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Vogelwaarnemingen in Zuid-

Kennemerland aflevering 164

1 mei - 1 augustus 2007

Mei 2007

De maand begon goed met een overtrekkende Visarend in Nieuw-Vennep (Egm). De

volgende dag vloog een exemplaar over het Spartelmeer in de Kennemerduinen (Nob)

en op de 17 c trokken er 2 exx over Panneland, AW-duinen (Gou). Beflijsters

druppelden door met waarnemingen op de l e bij het Kennemermeer (IJms), op

de 2 e ten noorden van het Spartelmeer, Kennemerduinen (Nob), 4 exx op de 8e in Duin

en Kruidberg (Abr) en een $ naar Z bij de Erebegraafplaats,Kennemerduinen op de 18e

(Gro). Op de 2e trok een mooie Reuzenstem vlak onder de kust langs naar N bij

telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Bosruiters deden in goede aantallen het Landje

van Gruijters aan, met een maximum van 12 exx op de l e (vele). Op de 2 e werden de

eerste twee Temmincks Strandlopers van het jaar gezien, weer in het Landje van

Gruijters (Tan,Bon). Een Kleine Zilverreiger zat op de 3 e een tijdje in de

Hekslootpolder, alvorens naar het noorden weg te vliegen (Bon). Een paartje

Zomertalingen zwom op de 3 C in het plasje van de Hekslootpolder (Gro). Op de 4 e

zwommen twee $<$ op het Vogelmeer in de Kennemerduinen (Nob) en op de 18e

nog

een hier (Gro) en op de 8e

een in de Vijfhuizerzandput (Wok). De laatste goede

trekdag langs Bloemendaal aan Zee was de 4 e met o.a. 733 Zilverplevieren en 4406

Rosse Grutto's, een nieuw telpostrecord (Gee ea). Bijzonder is de waarneming van een

ter plaatse Duinpieper op de 4e in het Middenveld, AW-duinen (Ooh). Op de 6e

zong

een Bonte Vliegenvanger achter Meer en Berg, Bloemendaal (Eff) en op de 12e zat er

een in een tuin in de Soderblomstraat, Hoofddorp (Vli). Die dag zong er ook een

Vuurgoudhaan in de Kunstenaarsduintjes, IJmuiden (Sla,Tho). De 6e vloog een

Zwartkopmeeuw naar noord over deze plek (Sla ea), gevolgd door 3 exx op het strand

van de Zuidpier op de 9C (IJms), een ex langs telpost Bloemendaal aan Zee op de 19 c

(Gou) en eeneerste zomer ex op het sluizencomplex, IJmuiden op de 24 c (IJms). In de

periode 6-30 mei zaten er op meerdere dagen max. 2 Paapjes bij het Kennemermeer;

allemaal doortrekkers (IJms,Nob). Leuk is de binnenlandwaarnemingvan een Kanoet

in het Landje van Gruijters op de 8C (Bon). Tussen 10-19 mei zaten er max. 4 Engelse
Kwikken (op de 12e) bij het Kennemermeer (IJms, Abr). Op de 12e vloog een Ooievaar

naar west over Driehuis (Pie), gevolgd door een ex naar zuid over de Hekslootpolder op

de 20e (Bon) en een ex in de Poelpolder, Schalkwijk op de 24e (Gou). Fluiters waren

weer eens schaars dit vooijaar met waarnemingen van 2 zingende exx in de periode
13-18 mei bij de ingangvan Duin en Kruidberg (Buc,Gro). Op de 13e zat een ? Casarca

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

werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemdeperiode. 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

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

beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te

zenden aandeze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor

kunt u speciale CDNA-formulierengebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via

de site www. d utch bird ing.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om

over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te

krijgen.
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in het Zuidervlak, Duin en Kruidberg (Buc). Leuk zijn de waarnemingen van een $

