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Die ochtend was ik samen met Marjo
lein Verdam en Dolf Pull. De ochtend 
bracht weinig spannends in en rond de 
netten, op een Regenwulp na. Die be
sloot echter alleen in de Duindoorns te 
gaan zitten en niet bij de netten. Verder 
reageerden de overtrekkende Gele 
Kwikstaarten niet en vlogen strak door 
naar het zuiden. Ook een Draaihals of 
Waterrietzanger zat er helaas niet in. 
Wel zag ik die ochtend mooie trek van 
Bruine Kiekendieven (zeker 15) en Bui
zerds (minimaal 10), die op een ther
miek vlakbij het ringstation hoogte 
wonnen om af te glijden naar het zui
den. Bij het sluiten van de netten zag 
ik, naast 5 Bruine Kiekendieven, ook 
een grotere witte rover. Nu liep ik de 
hele dag met mijn kijker in de ronde, 
maar precies op dat moment lag deze 
nog in de ringershut. Ik zag dat de vogel 
begon te bidden, wat mij al een raar ge
voel gaf. Ik sloot het laatste netje en 

ging snel terug naar de ringershut, 
waarbij ik zag dat de vogel op zo’n 200 
meter ten noorden van de ringbaan 
vloog. Ik pakte mijn verrekijker en ging 
wat hoger staan om de vogel goed te  
bekijken. De vogel cirkelde waarbij ik 
de donkere bovendelen zag, de lange 
vingers en de lichte kop. De buik was 
wit, de onderzijde had weinig tekening 
en er zat een ‘kraag’ om de nek. De 
grootte van de vogel werd duidelijk toen 
deze zijaanzij vloog met een Buizerd. 
Ik zei tegen Marjolein dat het wel een 
Slangenarend (Circaetus gallicus) moest 
zijn, ik kon niets anders bedenken. Ik 
meldde de Slangenarend in de lokale 
appgroep, terwijl Marjolein met haar 
compact camera wat bewijsplaatjes 
probeerde te maken, mocht de vogel 
vertrekken. Op dat moment begon de 
Slangenarend op de typische manier te 
bidden, met hangende poten, gespreide 
staart en speurend met de kop. Toen 

Slangenarend in NP 
Zuid-Kennemerland

Eind augustus begon de najaarstrek 

enige vorm aan te nemen en vond ik 

het weer eens tijd worden om naar het 

Vogelringstation Van Lennep te gaan in 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

en wel op dinsdag 22 augustus 2017.  

Ik ben hier als ringer actief. 

slangenarend
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wist ik het zeker ! Even later besloot de 
roofvogel om met een flinke vaart af te 
glijden naar noord.

Na het afsluiten van de hut kwam ik  
Arnoud van den Berg tegen bij de in

slangenarend
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Enkele aanbevelingen ter verhoging van natuurwaarden

gang Parnassia. Binnen 10 minuten 
kwam de Slangenarend laag voorbij zei
len. Hij hing dus toch nog in de buurt 
rond. De uren en dagen daarna bleef de 
vogel rondhangen in het NP en hebben 
veel vogelaars ervan kunnen genieten! 
Uit de foto’s en waarnemingen bleek 
het om een tweede kalenderjaar Slange
narend te gaan die zich tegoed deed aan 
de Zandhagedissen in het NP ZuidKen
nemerland.

De Slangenarend is sinds 2012 geen 
beoordeelsoort meer voor de CDNA 
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna) en wordt tegenwoordig jaar
lijks op bijvoorbeeld de Hoge Veluwe of 
in het Fochteloërveen gezien. Voor de 
regio ZuidKennemerland betreft dit de 
derde waarneming, na de eerdere geac
cepteerde gevallen van 23 april 2008 
boven de Houtrakkerbeemden en 26 
mei 2010 te Aerdenhout. Beide vogels 
waren niet twitchbaar, ofwel niet waar
neembaar voor andere vogelaars 
(meestal omdat ze meteen verder vlie
gen).

■ Sven Pekel

Foutjes

In de rubriek Natuurbescherming van het vorige nummer hebben we abusie
velijk gemeld dat intensieve recreatie bij de Westhoffplas ongewenst is. Daar 
is op zichzelf niets mis mee, ware het niet dat het hier gaat om de Westbroek
plas bij Velserbroek. Een foutje van uw redacteur, die ook meldde dat de foto’s 
bij het artikel over de Citroenkwikstaart in datzelfde nummer gemaakt waren 
door Hans van der Meulen. Niet juist. Dat moet zijn: Han Buckx. Waarvan 
acte.


