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Peter Spierenburg 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 
 

 
Op 10 juli kreeg Hein Verkade 
bericht van de heer L. van 
Limburg Stirum over een grote 
witte vogel die zich ophield in het 
landgoed Offem. Het bleek te gaan 
om een Jan Van Gent. Dat is wel 
de laatste soort die je midden in 
het bos verwacht! De vogel bleek 
dan ook niet in orde en 
ongetwijfeld slachtoffer van 
vogelgriep. De noodlanding van 
deze Jan Van Gent bleek niet op 
zichzelf te staan. Begin april 
waren er de eerste berichten van 
strandingen op Texel. Op 10 april 
vond Annelies Marijnis ook een 
dode gent op het strand van de 
Coepelduynen. Daarna volgde er 
op 25 mei nog één. Net na het 
kwartaal, begin juli startte een 
grotere golf met meerdere dode en 
zieke genten op het strand. 
Opvallend was dat het allemaal 
volwassen vogels waren.  
 
De vogelgriep teistert alweer jaren 
zowel de pluimveesector als wilde 
vogels. Van origine zijn wilde vogels drager van ‘laag-pathogene’ vogelgriep. Ze worden er wel ziek van, maar gaan er niet 
aan dood. In de intensieve pluimveehouderij is die milde griep zo’n 25 jaar geleden gemuteerd naar een veel dodelijker 
‘hoog-pathogene’ variant. In Azië is deze vervolgens een aantal jaren geleden overgestapt op wilde populaties. Via de 
broedgebieden van het arctisch gebied brachten eenden en ganzen deze mee naar West-Europa. Sindsdien kennen we 
regelmatige uitbraken in het winterseizoen. Deze treffen vooral watervogels, maar daarnaast ook roofvogels, die besmet 
raken door het eten van zieke prooien. Dit jaar is de vogelgriep-epidemie een nieuwe fase in gegaan. Niet alleen was er in de 
winter 2021/2022 de grootste uitbraak ooit; ook was dit het tweede jaar op rij dat de vogelgriep toesloeg. Meest 
zorgwekkend was, dat de vogelgriep niet meer seizoensmatig toeslaat, maar dat het virus zich permanent in West-Europa 
heeft gevestigd. Het maakt nu dus ook in het broedseizoen slachtoffers. Zo raast de vogelgriep sinds afgelopen winter door 
de ene na de andere vogelpopulatie. In december werden we opgeschrikt door sterfte van honderden Kanoeten op de 
Wadden. Daarna waren met name Brandganzen aan de beurt. In veel watervogelgebieden, waaronder de 
Oostvaarderplassen, kon je her en der de dode ganzen zien liggen. Begin juni bleek het virus toe te slaan in de grote 
zeevogelkolonies rond de Noordzee. Van Texel, Petten en de Delta kwamen berichten van een ongekende sterfte van 
duizenden Grote Sterns in de broedkolonies. Op 12 juni zat er ook op het strand van de Uitwatering een Grote Stern (AM), 
draaiend met de kop, een vogelgriep-symptoom. Rond dezelfde tijd werden op de Shetlands Jan Van Genten en honderden 
Grote Jagers slachtoffer. Midden juni werd het horrorscenario compleet en werd Bass Rock, de grootste Jan-van-Genten-
kolonie ter wereld getroffen. Waar de rots normaal wit van de vogels is, was op foto’s te zien hoe het wit steeds meer 
uitdunde. Zowel Jan Van Genten als Grote Sterns zitten in hun broedkolonies dicht opeen, snavel-aan-snavel, wat hen erg 
kwetsbaar maakt. Maar ook andere soorten zijn niet veilig. Er is een breed spectrum aan slachtoffers, zoals Slechtvalk, 
Buizerd, Drieteenstrandloper, Rosse Grutto, Knobbelzwaan en diverse soorten meeuwen. Gelukkig zijn er ook populaties 
die de dans vooralsnog zijn ontsprongen of waar het virus zich minder makkelijk verspreidt. Zo was er in de grote 
dakkolonie van Visdieven op Flora-Holland in Rijnsburg geen enkel teken van problemen. Op het strand en bollenland 
onder water verschenen later grote aantallen onvolwassen Visdieven. Al met al lijkt het einde van de massale sterftes door 
vogelgriep nog niet in zicht. 
 