Roodpootvalk op Schiphol-Oost op 12-13 mei (DBA) en van eeneerstejaars ) op de

13' die even foerageerde ten noorden van het Cremermeer, Duin en Kruidberg en

vervolgens doorvloog naar ZW (Buc). Langs Bloemendaal aan Zee vloog de 13' het

laatste Smelleken van het voorjaar naar noord (Buc). Inmiddels lijken de AW-duinen

nog het enige gebied waar je met zekerheid Wielewalen kan beluisteren: zeker 2 exx

op de 15e bij Panneland (Ren) en een (J bij de Oranjekom op de 24' (Slo). Op de 15' zat

er ook een Kleine Bonte Specht in Panneland, AW-duinen (Ren) en op de 18' een bij
de ingang van Midden-Heerenduinen, IJmuiden (Nob). Ook erg zeldzaam wordt de

Zomertortel, waarvaneen exwerd gehoordop de 17' in Panneland, AW-duinen (Gou).
Ik hoor graag als er nog meer zang-waarnemingen van dit duifje zijn gedaan dit

voorjaar! Op de 30' vlogen 2 exx naar noord over De Batterij (Tak). Bijzonder is de

waarneming van een naar het noorden vliegende Griel op de 18', even ten noorden

van Langevelderslag, AW-duinen(Sla). Die dag werden ook twee Kwartels gevangen op

VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Maa), gevolgd door exx op de 25r (Buc) en 26'

(Maa). De 18° trok ook een
Rode Wouw over Klein Doornen in de Kennemerduinen

(Ket). Wespendieven waren nog schaars deze maand, met een waarneming op de 20e

van een overvliegend ex in Santpoort-Noord (Kru) en een ? op de 23" boven het

Koekoeksbos in de Kennemerduinen (Mar,Dijk). Op de 24' vloog een Roerdompop uit

het Spaarnwouderveen, Halfweg en verdween over het Houtrakbos (Mar). Een Zwarte

Wouw vertoefde een tijdje rond het Duinmeer, Midden-Heerenduinen op de 25' (Abr).

Op de 28' vloog een exemplaarnaar ZW over Langevelderslag, AW-duinen (Slo). De 26'

vloog er een IJsvogeltje langs de wetering bij de Uiterdijken, Spaarnwoude (Stu). Die

dag vloog er ook eenex uit een nestholte op een landgoed in Velsen! (Hop). Nog gekker
werd het toen bekend werd dat in de omgeving van golfbaan Houtrak maar liefst zes

nesten zitten! (via Gad). Vanaf de 27' bevond zich een broedpaartje Grauwe

Klauwieren in Klein Olmen, Kennemerduinen (Eff.Krb). De eerste Roodmus van het

jaar, een onvolwassen S, zat op de 28' te zingenin de Kunstenaarsduintjes (Tho). De

dag erna vlogen 2 Noordse Stormvogels langs telpost Bloemendaal aan Zee. Erg leuk

was de waarneming van een zingende Grote Karekiet bij het Renbaanveld, AW-

duinen op de 30' (Dok). Er heeft toch ook een paartje Bruine Kiekendieven in de

Oeverlanden van de Binnenliede en in de Batterij gebroed (Wok,Mar). Tot en met de

25' verbleven twee onvolwassen Kuifaalscholvers bij de Noordersluis, IJmuiden

(IJms); op de 13' zat een ex bij de Zuidpier (IJms). De gehele maand verbleef een

paartje Slechtvalken op en rond de KPN-toren in de Waarderpolder, Haarlem (vele).
Tot en met de 17' zat er eenpaartje Baardman bij het Kennemermeer (IJms). Helaas

bleken deze maand de klutennesten in de Hekslootpolder verlaten te zijn; gelukkig

hervestigden zich drie paar in het Landje van Gruijters (Wok.Gro). In mei bleken er in

ieder geval acht nesten van de Lepelaar te zijn in de kolonie aan de Buitenliede,
Ilaariemmerliede (vele). Van de Kleine Plevier konden nog 5 territoria in het Landje

van Gruijters worden genoteerd, een territorium bij de Vijfhuizerzandput, een

territorium op Schoteroog en 2 paar op het braakliggende terrein tegenover het

Kennemer Gasthuis, Schalkwijk. Van de Geoorde Fuut waren er 4 broedpaar op het

Vogel- en Spartelmeer, Kennemerduinen (Gro ea).

