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Vogelwaarnemingen in Zuid-

Kennemerland aflevering 163

1 februari -1 mei2007

Februari 2007

De Strandleeuwerik van de parkeerplaats aan de Parnassiaweg in de Kennemerduinen

bleek eengroot deel van de maand aanwezig te zijn, maar af en toe lastig te vinden (vele).
Andere langblijvers waren de Blauwstaart van Zandvoort (t/m de 22e) en de Pallas

Boszanger van Driehuis, die de gehele maand in zijn dennebosje bij het Vinkennest /
Molenduin bleef. Daarnaast vertoefde Nelson, de hybride Zilvermeeuw x Grote Burge-

meester, in het Engels worden deze hybriden Nelson's Gull genoemd, de gehele maand in

de Vissershaven, IJmuiden (vele). De Ruigpootbuizerd van de Zwanenburg-baan van

Schiphol werd ook regelmatig gemeld. Leuke escape is eenmannetjeKuifzaagbek die op

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het

werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in 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 vindt wel verificatie

plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld

door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze

commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale

CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site

www.dutchbirding.nl. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over

zoveel mogelijk waarnemingenvan beoordeelsoorten eenuitspraak van de CDNA te krijgen.

Nelson: o.a. de lichte grondkleur, fijne tekening op bovendelen/vleugel en

snaveltekening wijzen op Grote Burgemeester als ouder, de donkere handpennen en

tertials met donker centrum op Zilvermeeuw. IJmuiden 7februari. Arnoud van den Berg
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de le in de Leidsevaart bij de Bartenbrugtussen Vogelenzang en Hillegomzwom (Rut). Op

de eerste zat nog steeds een Roodborsttapuit bij het Kennemermeer (IJms). Een

Smelleken joeg op de 2C door de Luzernestraat in Nieuw-Vennep (Egm). Over

Centerparcs in Zandvoort vlogen op de 2 e 7 Pestvogels (DBA). Op de 3 e werden 3

Velduilenbij de Zwanenburgbaan gezien (Rot, Prw) en op de 18c zelfs zeven! (Jok). Op de

3 e zat er ook een Klapekster ten zuiden van de Zwaneplas, AW-duinen, evenals een

handjevol Krooneenden op de plas zelf (Ren). De gehele maand verbleven een familie

Kleine Zwanen en Wilde Zwanen in de Inlaagpolder en Houtrakkerbeemden (vele). Een

eerste winter Pontische Meeuw werd op de 4 e

op het strand van de Zuidpier
gefotografeerd;een adult zwom op de 23 c op het Kennemermeer (IJms). Op de 5e werden

op diverse plekken in Aerdenhout Appelvinken gezien, met maximaal 9 exemplaren bij
de Schulpweg (Deu). Deze dag zaten er ook 12 paartjes Krooneenden op een ongewone

plek in de AW-duinen, namelijk bij het Eiland van Rolvers (Boh). Weer eens een Grote

Jager foerageerde op de 9e langs de Zuidpier (IJms). De dag erna lag een dode

Papegaaiduiker op het strand van IJmuiderdslag (IJms). Op de 1 l c werden weer 5

Bokjes gezien bij het Kennemermeer (Hop). Er zaten ook 2 Baardmannetjes. De eerste

Lepelaars van het jaar, 2 stuks, vlogen op 15 februari over Beukenhorst, Hoofddorp

(Gou); leuk zijn ook de 20 exemplaren die op de 26 e

over de Europaweg, Schalkwijk
vlogen (Ven). De 15e werd ook een Klapekster gezienbij de Ome Jannenberg, AW-duinen

(via Deu). Bij de punt van de Zuidpier vloog een tweede winter Zwartkopmeeuw

langdurig rond (IJms). Op de 16e zat er al weer een Kluut in het plasje in de

Hekslootpolder (Pie). Deze dag vlogen langs telpost Bloemendaal aan Zee een Parelduiker

naar zuid en één naar noord (Buc). Op het strand van de Zuidpier zat een derde winter