Jan Van Gent Landgoed Offem – L. van Limburg Stirum 
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De Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst 
bracht drie jongen groot (JH ea). Een paartje 
Casarca’s zwierf de hele maand april rond 
over ons waarnemingsgebied, onder andere op 
’s Gravendijck en Oud Leeuwenhorst. Op 27 
april waren deze aan het baltsen in de 
zuidelijke AWD (MK). Daar vlogen ze t/m 26 
mei rond, samen met af en toe 1 tot 2 anderen. 
Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit. 
De Casarca broedde één keer in ons 
waarnemingsgebied, in 1969 in de 
Noordduinen. Dit was toen ook het eerste 
broedgeval in Nederland. In De Klei verbleef 
in april en op 18 juni een vrouw Tafeleend en 
kwam daar waarschijnlijk weer tot broeden 
(WBo). In de Hooogeveense Polder, Oud 
Leeuwenhorst en de Elsgeesterpolder werden 
in het broedseizoen Zomertalingen gezien. In 
Oud Leeuwenhorst ging het op 13 mei om een 
baltsvlucht van 2 mannen en een vrouw (RJ), 
wat het waarschijnlijk maakt dat er minimaal 

één broedgeval is geweest. Baltsende Houtsnippen waren aanwezig in de Noordduinen (3) en in het Langeveld (EM ea). 
Op het Weitje van de Blauwe Paal in de AWD baltsten op 2 april 4 Dodaarzen. Van 16 april t/m 18 mei verbleef er ook een 
paartje Geoorde Futen (MK JS ea). Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit, maar het lijkt niet uitgesloten, dat deze 
soort in volgende jaren in ons waarnemingsgebied tot broeden gaat komen. Ook in De Klei broedde waarschijnlijk een 
Dodaars, want op 24 april was een baltsende vogel aanwezig (MLa). Op de nestpaal in de Bronsgeest broedde weer een 
paar Ooievaars en dit paar bracht 3 jongen groot (LG ea). Begin april vestigde zich ook een tweede paar in de 
Elsgeesterpolder. Ook op deze nestpaal kwamen succesvol jongen groot (MG ea). Eén van de vogels bleek in Engeland te 
zijn geringd (AM). De IJsvogel is nog steeds aan het herstellen van de klap van de late kou inval van 2021. Er was maar één 
waarneming in het broedseizoen, op 19 april langs de Leidse Vaart (TH). Na de Veldleeuwerik heeft dit jaar ook de Patrijs 
zich weer in het Vinkeveld gevestigd (PD ea) en werd er af en toe een paartje waargenomen. Paren met jongen (3 paar met 6 
tot 13 pullen) liepen in de laatste week van juni in de Hoogeveense Polder en de Elsgeesterpolder (AM, MV) Voor de 
Engelse Kwikstaarten was het een matig jaar. Het totaal aantal paar was redelijk op niveau (5 zuiver en 2 met een hybride 
vogel), maar er waren maar twee locaties bezet: Polder Hoogeweg en het Vinkeveld. Kleine kolonies Oeverzwaluwen 
waren aanwezig in de Hoogeveense Polder (16), in Luchter Zeeduinen (10) en de Coepelduynen (enkele). Het paar Raven 
dat in de AWD rondhangt, vertoont nog geen duidelijk broedgedrag. Hervestiging van de Grauwe Klauwier als broedvogel 
lijkt een kwestie van tijd. Op 12 juni zat er op twee locaties in de AWD een man Tapuit, waaronder een gekleurringde 
vogel (EM CB). Mogelijk waren dit late doortrekkers naar de broedgebieden in Noord-Holland. Op 1 juni was een zingende 
man aanwezig in de Coepelduynen (GT). In het Achterhaasveld in de AWD had een Goudhaan een territorium (MK), de 
enige aanwijzing voor een 
broedgeval in ons 
waarnemingsgebied. De 
Appelvink blijft het goed doen, 
met meerdere paren op Offem 
(HV). In de binnenduinrand bij 
Willem van den Bergh zat op 26 
juni een tikkende Appelvink en 
waarschijnlijk zat ook hier een 
territorium (CZ). Grauwe 
Vliegenvangers hadden op 
minimaal 7 locaties in de AWD en 
het Langeveld een territorium en 
broedden ook op Offem. De 
Rietzanger zet de voorzichtige 
uitbreiding voort. Net als in 2021 
zat er één bij het plasje in De Klei. 
De Spotvogel blijft een schaarse 
broedvogel in ons 
waarnemingsgebied, met één 
territorium in Oud 
Leeuwenhorst. 

