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Vogelwaarnemingen in Zuid-

Kennemerland aflevering 176

1 mei - 1 augustus 2010

Mei 2010

Twee Witbuikrotganzenvlogen op de 14' langs Bloemendaal aan Zee (Wnl). Er was deze

maand maar één melding van een Zomertaling en wel een mannetje op de lc in het

Landje van Gruijters (Wnl). Een Ijseend passeerde telpost Bloemendaal aan Zee op de 5=

(Gee ea). Op de 7= zwom een Krooneend in de Vijfhuizerzandput, Schalkwijk, evenals op

1 juni (Wnl). Op de 23' zat een mannetje op de Oosterpias, Kennemerduinen (Buc). Een

Kwartel werd op de 18= gevangen en geringd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen,

evenals op de 25= (toen ook nog een roepend ex naast de baan zat) en 3 exx op de 30"

(Maa). Op de 4= en 5' trok eenParelduiker naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee

(Buc,Gee). Op de 23= bleken er (lang verwacht) 7 nesten Aalscholvers te liggen op het

grote eiland in het Vogelmeer, Kennemerduinen (Gro). Een Roerdomp hoempdeop de 15e

langs de Duizendmeterweg, AW-duinen (Dam). Op de 22' werd eenex gezien op VRS AW-

duinen (Dok). Een Kleine Zilverreiger vloog op de 5= over de Inlaagpolder (Tak). Een an-

der ex trok op 9' langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 22e vloogopnieuw een

ex over zee langs Telpost Bloemendaal aan Zee (Gou). Een Grote Zilverreiger verbleef op

13-15 mei in de Vereenigde Binnenpolder (Wnl). Op de 29' vloog een ex over het Vogel-

meer, Kennemerduinen (via Ber). De kolonie Lepelaars van de Buitenliede is dit jaar ge-

groeid tot minimaal 21 paar! (Tan). Een Rode Wouw trok op de 14= over het Koevlak,
Kennemerduinen (Wnl). De familieBuckx kon weer een leuke huissoort bijschrijven toen

op de 23= een ex over de Brederodelaan, Heemstede vloog (Buc). Op de 26= vloog nog een

ex over de Inlaagpolder (Mar). Een Zwarte Wouw vloog op de 30= boven landgoed Voge-

lenzang (Wnl). En de familie De Nobel kon een Wespendief op de 24= over hun huis in

Haarlem-Noord noteren (Nob). Dezelfde dag vloog een mannetje uit het Westhoffbos de

polder in (Mar). Op de 4= trok een mannetje Grauwe Kiekendief over de A9, Haarlem-

mermeer (Wnl). Een Blauwe Kiekendief trok op de 20= over het Spaarnwouderveen (Wnl).

Op de 26= werd een Slangenarend gefotografeerdboven Aerdenhout (Deu). De dag erna

werd een exemplaar gemeld uit het Kraansvlak (Kru). Ook op de 29= en 30= volgden mel-

dingen van een biddend ex langs de Zeeweg, Kraansvlak. Helaas zijn er geen foto's meer

gemaakt (de foto's die beschikbaar kwamen hadden betrekking op Buizerd; het blijkt

maar weer hoe lastig de determinatiekan zijn). Een Visarend trok op de 9= langs telpost
Bloemendaal aanZee (Buc), op de 14= trokken hier zelfs 2 exx over (Wnl). Op de 19= vloog

eenVisarend over de Zwaneplas, AW-duinen (Wnl), gevolgd door een ex op de 30= over het

Middenduin (Gou). Op de 18= werden 4 jonge Slechtvalken (2 mannetjes en 2 vrouwtjes)

geringd in de nestkast van de KPN-toren, Waarderpolder (Jar). Smellekens waren zeer

schaars: alleen op de 9= werd een langstrekkend ex gezien op telpost Bloemendaal aan

Zee (Buc). Het zoeken naar de Slangenarend leverde in ieder geval op de 31= nog 2

Kraanvogels op die naar Z vlogen over het Kraansvlak (Nob). Een Morinelplevier zat op

Dit overzicht is eenselectie van de meest interessante vogelwaarnemingenin het werkge-
bied van de VWG Zuid-Kennemerlandin bovengenoemdeperiode. Allerelevante 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 DwaalgastenNederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aandeze 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 zo-

veel mogelijk waarnemingen vanbeoordeelsoorten eenuitspraak van de CDNA te krijgen.
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de 14c op VRS Van Lennep, Kennemerduinen, maar kon niet verschalkt worden (Lun). Op
de 29 c ontdekte Han Buckx een nieuwe regiosoort: een prachtige Witstaartkievit in het

