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Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werk-
gebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante mel-
dingen 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 beoor-
deeld 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 speci-
ale 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 waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krij-
gen. 
 
Mei 2012 
Een late Kleine Rietgans vloog op de 2e nota bene naar zuid langs de Zuidpier (Gdi). 
Op de 23e trok een mooie Witbuikrotgans mee in een groep zwartbuiken over de 
Zuidpier van IJmuiden (Sla,Gro). Een Casarca zwom op de 30e in de Houtrakker-
beemden (Tak). Een paartje Krooneend verbleef de gehele maand mei en tot en met 28 
juni op de duinmeertjes van het Kraansvlak en de Kennemerduinen (vele). De dagen 
voor de Zomertaling lijken geteld in de regio. Er waren deze maand slechts enkele 
waarnemingen van deze fraaie eend. Een mannetje zwom op de 7e in het Landje van 
Gruijters (Bon). Op de 13e trok een paartje langs Bloemendaal aan Zee (Spa) en moge-
lijk dezelfde exx streken neer op het Vogelmeer, Kennemerduinen (Nob,Pie). Tenslotte 
zwom een vrouwtje op de 20e op de zuidelijke plas van de Vijfhuizerzandput (Gee). Een 
Grote Zee-eend passeerde Bloemendaal aan Zee op de 7e (Gee). Kwartels werden op 
VRS Van Lennep, Kennemerduinen gevangen op de 7e (1 ex), 13e (3 exx), 18e (3 exx), 
19e (1 ex), 20e (2 exx), 21e (2 exx), 24e (3 exx), 26e (8 exx), 27e (9 exx) en de 28e (1 ex). 
Op VRS AW-duinen werden op de 26e 2 exx gevangen (Eek ea) en op de 27e nog één 
(Vad). Op de 27e riepen twee exx ten zuiden van het Vogelmeer, Kennemerduinen 
(Nob). Op de 14e trok een Noordse Stormvogel langs Zandvoort (Wnl). Maximaal 2 
Kuifaalscholvers werden deze maand en ook tot eind juli gezien in het gebied van de 
Zuidpier en de sluizen van IJmuiden (Wnl). Roerdompen hadden vermoedelijk meer-
dere territoria in de AW-duinen en een roepende vogel in de Hekslootpolder duidt ook 
op een territorium (Wnl). Op de 1e zat een Grote Zilverreiger in het Vogelmeer, Ken-
nemerduinen (Rot). Drie exx trokken op de 18e over de Archipelstraat, Haarlem (Nob). 
Een Kleine Zilverreiger zat op de 20e in het Vogelmeer, Kennemerduinen (Hie). Op de 
17e werd een Lammergier met gebleekte pennen (projectvogel) overvliegend gezien op 
de twee plekken in de AW-duinen (Wnl). Spannend is de waarneming van 2 mogelijke 
Vale Gieren die op de 28e opstegen uit de Heerenduinen en in ZO-richting verdwenen 
(Wnl). Een Rode Wouw trok op de 5e naar zuid over telpost Parnassia (Lar,Gor). Zwar-
te Wouwen werden alleen op de 2e gezien over het Renbaanveld, AW-duinen (Laa) en 
op de 3e over het Paardenkerkhof, AW-duinen (Wnl). Op de 1e werd een Grauwe Kie-
kendief gezien in het Infiltratiegebied, AW-duinen (Wnl), gevolgd door waarnemingen 
van een fraai mannetje en een vrouwtje langs telpost Parnassia op de 5e (Lar,Gor), een 
vogel op de 6e in de Haarlemmermeer (Wnl), op de 12e een onv vrouwtje in de Hout-
rakpolder (Wnl) en tenslotte op de 21e een mannetje in de Haasvelderduinen, AW-
duinen (Wnl). Tot de 20e waren er nog enkele waarnemingen van jagende of trekkende 
Blauwe Kiekendieven in de duinstreek (Wnl). In de eerste helft van mei werden enke-
le overtrekkende Wespendieven gezien in de AW-duinen. Daarna werden vooral terri-
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torium-verdachte exemplaren gezien in de omgeving van Heemstede-Aerdenhout (Wnl). 
Op de 13e “vlinderde” een ex op de grens van Duin en Kruidberg en de Kennemerdui-
nen (Nuy). Op de 25e werden exx gezien boven de Spaarnwouderplas, Huis te Manpad 
en Aerdenhout (Deu). Een Visarend vloog laag over VRS AW-duinen op de 27e (Vad). 
Een Smelleken trok op de 1e richting NO over de Hekslootpolder (Rot). Een vrouwtje 
jakkerde op de 5e naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc) en op dezelfde 
dag zat er ook een ex in de Inlaagpolder (Tak). Een late vogel trok op de 25e langs Par-