Juni

Op de 1' zat er een onvolwassen Geelpootmeeuw op het strand van IJmuiden, evenals

op de 10' en 30' (IJms), en een ex op de 25' op de opgespoten landtong op het

sluizencomplex (IJms). Op de 2' vloog er een "off-seasonal" Grote Gele Kwikstaart

over het Kennemermeer (Tho). Maar liefst twee paartjes Grauwe Klauwieren werden

de 2' gemelduit de Kennemerduinen: het eerder genoemdepaartje van Klein Olmen en

een paartje pal ten noorden van het Vogelmeer (Krb). Een paartje Wespendieven vloog

op de 2' rond boven Klein Doornen, Kennemerduinen (Ven) en op de 30' was een d

aanwezig bij de Dronken Del, Kennemerduinen (Mar,Dijk) en vloog een ex naar zuid

over Langevelderslag (Tho,Hom). Van 2-8 juni werden 8 Kwartels gevangen op VRS

Van Lennep, Kennemerduinen (Maa,Bep). Van 6-8 juni zaten er bovendien 2-3 exx te
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roepen bij Parnassia en de Langerak, Kennemerduinen (Deu,Bep). Op de 5r vloog een

Zwarte Ibis eerst over het sluizencoraplex in IJmuiden (Vbu) en daarna over de

Houtglopin de Kennemerduinen (Mru). Van 6-9 juni zat er eenadult 1 Morinelplevier
in de Langerak in de Kennemerduinen (Bep,Gro). Erg leuk is de zeer late waarneming

van cS Sneeuwgors op de 6-7 juni op de Zuidpier (IJms). Op de 7® vlogen twee

Zwartkopmeeuwen boven het westelijk deel van de haven van IJmuiden (IJms), op de

9® zat een adult op het strand aldaar (IJms) en op 13® vlogen twee exx rond boven het

sluizencomplex, IJmuiden (Cot). De 8® vloog een Slechtvalk naar zuid over Groot

Olmen, Kennemerduinen (Nob). Voor het eerst sinds 1996 was er weer een geslaagd

broedgeval van een
Buidelmees in de regio, in het Eerste Infiltratiegebiedin de AW-

duinen. Daar werd ook op de 9e
een ex gevangen op de ringbaan (Tho ea). Een

onvolwassen Pontische Meeuw zat op de 10r

op het strand van IJmuiden (IJms). Op
de 10e vloog een IJsvogeltje met een visje over de Buitenliede, Haarlemmerliede (Krr).
Naast de broedgevallen die in mei bekend werden, bleek in juni dat er ook twee helaas

mislukte broedpogingen van deze soort (van vermoedelijk 1 paar) zijn geweest in

Elswout (Spa). Op de 26e vloog nog een vogel langs de Vijfhuizerzandput, Schalkwijk

(Wok). Op de 10® zat er een laat <J Beflijster in de Langerak, Kennemerduinen (Tho

ea). Een Roerdomp vloog op uit het riet van de Hekslootpolderop de 13®. Zou die daar

gebroed hebben (Bon)? Dezelfde dag werden ook twee Roerdompen in de het Derde

Infiltratiegebiedwaargenomen (een zicht- en een hoorwaarnemingin het Westerveld)

(Hja). Op de 13® vloog een $ Steppekiekendief laag NO over de Marelberg, AW-

duinen, de derde waarneming ooit van deze soort in de regio en het eerste J (Dyj). Na

de mei-waarnemingwas er ook deze maand een zingende Grote Karekiet in de AW-

duinen, op de 13® aan de zuidkant van het Derde Infiltratiegebied (Hja). Op deze dag

vloog ook een Ooievaar over Vijfhuizen (Gou), gevolgd door een ex op de 19® over de

