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Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het
werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in de bovengenoemde periode. Alle
relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht
betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief
heeft wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in
Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna (CDNA) in te dienen via www.dutchavifauna.nl/recordform
Mei
De maand mei was een prachtige voorjaarsmaand met veel zonuren, nauwelijks
neerslag en regelmatig wind uit het oosten. Gunstig voor vogelaars om de voorjaarstrek te beleven. Dat was ook duidelijk te merken aan het aantal zeldzaamheden dat deze maand werd waargenomen in de regio. De lijst werd zo lang dat ik
soorten als Visarend, Zwarte Wouw en Parelduiker niet heb opgenomen. Wel nog
even aandacht voor een bijzonder zoogdier: op 2 mei werd een Tuimelaar waargenomen in het Noordzeekanaal ter hoogte van IJmuiden. Het dier, dat de naam
Zafar droeg, zwom met een schip mee door de sluizen bij IJmuiden en kwam zo
in de haven van Amsterdam terecht. Na een aantal dagen is de dolfijn, met enige
ondersteuning, weer terug gezwommen naar de Noordzee. Uiteindelijk is Zafar op
12 mei overleden na geraakt te zijn door een schip. Het betreft pas de 3e waarneming van deze soort in de 21e eeuw in onze regio. De zee was deze maand goed voor
meer zeldzaamheden. Zo vloog er op de 4e een Lachstern langs Bloemendaal aan
Zee (GOU) en vloog er op de 23e nog een Noordse Stormvogel over de Noordzee
ter hoogte van het Kennemerstrand (DWA). De meest bijzondere vogelwaarneming
rondom de Zuidpier deze maand kwam verrassend genoeg niet van een zeevogel
maar van een verdwaalde zangvogel. Op de 18e werd namelijk een Baardgrasmus
op de blokken van de Zuidpier gefotografeerd (OBR). De foto’s waren helaas niet
goed genoeg om de Baardgrasmus op soortniveau vast te stellen en dus werd de
vogel reeds door de CDNA (: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) geaccepteerd als Baardgrasmus spec. (: Westelijke, Moltoni’s of Oostelijke Baardgrasmus). Andere leuke waarnemingen over zee waren die van Witbuikrotganzen op
17e langs de Zuidpier (GRO) en op de 18e langs Bloemendaal aan Zee (BUC). Een,
al lang verwachtte, nieuwe soort voor de regio was een Zwarte Rotgans die op
de 17e langs de Zuidpier van IJmuiden naar noord vloog in een groep Rotganzen
(GRO). De vogel kon zelfs nog gefotografeerd worden en werd zo als 382e vogelsoort
voor regio Zuid-Kennemerland goed gedocumenteerd. Naast de zeetrektelposten
was het op landtrektelpost Parnassia ook regelmatig genieten. Zo vlogen op de 9e
een Witwangstern, Reuzenstern, Bijeneter en een Zomertortel langs de telpost
(BUL)! Voor de Witwangstern betrof het pas de 3e waarneming van deze soort in
onze regio deze eeuw, na een waarneming bij de Veerplas in 2012 en een vogel
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langs de Zuidpier in 2003. Ondanks dat het erg slecht gaat met de soort, waren
er toch meer waarnemingen van Zomertortels op trek deze maand. Zo vloog er op
de 10e een vogel over de Kennemerduinen (NOH) en vloog er zowel op de 15e (NOB)
als op de 16e (BRO) een vogel over telpost Parnassia naar noord. Waar het met de
Zomertortel slecht gaat, neemt de Bijeneter juist toe in Nederland. Naast de vogel
over Parnassia op de 9e werd er ook een vogel gevangen in de Amsterdamse Waterleidingduinen op de 29e (HUL). Een andere vogel die door de klimaatverandering