Casarca -  27 april 2022 
 Amsterdamse Waterleidingduinen - Oost © Marc Kolkman 

Geoorde Fuut – 16 april 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - Weitje van de Blauwe Paal  
© Marc Kolkman 
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De koude periode van eind maart en de eerste 10 
dagen van april had zijn weerslag op de aankomst 
van zomervogels. Zagen we in maart nog een aantal 
recordvroege aankomsten van onder andere 
Gekraagde Roodstaart, Oeverzwaluw en 
Blauwborst, vanaf 25 maart leek de deur tijdelijk 
op slot te gaan. Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart en 
Boompieper arriveren normaal gesproken vanaf de 
eerste week van april, met tegenwoordig vaak al de 
eerste voorlopers in de laatste dagen van maart. Dit 
jaar druppelden ze maar mondjesmaat binnen, De 
eerste Fitis zong op 3 april in de AWD (BW), de 
eerste Boerenzwaluw vloog op 6 april in de AWD 
(VS), de eerste Gele Kwikstaart zat op 8 april langs 
de Leidse Vaart (MD) en de eerste Boompieper 
zong op 10 april bij de AWD De Zilk (MK). Ook 
de daarop volgende golf van de vogels die in de 
tweede week april arriveren, was iets verlaat, met de 
eerste Nachtegaal op 12 april in de Coepelduynen 
(AM) en de eerste Sprinkhaanzanger op 15 april in de Noordduinen (EM). Daarna ebde het effect weg. De vogels van 
midden april waren redelijk op tijd, met Huiszwaluw op 12 april (JHa), Grasmus op 13 april (MLo), Braamsluiper op 13 
april (MLo) en Koekoek op 20 april (MLo). De vogels, waarvan de voorlopers in de tweede helft van april aankomen, 
waren er rond de normale tijd, met Tuinfluiter op 22 april (CZ), Grauwe Vliegenvanger op 30 april (BS) en de eerste Kleine 
Karekiet zelfs relatief vroeg op 17 april (KV), hoewel ook voor deze laatste soort de hoofdmacht op zich liet wachten. De 
grote uitzondering in deze groep was de Gierzwaluw, die wel laat was. Na een eerste waarneming in de AWD op 21 april 
(AD), verscheen deze pas op 28 april boven Noordwijk-binnen (WBo). 
De oorzaak van dit alles was niet alleen de kou bij ons, maar ook de stormen Celia en Ciril, die over Noord-Afrika en 
Spanje trokken. De storm Celia trok op 14 maart over de Sahara, wat leidde tot een zeer grote zandstorm. Het zand bereikte 
in de dagen erna ook Nederland. Hierna bleef, onder andere met de passage van de storm Ciril, er lange tijd een 
lagedrukgebied hangen boven Marokko en Spanje met slecht 
weer en veel regen.  
Pas op 7 april ging de deur weer open en bouwde er zich een 
hogedrukgebied op, dat zich richting het noorden uitbreidde. 
Vanaf 10 april begonnen de trekvogels die daarop meeliftten 
ons land weer te bereiken. Voor de soorten, die normaal 
vanaf de tweede week april arriveren, werd de achterstand 
snel ingelopen. Nachtegalen waren er volop dit voorjaar, wat 
te zien was aan de overloop van territoria buiten de duinen. 
Langs de N206 bij Oud-Leeuwenhorst zongen vier 
Nachtegaal mannen. De vogels van de eerste week van april, 
zoals Gele Kwikstaart en Boompieper, deden er langer over 
om de achterstand in te lopen. Dit is te zien in de grafieken 
van Liveatlas. Pas in de eerste week van mei kwamen deze 
op het normale niveau.  
 