Geelpootmeeuw (IJms). Op de 17e werd de eerste Bontbekplevier van het jaar gezien,

rondvliegend boven het strand van de Zuidpier (IJms). Vanaf de 18e wordt het paar

Ooievaars weer waargenomen bij het nest aan de Fazantenlaan in Heemstede (vele). De

18e

passeerden twee Kruisbekken VRS Paradijsveld, AW-duinen (Dok). De eerste Grutto

zat op de 20 e in de Spaarnwouderplas (Krr). Op de 21c werden deze maand voor het laatst

Sneeuwgorzen bij de Zuidpier gezien; hun aantal was nooit meer dan vier (IJms). Deze

dag werd ook voor het laatst in februari een onvolwassen Kuifaalscholver bij de

jachthaven of langs de Zuidpier gezien (IJms). Bijzonder is de groep van 20

Strandleeuweriken die de Zuidpier op de 21 e passeerde (IJms). In de ochtend van de 23 e

vertrokken 550 Toendrarietganzenvan hun slaapplaats in de Houtrakkerbeemden-West

richting de Zaanstreek (Tan). De 24e zat er een Smelleken bij de Veerplas (Tak). De

grootste groep Pestvogels deze winter, 16 stuks, vloog langs de Ringvaart bij Heemstede

op de 25e (Deu). De gehele maand zat het paartje Slechtvalk op de KPN-mast in de

Waarderpolder, Haarlem of bij de Spaarwnouderplas. In de Houtrakkerbeemden-Oost

werden maximaal 3 Roerdompen gezien op de 24c (Tak ea).

Maart

De Pallas Boszanger van Driehuis bleef daar tot en met de 15e

en werd de laatste dagen
van zijn verblijf zelfs zingend gezien! De Vuurgoudhanenhielden het daar vol tot de 10e;
op de 7C werd een Vuurgoudhaantjegeringd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Maa)
en op de 9C zat er een langs de jachthaven van de Zuidpier, IJmuiden (IJms). Naast de

bekende Slechtvalken uit de polder (paartje KPN-toren Waarderpolder, Haarlem, $

omgeving Houtrakkerbeemden en Inlaagpolder en ? omgeving Vijfhuizen (vele), vloog op

de l e
een J en op de 23e een 9 boven de Hekslootpolder (Bon), op de 10e

vloog een ex naar

noord langs telpost Langevelderslag, AW-duinen (Tho) en tussen 20-29 maart werd een

onvolwassen ex gezien bij de Zuidpier en de Vissershaven IJmuiden (Lej,Cou). Een

Kuifaalscholver zat op de 3e bij de ingang van de jachthaven van de Zuidpier; vanaf 12

maart zaten er twee exemplaren bij de Noordersluis, IJmuiden (IJms) en op de 12e

een ex

bij de Zuidpier (Tak). De 4 C zat er een IJsvogeltje langs de Groningenlaan in Schalkwijk
(Nie) en werd er een teruggevangen op VRS Paradijsveld, AW-duinen (Dok); op de 16e

vloog er eentje langs in Buitenhuizen, Spaarnwoude (Huy) en diezelfde dag zaten er twee

in de wijk Kalorama, Hoofddorp (Sma), op de 18e

een ex op landgoed Schoonenberg,
Driehuis (Pie) en op de 19e

een vogel in de Brouwerskolk (Hoa). De eerste Zeearend van
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het jaar, een 2 e kj, vloog op de 4e

rustig naar NW over Vinkebrug, Spaarwnoude (Mar). Op

deze dag werd langs de Zwanenburgerbaan van Schiphol een Smelleken gezien (Hie).
Een Grote Jager was op de 4 C kort tp bij de Zuidpieren op het Kennemermeer zwom een

Roodhalsfuut (IJms). Een dode Velduil lag op de 5e langs de N207 bij Hillegom (Jar). Op
de 7e zat er een mogelijke Groenlandse Kolgans in een groepje van 30 Kolganzen in de

Vereenigde Binnenpolder. De vogel had een oranje snavel, een zwarte buik en een riet-

gansachtige kop (Deu). De eerste Zomertaling van het jaar verbleef op de 8e in de