nassia (Lar) en waarschijnlijk hetzelfde ex over de Kunstenaarsduintjes, IJmuiden 
(Gdi). Een Porseleinhoen riep op de 9e in het Landje van Gruijters (Rot). Leuk is de 
vangst van een Kwartelkoning op VRS Van Lennep op de 20e en 27e (Maa). Op de 25e 
trok een Grauwe Franjepoot langs de Zuidpier naar zuid (Gdi). De enige Geelpoot-
meeuwen van de periode werden gezien op de 6e en 30e op het strand van IJmuiden 
(Wnl). Tot en met de 6e werd een 2e kj Grote Burgemeester gezien rond de Zuidpier 
(Wnl). Op de 19e werd een 2e kj Kleine Burgemeester op het Kennemermeer gezien 
(Rot). Op de 25e trok een 2e kj langs Zandvoort (Rot). Niet minder dan 1961 Gierzwa-
luwen trokken noordwaarts langs Parnassia op de 27e (Buc). Op de 2e werd een 
Draaihals gevangen op VRS AW-duinen (Eek). Op de 5e verschool een ex zich in de 
duintjes bij de Zuidpier (Sla,Gdi). Een laat ex werd op de 18e waargenomen in Mid-
denduin (Buc). Leuk is de binnenlandwaarneming van een Kanoet, op de 29e in het 
Landje van Gruijters (Bon). Zomertortels zijn helaas bijna verdwenen uit de regio. Er 
waren alleen meldingen van zingende vogels in Midden-Heerenduin en het Zweefvlieg-
veld, AW-duinen (Wnl). Een mooie Bijeneter trok al roepend op de 18e over de duintjes 
bij de Zuidpier van IJmuiden (Gdi ea). Een Roodkeelpieper riep op de 1e boven telpost 
Parnassia (Rot). Op de 1e zat er een Engelse Kwikstaart bij het Kennemermeer (Wnl) 
en op de 2e een ex in het Zuidervlak, Duin en Kruidberg (Buc). Op de 5e trokken 4 exx 
langs telpost Parnassia (Lar,Gor). Nog een ex werd op de 12e gezien op het Landje van 
Gruijters (Tak) en bij het Kennemermeer (Gor). Op de 13e zat een ex ten oosten van het 
Kennemermeer, IJmuiden (Dam) en werden er twee exx gezien in de Grote Pan, Ken-
nemerduinen (Nuy). Op de 17e werd weer een ex gezien in de Kennemerduinen (Stu), 
gevolgd door de laatste van het voorjaar op de 27e in het Landje van Gruijters (Pie). Op 
de 25e en 27e passeerden twee Noordse Kwikstaarten telpost Parnassia (Lar,Buc). 
Beflijsters druppelden nog wat door in deze maand, met als laatste waarneming een 
ex op de 21e in de Wieringen, Kennemerduinen (Gdi). Op de 8e werd een Snor geringd 
op VRS Van Lennep (Bep). Territoria van deze soort vielen te noteren in de Heksloot-
polder, het Spaarnwouderveen en de Houtrakkerbeemden (Wnl). Op de 26e zong een 
Cetti’s Zanger nabij het Renbaanveld, AW-duinen (div). Fluiters waren opvallend 
talrijk dit voorjaar in de binnenduinbossen. Bonte Vliegenvangers werden opgemerkt 
op de 2e in het Mussenveld, AW-duinen, op de 19e in Wildhoef, Bloemendaal, op de 27e 
in Duin en Kruidberg en op de 28e een zingende vogel in Middenduin (Wnl). De gehele 
periode waren er Baardmannetjes aanwezig bij het Kennemermeer, IJmuiden. Waar-
schijnlijk is er sprake van één geslaagd broedgeval (Wnl). Wielewalen werden traditie-
getrouw vooral op enkele plaatsen in de AW-duinen gehoord (Wnl). Daarbuiten waren 
er waarnemingen op de 11e de ingang van Caprera (Spa), op de 17e op landgoed Beec-
kesteijn, Velsen (Hop), op de 23e in de Kennemerduinen en Fort Benoorden Spaarn-
dam (Wnl). Een vrouwtje trok op de 27e langs Parnassia (Buc). Op de 21e werd de eer-
ste Grauwe Klauwier van het jaar gezien, in de Haasvelderduinen, AW-duinen (Wnl). 
Op de 25e verschool een mannetje zich net niet goed genoeg op de 25e aan de zuidkant 
van het Kennemermeer (Lar ea). Een prachtige adulte Roze Spreeuw in zomerkleed 
vloog op de 25e eerst naar noord langs telpost Parnassia (Lar) en werd later aan de 
oostkant van het Kennemermeer teruggevonden (Gdi,Lar). Van 3 mei – 8 juni zong een 
mannetje Europese Kanarie bij ingang Panneland, AW-duinen en liet zich door tien-
tallen vogelaars bewonderen (vele). Op de 9e vlogen 2 Kruisbekken naar zuid over Ca-
prera (Spa). Hierna volgden deze maand en in juni –juli nog 20 waarnemingen van 
overvliegende en foeragerende exemplaren in de duinstreek (Wnl). Toch lijkt er voor-
alsnog geen sprake van een invasie. De eerste Roodmus van het jaar, een onv ex, zat 
op de 20e tussen de Huismussen in de duintjes bij de Zuidpier van IJmuiden (Sla). 



