
De Gierzwaluw 

Waarnemingen oktober-december 2017 
Ellen de Bruin 

H erfst. De belangwekkende waarne
mingen betreffen dan ook vooral 
trekvogels. En het was herfst; 

meerdere malen ben ik zeiknat geregend, 
maar het was wel een spannende vogeltijd. 
In oktober leveren twee dagen met harde 

_....._~~~• wind spectaculaire "zeevogeltrek" op aan 
de zuidkant van het IJmeer. Op donderdag 
5 oktober worden Rotgans, Steenloper, 
Drieteenstrandloper en Noordse Stem ge
zien. Op 29 oktober, een zondag, zijn meer 
waarnemers aanwezig en is de wind har
der: NW 7 à 8. Dat levert een aantal bij
zondere soorten op zoals Zwarte Zee-eend, 
Vaal Stormvogeltje en Rosse Franjepoot. 

Woestijntapuit, Schiphol, 29 november 2017 In de waarnemingenrubriek van janu-
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ari t/m juni schreef ik dat Grote en Kleine 
Barmsijs weer als ondersoort beschouwd worden. Ik had op het forum van waarneming. 
nl en de site van Dutch Birding gelezen dat de IOC (Internationaal Ornithologisch Congres) 
World Bird List als zodanig aangepast zou worden. Inmiddels is dit voornemen tot het 
'lumpen' (samenvoegen) van deze soorten weer teruggedraaid en mogen we dus weer pro
beren Grote en Kleine Barmsijs van elkaar te onderscheiden. Overvliegend en op geluid is 
het onderscheid tussen de twee lastig te maken. In zit is het makkelijker: de Kleine Barmsijs 
is donkerder en bruiner met bruingele vleugelstrepen; de Grote oogt een stuk lichter en is 
grijzig met witte vleugelstrepen. 
Zorg datje je waarnemingen van het 1' kwartaal 2018 tijdig hebt opgevoerd op www.waar
neming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, 
geslacht, kleed, gedrag en telmethode. En bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een be
wijsplaatje of een geluidsfragment. 

WATERVOGELS 
Het hoogste aantal Toendrarietganzen is 150 op 17/12 vliegend over Schiphol (PM). 
De Kleine Rietgans verschijnt voor het eerst op 15/10 (Diemerpark, Vijfhoek) en bereikt het 
maximum van 124 op 30/10 over de Vijfhoek (GvD, WvdW). 
De Rotgans wordt alleen in oktober waargenomen, met een maximum van 343 over de 
Vijfhoek op 27/10 (GvD). Op de stormachtige dag van 29/10 vlogen er zeker 35 (FV) langs 
de IJmeerkust en waren er 55 t.p. achter de Kinsel (Kon Jo Patrick). 
Een Wilde Zwaan vliegt zuidwaarts over het Amsterdam-Rijnkanaal op 15/10 (EdB, RivD). 
Dat is erg vroeg, maar gezien het overzomerende (geringde) exemplaar op de Loenderveen
sche Plas bij Loosdrecht, niet onmogelijk. Op 02/11 vliegt een Wilde Zwaan over De Pijp 
"luid trompetterend. Nooit eerder hier gezien" (Huub Verbeek) en op 05/11 2 ex. naar zuid 
over de Vijfhoek (EdB, RivD). 
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Op 03/11 de eerste Kleine Zwanen bij Marken: 17 adulte vogels (AS). 
Een paar Nijlgans heeft op 23/11 nog 4 kleine pullen in Slotervaart (Talha Andac), een dag 
later nog 3 (Jan Jongejans). Op 14/12 3 donzige nijlgansjongen aan de Sloterplas (Comely 
Krijnen). Een man en vrouw Wilde Eend paren laat, op 26/11 op het Landje van Geijsel 
(EdB), of is dit voor de paarbinding? 
Begin oktober (de 8e) bereikt de Pijlstaart een maximum van 495, op trek over de Vijfhoek 
(GvD). 
Op de Gouwzee, de gebruikelijke najaarsverzamelplaats van de Krooneend, wordt op 15/10 
en op 26/10 het aantal geschat op 300 (Henri Wals, Jan Fekke Ybema). 
Op 11/11 zijn er 175 Toppers aanwezig op de Gouwzee (FvG). Naast de andere waarnemin
gen in Waterland zit er 1 vrouwtje in de Haven Ballast op 17 / 11 (RvO) en 1 vrouwtje bij 
Kruithoorn op 23/12 (FvG). 
Op 29/10 vliegen er tijdens de storm 32 Zwarte Zee-eenden over IJburg (FV). Bij Muiden 
werd deze soort niet waargenomen op deze dag. Begin november druppelen de eerste Non
netjes binnen. Op 5/12 worden er ca. 120 geteld op de Gouwzee (Mark Grutters). 
Op 9/12 wordt tijdens een kleine-zwanentelling een mannetje Kokardezaagbek ontdekt (RBe). 
Laatste datum van waarnemen is 18/12. Helaas is ongeringdheid aan beide poten niet vast
gesteld (de linkerpoot lijkt ringvrij). Het zou een nieuwe soort voor de Amsterdamse regio 
zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat de vogel wild is en/of dezelfde vogel betreft als het 
ongeringde mannetje in de omgeving van Zwolle, dat daar is gezien tot 1/12. 
Van Middelste Zaagbek worden er maar liefst 62 geteld op 29/10 vanaf IJburg (FV); hoogste 
aantal van Grote Zaagbek is 26 in de Kinselbaai (FvG). 
Op 29/10 levert een redelijke noordwesterstorm een Vaal Stormvogeltje op IJburg op (FV, 