Houtrakkerbeemden-Oost (Dar) en werd daar t/m de 25 e gezien (Vdh). Op de 27 e vloog er

een J langs de Zuidpier (IJms), op de 29e zat een J op het Vogelmeer, Kennemerduinen

(Hin) en op de 31 e

nog een J op het Kennemermeer (IJms). Bokjes werden op de 8e

en 20e

gezien bij het Kennemermeer; vanaf de 8e werden hier ook weer regelmatig

Baardmannetjes gemeld (IJms). Andere exemplaren zaten op de 31 c bij het Eiland van

Rolvers in de AW-duinen (Vli). De Strandleeuwerik van de parkeerplaats langs de

Parnassiaweg, Kennemerduinen, zat er opeens weer van 10-13 maart (Buc ea), vergezeld
door een Sneeuwgors met een vergroeide poot van 13-17 maart (Pun,Gee). Een andere

foerageerde op de 22 e in het Mussenveld, AW-duinen (Ter). Op de 10e vloog een

Kuifduiker naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Gee,Buc), net als op de

laatste dag van de maand (Buc ea). De eerste Rouwkwikstaarten werden gemeld op de

llc
,
met 4 ex in Groot Olmen, Kennemerduinen (Lej). Daarna volgden eenJ op VRS Van

Lennep (Bep) op de 12e , 2 ex in de Oostbroek, Spaarnwoude en eenex in Velserboek op

de 16e (Gro), een ex bij het Vogelmeer op de 19e (Buc), 2 ex bij VRS Van Lennep, Ken-

nemerduinen (Gou), 3 op de 25 e in een duinrel bij de Vogelaarsdreef, De Zilk (Pom), 8

naar noord over Langevelderslag op de 25e (Tho,Wie), 1 ex op de 27c

op VRS Paradijsveld,
AW-duinen (Dok), 1 vangst op VRS Van Lennep op de 29 e (Bep), IJ op de 30e bij het Ken-

nemermeer (IJms) en 1 op de 31 c langs LVS (Tho). Het hoogste aantal Grutto's werd op

de 16c geteld in het Landje van Gruijters: 713 ex (Wok); tussen 7-25 maart zaten daar

maximaal 5 IJslandse tussen (vele). De eerste Fitis van het jaar werd al gemeld op de 16c

langs de Duizendmeterweg in de AW-duinen (Deu). En de eerste Overzwaluw vloog al op

de 17e boven het Vogelmeer in de Kennemerduinen (Krb). Die dag zaten er ook 6 Kleine

Rietganzen in de Veerpolder,die later naar NO wegvlogen (Cot). Op de 17c en de 26 e

De Strandleeuwerik van de parkeerplaats langs de Parnassiaweg dook na enkele weken

afwezigheid in maart opeensweer op. Berry van der Hoorn.
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bevond zich een eerste winter Pontische Meeuw op het strand van IJmuiden (IJms).
Vanaf de 18e werd weer een hoempende Roerdomp gehoord in het noorden van de AW-

duinen (Kem). De twee ex van de Houtrakkerbeemden-Oost werden daar voor het laatst

op de 26' gezien (vele). Een Zwartkopmeeuw trok op de 19' langs Bloemendaal aan Zee

(Buc), gevolgd door een ex op de dag erna en op de 28' langs de Zuidpier (IJms). Bokjes
verbleven in ieder geval op de 21' bij het Kennemermeer (2 ex; Krb). Een andere vroege

zomervogel was de Nachtegaal die al op de 21' gehoord werd in Midden-Heerenduinen

(Pie). Een klein, maar ongekend golfje Kraanvogels trok vanaf het einde van de maand

door: op de 23' een vogel boven het Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar ZO (Ren,

Bep), op de 28' een vogel naar noord boven de Verenigde Polders, Schalkwijk (Cot); zie

verder onder april. Een Ooievaar foerageerde op de 23' een uur lang bij Leyduin (Ehr).