Fitis 48 (3) 2012 

167 

Vanaf de 24e werden maximaal een adult en een onv mannetje en een vrouwtje gezien 
(vele). Groot was de consternatie toen van 31 mei – 7 juni een vrouwtje Mexicaanse 
Roodmus (vermoedelijke escape) ten tonele verscheen en het adulte mannetje Rood-
mus gek maakte (Wnl). Een Geelgors zat op de 5e kort tp in de duintjes bij de Zuidpier 
(Gdi). De dag erna vloog een ex langs Parnassia (Lar).  
 
Juni 
Op de 22e trokken 4 Casarca’s langs Bloemendaal aan Zee (Buc) en van 25-28 juni 
zwom een vogel in de Houtrakkerbeemden (div). Op de 10e zat een paartje Krooneen-
den op het Spartelmeer in de Kennemerduinen (Gro) en op de 28e bij de Bokkedoorns 
(Bon). Op de 19e zat het mannetje op het Vogelmeer (Buc,Slo). Kwartels werden op 
VRS Van Lennep van een ring voorzien op de 11e (5 exx). Een Noordse Stormvogel 
hing op de 9e rond voor Bloemendaal aan Zee (Wnl) en op de 25e trok een ex naar zuid 
langs de Zuidpier (Gdi). Op de 10e zat een geringde Kwak op een hek in de herten-
kamp bij Linnaeushof, Bennebroek (Deu). Op de 10e stond een Grote Zilverreiger in 
de Uiterdijken (Wnl) en op de 11e een ex langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
(Cot). Een Kleine Zilverreiger vloog op de 5e over Zuidpier (Gdi). Leuk is de vondst 
van het vrouwtje Steltkluut in het Landje van Gruijters op de 23e (Bon ea). De vogel 
zat er de dag er na nog. Een adulte Zwartkopmeeuw vloog langs Parnassia op de 28e 
(Lar). Op de 2e zat er nog een Alk bij de Zuidpier (Wnl). Op de 7e en 26e werd een 
vrouwtje Bonte Vliegenvanger in de omgeving van De Zilk, AW-duinen gezien (Wnl). 
Leuk is de melding van een zingende Wielewaal op de 11e in het Westhoffbos, een ou-
de plek voor deze soort (Lar,Zje). Van 2-11 juni zat een mannetje Roodkopklauwier 
tussen het Vogel- en Spartelmeer in de Kennemerduinen (vele). Een mannetje Grauwe 
Klauwier werd op de 8e gezien op het Eiland van Rolvers, AW-duinen (Vli). Daarna 
waren er waarnemingen van een zingend mannetje op 10-14 juni in het Groot 
Zwarteveld, AW-duinen en op de 16e in het Rozenwaterveld, AW-duinen (Wnl). Helaas 
zijn er geen vervolgwaarnemingen die op broedgevallen duiden. Tot de 18e werden er 
Roodmussen waargenomen bij het Kennemermeer. Twee exx , waarvan één zingend, 
trokken op de 28e langs Parnassia (Lar).  
 