Kokordezaagbek, Gouwzee, 17 december 2017 
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WS, SW). Langs de IJmeerkust thv Muiden worden er zeker 4 waargenomen (EdB, RivD, FvG 
e.a.). Ondanks de wind lukt het om foto's te maken. In deze eeuw is het het vierde jaar dat 
er op deze plek één of meerdere gezien worden. Een andere, uitzonderlijke plek is op 25-11-
2005, een vondst van een nog levende vogel in het Jac.P. Thijssepark in Amstelveen na een 
noordwesterstorm met windkracht 9 (zie waarn.nl). 
Een Roodhalsfuut in winterkleed wordt gefotografeerd op 30/10 in het IJmeer thv het Kinsel
meer (WvdS). Op 3/11 wordt waarschijnlijk dezelfde vogel gezien aan het begin van de dijk 
naar Marken (EdB). 
Vanaf 30/10 worden maximaal 3 Kuifduikers gezien in het IJmeer thv het Kinselmeer 
(gevonden door WvdS). In de periode 28/12-31/12 zwemt er een exemplaar in de Haven Bal
last (LIJ, RR, GK). 
Geoorde Fuut op verschillende plekken: 26/10 en 25/11 max. 2 op de Gouwzee, in de periode 
09/12-23/12 max. 3 op IJburg (WvdS, SH, GK, NA). Op 23/12 ook één bij Kruithoorn (FvG) 
en op 30/12 één bij de Vijfhoek (GK). 
Hoogste aantal van Ooievaar is 5 in de Aetsveldsche Polder op 04/10 (EdB) en de Groot
Duivendrechtsche Polder op 15/11 (Ruud Visser). In Weesp een nieuwe plek voor deze soort, 
30/12: "De Ooievaars die op het stadhuis slapen vlogen weer langs mijn huis. Morgen is 
het oudjaar en ik ben benieuwd of ze de slaapplaats ook volgende week, na het vuurwerk 
zullen gebruiken. Voor zover ik weet is het centrum van Weesp wel vuurwerkvrij" (Onna 
Wildschut). 
Op 03/10 worden in totaal zeker 95 overtrekkende Lepelaars gezien door FvG (Diemerpark 
en IJmeerkust samen). De laatste Lepelaar wordt gezien op 18/10 bij Schiphol "poetsend in 
de akker" (Piet van Vliet). 
Naast enkele waarnemingen in Waterland, met op 15/10 2 ex. in Polder IJdoorn (Thijs 
Hoomans), wordt de Roerdomp gezien in de Lutkemeer op 31/10 (JvB), het Schinkelbos 
op 06/11 (NA) en de Botshol op 09/11 (JvdW, NM). In december volgen waarnemingen 
in Diemerpark op 21/12 (Piet van der Werf), Middelpolder op 29/12 (AS) en Polder de 
Peereboom op 30/12 (Ole Ypma). 
Op 01/10 vliegt een Koereiger oostwaarts in het Schinkelbos "viel op door klein formaat en 
snelle vleugelslag. Vloog over op geringe afstand en hoogte. Korte gele snavel" (Christian 
Kooij) en op 15/10 een Kleine Zilverreiger zuidwaarts in het Diemerpark (FvG). 
Op 18/10 worden op een slaapplaats in het Kruitbos bij Muiden 9 Grote Zilverreigers geteld 
(RB). Inmiddels zijn daar schrikbarend veel bomen gekapt, dus of dit standhoudt... 
De laatste Purperreiger wordt gezien op 08/10 in de Aetsveldsche Polder (EdB). 