Figuur: trend aantallen 2022 ten opzichte van een gemiddeld jaar (bron: Sovon LiveAtlas) 
 

 
 

Gierzwaluw 20 juni 2022 ©Joas de Vreugd 
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Met de zwaluwen en Gierzwaluwen bleek iets bijzonders aan de hand. Door het slechte weer waren deze niet alleen 
vertraagd, maar bleef een deel van de vogels helemaal weg. Zowel bij Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en 
Gierzwaluw is in de liveatlas grafieken te zien, dat pas in juni de aantallen op het normale niveau kwamen. Dit is op een 
moment, dat de piek in de waarnemingen alweer voorbij is. In het geval van Boerenzwaluw kunnen dan ook al de eerste 
jongen rondvliegen. Bij de onderzoekskolonie van de Boerenzwaluwen in Oud Leeuwenhorst was te zien, dat er dit jaar 
inderdaad een paar zeer late vestigingen waren. Uiteindelijk bleven de aantallen steken op ongeveer de helft van die van 
vorig jaar. Dat betekent, dat veel vogels helemaal niet terug zijn gekomen.  
Niet duidelijk is of de zandstormen en het slechte weer vogels fataal zijn geworden, of dat ze simpelweg rechtsomkeert 
hebben gemaakt. Deze vogels hadden de keuze om in slechte conditie in het broedgebied aan te komen of vervroegd aan te 
gaan sterken in het overwinteringsgebied.  
Wellicht hebben veel vogels de tweede keuze gemaakt. Bij de Gierzwaluwen viel bijvoorbeeld op, dat de tweedejaarsvogels 
voor een deel zijn weggebleven. Dat juist de zwaluwen en Gierzwaluw meer dan andere soorten last hebben gehad van het 
slechte weer, komt omdat zij tijdens hun trektocht ook onderweg voedsel blijven zoeken om voldoende energie te 
verzamelen voor de reis. Een soort als de Nachtegaal doet dat anders. Die legt een voorraadje vet aan, waarmee hij met een 
paar grote sprongen de afstand naar het broedgebied kan overbruggen. 
 De zwaluwen blijven eten en zijn meer afhankelijk van het insectenaanbod onderweg. Dat maakt het voor hen een optie om 
het plan te wijzigen en vroegtijdig terug te vliegen naar Afrika, als het tegenzit. Of ze het daar redden tot het volgende 
seizoen, is weer de vraag. Maar wellicht geven volgend jaar in de onderzoekskolonie alsnog een aantal oude bekenden acte 
de présence.  
 
 

Nachtegaal – 14 april 2022 Katwijk aan Zee - De Puinhoop © Joas de Vreugd 
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Op 1 april zaten er 3 verschillende onvolwassen 
Kleine Burgemeesters op het strand van de 
Noordduinen (CZ). Een tweedejaars werd de hele 
maand af en toe gezien tussen de Noordduinen en de 
Binnenwatering (AM). Van 7 t/m 12 april verbleef er 
een vrouw Grote Zaagbek in de Binnenwatering 
(AMe ea). Langs de zeetrekhut kwam tijdens de 
winterse start van de maand op 2 april een Bokje uit 
zee vliegen (JD HO HV). Drie Nonnetjes op 15 april 
waren de laatste ooit voor ons waarnemingsgebied 
(JD DT HO). De harde wind van de eerste week van 
de maand leverde, zowel op 5 als op 9 april, 2 
Parelduikers en op 9 april 4 Noordse Stormvogels, 
2 Kleine Jagers en een Grote Jager op (PS HL HO 
NM). De sterns waren door de kou relatief laat en pas 
op 9 april verschenen er enkele Visdieven (HL PS). 
Op 12 april passeerden naast 613 Dwergmeeuwen er 
3 Zwarte Sterns (JD HV). Bijzonder was de Zwarte 
Zeekoet die op 22 april langs vloog (HL HO). Vanaf 
midden van de maand en vooral in de laatste week 
met de oosten tot noordoostenwind, was er dagelijks 
gevarieerde trek van steltlopers, sterns en Dwerg-
meeuwen te zien.  
Op 26 april waren bij noordoost 5 de 
omstandigheden zeer goed en passeerden er 443 
Rosse Grutto’s en 553 Dwergmeeuwen (JD HV). 
De volgende dag trokken er 222 Grote Sterns langs, 
een dagrecord voor april (JD ea). Op 11 april vloog 
een Rode Wouw over de duinen naar zuid, eerst 
gezien over de Duindamse Slag (MW), later over de 
Binnenwatering Katwijk (AMe). Op 16 april trok een 
Zwarte Wouw naar noord over Polder Hoogeweg 
(PS). Op 17 april vlogen een Koereiger en een Rode 
Wouw over de Noordzijderpolder naar noord (EM). 
Op 23 april vloog een Kleine Zilverreiger in een 
groepje Lepelaars naar noord over de Zwetterpolder 
(PS JSc). De eerste Boomvalken arriveerden op 24 
april, toen er in totaal 5 over de AWD naar noord 
trokken (JS ea). Op 25 april kwam er voor de 
zeetrekhut een Boomvalk vanuit zee aanvliegen (JD 
HV). Over de AWD Hoekgatterduin trok die dag een 
Visarend (LS GH). Op 27 april registreerde de 
geluidsrecorder 2 nachtelijke overvliegende 
Woudapen over de St Bavo (MW), de eerste 
voorjaarswaarneming voor ons waarnemingengebied. 
Op 11 april vloog een Hop over de Duindamse Slag 
(MW). Op 19 april was er één aan het roepen in de 
AWD bij het Pindabergje (JS). Op 18 april vloog een 
Raaf over Polder Hoogeweg, gevolgd door twee op 