Nog meer Ooievaars de dagen erna: de 25' trok een ex over de Hekslootpolder (Gro) en

mogelijk dezelfde later oostwaarts boven het Westhoffbos, Spaarnwoude (Mar), boven de

Velserbroek werd eengroep van maar liefst 10 vogels gezien (via Nob), op de 26' 1 ex naar

ZO boven Parkwijk, Haarlem (Gee) en een ex dat de nestpaal bij Zorgvrij in Spaarnwoude

inspecteerde (via Nob). Een Grote Zilverreiger stond op de 24c in de Inlaagpolder (Buc).
Leuk is de vroege waarneming van een naar NW trekkende Purperreiger op de 25' boven

de Vellen, AW-duinen (Hom). Een Kleine Bonte Specht zat op de 26 e langs het

betonkanaal in de AW-duinen (Deu). Die dag werd een heel vroege Wespendief gemeld

van de Duizendmeterweg, AW-duinen (Deu). De 26' bracht ook de eerste Rode Wouw van

het jaar, een vogel die naar Z vloog over VRS Van Lennep (Cot ea). Het hoogste aantal

Kemphanen deze maand zat op de 26 e in het plasje bij de Zoete Inval, Penningsveer (23
ex; Wok). Op de 27' vlogen 6 Pestvogels over Vijfhuizennaar noord (Gou). Die dag vlogen

er ook twee Velduilenbij Zwaansbroek, Haarlemmermeer (Spa). De zeetrek op de 27e

was

erg goed, met langs telpost Bloemendaal aan Zee onder andere 152 Blauwe Reigers
(record), 422 Brandganzen, 2 Zomertalingen, 1459 Slobeenden (record), 3 Ijseenden,

2 Grote Zee-eenden, 3594 Bonte Strandlopera (record) en een IJsgors (Gee). De dag

erna was het hier ook nog goed: 1084 Brandganzen (record), een adulte Roodhalsfuut,

11 Lepelaars, 7 Zomertalingen, 1026 Wintertalingen (record) en een Velduil (Buc,
Gou, Gee). De laatste vogel werd ook op de Zuidpier gezien (IJms). De 28' werden ook de

eerste twee Porseleinhoentjes van het jaar gevangen op VRS Van Lennep (Deu ea). Op
dezelfde dag zwommen 3 Kuifduikers in zomerkleed naast de Zuidpier (Sla). Op de 30'

zaten de eerste twee Beflijsters van het jaar bij VRS Van Lennep (Bep). Nelson, de

hybride Grote Burgemeeester x Zilvermeeuw liet zich tot en met de 22' zien in de

Vissershaven van IJmuiden (IJms). Gedurende deze maand werden ook meerdere

Geelpootmeeuwen in verschillende leeftijden op het strand van de Zuidpier gezien
(IJms). Maximaal 9 Wilde Zwanen verbleven deze maand t/m de 24' in de

Houtrakkerbeemden/Inlaagpolder(vele). Datzelfde gold voor de 4 Kleine Zwanen in deze

polder, t/m 3 april (vele).

April
Deze maand begon op de 1' met twee Parelduikers naar noord langs telpost Bloemendaal

aan Zee (Buc, Gro). Deze dag joeg er een Slechtvalk in de omgeving van Buitenkaag,
Haarlermmermeer (Cot). Andere exemplaren werden gezien op de 4' boven het

Visserspad, Kraansvlak (Gee) en op de 20' een ex over de Kanaaldijk, IJmuiden richting

broedplaats op Corus (IJms). De vaste 99 van mast 19 (Houtrakkerbeemden-Inlaagpolder)
en 82 (Vijfhuizen) bleven tot 25 april en 20 april (vele). De gehele maand zat er een

territoiraal paartje bij de KPN-toren in de Waarderpolder, Haarlem. Ook deze maand

waren er weer veel Ooievaars: op de 1' en 4' een ex tp in weilanden achter de

Brederodelaan, Heemstede (Buc, Bro), dezelfde dagen een ex langs de Elswoutlaan,

Overveen (Koh, Spa), de 4' ook een ex in de weilanden bij het Pim Muilier Sportpark in

Haarlem-Noord (Zei), op de 10' 2 ex naar ZO over Velserbroek (Vee), 2 ex over Haarlem-