ROOFVOGELS a UILEN 
De twee rond de Vijfhoek en Kruithoorn pleisterende Visarenden worden voor het laatst 
gezien op 22/10 (WvdS). Andere plekken waar deze soort wordt gezien zijn de Aetsveldsche 
Polder: 1 naar west op 8/10 (EdB, RivD) en Business Pare Lijnden: 1 naar oost op 26/10 (RR) 
- de laatste waarneming van dit jaar. 
De laatste Bruine Kiekendief van dit jaar wordt gezien op 28/12 in de Blijkmeerpolder (Carla 
Stort). 
Op 15/10 vliegen 3 Blauwe Kiekendieven over de Vijfhoek (GvD). 
Smellekens zijn vooral gezien langs de IJmeerkust (incl. Diemerpark) en rondom 
Schiphol. Andere plekken zijn de Gaasperplas, een jonge vogel op 13/10 (WS), en aan de 
Poppendammerweeren op 5/12 (Menno Huizinga). 
De laatste Boomvalk wordt gezien op 8/10, een lkj vogel in de Aetsveldsche Polder: "latertje, 
voor de bui uit" (EdB, RivD, met foto). 
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Van de Slechtvalk weer volop meldingen. Opvallend is de waarneming van 4 verschillende 
exemplaren in de Aetsveldsche Polder op 08/10 (EdB) en de aanwezigheid van 2 vogels op 
het Science Park gedurende het laatste kwartaal: "het lijkt erop dat het data centre alhier een 
nieuwe vaste uitkijkpost wordt; ik heb het idee dat het hier om de IJburg-vogels gaat, maar 
dat nog niet adhv ringen kunnen vaststellen. Vooralsnog is de locatie niet geschikt om te 
broeden, maar als de vele kauwtjes en kraaien t.p. er iets weten te bouwen valt er op termijn 
wellicht wat te kraken" (ZH). 
Op de (min of meer) bekende slaapplaatsen in Uithoorn en Amstelveen roesten resp. 
maximaal 7 en 25 Ransuilen. Veel mensen voeren ze vervaagd op ivm kans op verstoring; 
misschien niet geheel onterecht als je de hoeveelheid foto's (soms genomen mét flits) ziet. 
Alleen kijken is ook leuk! 
Velduilen worden o.a. gezien op Marken op 9/10 (WS), over de Vijfhoek op 16/10 (GvD), aan 
de Poppendammerweeren op 19/10 en 5/12 (WvdS) en over Uithoorn op 12/12 (AJ). 