steeds vaker in Nederland opduikt is de Hop. Naast het broedgeval in de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar eerder in deze Fitis een verslag over staat, werd
er op de 3e ook een vogel gezien op de Erebegraafplaats in de Kennemerduinen
(RIJ). Net als voorgaande jaren werd er ook dit jaar weer een Orpheusspotvogel
waargenomen in Spaarnwoude (SPA). De vogel werd hier op 6 mei ontdekt en werd
tot zeker 13 juli zingend waargenomen. Op basis van de zang (: “mengzanger”) ging
het echter mogelijk om een hybride vogel, een kruising tussen de gewone Spotvogel en een Orpheusspotvogel. Wellicht een nakomer van broedgevallen in eerdere
jaren in dit gebied. Een tweede Orpheusspotvogel werd op de 8e waargenomen in de
Kennemerduinen (NOB), maar de vogel was hier al snel weer spoorloos verdwenen.
De Iberische Tjiftjaf, die eerder in Schalkwijk werd ontdekt, bleef wel hangen en
zat ook in mei nog regelmatig te zingen, wat een hoop aanloop van twitchers teweeg
bracht. Ook de IJseend, die de gehele winter op het Vogelmeer verbleef, was hier
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nog tot 21 mei aanwezig en kleurde steeds mooier uit naar het zomerkleed van een
adult mannetje. Helaas was de vogel al verdwenen voordat de rui helemaal was
afgerond. In heel Nederland was dit voorjaar een influx van Struikrietzangers,
waarbij vooral langs de kust en op de Waddeneilanden zingende vogels werden
ontdekt. Ook in onze regio werd de eerste twitchbare Struikrietzanger gevonden,
op de 30e zong een vogel in het infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen (KOL). Een dag later was er de bijzondere vangst van een Veldrietzanger
op het ringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen (TAM). Op diezelfde dag
werd er ook in de Kennemerduinen een bijzondere vangst gedaan: een Noordse
Nachtegaal (BUL)! De Noordse Nachtegaal bleef bij het ringstation rondhangen en
onderging hier zijn handpenrui. De vogel werd op 3 augustus voor de 5e en laatste
keer gevangen. Andere leuke vangsten waren die van een Draaihals op de 3e en de
8e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (TAM). De eerste Roodmus van het jaar
werd op de 30e waargenomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (GEN). Ook
dit jaar werd er weer een zingende Nachtzwaluw waargenomen in de Kennemerduinen (BUL). Dit keer zong een vogel ten zuidoosten van het Vogelmeer tussen 31
mei en 2 juni. Een andere bijzondere waarneming in de Kennemerduinen was die
van een Kwartelkoning die op de 5e op het terrein van Camping Qurios langs de
Zeeweg liep (VER). De enige Grauwe Klauwier deze maand werd op de 21e waargenomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (DEL). Op diezelfde dag vloog er ook
een Purperreiger over telpost Parnassia naar noord (BUL). Bijzonder was de groep
van 16 Vale Gieren die op de 29e in het uiterste oosten van de regio door enkele
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mensen kon worden opgepikt. De groep
vloog richting Amsterdam en besloot
later weer naar het zuiden te vliegen om
nabij Rotterdam neer te strijken. Op de
terugweg werden de vogels echter niet
meer waargenomen in de regio. Een
andere bijzondere roofvogel was een
Grauwe Kiekendief die op de 9e naar
noord trok over de Amsterdamse Waterleidingduinen (DWA). Leuke steltlopers
trokken ook door de regio deze maand.
Op de 4e zat een Krombekstrandloper
kort ter plaatse bij de Zuidpier (BER)
en op de 9e (GOU) en 12e (BUC) vloog
een vogel langs Bloemendaal aan Zee.
Twee Strandplevieren vlogen op de
4e naar noord langs Bloemendaal aan
Zee (BUC) en op de 14e zat een vogel ter
plaatse op het Kennemerstrand (LEL).