Noord op de 13' (Gro ea), 2 ex naar O op de 14' over de Brederolaan, Heemstede (Buc),
een ex hier naar Z op de 15' (Buc), een foeragerend ex in de Hekslootpolder op de 15'

(Sta). Waarschijnlijk dezelfde vogel werd ook boven het Landje van Gruijters (Gee) en

boven de Jan Luijkenstraat, Haarlem-Noord (Gro) gezien. Op de 16' vloog een ex naar W
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over de Waarderpolder, Haarlem (Mar) en zat er een ex ter plaatse in de weilanden achter

de Brederolaan, Heemstede (Buc). De 17e vlogenhier nog 2 ex naar NO (Buc). Op de 20 e

vloog een ex laag over de brandweerkazerne bij de Randweg, Haarlem (Tan), op de 22e liep
een ex in de Poelpolder, Schalkwijk (Wok) en op de 29e trok een ex naar N over de Tweede

Dwarsweg, Duin en Kruidberg (Gro). Daarnaast was natuurlijk de nestpaal in de Glip,
Heemstede ook weer bezet (vele). Zomertalingen bleven ook in april schaars met

waarnemingen van 13 ex naar N op de 2 C langs Bloemdaal aan Zee (Buc, Ren), een

paartje van de 9e
- 14e in het Vogelmeer, Kennemerduinen (vele), 2 ex naar N langs de

Zuidpier op de 12e (IJms), een paartje tp langs de Zuidpierop de 15c (IJms), een $ op de

20e langs de Zuidpier (Nob) en een <$ in de natte vallei van Langerak, Kennemerduinen

(Sle). Ijsvogels waren nog aanwezig op de 2 e (2 ex) in de vijver tegenover stadhuis

Bloemendaal (Gro), 4C

(2 ex) Oranjekom, AW-duinen (Tam, Kos), een baltsend paartje op

de 4C in Elswout (Spa), een ex op de 6C bij de Van Merlenvaart, Herenweg, Heemstede

(Noh), een ex t/m de 8e achter de Söderblomstraat, Hoofddorp (Vli), een ex bij een

mogelijke nestplaats in Buitenhuizen, Spaarnwoude op de 9e (Huy), een ex bij het Meertje

van Caprera op de 14e (Gee), een ex op de 21 e bij volkstuinen ZWN, Haarlem-Noord (Wil)
en een ex over het Landje van Gruijters op de 22c (Wok, Gro). Op de 2 C

liepen er 23

Kemphanen in het plasje van de Zoete Inval, Penningsveer (Wok). Bijzonder is de

waarneming van een zingende Snor bij het Kennemermeer op de 2 e (Pom). Het golfje

Kraanvogels zette dus door in april met op de 2e 8 ex naar N over Driehuis (Kok), 4 ex

naar NO op de 14e

over het Kraansvlak (Tho) en Duin en Kruidberg (Gro), een ex tp op de

14e
en 15e in de Inlaagpolder (Cot ea) en 2 ex naar NO over telpost Langevelderslag, AW-

duinen (Tho,Wie). Op de 4C werd een paartje Kleine Bonte Specht gezien in het

Mosterdbos, AW-duinen (Pom), op de 8e zat een ? bij het Oosterkanaal, AW-duinen (Pom).
Daarnaast waren er waarnemingen op de 25 e, een roepend en roffelend ex bij ingang
Bleek en Berg, Kennemerduinen (Mul), een ex op de 29e in het Rommele Vlak, eveneens

Kennemerduinen (Efï) en op de 30e

bij ingang Bleek en Berg; alle drie mogelijk binnen

hetzelfde territorium (Ker). Rouwkwiks taarten bleven dun gezaaid, met waarnemingen

op de 4e langs Bloemendaal aan Zee en een J bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Gee),
een vangst op de 5C en de 15e

op VRS Van Lennep (Bep, Buc), een ex op de 6e bij het

Kennemermeer (IJms), een $ op de 8e bij het Vogelmeer (Nob), een ? van de 10-14 en op