STELTLOPERS 
Een late Kluut laat zich zien op 28/10 in de Bovenkerkerpolder (René Wolbers), en maar 
liefst 5 staan op 9/12 te rusten op de Kinseldam (EdB, RivD). 
Op 3/10 roept een Zilverplevier in het Diemerpark {FvG), op 29/10 vliegt er één over IJburg 
(FY, WS). 
Een Bontbekplevier bevindt zich op de Kinseldam op 4/10 en 13/10 (EdB, PM). 
Houtsnip wordt gezien in de periode 20/ 10-30/ 12 met vooral op 7 / 11 veel waarnemingen 
(7 stuks om precies te zijn). Bokjes werden waargenomen in Waterland op 15/10 (Marianne 
Slot), 31/10 (JA) en 6/11 (NM), en bij het AMC op 26/11 (EdB, RivD). 
Op 9/10 en 13/10 max. 2 Rosse Grutto's op de Kinseldam (RBe, FvG). Op 15/10 vlogen er 
maar liefst 15 over het Amsterdam-Rijnkanaal naar noord (EdB, RivD); een opzienbarende 
binnenlandwaarneming. 
Over Botshol vliegt een Zwarte Ruiter in zuidwestelijke richting op 13/10 (JvdW, NM). 
Op 4/10 vliegt een Groenpootruiter over de Bovenkerkerpolder: "gehoord en gezien" (René 
Wolbers). 
De laatste Oeverloper wordt gezien op 17 /12 bij het Kinselmeer {FvG). 
Eén overvliegende Steenloper wordt gezien op 5/10 bij Muiden (FD) en op 29/10 bij IJburg 
(FY, WS). 
Op 8/10 en 11/10 een Kanoet op de Kinseldam (FvG, EdB). Op de stormdag 29/10 vliegen er 
7 over de IJmeerkust (HvO e.a.) en 2 over IJburg (FV). 
Op 5/10 vliegen in totaal 5 Drieteenstrandlopers naar west en op 29/10 max. 6 ex. bij 
Muiden (FD, EdB, RivD), Op TJburg 1 t.p. op die datum (FV, WS). Op 16/10 3 opvliegend 
Kinseldam (EV). 
In de periode 4/10-15/10 zijn zeker 3 Kleine Strandlopers aanwezig op de Kinseldam (EdB, 
FvG); dit jaar erg schaars in de regio (1 waarneming in mei en 1 in juli). Hier ook een 
Krombekstrandloper op 8/10 en 11/10 (FvG, EdB) en max, 35 Bonte Strandlopers op 3/11 
(AS), laatste ex. aldaar op 24/12 (FvG). 
Hoge aantallen van Kemphaan: op 13/10 Bovenkerkerpolder 39 (AJ), 16/10 Legmeerpolder 
30 (Fred Schol te), 17 /11 Polder de Rondehoep 26 (FvG). 
Op 1/10 wordt in Polder IJdoorn de Grauwe Franjepoot, die daar sinds 25/09 aanwezig is, 
voor het laatst waargenomen (foto André Grove). Bijna een week later, op 7/10 wordt een 
Rosse Franjepoot gefotografeerd in de Kinselbaai vanaf het vuurtoreneiland (melding RB). 
Op 29/10 worden er van deze soort in totaal 3 overvliegend gezien bij Muiden. 
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Kleine Burgemeester, Westerpark, 2 november 2017 

MEEUWEN a STERNS 
Een lkj Drieteenmeeuw vliegt over IJburg naar west op 29/10 (FV, WS, SW). 
De laatste waarneming van Zwartkopmeeuw dit kwartaal betreft een adulte vogel op 28/12 
in stadsdeel Westerpark (MSa), dus een ander exemplaar dan de lkj vogel in de Overhoekse 
plasjes op 17/12 (Ruud Vlek). 
Dwergmeeuwen worden alleen gedurende de maand oktober aan de zuidelijke IJmeerkust 
gezien, met op 5/10 een schatting van 800 exemplaren thv Muiden bij WNW 6-7 (FD). 
Op 19/12 vliegt een lkj Grote Burgemeester over de Transvaalkade/Wibautstraat, "camera 
nog niet paraat en snel wat brood gegooid, maar de vogel vloog al snel weg richting Amstel. 
Vogel was forser en plomper dan de Zilvermeeuwen. Overgang van kop naar snavel was 
vlak, niet steil. Snavel oranjeroze, scherpe zwarte snavelpunt over een derde van de lengte. 
bij wegvliegen geen spoor van donker te zien op de vleugels" (GvD). Mogelijk dezelfde 
vogel vliegt op 31/12 bij de Omval "plotseling boven mijn hoofd toen ik de Mondriaantoren 
afspeurde naar Slechtvalken. Daarna nog een kwartiertje ruziënd met Zilvermeeuwen op 
de Amstel. Vloog weg in noordelijke richting. Mogelijk een vrouw; kleiner dan sommige 
Zilvers, hoewel wel een forse snavel" (ZH). 
Vanaf 22/10 wordt er in stadsdeel Westerpark weer een 4kj Kleine Burgemeester gezien 
(le melding Michel Hulspas), vaak in de Kattensloot aan de Jacob Catskade. Het zware 
vermoeden rijst dat het dezelfde vogel betreft als in het vorige winterseizoen. Op 13/11 zit 
de meeuw in het Sloterpark: «op het gazon met andere meeuwen. Dezelfde meeuw als die 
van de Kattensloot: precies dezelfde tertial rechts was nog subadult, vaag gebandeerd. Links 
ook nog wat onvolwassen veren in de vleugel. Ook de snavel nog niet uitgekleurd" (PM). 
Op 24/12 "mogelijk de 4kj van omgeving Westerpark" bij de Kinseldam (FvG). Op 29/10 

