waarnemingen volgen, ook vanaf de Kinseldam en Polder 
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IJdoom. Soms foerageren ze echter ook boven het weiland, gezien de waarnemingen aan 
de Bloemendalergouw in de periode 27/8-10/9 (le wrn RvD). Verder veel waargenomen in 
het Diemerpark in de periode 30/7-17/9, met max. 3 op 23/8 (FvG), IJburg 2/8-28/9 met 
max. 9 op 19/8 (EdB), Vijfhoek en omgeving 27/8-5/9 met max. 4 op 29/8 (GvD, SH). 
In de periode 16-18/7 wordt een adulte Grote Stern waargenomen op het IJmeer in de 
buurt van de Kinseldam (le wrn. Colin Aalbers). 
Op 9/8 worden 2 adulte Lachsterns gefotografeerd, vliegend naar west over de Bloemenda
lergouw. Eén vogel is geringd. Alhoewel niet de totale combinatie afgelezen kan worden, 
wordt toch duidelijk dat de vogel geboren is in 2012 in de kolonie Neufelderkoog in 
Schleswig-Holstein in Duitsland, grofweg tegenover Cuxhaven (WP). 
Op 17 /7 worden 3 adulte Witvleugelsterns gezien, naar zuid vliegend over Polder IJ doom; 
"opgepikt met blote oog op zwarte stem-achtige vlucht. Net op tijd mijn verrekijker terug 
gevraagd van een vriendin die de Flamingo's aan het bekijken was; donkere buik, contras
terende witte wang, korte brede vleugels. korte staart" (Michiel Schoonderwoerd). 
Waren er vorig jaar in augustus grote aantallen Zwarte Sterns te zien - max. 400; dit jaar 
is het maximum wel erg laag: op 17 /7 4 naar noord bij de Kinseldam (G.B. Kortleve) en op 
26/8 4 foeragerend bij de Kruithoorn (WP). 

HOENDERS, DUIVEN, SPECHTEN Et VARIA 
Van Patrijs slechts 3 meldingen van Schiphol: op 20/8 4 vogels (AS), op 22/8 ca. 12; "ge
lukkig weer met succes gebroed blijkbaar!" en op 24/9 1 vogel (beide wrn. RR). 
Op 2/7 vliegt een Kwartel over Reigersbos, A'dam Zuidoost (gehoord), hier ook al op 19/6 

(PvdW). Op 8/8 een melding van een opvliegende vogel aan de Bloemendalergouw (Wim 
Kriise). In de Volgermeer worden 2 pulli Waterral gezien, op 17 /8 (René Beekvelt). 
Op 21/8 wordt een Draaihals tweemaal kort gezien langs de oude Muiderstraatweg in 
Diemen (AB). Aan de Liergouw zit er 1 op 30/8 (PvdW). Een zeer opvallende maar ook tra
gische melding op 30/8: "gevangen door huiskat op IJburg. Opgehaald door de Dierenam
bulance en thans in collectie Martin Melchers" (med. RV). Op de Uitdammerdijk ter hoogte 
van Polder IJdoorn blijft een Draaihals wel heel lang hangen; de vogel foerageert in de 
periode 2-6/9 op het fietspad, dat zeer rustig is vanwege de afsluiting ten behoeve van 
de dijkverzwaring (le wm. Franks Schuring ët JH). Op 9/9 wordt er nog 1 gemeld op een 
braakliggend veldje in Duivendrecht (Bram Rijksen). Kleine Bonte Specht wordt gemeld in 
de periode 11-19/9 op en over de Vijfhoek (SH, Klaas van den Berg, GvD, RB, RvD, EdB). 
Naast 2 onzekere waarnemingen van Bijeneter wordt deze oprukkende mediterrane soort 
gemeld al roepend boven Polder IJdoom op 26/7; "pakweg lOx roepend, hoog over naar 
noord, helaas niet gezien" (GK). 

ZANGVOGELS 
Drie waarnemingen van Koekoek in september: 1/9 Bovenkerkerpolder (Auke Jansen), 2/9 

Liergouw (NA), en de laatste wordt gezien op 21/9 in de Osdorper Binnenpolder (JvB). 
Hoogste aantal van Roek: 26 rondom Zunderdorp; Termietergouw / Nieuwe Gouw (NA). 
Raaf wordt met name gemeld in het Amsterdamse Bos (GK, RB) en in de Aetsveldsche 
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Graszanger, 8/oemendalergouw, 8 september 2020 

Polder vliegen regelmatig enkele vogels over; max. 4 op 25/8 (EdB). 
Op 17/7 wordt een Kuifmees gemeld in Botshol; "onverwachte plek, maar heb zijn kuif 
gezien en roep gehoord" (Nollie Marissen). Tevens een onverwacht tijdstip in het jaar ... 

Buiten de Vijfhoek en het Diemerpark wordt Matkop waargenomen in de Gaasperzoom op 
154/9 (EdB). 
De meeste waarnemingen van Baardman zijn afkomstig uit Waterland: max. 6 op 12/7 
Polder IJdoorn (JH), max. 30 op 16/8 Volgermeer (PR) en de Vijfhoek max. 9 op 26/9 (FV, 
RB, EdB, RvD). 