april 
De maand startte winters met temperaturen beneden nul en sneeuw op 1 april. Tot rond 10 april bleef het met een 
noordelijk-westelijke stroming koud en somber en trok de wind een aantal keer hard aan. Daarna kwamen we in een 
zuidoostelijke stroming terecht en liep de temperatuur snel op. Tot de 25e bleef het zonnig lenteweer. De 25e trok er een 
storing over en draaide de wind naar noordoost. De laatste dagen van de maand was het daarmee zonnig, maar relatief 
koud.  

Kleine Burgemeester - (derde kalenderjaar) 1 april 2022 
 Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 

Kleine Burgemeester -  (tweede kalenderjaar) 1 april 2022  
Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 

Kleine Burgemeester - (tweede winter) 1 april 2022 
 Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 
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22 april (PS). Van 10 t/m 24 april verbleven 2 Grote Piepers in 
het hoge gras in een exclosure in de AWD Westhoek (HL NM). 
Op 14 april trok een Bladkoning op met een groepje Tjiftjaffen 
in de AWD bij het Pindabergje (JS). Dit is de eerste 
voorjaarswaarneming voor ons waarnemingengebied. Op 23 
april waren 2 Draaihalzen aanwezig in de AWD Starrenbroek 
en het Wolfsveld (OH) en op 30 april één in de Van Limburg 
Stirumvallei (EM). Op 24 april piekte de doortrek van meerdere 
soorten: in de AWD Westhoek zaten 3 Paapjes en 12 Tapuiten 
(JS) en in het AWD Haasveld zaten 13 Beflijsters (EM). 
 
Op 17 april vloog er een Koninginnepage in het Vinkeveld 
(WBo). De Grote Vos zet de opmars voort, met dit jaar 4 
waarnemingen in maart/april en 5 waarnemingen van de tweede 
generatie in juni/juli. 

 
 