Europaweg, Schalkwijk (Ven). De 14® trok nog een Visarend naar N over het

Vogelmeer, Kennemerduinen (Sle). Op de 16® werden zeker 8 nesten van Lepelaars

vastgesteld in de kolonie aan de Buitenliede plus daarbij nog twee extra baltsende

paartjes (Tan). Op de 16® werd weer eens een Baardmannetje gezien bij het

Kennemermeer (IJms). Op de 18® vloog een Slechtvalk langs Beukenhorst, Hoofddorp

(Gou). Bij de punt van de Zuidpier bevond zich op de 19® een verzwakte volwassen

Drieteenmeeuw met visdraad (IJms). Deze dag werd een Kleine Bonte Specht gezien
ten westen van Zeewijk, IJmuiden (IJms). Op de 24® zong een

Fluiter
op het

Zusterduin, Duin en Kruidberg (Deu) en mogelijk hetzelfde ex op de 30® op Meer en

Berg (Mar,Dijk). Op de 26® bracht harde wind 6 Noordse Pijlstormvogels, 4 Noordse

Stormvogels en een Kleine Jager langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Eén van de

leukste waarnemingen deze periode was van Noordse Stormvogel die op de 27® het

binnenlandin was gewaaid en bij de fietsenstallingvan de provincie Noord-Holland op

het Houtplein in Haarlem zat en daar een kat van zich afspuugde (Lee)! Nog een

stormgast werd deze dag genoteerd: een Vaal Stormvogeltje langs Bloemendaal aan

Zee, evenals nog 2 Noordse Stormvogels (Nuy). Van deze laatste soort werden deze

dag ook 3 exx gezien bij de Zuidpier (IJms). Op de 30® liep er een Kleine Zilverreiger
in het Vogelmeer, Kennemerduinen (Buc). Deze dag werd ook een nestelend paartje

Bontbekplevieraangetroffenin de Derde Haven, IJmuiden (IJms).

Juli

Op de 1® zat er een Bosruiter in de Vijfhuizerzandput (Wok). Een Ooievaar vloog op de

2® naar ZO over Buitenkaag, Haarlemmermeer (Cot), gevolgd door twee ongeringde exx

op de 8® op pas gemaaid land in Oostbroek, recreatiegebied Spaarnwoude (Cot), een

naar noord vliegende vogel op de 11®, Velserbroek (Huy) en twee hoog overvliegende

exx op de 13® over Leyduin (Ehr). Daarop liepen op de 17® twee exx voedsel te zoeken

in de Vereenigde Binnenpolderbij Vinkebrug (Nob) en een ex in de weilanden tussen

Santpoort-Zuid en Haarlem-Noord thv Spaarnberg (via Huy). Op de 22® schroefden 3

exx boven station Heemstede-Aerdenhout (Deu) en tot slot op 25-26 juli liep een ex in

de Houtrakkerhoek (Prw.Mar). Op de 5® zwom een $ Brilduiker in het Nieuwkanaal,
AW-duinen (Lam). Op de 7® vlogen twee Zwartkopmeeuwen naar Z langs TP
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Langevelderslag, AW-duinen (Tho), op de 9e vloog een adult ex over het strand bij
IJmuiden (Lej), op de 14e en 15e

een ex langs Langevelderslag (Tho). Een recordaantal

van 11 exx vloog naar Z langs TP Langevelderslag, AW-duinen op de 23c (Tho), en op

de 25e
nog twee exx (Tho). Van 8-11 juli zat een ? Roodkopklauwier langs de

Duinpanweg, AW-duinen (DBA). Op de 8e

zwom een 3 Smient bij de Geniedijk in

Rijsenhout (Cot). Op de 8 C werd een Buidelmees gevangen op het vogelringstation in

de AW-duinen (Eyk ea), die op de 12c hier ook nog werd waargenomen. Op 11 juli
constateerden medewerkers van het PWN en Stichting Bargerveen dat het broedpaar
Grauwe Klauwieren van Klein Olmen, Kennemerduinen 3 jongen hebben

voortgebracht (via Vee)! Op de 12e foerageerde een Kleine Zilverreiger in het

Westerkanaal in de AW-duinen (Ehr). Vanaf de 14c zaten max 2 exx in het Vogelmeer,
Kennemerduinen (vele) en op de 15e

zat een ex in Zwaansbroek, Hoofddorp (Tho). Op
de 14c

zong een Zomertortel in het Paradijsveld, AW-duinen (Dok,Vad). Van 16-19 juli
werden de twee onvolwassen Kuifaalscholvers van de Noordersluis, IJmuiden weer

gezien (IJms). Op de 17e bezocht een IJsvogeltje de volkstuinen van het complex
ZWN, Haarlem-Noord en op de 21 e zelfs twee exx (Huy), op de 19c werd een ex

gevangen op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep), op de 20e vloog een ex langs
Westeinde, Verenigde Polders, Schalkwijk (Bul), van 22-26 juli zat er een ex in het