Dwergarend, Amsterdamse Waterleidingduinen,
13 juni 2020 Foto: Ineke van der Veen

Juni
In de maand juni ging het prachtige
voorjaar verder met hoge temperaturen, ruim 2 graden boven het langjarig gemiddelde, en veel zonuren. De
vogeltrek was grotendeels voorbij, al
kwamen er wel nog wat Roodmussen door. Vanaf de 1e tot zeker de 13e
werd een zingende vogel waargenomen
rondom het Kennemermeer (ABR). Op
de 1e vloog een Roodmus over telpost
Parnassia (BUL), op de 10e zat een vogel in de Kunstenaarsduintjes (LEL)
en op de 12e zong een vogel langs de
Herenduinweg in IJmuiden (ABR). Ook
deed opnieuw een Struikrietzanger
onze regio aan. Op de 1e werd een vogel gevangen en van een ring voorzien
op vogelringstation Van Lennep in de
Kennemerduinen (LUN). Naast een influx van Struikrietzangers was er dit
voorjaar ook een landelijke influx van
Dwergarenden. Op de 13e werd een
Dwergarend gefotografeerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen (VEE).
Bijzonder in juni was de waarneming
van een Kraanvogel die op de 14e over
Nieuw-Vennep vloog (VER), net als de
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waarneming van een Noordse Stormvogel die op de 20e over de Noordzee vloog
ter hoogte van het Kennemerstrand (SPA), en de waarneming van een Kleinste
Jager die op de 23e over de Zuidpier in IJmuiden vloog (ZWA). Na de zingende
Grote Karekiet bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp (aanwezig t/m 26 mei),
werd er deze maand ook een zingende vogel waargenomen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen op de 1e (KOL). Een groep van 5 Casarca’s zat op de 13e ter
plaatse op het Vogelmeer (BUC) en op de 23e vloog een groep van 14 exemplaren
naar noord langs de Zuidpier (SPA). Op de 1e werd een Grauwe Klauwier gefotografeerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar vervolgwaarnemingen bleven helaas uit (WES). Op diezelfde dag vlogen er een Bijeneter, Strandplevier
en Zomertortel langs trektelpost Parnassia in de Kennemerduinen (BUL). De
Bijeneter werd helaas niet door de tellers in het veld waargenomen, maar bleek
later, al roepend, op de opname van de langsvliegende Roodmus te staan… Een
Zeearend vloog op de 3e over de Haarlemmermeer (HAR). Leuk was de waarneming
van een roepende Draaihals op de 11e in de Kennemerduinen nabij de Herenduinweg (GRO). Nog leuker was de waarneming van een roepende Kleinst Waterhoen
in de Kennemerduinen op de 15e (NOB). De vogel zat hier nachten achtereen te
roepen, maar een zichtwaarneming werd helaas onmogelijk gemaakt door de dich-
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Vergelijk Nachtegaal met Noordse Nachtegaal

Foto: Lars Buckx

te vegetatie. Het betreft pas de tweede waarneming van deze soort in de regio,
na de vangst in de Kennemerduinen vorig jaar mei. De maand werd afgesloten
met de waarneming van een Porseleinhoen op de 30e bij de Westhoffplas (HOL)
Juli
In de maand juli kwam de zomer nog niet echt op gang vanwege de westelijke windstroming. Na het spectaculaire voorjaar konden we deze maand op adem komen, er
waren weinig noemenswaardige vogelwaarnemingen. De meest bijzondere was die
van een Griel die op de 7e werd gefotografeerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen (BRB). Ook op de 11e werd de vogel nogmaals kort gezien door de boswachter,
maar dit keer in het afgesloten infiltratiegebied (BLE). Op de 1e vlogen twee Bijen
eters over de Rivierenbuurt in Heemstede (BUI) en op de 14e vloog een vogel over
camping De Lakens in de Kennemerduinen (VIS). Op de 22e vlogen twee Zwarte
Ooievaars over Noordwijkerhout (ARE) en diezelfde avond streek een vogel neer
bij het Vogelmeer (PEK). Een laatste Zwarte Ooievaar werd op de 31e waargenomen
bij Spaarndam (BUR). Een Purperreiger vloog op de 31e over Heemstede (BUC).
Rood = bijzondere soorten
Zwart = opvallende soorten
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Deze Waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:
Code
ABR
ARE
BER
BLE
BRB
BRO
BUC
BUI
BUL
BUR
DEL
DWA
GEN
GOR
GOU
GRO
HAR

Waarnemer
Rino Abrahamse
Jeroen Arends
Arnoud van den Berg
Cecile Bleijs
Bas Brouwer
Mark Broeckaert
Han Buckx
Rob Buiter
Lars Buckx
Sjirk van der Burg
Peter van Delden
Arjan Dwarshuis
Rein Genuït
Mark Gorissen
Amon Gouw
Dick Groenendijk
Gert Hartman

Code
HOL
HUL
KOL
LEL
LUN
NOB
NOH
OBR
PEK
RIJ
SPA
TAM
VEE
VER
VIS
WES
ZWA

Waarnemer
Age Niels Holstein
Bonnie van der Hulst
Marc Kolkman
Marco Leloux
Ruud Luntz
Pim de Nobel
Hans de Nobel
Shirley O’Brien
Sven Pekel
Sven Rijnbeek
Tom van Spanje
Wil Tamis
Ineke van der Veen
Martijn Verdoes
Frank Visbeen
Theo Westra
Klaas Zwaan

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek !
Waarnemingen voor Fitis 4 (2020) kunnen via
www.vwgzkl.nl
of
www.waarnemingen.nl
of via een email worden doorgegeven voor 15 november aan
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl
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