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Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle rele-

vante 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) 

in te dienen via http://www.dutchavifauna.nl/recordform
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Mei
De maand mei was, zoals elk jaar, weer goed voor een hoop zeldzaamheden. Het 
was een warme maand met regelmatig wind uit het oosten. De maand begon goed 
met een Steppekiekendief die op 1 mei over het Vogelmeer vloog (BUC). Ook op 
11 mei vloog deze, steeds algemener wordende, roofvogel over de Kennemerduinen, 
dit keer over Parnassia (BUC). Andere leuke roofvogels waren een Roodpootvalk 
die op 10 mei bij het Vogelmeer rondvloog (DWA), een Zwarte Wouw die over de 
Amsterdamse Waterleidingduinen vloog op 11 mei (DRE) en opnieuw een Zwarte 
Wouw die 26 en 27 mei rondhing in de Kennemerduinen (BRO). De meest bijzon
dere roofvogel in de regio deze maand werd niet waargenomen! Op 26 mei vloog 
namelijk een Lammergier, met de naam Lucky, rond 11 uur in de ochtend over 
Haarlem richting zuid. Dit volgens de GPSzender die de vogel bij zich draagt. On
danks het enorme formaat van de roofvogel en het hoge aantal waarnemers in onze 
regio ging hij ongezien voorbij! Een andere soort die zich goed wist te verstoppen 
is de Raaf. Na veel waarnemingen in het vroege voorjaar was de hoop dat de vogel 
in de regio zou gaan broeden. De vogels werden in deze periode echter niet meer 
gezien, alleen op 27 mei vloog er nog een Raaf over de Kennemerduinen (BRO). Op 
6 mei werd een Bonte Vliegenvanger gehoord in Aerdenhout (VER). De vogel zong 
hier tot begin juni. Bij de slufter (IJmuiderslag) werden vanaf eind mei minimaal 
twee Roodmussen zingend waargenomen (SPA). Het hoogtepunt deze maand was 
een nieuwe regiosoort in de vorm van een Citroenkwikstaart (MEU). De vogel werd 
waargenomen op een onder water gezet bollenveldje in de Haarlemmermeer. Naast 
de Citroenkwikstaart zaten er op het veldje ook 5 Noordse Kwikstaarten, verschil
lende Engelse Kwikstaarten en een “Channel Wagtail”, een hybride tussen een 
Engelse Kwikstaart en een Gele Kwikstaart (BUC). Voor de Noordse Kwikstaart was 
het een goed jaar, zo vlogen er op de 11e ook 24 vogels langs Parnassia (BUC). Op 12 
mei werd een Roodkeelpieper overvliegend gehoord in de Kennemerduinen (KLE). 
Op 6 mei was het een leuke dag op Parnassia met een langsvliegende Europese 
Kanarie en een langverwachte nieuwe telpostsoort, de Roodstuitzwaluw (BUC)! 
Het betrof de 5e waarneming van een Roodstuitzwaluw in de regio na een vogel in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen (2003), twee maal een exemplaar bij het Ken
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roodstuItZwaluw Foto: Lars Buckx

“cHannel wagtaIl” Foto: Lars Buckx

nemermeer (2006 en 2013) en de vogel 
van het Vogelmeer in 2014. Op 6 mei 
vlogen er twee Purperreigers over Par
nassia (BUC) en een Zomertortel over 
de Kennemerduinen (VIS). Vanaf 16 mei 
werd er af en toe een zingende Zomer
tortel gehoord in het zuiden van de Am
sterdamse Waterleidingduinen (DIJ). 
Naast al deze zomerse soorten waren er 
ook nog wat winterse soorten te vinden 
in de regio. Op 5 mei vloog een Kleine 
Burgemeester eerst langs Bloemen
daal aan Zee (BUH) en later ook langs 
de Zuidpier van IJmuiden (STU). Ook 
op de 6e, de 7e en de 13e werd een Klei
ne Burgemeester waargenomen bij de 
Zuidpier (GRO). Een Witbuikrotgans 
vloog op 6 mei langs de Zuidpier (GRO). 
Opvallend was de waarneming van een 
Strandleeuwerik die op de 6e over de 
Zuidpier vloog (GRO). Het was ook een 
goede maand voor Lachsterns! Op de 
4e vlogen twee Lachsterns langs de 
Zuidpier (BAK) en ook op de 21e vloog 
een exemplaar langs de Zuidpier (HIE). 
Vanaf 1 mei werden twee Casarca’s 
onregelmatig waargenomen op het Vo
gelmeer (BUH). Een Draaihals was op 
1 mei kort ter plaatse bij de Zuidpier 
(GRO) en op 2 mei vloog een vogel te
gen het raam in Hoofddorp (STU). Een 
Porseleinhoen werd op 5 mei roepend 
gehoord in de Poelpolder in Haarlem 
(BUI). Een Krombekstrandloper zat 
op 4 mei op de Zuidpier (VEN) en op 
12 mei vloog een vogel eveneens langs 
de Zuidpier (GRO). Op 3 mei zat er een 
Kleine Zilverreiger ter plaatse in de 
Haarlemmermeer (JAN) en op 27 mei 
vlogen er twee exemplaren langs de 
Zuidpier (GRO). Op vogelringstation 
Van Lennep was de maand mei even
eens succesvol. Op 11 mei werden er 
een Kwartel en een Groenlandse Ta-
puit geringd (AKE). Op 20 mei werden 
er 5 Kwartels en drie Bontbekplevie-
ren van de ondersoort tundrae geringd 
en in de nacht van 21 mei werden er 
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3 Kwartels en een nachtelijke Boomvalk geringd (BUC). Op 27 mei werd er een 
Ransuil geringd en een Roodmus gevangen die al een ring droeg. De vogel bleek 
in het voorjaar van 2016 te zijn geringd op het vogelringstation in Castricum! Door 
het ringen van de Kwartels werden er ook meerdere vogels in de nabijheid van het 
ringstation gehoord. Op 19 mei zong een vogel bij telpost Parnassia en op 20 mei 
zongen twee vogels op Groot Olmen (BUC).