Voor de zeetrekhut dobberde op 1 mei een Geoorde Fuut (JD). Op 4 mei was een onvolwassen Kleine Burgemeester 
aanwezig bij de Binnenwatering en op het strand van Katwijk (AM AMe). Ondanks de overwegend oostelijke wind, liep de 
voorjaarstrek in mei snel af. Op 5 mei trokken 376 Rotganzen langs (JD), wat een hoog aantal is voor begin mei. Op 8 mei 
was er nog een dag met goede doortrek van 888 Kanoeten en 151 Zilverplevieren (JD TD). Op 31 mei vlogen 2 Indische 
Ganzen langs (JD HO). De hele maand hingen er tweedejaars Dwergmeeuwen rond op het strand van de Uitwatering en 
voor de zeetrekhut (AM). Het maximum was 14 rustend in zee, voor de zeetrekhut, op 22 mei (JD). Op 6 mei was een laat 
Bokje aanwezig langs de Achterweg (CZ). Op 13 mei waren een Kemphaan, 8 Groenpootruiters en 4 Bosruiters 
aanwezig op een droogvallend bollenveld in de Hoogeveense Polder (JB). Op 29 mei was er nog een late Oeverloper 
aanwezig in De Klei (BS). Over de St. Bavo werden met de geluidsrecorder ’s nachts overvliegende vogels geregistreerd: 
een Brilduiker op 7 mei, een Roerdomp op 16 mei en een Kwak op 17 mei (MW). De Grote Zilverreiger blijft in het 
voorjaar steeds langer in ons waarnemingsgebied aanwezig. Op 27 mei liep er één in de binnenduinrand van het Langeveld 
(RU). Op 22 mei vloog een Purperreiger naar noord over het Boeveld in de AWD (JS). Over de St. Bavo vloog op 6 mei 
een Wespendief (MW). Op 7 mei vloog een Smelleken over het Haasveld in de AWD (HL HO) en op 19 mei één over het 
Oosterduinse Meer (EM). Op 7 mei trok een vrouw Blauwe Kiekendief over Polder Hoogeweg naar noord (PS) en op 10 
mei een Grauwe Kiekendief over de oostkant van Noordwijkerhout (CZ). Op 11, 14 en 15 mei vloog een Rode Wouw 
over Klein Leeuwenhorst, de Zilk en de Noordduinen (MW EM ea). Op 15 mei trok een Ruigpootbuizerd naar zuid over 

mei 
De wind bleef de eerste dagen van mei noordoost en zat daarna tot het midden van de maand in het zuidoosten. In 
combinatie met de laatste weken van april betekende dit een lange aaneengesloten droge periode. De regen kwam in de 
vorm van zware onweersbuien op 19 mei. Het einde van de maand was koel. In de laatste week trok de wind regelmatig 
aan naar windkracht 5, uit het noordwesten. 

Grote Pieper – 10 april 2022 Amsterdamse 
Waterleidingduinen - Westhoek © Hugo Langezaal 

Rosse Grutto - (adult zomerkleed) 26 april 2022 Katwijk aan 
Zee - strand © René van Rossum 

Drieteenstrandloper - ( zomerkleed) 24 april 2022 Katwijk aan Zee - strand 
© René van Rossum 
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de Noordduinen (EM), de eerste mei waarneming voor het Noordwijks waarnemingsgebied. Vanaf 22 mei tot eind juni was 
er regelmatig een man Bruine Kiekendief aan het jagen in het bollenland van de Elsgeesterpolder, Noordzijderpolder en 
Hoogeveense Polder (AM ea). Over de AWD trok op 1 mei een Duinpieper naar noord (NM HL). Op 2 mei vloog een 
Roek over Rijnsoever Katwijk (AMe). Een late Koperwiek was op 4 mei aanwezig in de Noordduinen Noordrand 
Noordwijk (JHa). Op 18 mei vloog een Europese Kanarie over Rijnsoever Katwijk (JHa). Op 4 mei was een Paapje 
aanwezig in de Noordduinen bij de Duindamse Slag (RG). De laatst arriverende zomervogels waren de Bosrietzanger met 
de eerste op 7 mei langs de Leidse Vaart bij de Hoogeveense Polder (JS SW) en een Spotvogel op 13 mei in Rijnsoever 
Katwijk (AM PS). Op 18, 22 en 31 mei waren 1-2 doortrekkende Wielewalen even aanwezig in de AWD en de 
Noordduinen (JF ea). 
Op 31 mei was er net als vorig jaar weer een Smaragdlibel aanwezig in de binnenduinrand van het Langeveld (JW) 
 

 
 