Vogelmeer, Kennemerduinen (Krb.Voo) en op de 25 c

vloog een ex langs de

Spaarndammerdijk(Prw). Een Grote Zilverreiger trok op de 19e

over het Paradijsveld,
AW-duinen (Vad). Leuk is de waarneming van een Glanskop op de 23 c

ver buiten de

duinstreek, nl. Zorgvrij, Buitenhuizen (Huy). Nog leuker de eerste waarnemng van een

Zwarte Ooievaar dit jaar, op de 23
c boven het Kennemermeer naar noord (Vbu). Op de

26 c vlogen er 5 Kruisbekken rond bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Voo). Op de

laatste dag van juli werd een Graszanger gemeld uit de slufter, Kennemerstrand,

ongetwijfeld een vogel van het broedgeval bij het Kennemermeer (DBA). Bij een

waterbassin bij Rijsenhout heeft deze maand minimaal één paar Stormmeeuwen

gebroed (Cot). Tot slot, een trieste primeur. Het paar Slechtvalken op de KPN-toren

heeft een mislukte broedpoginggedaan (Mar, Wok).

Deze waarnemingenrubriekis samengesteld uit waarnemingen van:

Abr Rino Abrahamse

Alt Ruud Altenburg
Bern Michiel van den Bergh

Bep Patrick Bergkamp
Ber Arnoud van den Berg
Boh Harm Botman

Buc Han Buckx

Bul Peter Buising
Cas Ernst Cassée

Cot Fred Cottaar

Cou Bram Couperus
DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

Dijk Ronald van Dijk

Duy Anton Duijnhouwer

Dyj Jelle van Dijk
EffRob Effern

Egg Ton Eggenhuizen

Egm Aijanvan Egmond
Ehr Antje Ehrenburg
Eig Klaas Eigenhuis

Eyk Pieter van Eijk

Gad Dick van Galen

Gee Steve Geelhoed

Gfr Frank van Groen

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

Grw Wim de Groot

IJms IJmuiden-site Roy Slaterus

Hja Joop Hart

Hom WillemJan Hooijmans

Hop Fred Hopman

Huy Evert van Huijssteeden
Krr Rene Kriek

Kru Ben Kruijsen
Lam Joop Lambert

Lee Guido van Leeuwen

Lej Joep de Leeuw

Maa Erik Maassen

Mar Paul J. Marcus

Mru Ruud Maaskant

Nob Pim de Nobel

Ooh Hans van Oosterhout

Pie Arno Piek

Pom WillemPompert
Prw William Price
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Ren Nico Rensen

Sla Roy Slaterus

Sle Ben Sleeman

Slo Nico Slotboom

Sma Marry Scholten

SpaTom van Spanje
Sta Arno Stoute

Stu Johan Stuart

Swa Karei Swaving Dijkstra
Tak Paul Tak

Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas

Vbu Rob Verburgt
Vee Piet Veel

Ven Harry Vendel

Voo Martijn Voorvelt

Vos Wim Vosse

Wie Jan Wierda

WilMarianne Willems

Wok Erik 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 .ni.

ingeleverd worden tot 20 juli 2007 bij:
Hans Groot

Jan Luykenstraat 35

2026 AC Haarlem

telefoon: 023-5256335;

E-mail: beeksma.grootifl:hetnet.nl

Op de site www.y-wgzkl.nl wordt iedere maand een overzicht van de leukste

vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het

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

Kennemerland: VogelnetZ'aidKennemerlarid-subsmbefiÈvahoogroups.com.

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

waarnemingenarchief.


