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Grote Piepers overwinteren in de regio
Heel bijzonder, komt nauwelijks voor

Op 7 november 2020 treft Thijs Sanderink 2 Grote Piepers aan op de akkers langs  

de Noorderweg in Spaarndam. Beide vogels laten zich, soms met enige moeite, tot  

6 februari 2021 regelmatig zien op deze plek. Meestal zitten ze tussen het gras ver-

scholen, maar met enig geduld zijn ze, al roepend, vliegend te zien en meestal ook 

kort even aan de grond na de landing.

groTe pieper Noorderweg, 13 januari 2021. Foto: Cor Wies

Op 14 december 2020 vinden Hugo 
Langezaal en Nika van den Meiracker 1 
Grote Pieper in de Amsterdamse Water-
leiding Duinen (Groot Zwarteveld). Ook 
deze vogel laat zich tot in februari regel-
matig observeren. De laatste waarne-

ming betreft 4 februari 2021. Totaal 
dus 3 Grote Piepers overwinterend in 
onze regio, een unicum! Uiteindelijk 
heeft de sneeuwval van 7 februari 2021 
en de hierop volgende vorstperiode van 
ruim een week, de vogels waarschijnlijk 
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groTe pieper AWD, 17 januari 2021.
Foto: Rutger Rotscheid

naar zuidelijkere oorden verjaagd. Na 
de vorstperiode werden de vogels niet 
meer aangetroffen.

Grote Piepers (Anthus richardi) broeden 
in Midden- en Oost-Azië en komen in 
het najaar als schaarse doortrekker 
(max. ± 100 ex., info SOVON) in  
Nederland voor, vooral op de Wadden-
eilanden en langs de kust. Ook in onze 
regio is de Grote Pieper dan doortrek-
kend waar te nemen, vaak alleen over-
vliegend en dan in de periode eind sep-
tember tot begin november. De rauwe 
en luide roep is dan het kenmerk, waar-
op deze soort wordt ontdekt en her-
kend. Af en toe wordt er ook in het voor-
jaar een Grote Pieper opgemerkt. 
Overwinteren is zeldzaam in Nederland 
(max 5-10 vogels). In de afgelopen  
winter (2020/2021) waren er, buiten 
bovenstaande 3 vogels in onze regio, 
Grote Piepers aanwezig in Zuid Holland 
(2 ex.: Goedereede/ Kwade Hoek, tot 
eind januari 2021), Ameland (eerste 
week van januari) en Schiermonnikoog. 
Veel vogelaars trokken dan ook naar 
onze regio om de Grote Piepers te kun-
nen bekijken en/of fotograferen.

Overwinteren komt in onze regio eigen-
lijk nauwelijks voor. ‘Vrije Vogels’ (onze 
regionale avifauna) rept alleen over 
doortrekkers in het najaar en drie voor-
jaarsgevallen (alle in mei). Alleen in  
december 2014 (: 21-12-2014, Hans de 
Nobel) is er een Grote Pieper waargeno-
men in de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen. Deze vogel is na deze datum 
niet meer teruggevonden.

Dat er afgelopen winter dus 3 Grote  
Piepers in onze regio opdoken en lang-
durig verbleven, mag zeker als een  
bijzonderheid worden gezien !

■ Han Buckx

groTe pieper Noorderweg, 13 januari 2021. 
Foto: Cor Wies