Vogelmeer, Kennemerduinen (Buc ea). De vogel liet zich langdurig bekijken (zie ook vorige

Fitis). Op de 13e werd een Griel gezien bij het Zweefvliegveld, AW-duinen (Wnl). Waar-

schijnlijk hetzelfde ex werd op de 27e bij de Ruigenhoek, AW-duinen opnieuw gezien

(Oos). Op de 8e zat een Temmincks op een ondergelopen akker in de Haarlemmermeer

(Wnl). Drie exx streken op de 10e
neer in het Landje van Gruijters, samenmet een Kleine

Strandloper (Bon), gevolgd door een Temmincks op de 18e op de oever van het Vogel-
meer, Kennemerduinen (Krb) en op de 23c weer een ex in het Landje van Gruijters (Nob).
Niet het Landje van Gruijters, maar een ondergelopen akker in de Haarlemmermeer on-

der Schiphol herbergde deze maand de hoogste aantallen Bosruiters, 15 exx op de 9C

(Wnl). Maar liefst vier Zwartkopmeeuwen migreerden op de 14c langs Bloemendaal aan

Zee (Wnl). Op de 25e vloog een exnaar NO over Zwaanshoek (Tho). Op de 22 e spoedde een

Kleine Jager zich langs Bloemendaal aan Zee naar zijn broedgebied in het noorden

(Gou). Een Hop zat op de 31 e

(en 1 juni) in Middenduin en Kraansvlak (Mru). De tweede

vooijaarswaarnemingvan een Grote Pieper in de regio betrof een overvliegend ex op de

9C
over telpost Bloemendaal aan Zee (Buc ea). Een Noordse Kwikstaart zat op de 23e in

het Landje van Gruijters (Nob). Slechts één Engelse Kwikstaart werd gemeld, maar wel

een interessante, nl een mannetje in broedbiotoop op de 23c in de Haarlemmermeer

(Wnl). Van mei tot ca 10 juli verbleef een paartje Rouwkwikstaart op de parkeerplaats bij

Parnassia, Kennemerduinen (vele). Op 13 juni werd eenvrouwtje met voer en twee juve-
niele exx gezien (Ren). Op de lle zat ook een paartje bij het Vogelmeer, Kennemerduinen

(en op de 29e nog een mannetje), maar daarvan is niet bekend of ze gebroed hebben

(Buc,Ven). Op de 16e
en 24 c werd een mannetje gezien op Golfclub Houtrak (Wnl). De

vogels zijn baltsend gezien (Ren ea). Er werd in mei nog slechts één Beilijster gezien, en

wel op de 5 e in In den Argus, Kennemerduinen (Tak). ZingendeSnorren werden gehoord

bij de Vijfhuizerzandput, Schalkwijk, het Spaarnwouderveen en de Veerpolder. Op de 19e

werd een zingende Vuurgoudhaan gehoord in Elswout (Laa). Op de 2 e liet een mooi

zwart-wit mannetjeBonte Vliegenvanger zich zien in de Bokkedoorns (Buc). Op de 5C zat

een ex in Duin en Kruidberg (Tak). Een zingend ex werd op de 29e aangetroffen in Ca-

prera, Bloemendaal (Wnl). Een Matkop zat op de 18c in het Spaarnwouderveen (Buc).
Een paartje liet zich op de 26e zien bij de Buitenliede (Pom). Wielewalen worden steeds

schaarser, maar de binnenduinrand van de AW-duinen blijft in mei een goede plek om

deze vogels te horen. Er waren veel waarnemingenvan een paartje in de omgeving van de

Oranjekom. Panneland was dit vooijaar veel minder bedeeld en uit het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland kwam maar één waarneming (Wnl). Spectaculair is de ontdekking
door Roy Slaterus van een vrouwtje Spaanse Mus op de 6C in de duintjes bij de Zuidpier,
IJmuiden. De vogel is gefotorafeerd, maar de geluidsopnamenbleken enkele dagen daar-

na de doorslag in de lastige determinatiete geven. Deze soort is nieuw voor de regio van

de vogelwerkgroep (Sla). Een Roodmus werd op de 29 e gehoord in De Liguster, Kenne-

merduinen (DBA). Een mannetje Kruisbek foerageerde op de 9e stilletjes in een zomereik

nabij ingang Bleek en Berg, Kennemerduinen (Krb). Bijzonder is de waarnemingvan een

mannetje Geelgors op de 27e in Groot Olmen, Kennemerduinen (Vee).