Jaargang 56 Nummer 1 Maart 2018 

Waarnemingen rubriek De Gierzwaluw 

vliegt een Kleine Burgemeester naar west over het IJmeer thv Muiden: «bijna volwassen 
vogel keilend op ongeveer 1/3 van Pampus hard door. Egale vogel zonder duidelijke tekenen 
van juveniel kleed, maar leek mij toch niet volledig volwassen, met name de nek vertoonde 
wat mottling. Korte kop opvallend, korter dan staart. Lange vleugels met smalle, puntige 
hand. Flink groter dan Stormmeeuwen, helaas niet bij een Zilvermeeuw gezien voor betere 
grootte vergelijking» (Christian Brinkman e.a.). Het blijft lonen geringde vogels af te lezen. 
Zo blijken twee lkj Pontische Meeuwen afkomstig uit Polen: 1/10 Albardagracht en 16/10-
23/10 Gerbrandypark/Erasmusgracht (HJ). Op 26/10 een 3kj uit Slowakije op IJburg (ZH). 
Een jonge geringde meeuw met een lastig kleed blijkt toch een Duitse Zilvermeeuw, 8/10 
Westerpark (MSa) en een Noorse Kleine Mantelmeeuw, ingeschat als 4kj blijkt een 3kj, 9/10 
Sloterpark (HJ). Op 9/12 zit een in Weesp geringde Kokmeeuw, nu 3 jaar oud, op een dak in 
de Watergraafsmeer (AJ). 
Twee late Reuzensterns vliegen op 29/10 naar west over het IJmeer thv Muiden (FD). Op deze 
dag wordt hier ook een Noordse Stern gezien (FD). Op 29/10 vliegt tweemaal een Zwarte 
Stern over het IJmeer thv Muiden (div.waarnemers). 
Op 27/10 vliegen resp. 2 Kleine Jagers over de Vijfhoek (GvD) en 1 over het IJmeer thv 
Kruitbos (EdB), beide in zuidwestelijke richting. Op 29/10 IJburg 's ochtends 2 (FV, WS) en 
's middags 1 (SW). 

HOENDERS, DUIVEN a SPECHTEN 
Het hoogste aantal Patrijs dat gezien wordt op Schiphol is 9, op 12/10 en op 18/10 (PM, RR). 
Een geringde Meerkoet foerageert aan de noordelijke kant van het IJ, thv het Tolhuis. 
Een oranje kleurring duidt erop dat de vogel in Amsterdam is geringd als lkj vrouwtje op 
26-12-2014 op de Alexanderkade (EdB). Er blijken meerdere geringde Meerkoeten rond te 
lopen in de stad, dus opletten geblazen. Begin november levert geen gunstige wind op voor 
Kraanvogel. Toch lukt het op 8/11 om er 6 vast te leggen op foto, gewoon over het centrum 
van de stad (JWdB). Op 22/12 en 25/12 wordt een vrouwtje Kleine Bonte Specht gezien op 
de Vijfhoek (NA, Tom Visbeek). 