Langs de zeetrekhut vloog op 3 juni een Indische Gans (JD DT). De hele maand passeerden er tweedejaars 
Dwergmeeuwen langs de zeetrekhut. Rond de Uitwatering waren er tot 4 aanwezig en ook verbleven er op 11, 18 en 21 
juni 1-2 op het onder water gezet bollenland in de Elsgeesterpolder. Op 11 juni was daar ook een adult aanwezig (AM ea). 
Het maximum voor de zeetrekhut was 34 tweedejaars vogels op 12 juni (JD). Dit is voor het eerst, dat er in juni 
onvolwassen Dwergmeeuwen pleisteren langs de Zuid-Hollandse kust. Zwartkopmeeuwen waren een geregelde 
verschijning voor de zeetrekhut, met een maximum van 10 op 29 juni (JD HO). Hier zat ook de eerste juveniele vogel van 
het jaar bij. Op 11 juni passeerde alweer de eerste Regenwulp naar zuid (JD), de start van de najaarstrek. Deze was op 29 
juni al goed op gang gekomen met 49 Wulpen, 41 Regenwulpen en 5 Kemphanen (JD HO). Ook vloog er die dag een 
Roodkeelduiker langs, de 5e juni-waarneming voor de zeetrekhut (JD HO). Op 26 en op 29 juni passeerde er een donkere 
fase Kleine Jager, druk in de weer met het achtervolgen van Visdieven (JD HO). De onvolwassen Kleine Burgemeester 
bleef ook in juni rondhangen en zat op 16 juni bij de Binnenwatering (AM). Op 26 juni zat er een adulte Drieteenmeeuw 
(AM). Op 17 juni liep een Kanoet op het strand van de Noordduinen (BS). Op onder water gezet bollenland in de 
Elsgeesterpolder zat op 2 juni een Bonte Strandloper (AM), op 17 juni 2 Zwarte Ruiters (RF) en op 17 en 24 juni een 
Groenpootruiter (RF AM). Op 3 dagen was er een Witgat aanwezig (MG ea) en op de 29e zat er de eerste uit het 
broedgebied teruggekeerde Oeverloper (AM). De laatste Oeverloper uit de voorjaarstrek zat op 4 juni nog op Willem van 
den Bergh (PD). Over de St. Bavo vloog op 22 juni ’s nachts een Roerdomp (MW). De Grote Zilverreiger ontbreekt in 
geen enkele maand meer in ons waarnemingsgebied. Op 24 juni vloog er één over de Hoogeveense Polder (HN). In de 
AWD en directe omgeving vloog af en toe een Wespendief over. Op 4 juni vloog er één naar zuid over Rijnsoever (AMe). 
Op 17 juni was er doortrek van Kruisbekken en vlogen er 54 over de Noordduinen (BS). 
 

 
 

: De foto’s van de Kleine Burgemeester (pag. 32) stonden ook al in het juni nummer (pag. 23) van de vorige 
Strandloper. Echter daar stond de waarneemdatum verkeerd vermeld. (4-1-2022 ipv 1-4-2022) Dit is in de digitale versie 
op de site en bij natuurtijdschriften.nl gecorrigeerd.  

Waarnemers 
AD Arjan Dwarshuis JB Joost Bouwmeester ML Maarten Langbroek 

AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk MLo Martijn Los 

AMe Arnold Meijer JF Jaap Faber MV M. van der Veen 

BS Bas van Schooten JH Jan Hendriks MW Maarten Wielstra 

BW Bernd Willaert JHa Joël Haasnoot NM Nika van den Meiracker 

CB Cecile Bleijs JS Joost van der Sluijs OH Olmo van Herwaarden 

CZ Casper Zuyderduyn JSc Johan Scholten PD Peter van Duijn 

DT Diny Thibaudier JVr Joas de Vreugd PS Peter Spierenburg 

EM Ezra Mandemaker JW Jan Wierda RF Rob Floor 

GH George Hageman KV Koene Vegter RG Reinder Genuït 

GT Gijsbert Twigt LG Lucas Gans RJ Rob Jansson 

HL Hugo Langezaal LS Leo Schaap RU Rob Ukkerman 

HN Hans de Nobel MD Menno van Duijn TH Thomas van Haaster 

HO Hanneke Oltheten MG Mariska de Graaff VS Vincent van der Spek 

HV Hein Verkade MK Marc Kolkman WBo Wijndeldt Boelema 

bron: www.waarneming.nl 

juni 
De maand juni was relatief warm en zeer zonnig. Periodes met rustig weer met wind uit het zuidoosten wisselden af met 
passage van een koufront, waarna de wind voor een aantal dagen naar het noordwesten draaide en de wind aantrok. 