Juli 
Vanaf de 25e werden weer Krooneenden gemeld uit de AW-duinen (Wnl). Bijzonder is 
de zomerwaarneming van een vrouwtje Brilduiker op de Molenplas, Schalkwijk op 4-
23 juli (Wnl,Bul). Ook geen gewone zomereend is de Middelste Zaagbek. Op de 1e 
trokken 3 vrouwtjes langs Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd door 3 exx langs Par-
nassia op de 5e (Buc,Lar). Een Grote Zilverreiger vloog op de 4e over het Vogelmeer 
(Wnl) en een ander ex cirkelde op de 25e boven het Landje van Gruijters (Tak). Op de 
25e zat een Kleine Zilverreiger in het Vogelmeer (Huy). Twee Purperreigers trokken 
op de 22e over telpost Parnassia, Kennemerduinen (Lar), gevolgd door een ex naar 
noord langs Bloemendaal aan Zee op de 24e (Spa) en 3 exx naar ZO over het Pinda-
bergje, AW-duinen op de dezelfde dag (Stv). Maar liefst 14 Ooievaars zaten op de 26e 
in de Inlaagpolder (Wnl). Een Zwarte Ooievaar trok op de 28e over het Kennemermeer 
en de AW-duinen (Wnl). Op de 29e werd een Blauwe Kiekendief gezien in de De Vel-
len, AW-duinen (Wnl). De natte situatie in het Landje van Gruijters leverde op de 8e 
o.a 25 Kemphanen, 18 Bosruiters en 16 Witgatjes op (Buc). De enige Pontische 
Meeuw van de periode, een 2e kj vogel, werd op de 13e gezien op het sluizencomplex 
van IJmuiden (Cot).  In de avond van de 29e vloog een Reuzenstern boven het 
Kraansvlak (Wnl). In de nacht van de 29e vloog een roepende Kerkuil over de Duin-
lustparkweg, Santpoort-Zuid (Ber). Een Cetti’s Zanger werd op de 20e geringd op VRS 
AW-duinen (Vad). Een Snor hing in de netten van VRS Van Lennep op de 15e, 22e en 
23e (Buc,Lar). Op de 14e is een Bonte Vliegenvanger aangetroffen bij Panneland, AW-
duinen (Wnl). Op VRS AW-duinen werd op de 27e al een ex op de weg naar Afrika ge-
vangen (Vad). Op de 29e werd een onv Roodmus gevangen op VRS Van Lennep 
(Buc,Lar).  
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van: 
Bep Patrick Bergkamp 
Ber Arnoud van den Berg 
Bma Marc Broeckaert 
Bmi Michiel Boeken 
Bon Maarten Bongertman 
Bov Floris Bovelander 
Buc Han Buckx 
Bui Rob Buiter 
Bul Peter Bulsing 
Cot Fred Cottaar 
Dam Rob van Dam 
DBA DBA-vogellijn/site 
Deu Chris van Deursen 
Eek Koos van Ee 
Eff Rob Effern 
Ehr Antje Ehrenburg 
Eyk Pieter van Eijk 
Gdi Dick Groenendijk 
Gee Steve Geelhoed 
Gno Norman Graafsma 
Gor Mark Gorissen 
Gou Amon Gouw 
Gro Hans Groot 
Hie Ferdy Hieselaar 
Hin Martin Hin 
Hop Fred Hopman 
Huy Evert van Huijssteeden 
Kru Ben Kruijsen 

Laa Silvan Laan 
Lar Lars Buckx 
Maa Erik Maassen 
Mar Paul J. Marcus 
Nob Pim de Nobel 
Noh Hans de Nobel 
Nuy Peter Nuyten 
Oos Bernard Oosterbaan 
Pbe Bert Piers 
Pie Arno Piek 
Pwi Will Price 
Pom Willem Pompert 
Pul Dolf Pull 
Ren Nico Rensen 
Rot Rutger Rotscheid 
Scm Marcel Schalkwijk 
Sla Roy Slaterus 
Slo Nico Slotboom 
Spa Tom van Spanje 
Stv Ab Steenvoorden 
Stu Johan Stuart 
Tak Paul Tak 
Tan Dirk Tanger 
Ter Gemma Terpstra 
Vli Piet van Vliet 
Wnl Waarneming.nl 
Wyt Steven Wytema 
Zje Jesse Zwart 

 
 
Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!  
 
Het waarnemingarchief is 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, www.waarneming.nl of via een 
e-mail doorgegeven worden tot 15 november 2012 aan: 
Hans Groot, E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, geef u dan op voor het Vogelnet 
Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoogroups.com. Waar-
nemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waar-
nemingenarchief. 
 