ZANGVOGELS 
Op 19/10 is er kortstondig een Klapekster aanwezig op de Vijfhoek: "aan uit N-NO en niet 
gezien of hij doorging. maar ook de hele dag niet meer in terrein" (GvD). 
Op 29/11 wordt nestbouw gemeld van 28 Roeken in A'dam-Noord (Micha d'Oliveira); dat 
begint blijkbaar al vroeg! Ook in Weesp bewaakt het broedpaar alweer het nest van vorig 
jaar (3/12, RivD). 
De Matkop wordt op slechts twee plekken 
waargenomen: in het Diemerpark op 4/10, 19/10, 
2/11 en 7/11 (FvG) en op de Vijfhoek op 19/10 (EV), 
17/12 (SH), 22/12 (NA) en 29/12 (EdB). 
Zwarte Mees wordt relatief veel waargenomen. Het 
hoogste aantal bedraagt 7, overvliegend naar zuid in 
Uitdam op 6/11 (WvdS). 
Een Buidelmees laat zich prachtig zien op 15/10 in 
de Lutkemeer (RR). 
Op 1/10 een recordaantal van 136 Baardman over de 
Vijfhoek (FV, WvdW). 
Op 13/10 vliegt een Boomleeuwerik in zuidwestelijke 
richting over de Botshol (JvdW, NM). Op 14/10 Buide/mees, Lutkemeerpolder, 15 oktober 2017 
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vliegen er 6 al roepend op uit het weilandje ten zuiden van de Haven Ballast (EdB, RivD). 
Op 16/10 vliegen er 3 over de Vijfhoek (GvD, WvdW) en op 14/11 één over het Diemerpark 
(FvG). 
Op 29/10 vliegt een Strandleeuwerik over IJburg (FV). 
Boven IJburg een late Boerenzwaluw op 17/11, met foto (SH). De een-na-laatste was op 
31 /10 over begraafplaats Landscroon (RuB). 
Naast de bekende territoria op de Vijfhoek en Haven Ballast, Diemerpark en Polder IJdoorn 
is de Cetti's Zanger waargenomen op de volgende locaties: Bloemendalergouw 9/11 (RvB), 
Botshol 13/10 en 25/10 (JvdW, NM), Nieuwe Gouw 16/10 (RvB), Ouderkerkerplas 3/10 en 
4/10 (Jos Vrolijk) en Zeeburg 9/11 (FvG). 
Op 6/11 op begraafplaats Landscroon een Siberische Tjiftjaf «meerdere keren horen roepen: 
het piepkuiken-roepje. Niet heel goed kunnen bekijken, was druk aan het foerageren, van 
het ene takje naar het andere, op de bekende phyllo manier» (RuB). Op 19/12 een vogel "in 
de wilgjes foeragerend" op IJburg, met geluidsopname (SH e.a.). 
Relatief veel waarnemingen van Bladkoning in dit kwartaal: 5/10 Heemtuin De Braak {Pim 
Rijk, Rik van der Starre), 9/10, 15/10 en 23/10 Landscroon (NvdW, WS, EV), 10/10 Martin 
Luther Kingpark (Alex Bos, SH), 12/10 Vijfhoek (WvdS), 14/10 Gerbrandypark (HJ), 15/10 
Kalfjeslaan {Flor Rhebergen, Rien de Vries), 15/10 IJmeerkust thv Kruithoorn {Thomas Ras), 
16/10 en 18/10 Science Park (PhL, FvG), 18/12 AMC (PhL). 
Op 18/10 vliegt een Beflijster over het centrum (SH) en op 7/11 over de Vijfhoek (GvD). Op 
4/11 een rustende vogel in de Botshol (JvdW). 
Een donkere Koperwiek op Westgaarde werd als mogelijke IJslandse Koperwiek bestempeld 
op 27/10 (JW). Er is een foto van; de waarneming is nog in behandeling. 
Op 16/ 10 worden tweemaal 4 overvliegende Grote Lijsters aan de Durgerdammergouw 
genoteerd (RvB). In de herfst komen grotere groepen Grote Lijsters vaker voor. 
Op de stortstenen onder aan de Uitdammerdijk ter hoogte van de Uitdammer Die zit op 
23/12 een Zwarte Roodstaart, de laatste van dit jaar, met foto (LIJ). 
Paapjes worden gezien op 1/10 in de Osdorper Binnenpolder (HJ) en de Aetsveldsche Polder 
(2 stuks, EdB, RivD), en 2 in het Schinkelbos op 16/10 (WvdS). Op 27/5 (vorige periode) 
werd in de Middelpolder transport van voedsel en ontlasting gemeld (AS), wat zou kunnen 
duiden op een broedgeval. Paapje is als broedvogel echter behoorlijk zeldzaam in Nederland 
en broedt vooral in het noordoosten van Nederland (m.n. Drenthe). Na het verschijnen van 
een Grauwe Klauwier in de Middelpolder op precies die datum van 27 /5 zijn de Paapjes 
daar niet meer waargenomen; pas weer in oktober, in de periode 14/10-16/10 (Riek D, Axel 
Groenveld). 
De laatste Tapuit wordt gezien op 21/10 bij Schiphol (JW), de laatste Roodborsttapuit op 
25/12 in de Osdorper Bovenpolder (RR). 
Op 17/11 ontdekt Paul Marcus een lkj mannetje Woestijntapuit langs Tweeduizend El, 
omgeving Schiphol: «foerageerde zuidwestwaarts rennend en fladderend langs de oostoever 
van de Kagertocht. Verdween toen ik erover belde uit beeld. Niet teruggevonden». Een dag 
later vindt William Price de vogel zo'n 2 km verderop terug aan de Duizendbladweg waar 
hij af en toe ruziet met een Zwarte Roodstaart en zich er gelukkig niets van aantrekt één 
van de meest gefotografeerde vogels van het jaar te zijn in onze regio. Na 2/12 wordt de 
vogel niet meer teruggevonden. De vogel is ingediend bij de CDNA. 
Een late Gele Kwikstaart wordt gehoord in Polder Opperwoud (SH). 
Op 26/10 een zingende Grote Gele Kwikstaart op de Schellingwouderbrug "eerst rond de 
brug vliegend, daarna op de brug. Eén van de twee daadwerkelijk zingend (niet alleen 
roepend) richting de ander. Vlogen uiteindelijk naar het Zeeburgereiland" (ZH). 
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Oeverpieper, Marken, 10 oktober 2017 