Juni

Een mooie Parelduiker in zomerkleed vloog op de 19e vlak achter de branding naar N

langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 4e werden 4 Kwartels gevangen op VRS Van

Lennep (Maa), evenals op de 5C (Buc). Maar liefst 14 exx werden hier van een ring voor-

zien op de 6e (Maa). Op de 12e en 13e riep een Roerdomp bij VRS AW-duinen (Vad,Eyk).
Een Grote Zilverreiger foerageerde op de 25c in de Houtrakkerbeemden (Spa). Op de 10c

trok een Rode Wouw over het Huttenvlak, Midden-Heerenduin, samen met 2 Wespen-
dieven (Lun). Op de 17c vloog nog een Rode Wouw over het Visserspad, Kraansvlak

(Deu). Wespendieven waren deze maand goed vertegenwoordigd met 9 waarnemingen,

voornamelijk uit de duinstreek (Wnl). Een vrouwtje Grauwe Kiekendief trok op de 4 C

naar noord over de zuidelijke AW-duinen (Spa,Lam). Een paartje Bruine Kiekendieven

dook op de 14e met nestmateriaal in het riet van de Oude Spaarndammerpolder(Slo). Een
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mannetje Blauwe Kiekendief vloog op de 1= over het Meertje van Burdet, Kraansvlak

(Bul), gevolgd door een mannetje op de 19e over De Wieringen, Kennemerduinen (Wnl).
Een Kleine Jager passeerde op de 19= telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Een late

Drieteenmeeuw werd op de 3= bij de Zuidpier, IJmuiden gezien (Tak). Op de 5= werd een

Rouwkwikstaart gezien in de Houtglop (net als op 26 juli) (Vee,Spa). Een Grote Karekiet

werd gemeld op de 10= bij de Westbroekplas, Velserbroek (Wnl). Op de 16= werd nog een

Bonte Vliegenvanger gezien in Zandvoort (Wnl). Op de 3= werd eenmannetje Vuurgoud-
haan gezien in de Duin en Kruidberg (Wnl). Een Baardmannetjewerd gezien van 10-30

juni bij het Kennemermeer, en op 17 juli (Wnl). Op de 4= zat een Wielewaal bij VRS AW-

duinen (Dok) en op de 5= zong een ex in het Rozenwaterveld, AW-duinen (Wnl). Evenals

de vorige jaren werd er in Klein Olmen, Kennemerduinen een Grauwe Klauwier gezien,

maar dit jaar bleef het bij eensolitair mannetje op 1-2 juni (Buc,Bul). Helaas geen broed-

geval dus. Op de 13= is eenKleine Klapekster geclaimd in Duin en Kruidberg (Wnl). Een

goede tijd voor deze soort; jammergenoeg zijn er geen foto's bekend. Op de 2= verplaatste

een Roodmua zich zingend door de zuidrand van IJmuiden (Ble). Een vermoedelijk ander

ex zong kortstondig op de 6= bij het Vogelmeer, Kennemerduinen, alvorens weg te vliegen

(Krb,Efï). En op 8, 12 en 25 juni zong een ex op de plek die jaarlijks Roodmussen her-

bergt, het Kennemermeer (Hop ea). Op de 26= werd een onv ex gevangen op VRS Van

Lennep (Buc ea). Op de 26= vloog een groepje van 25 exx over het Stuyvesantplein, Haar-

lem (Grw). Dezelfde dag (ander tijdstip) trokken 20 exx over Santpoort-Noord (Kru). Ook

over Aerdenhout trokken deze week groepjes naar Z (Deu).

Juli

Twee Brilduikers zwommen op de 2= in de AW-duinen (Ter). Op de 16= zwom eenmanne-

tje Krooneend in het infiltratiegebied,AW-duinen(Ren). Op de 11= passeerde een Noord-

se Stormvogel de Zuidpier, IJmuiden (Wnl). Een Vale Pijlstormvogel werd op de 19=

gefotografeerdvanaf de punt van de Zuidpier (Hop). Ook in juliwerden nog diverse Wes-

pendieven gezien in de duinstreek (Wnl). Een Porseleinhoen werd op de 22= gevangen

op VRS Van Lennep (Zje). Op de 11= liepen 25 Kemphanen in de Houtrakkerbeemden

(Wnl), het hoogste aantal deze zomer. Op de 11= was dit aantal gegroeid naar 18 exx