Op 13/9 vliegt een Boomleeuwerik de Vijfhoek (EdB, RvD), en op 18/9 zowel over de Vijf
hoek (GvD, SH) als over de Aetsveldsche Polder (EdB). 
Een Bladkoning wordt gezien op IJburg op 28/9 (GK, EHu). Het vogeltje wordt door velen 
waargenomen tot en met 30/9. Op deze datum wordt op dezelfde plek ook een Bruine Bos
zanger gemeld; "ca. 10 maal horen roepen: een vet 'tsjek' en hierna kort gezien op tak en in 
vlucht: middenbruine, kleine phyllo met duidelijke wenkbrauwstreep. Hierna onvindbaar. 
Eerst nog enige twijfel, maar toch wel voldoende gezien" (Rob Bekebrede). 

Twee augustuswaarnemingen van Snor: 16/8 Volgermeer (PR) en 17/8 Lutkemeer (RR). 
Op 27 /8 zingt een Graszanger in de ruige strook langs de Bloemendalergouw richting Holy
sloot (le wm. WP). De vogel wordt daar lange tijd gezien en gehoord. De laatste waarne

ming is op 13/9. 
Op 27 en 28/9 wordt een Beflijster waargenomen op de Vijfhoek (FY, EV). Op 11 en 26/9 
vliegen er 1 tot 3 Grote Lijsters over de Vijfhoek (SH, EdB, RvD, RB). 
Jonge Grauwe Vliegenvangers worden dit jaar alleen gemeld op Westgaarde (JvB). Ook 
Bonte Vliegenvanger wordt hier regelmatig gemeld (JvB, RR, AS). De laatste waarneming 
van deze soort is op 19/9, een vrouw{-kleed) op de Vijfhoek (EdB, RvD, RB, GvD). 
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Nog 2 waarnemingen van Nachtegaal: 19/7 Schinkelbos ("QuintenCT") en 27/7 Brettenzone 
(Age Niels Holstein). En 2 septemberwaarnemingen van Blauwborst: 1/9 op de Vijfhoek 
(GvD, SH) en 6/9 Schinkelbos (Massimiliano Dettori). 

In augustus en september weer aardig wat meldingen van Gekraagde Roodstaart; in ieder 
geval meer dan in het voorjaar; de locaties zijn te divers om hier op te noemen. Het laatste 
Paapje van dit kwartaal wordt waargenomen op 30/9 op IJburg (RB). 
Zowel Engelse als Noordse Kwikstaart worden gezien in de Aetsveldsche Polder, resp. 1 
overvliegend op 2/9 (EdB, RvD) en 2 t.p. op 15/9 (EdB). 
Net als vorig jaar een vroege melding van Grote Gele Kwikstaart: 5/7 in Slotervaart; "in het 
water op het garagedak"; ook gezien op 20/7 en op 21/7 2 vogels (Wendela Tenner, Jan Jon
gejans). In augustus 3 waarnemingen van deze soort, wat ook nog vroeg in het seizoen is. 
Op 11/9 wordt het geluid van een naar zuid overvliegende Duinpieper opgenomen in de 
Aetsveldsche Polder (EdB, RvD); het 14e geval deze eeuw, dus behoorlijk zeldzaam. Op 

30/9 wordt een Roodkeelpieper waargenomen aan de Poppendammergouw (Hans van der 
Meulen, GK); mogelijk het 9e geval deze eeuw, dus nóg zeldzamer. Een vroege Oeverpieper 
wordt gefotografeerd op Marken op 26/9 (Dorothee Rabe). 
De eerste Keep van dit najaar vliegt over het Diemerpark op 29/9 (FvG, WP). Kleine Barmsij
zen vliegen over de Vijfhoek op 10/9 (GvD, SH) en in de periode 12-29/9 over het Diemer
park (FvG, WP). 

Op 16/8 vliegt een Kruisbek over de Zonneweide in het Amsterdamse Bos (GK) en op 14/9 
naar zuid over de Aetsveldsche Polder (EdB, RvD). 

Op 16/8 een nachtelijke geluidsopname van een roepende Ortolaan over de Watergraaf
smeer (GvD). Op 4/9 wordt een naar zuid vliegende vogel gemeld in het Diemerpark (FvG, 
Edial Dekker). 

Gebruikte afkortingen 

AB Alexander Buhr GvD Guus van Duin RBe Ruurd Bennink 

AdW Alfred de Weerd HNi H. Nibbering RBos Roely Bos 

AS Adrie Streefland JvB Jan van Blanken RvO Ricardo van Dijk 

AT Anton Telder JH Joep Heldoom RR Rutger Rotscheid 

EdB Ellen de Bruin LIJ Lodewijk IJlst RV Ruud Vlek 

EHu Ewout Huibers MM Marten Miske SH Sander Hietkamp 

EV Els Velzing NA Niels Aagaard WP William Price 

FV Frank Visbeen PR Pim Rijk WvdS Wim van der Schot 

FvG Frank van Groen PvdW Piet van der Werf WvdW Willem van der Waal 

GK Guido Klerk RB Rob Baars ZH Zaïnal Haberham 
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