Op 14/10 is er een Grote Pieper t.p. in het Diemerpark: «enkele malen opvliegend, roepend 
en weer neer» (FvG). 
Een Boompieper roept op 9/10 op Westgaarde (JvB) en een dag later vliegt er één over het 
Diemerpark (FvG). 
Een in de regio zeer zeldzame Roodkeelpieper vliegt roepend zuidwestwaarts over de 
Aetsveldsche Polder op 1/10 (EdB, RivD). De vogel werd herkend aan de kenmerkende 
langgerekte, ijle hoge roep. 
Het hoogste aantal van Waterpieper dat is waargenomen is 6, op het Landje van Geijsel op 
26/11 (EdB). 
Vroeger ging je voor een Oeverpieper naar de pier van IJmuiden. De laatste drie jaar laat 
echter een toename zien in de Amsterdamse regio (zie grafiek). Omdat de roep moeilijk te 
onderscheiden is van die van de Waterpieper, is het zaak op de juiste kenmerken te letten 
en/of deze vast te leggen op foto of geluid. Zoals bijv. die van Marken op 10/10 (foto Roely 
Bos), trektelpost Amsterdam Binnenstad 13/10 (spectogram JWdB) en de Vijfhoek op 30/10 
(spectogram GvD). 

Oeverpieper - Anthus petrosus 
1 OOT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40+---------------------------------
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Een Europese Kanarie vliegt op 28 
oktober westwaarts over de Vijfhoek, met 
geluidsopname (GvD, FV, RB). 
Het regende nog steeds barmsijzen in het 
najaar. Hoogste aantallen: 
Grote Barmsijs Haven Ballast 71 ex. 
op 1/12 (SH), Vondelpark 70 op 8/12 
(WvdS), Durgerdam 50 op 14/12 (WvdS), 
Aetsveldsche Polder 40 op 17 / 12 (RivD ), 
Frankendael 35 op 26/12 (FvG). 
Kleine Barmsijs 8/10 Vijfhoek 5 overvliegend 
(RB), 7/11 Diemerpark 8 ex. (FvG). 
Hoge aantallen van Kruisbek, allen 
overvliegend: 4/10 Schinkelbos 9 (EdB), 8/10 
Flevopark 18 (SW), 8/10 Nieuwe Ooster 10 
(NvdW), 10/10 Diemerpark 16 (FvG) en 17/11 
Landscroon 16 (SH). Laatste waarneming 
is op 24/12 2 over Natuurtuin Klarenbeek 
(Tohar Tal). 
Hoge aantallen van Appelvink: op 7/10 in 
totaal 12 in zuidwestelijke richting over de 
Vijfhoek (FV), op 14/10 11 ex. (GvD, RB 