(Tan). Een voor de regio hoog aantal Kluten verbleef deze zomer (zonder broedgevallen) in

de Houtrakkerbeemden. Op de 3= werden 58 exx geteld (Spa). Een Krombekstrandloper
zat op de 31= op de Zuidpier, IJmuiden (Tak). Een ongelofelijke nieuwe soort voor Neder-

land, een Siberische Grijze Ruiter, werd op de 28= door Arno Piek gevonden op Zuidpier.
Gelukkig heeft hij goede foto's gemaakt, want helaas is de vogel door anderen niet meer

gezien en kon de determinatie rond komen aan de hand van de duidelijke foto's (Pie). Een

Drieteenmeeuw werd op de 11= en 28= bij de Zuidpier, IJmuiden gezien (Wnl). Op de 2=

zat een Zwartkopmeeuw op het strand bij Zandvoort (Wnl), en op 16-17 juli zaten max 2

vogels op het IJmuiderstrand (Wnl). Een Ijsvogel zat op de 18= en 19= bij VRS AW-

duinen (Eyk.Vad). Een zingend mannetje Vuurgoudhaan werd op de 28= gehoord in Aer-

denhout (Bul). Een Rouwkwikstaart werd op de 10= geringd op VRS Van Lennep, Ken-

nemerduinen (Buc). Op de 10' wordt een Snor geringd op VRS AW-duinen (Eyk ea), ge-

volgd door twee exx op de 14= op VRS Van Lennep (Bep), op de 22= hier nog een ex en

tenslotte een ex op de 25= op VRS AW-duinen (Scm ea). Ook in de eerste helft van juli

ging de invasie van Kruisbekken, ook over het stedelijk gebied door. Zo vlogen op de 10=

32 exx over Haarlem ZW (Sim).
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Deze waarnemingenrubriekis samengesteld uit waarnemingenvan:

Ban Andrea Bloem

Bep Patrick Bergkamp
Ber Arnoud van den Berg

Bje Jeroen Brandjes
Bla Jan vanBlanken

Ble Leo Boon

Bma Mare Broeckaert

Bmi MichielBoeken

Boe Henk Boersbroek

Boh Harm Botman

Bon Maarten Bongertman
Bov Floris Bovelander

Bij Joop vd Brink

Brm Mark Broeckaert

Bru Ellen de Bruin

Buc Han Buckx

Bul Lars Buckx

Cot Fred Cottaar

Dam Rob van Dam

DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

Doo Co Doorns

EffRob Effern

Ehr Antje Ehrenburg

Eyk Pieter van Eijk
Gar Jacob Garvelink

Gee Steve Geelhoed

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

Grw Wim de Groot

IJms IJmuiden-site Roy Slaterus

Hie Ferdy Hieselaar

Hin Martin Hin

Hop Fred Hopman

Huy Evert van Huijssteeden
Jar Rob Janson

Jni Nico jonker
Jul Pim Julsing

Key Guido Keijl
Kie Eef Kieft

Krb Bert van der Kruis

Kru Ben Kruijsen
Laa Sylvan Laan

Lam Joop Lambert

Lun Ruud Luntz

Maa Erik Maassen

Mar Paul J. Marcus

Mej Jan Meijer
Mru Ruud Maaskant

Nob Pim de Nobel

Noh Hans de Nobel

Nuy Peter Nuyten
Oos Bernard Oosterbaan

Pie Arno Piek

Pwi Will Price

Pom Willem Pompert
Pul Dolf Pull

Ren Nico Rensen

Rot Rutger Rotscheid

Scm Marcel Schalkwijk
Scw Wim van der Schot

Sla Roy Slaterus

Sim Marcel Slaterus

Slo Nico Slotboom

Sno Edwin Snoek

Spa Tom van Spanje
Sta Arno Stoute

Stv Ab Steenvoorden

Stu Johan Stuart

Tak Paul Tak

Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas

Vee Piet Veel

Ven Harry Vendel

Vli Piet van Vliet

Vri Rolfde Vries

Wei Peter vd Weiden

Wie Jan Wierda

Wil Marianne Willems

Wnl Waarneming.nl

Zijd Marianne Zijderveld

Zje Jesse Zwart
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Ik wil iedereen bedanken voor haar ofzijn medewerking!

Het waarnemingarchiefis voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en

ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of gebie-
den.

Waarnemingen voor Fitis 4 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven
worden tot 15 november 2010 aan:

Hans Groot

Laan van Archeologie 155

1967 CV Heemskerk

E-mail: beeksma.erooKSJhetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u

dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-

Subscribe(2iVahoogroups.com. Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep ver-

spreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.

VeelKluten in de Houtrakkerbeemden. Foto: archiefFitis