26 april bij het Kennemermeer (IJms), een J op de 17e
en 2 ?? op de 20 c en 27e op het

sluizencomplex, IJmuiden (IJms), en een even tp op de 25 c

op telpost Bloemendaal aan

Zee (Buc). Op de 4e werd een Klapekster gevonden ten noorden van Langevelderslag,
AW-duinen (Sla). De Ruigpootbuizerd van Schiphol bleef t/m de 5 e (vele). Op de 6C

hingen er maar liefst 7 Bokjes in de netten van VRS Van Lennep (Bep). T/m de 26e

werden nog ex bij het Kennemermeer, IJmuiden gezien, met een max van 4 ex op de 2e

(Pom ea). Ook opvallend waren de 7 Parelduikers die op de 6e langs de Zuidpier vlogen

(IJms). De dag erna vloog een ex naar N langs telpost Langevelderslag, AW-duinen,

evenals een Ijseend (Tho). Op de 7 e werden 3 IJslandse Grutto's in het Landje van

Gruijters gezien (Nob,Huy), op de 15e 1 ex (Gee), op de 21 e zelfs nog 6 ex (Tan), op de 25e

nog 1 ex (Buc) en op de 30e
nog 3 ex (Wok). Op de 8e

zwommen ook een ? Krooneend in

de Oranjekom en een <$ bij het Eiland van Rolvers. De laatste zat er de 13e ook nog (Tam,

Kos). Op de 8C

en 1 l e

zwom eenKuifduiker langs de Zuidpier (Sla); op de 9e

maar liefst 9

ex op de Noordzee ter hoogte van Duin en Kruidberg (Lej). Op de 14e
zwommen er 2 ex

voor telpost Bloemendaal aan Zee (Buc ea). Beflijsters werden regelmatig gezien, maar in

lage aantallen, met 2 ex naar N op de 9 e in Buitenhuizen, Spaarnwoude (Huy) en een ex

naar N over VRS Van Lennep (Cot), op de ll e

en op de 18e

een resp 2 ex in het

Zuidervlak, Duin en Kruidberg (Tak), een J op de 13e in het Huttenvlak, Midden-

Heerenduinen (Kru), 2 ex bij Langevelderslag, AW-duinen op de 14c (Wou), 2 ex op VRS

Paradijsveld, AW-duinen op de 14e (Dok, Eyk), 3 ex bij VRS Van Lennep,
Kennemerduinen op de 14e (Buc), een J op de 15e in Langerak, Kennemerduinen en

dezelfde dag een $ in de Schapenkamp, Kennemerduinen (Vee), een op de 16e langs het

Tilanuspad, AW-duinen (Ehr), een ex op de 20c langs het fietspad Parnassia-Vogelmeer,
Kennemerduinen (Sle), een J op de 21 in de Midden-Heerenduinen (Stu), enkele ex bij het

Spartelmeer, Kennemerduinen op de 22e (Buc), twee op de 22e in de
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Kunstenaarsduintjes (Gro), 3 ex op VRS Paradijsveld, AW-duinen (Dok, Eyk), een 9 op de

23c bij het Kennemermeer (Pom), een groep op de 24 c bij het Tilanuspad, AW-duinen

(Ehr), een paartje op de 25e bij het Kennemermeer (IJms), 5 ex op de 25e in het Haasveld,

AW-duinen (Tho), weer een 9 op de 26 e ten zuiden van het Kennemermeer (Krb, Eff) en

een op de 28e en 2 ex op de 29e bij het Kennemermeer (IJms). Vroeg was de

Wespendief die op de 10e naar NNO over Santpoort-Noord vloog (Cou). Vanaf de 13e

werden maximaal 2 onvolwassen Kuifaalscholvers bij de Noordersluis, IJmuiden gezien

(IJms). De eerste Europese Kanarie van het jaar zong op de 14e bij het Kopje van

Bloemendaal (Har). Op de 14e trokken 4 Zwartkopmeeuwen naar N over het

Kennemermeer; de dag ernaweer een ex (IJms). Op de 18e

(en op de 27e

broedend) zat er

weer een paartje in de broedkolonie op het dak van het PWN-gebouw bij Hoofddorp en

vloog een paartje langs de Polderbaan (Cot, Wok). Andere ex vlogen op de 22e
over de