Grote Barmsijs, Uburg, 22 december 2011 e.a.). Op 8/ 10 10 in noordoostelijke richting 
over Westgaarde (JvB). Op 14/10 in totaal 
18 over A'dam-Centrum (JWdB). 

Op de Vijfhoek vliegt op 26/10 een Ortolaan in zuidwestelijke richting, met geluidsopname 
(GvD). Een IJsgors vliegt op 15/10 op ooghoogte al roepend naar oost in de Aetsveldsche 
Polder (EdB, RivD). Op de dijk naar Marken bevinden zich 2 Sneeuwgorzen op 17 /12 (JA). 

Gebruikte afkortingen 

Auke Jansen 
__. L 

AS Adrie Streeftand JvdW John van der Woude RivD Ricardo van Dijk 

EdB J [ Ellen de Bruin 7 VW J [ Jan 'Mes 7 [RRl [ Rutger Rotsche 

EV Els Velzing JWdB Jan Willem den Besten RuB Ruurd Bennink 

ffi J ~ rank Derriks 7 ~ J [ Lodewijk IJlst 7 [Rvs] [ Rob van Berr 

FV Frank Visbeen MSa Merijn Salverda SH Sander Hietkamp 

FvG J ~ rank van Groen 7 F"" J [ Niels Aagaard 7 [swl [ Steven Wytema 

GK Guido Klerk NM Nellie Marissen ws Will Schep 
- ~ J [ WvdS J [ 'Mm van der Sch;;t" irt vd Water 

HJ Han Jacobs PM Paul Marcus WvdW Willem van der Waal 

~ J [ Hans van Oosterh~ [PhL J [_Philip Laan =--i lzHl [ zainal Haberhann -

JA JelleAbma RB Rob Baars 
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Wat vinden de buren? John van der Woude 

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 53, 2018 nr. 1 
Broedgeval Orpheusspotvogel bij Castricum 
In het Noordhollands Duinreservaat waren al in 2012 en 2013 territoriale Orpheus
spotvogels opgemerkt, maar in 2017 was het echt raak met een broedgeval van een 
ongemengd paar (dus niet gemengd met Spotvogel). Zekerheid over het broeden was 
er pas op 30 juni, en op 15 juli werden drie uitgevlogen jongen gezien. Pas sinds 
1990 zijn er Nederlandse broedgevallen bekend van deze zuidelijke spotvogelsoort, 
vrijwel alleen in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Het broedgeval bij Castricum is het 
eerste voor Noord-Holland en het tot nu toe noordelijkste in Nederland. 
Drie territoria van Wespendief 
De jaarlijkse roofvogelinventarisatie in het gehele duingebied tussen Wijk aan Zee en 
Camperduin leverde in 2017 drie territoria op van Wespendief, één bij Heemskerk, één 
bij Castricum en één bij Bakkum. Voor Havik kwam het totaal op dertien territoria en 
voor Sperwer op zes. Voor alle drie de soorten geldt dat het ongeveer het gemiddelde 
aantal territoria is van de laatste tien jaar of meer, hoewel Sperwer ook betere tijden 
heeft gekend. 

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaanjg. 51, 2017 nr. 4 
Project voor Grauwe Klauwier 
Staatsbosbeheer heeft het natuurgebied Oud-Valkeveen aantrekkelijk gemaakt voor de 
terugkeer van Grauwe Klauwier als broedvogel in het Gooi. Er zijn onder andere 100 
meidoorns geplant en 150 hondsrozen. Inmiddels is in de nazomer van 2017 driemaal 

De Grauwe Klauwier heeft een voorkeur voor planten als Meidoorn en Hondsroos 

i 
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