Kunsternaarsduintjes, IJmuiden (Gro), 2 ex over de Zuidpier op de 25c (IJms), 2 3e kj ex

boven het sluizencomplex, IJmuiden op de 29e (Cot) Op VRS Van Lennep werden in de

nacht van de 14c 2 Porseleinhoentjes gevangen (Maa, Cot) en in dezelfde nacht ook een

ex op VRS Paradijsveld, AW-duinen (Eyk, Dok). Leuk was de aanwezigheid van een

foeragerend ex in het Landje van Gruijters van de 21-25 april (Tan ea). Op de 22c werden

er weer 2 ex gevangen op VRS Paradijsveld, AW-duinen (Dok, Eyk). In de avond van de

14 c vloog een Kerkuil over de Schipholweg, Nieuwe Brug (Gou). Vanaf de 15 c
was Nelson

weer aanwezig in de Vissershaven van IJmuiden (IJms). Leuk was de ontdekking van een

zingende Graszanger bij het Kennemermeer op de 15e

(Bern). Nog leuker was dat de vogel

gepaard bleek en dat er de dagen erna nestbouw werd waargenomen (vele). Een

Purperreiger vloog op de 15e
naar NO over het Wed in de Kennemerduinen (Nob). Op de

18e liep een Krombekstrandloper op het strand (Gfr). Die dag zat er ook een Casarca bij
de Ruïne van Brederode, Santpoort-Zuid (Tak). De eerste Visarend van het jaar vloog op

de 18c rond bij de Big Spotters Hill, Floriadeterrein, Haarlemmermeer (Vli), gevolgd door

een ex naar N over het Renbaanveld, AW-duinen op de 29® (Cas). Op de 18e is een

Matkop gemeld van het Kennemermeer (Tak). Op de 20 c zat een volwassen

Geelpootmeeuw op het sluizencomplex, IJmuiden (IJms). De eerste Bonte

Vliegenvanger van het jaar zat op de 21 c

bij het Eiland van Rolvers, AW-duinen (Vli).
Vanaf de 21 e werden Bosruiters in de regio gezien, met op die dag 1 ex bij de

Spaarnwouderpias en 3 ex in het Landje van Gruijters. Daarna volgden meer

waarnemingenvan dit elegante ruitertje, met een maximum van 12 ex op de 30e in het

Landje van Gruijters (Nob) De eerste Fluiter van het jaar werd gemeld op de 23c , in Duin

en Kruidberg (Lej). De zeetrek langs Bloemendaal aan Zee was goed de laatste dagen(28-

30) van april (Gee, Buc ea): een Roodhalsfuut op de 28e ; een Zomertaling, Smelleken,

Kleine Strandloper op de 29c; een Zomertaling op de 30c
en in totaal ruim 850

Zilverplevieren, 1600 Kanoeten, 5200 Rosse Grutto's, 460 Regenwulpen en 6700

noordse dieven. Op de 29 e trok een Kleine Zilverreiger over Klein Olmen in de

Kennemerduinen (Eff). De 29 e liepen een Noordse en een Engelse Kwikstaart bij het

Kennemermeer (IJms). Op Koninginnedag trok een Smelleken bij de Bokkedoorns,

Overveen, naar zuid (Nob) en grappig genoeg een ex naar N over VRS Van Lennep,

Kennemerduinen (Cot). De eerste Temmincks Strandloper van het jaar foerageerde op

de 30 c in het Landje van Gruijters (Wok). De laatste dag van het jaarbracht ook de eerste

Zwarte Wouw, een ex dat naar ZO trok over de Waterleidingweg, Kennemerduinen (DBA).
Die dag vloog ook een Engelse Kwikstaart over Bloemendaal aan Zee (Gee ea). Leuk is de

ontdekking van een nieuwe kolonie Aalscholvers in de regio, met 9 nesten in

Berkenrode, Heemstede (Bro). Schiphol blijkt een waar bolwerk voor Wulpen te zijn. De

broedpopulatie wordt in april op 14-16 paar geschat (Cot, Wok). Deze maand leken op

slechts twee plekken territoria van Bruine Kiekendieven te zijn: Spaarnwouderveen en

Vijfhuizerzandput. Baardmannetjes bleven de gehele maand aanwezig bij het

Kennemermeer en zullen hier mogelijk weer broeden (vele). Op het Vogelmeer en

Spartelmeer in de Kennemerduinen zaten deze maand weer maximaal 4 broedparen

(vele). De Roerdomp van het Eerste infiltratiegebied in de AW-duinen bleef de gehele
maand hoempen; de 3 e

was de laatste waarnemingin de Houtrakkerbeemden-Oost(Tak).



Fitis 43 (2) 2007

91

Kleine Plevieren hadden in ieder geval territoria in: Landje van Gruijters (max 5), plasje

Hekslootpolder (1), Zwanenburgbaan, Schiphol (2), Vijfhuizerzandput (1), 't Wed,
Kennemerduinen (1) en Vogelmeer/Langerak,Kennemerduinen (5).

Deze waarnemingenrubriekis samengestelduit waarnemingen van:

Alt Ruud Altenburg

Bern Michiel van den Bergh

Bep Patrick Bergkamp
Ber Arnoud van den Berg

Ble Leo Boon

Boh Harm Botman

Bro Ruud Brouwer

Buc Han Buckx

Cas Ernst Cassée

Cot Fred Cottaar

Cou Bram Couperus

Dar Rob van Dam

DBA DBA-vogellijn/site

Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

Dijk Ronald van Dijk

Duy Anton Duijnhouwer

Egg Ton Eggenhuizen

Egm Arjan van Egmond

Ehr Antje Ehrenburg

Eig Klaas Eigenhuis

Eyk Pieter van Eijk

Fab René Faber

Gee Steve Geelhoed

Gfr Frank van Groen

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

IJms IJmuiden-site Roy Slaterus

Har Joop Hart

Hom WillemJan Hooijmans

Hop Fred Hopman

Huy Evert van Huijssteeden

Jar Rob Jansson

Jor RoelantJonker

Jok Kees Jonker

Kern Christien Kemp

Ker Anton Kerst

Koh Huib Koel

Kok Piet Kok

Kos Klaas Koster

Krr Rene Kriek

Kru Ben Kruijsen

Lam Joop Lambert

Lej Joep de Leeuw

Maa Erik Maassen

Dit voorjaar slechts op twee plekken in de regio te zien: een vrouwtje Bruine Kiekendief

jagendboven eenrietveld. Piet Munsterman
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Mar Paul J. Marcus

Mru Ruud Maaskant

Nie Ton van Niekerk

Nob Pim de Nobel

Noh Hans de Nobel

Pie Arno Piek

Pom Willem Pompert

Prw WilliamPrice

Ren Nico Rensen

Rot Rutger Rotscheid

Rut R. Ruth

Sla Roy Slaterus

Sle Ben Sleeman

Sma Marry Scholten

Spa Tom van Spanje

Sta Arno Stoute

Stu Johan Stuart

Swa Karei Swaving Dijkstra

Tak Paul Tak

Tamlbo Tamminga

Tan Dirk Tanger

Ter Gemma Terpstra

ThoPieter Thomas

Vee Piet Veel

Ven Harry Vendel

ViaJeroen van Vianen

Vlr Ruud van der Vlerk

Vos Wim Vosse

Wie JanWierda

WilMarianne Willems

WokErik Wokke

Wou John van der Woude

Zei Eveline Zeilstra

Zijd Marianne Zijderveld

Zwa Klaas Zwaan

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde papieren
waarnemingskaartjes of via digitale kaartjes via de internetsite www.vwgzkl.nl.

ingeleverd worden tot 20 juli 2007 bij:
Hans Groot

Jan Luykenstraat 35

2026 AC Haarlem

telefoon: 023-5256335;

E-mail: beeksma.grootfoihetnet.nl

Op de site www.vwgzkl.nl wordt iedere maand een overzicht van de leukste

vogelwaarnemingenin de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogteblijven van het laatste

nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-

Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@vahoogroups.com. Waar-

nemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het

waarnemingenarchief.