Juni
Ook juni was een warme maand, het was de warmste juni sinds 1901! De vogeltrek 
werd snel minder en het aantal zeldzaamheden in juni was beperkt. De leukste 
meldingen deze maand kwamen uit Santpoort. Op 2 juni ontdekte Arnoud een nest 
Ransuilen in de dennenboom in zijn achtertuin in SantpoortZuid (BER). Er wisten 
uiteindelijk maar liefst 4 juveniele vogels uit te vliegen! Ook in SantpoortNoord 
was een broedgeval van Ransuil. Hier werden drie jongen groot gebracht. Bij de 
hockeyvelden in SantpoortZuid werden ook zowel Bosuil als Kerkuil gehoord. Zo 
waren er drie soorten uilen te beluisteren in Santpoort! Tijdens het beluisteren van 
de uilen werden op 9, 11 en 27 juni ook overvliegende Kwartels gehoord (BER)! 
De meest bijzondere waarneming was die van een Woudaap die in de nacht van 
10 juni overvliegend werd gehoord en opgenomen in SantpoortZuid (BER)! Een 
andere bijzondere waarneming was die van een Poelruiter die op 29 juni ’s avonds 
kortstondig werd waargenomen op het Landje van Gruijters (NOB). Een Snor werd 
weer vanaf 2 juni enkele dagen onregelmatig gehoord bij de Westhoffplas (NOB). 
Een Roodmus werd op 15 juni zingend gehoord in de Amsterdamse Waterleiding
duinen (LAN). Een mannetje Grauwe Klauwier werd op 10 juni waargenomen in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen (SPO). Op 17 juni vloog een Rode Wouw over 
de Haarlemmermeer (ELL). Opvallend was de melding van een Witbuikrotgans 

ransuIlen Foto: Lars Buckx
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die op 24 juni werd gezien en gefotografeerd op het Vogelmeer (VER)! Op 20 juni 
zat een Purperreiger in Spaarndam (GOU) en werden twee Kleine Zilverreigers 
overvliegend waargenomen in de Kennemerduinen (KLE). Op Van Lennep werden 
deze maand maar op één dag met succes Kwartels gevangen en wel op 2 juni toen 
er maar liefst 8 Kwartels werden geringd (BUC). Ook wederom een vangst van een 
Roodmus deze dag, ditmaal een ongeringd exemplaar (BUC).

Juli
De maand juli was vooral een natte maand met veel regen maar ook regelmatig 
hoge temperaturen. De vogels waren druk met broeden en daardoor werden er wei
nig dwaalgasten waargenomen in de regio. Vooral de Westhoffplas was deze maand 
een goede plek om toch nog wat leuks te zien. Zo werden hier op 12 juli vier Stelt-
kluten gezien (BUH). De groep bleef hier tot 24 juli foerageren. Op 22 juli werd er 
een Purperreiger gezien bij de Westhoffplas (COT) en vanaf 26 juli werden er regel
matig 12 Porseleinhoentjes gezien in de rietkraag. In het aangrenzende Westhoff
bos werd op 2 juli een Matkop gefotografeerd. Een Kleine Zilverreiger werd op 18 
juli gezien in de Kennemerduinen (BUH) en zat op de 21e bij het Duinmeer (BOS). 
Op 25 juli zat een Kleine Zilverreiger in de Amsterdamse Waterleidingduinen (DIJ). 
Twee Zwarte Ooievaars vlogen op de 20e over de Amsterdamse Waterleidingduinen 
naar zuid (GRM). Na de Lachsterns in mei vlogen er deze maand regelmatig Reu-
zensterns langs de kust. Op 23 juli werden er in onze regio twee waargenomen van
af telpost Bloemendaal aan Zee (NOB). Op 29 juli foerageerde een Strandplevier 

steltkluten Foto: Jaap Groenhof
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze waarnemingen rubriek !

Waarnemingen voor Fitis 4 (2017) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

of via een email worden doorgegeven voor 15 november 2017 aan:
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl

Waarnemer Code Waarnemer Code
Lars Buckx BUC Sjek Venhuis VEN
Arjan Dwarshuis DWA Jonathan Janse JAN
Camilla Dreef DRE André van Aken AKE
Mark Broeckaert BRO Arnoud van den Berg BER
Marjolein Verdam VER Pim de Nobel NOB
Tom van Spanje SPA Maarten Langbroek LAN
Hans van der Meulen MEU Lou Spoor SPO
Michel Klemann KLE Rob ter Ellen ELL
Frank Visbeen VIS Jeroen Verburg VER
Swaving Dijkstra DIJ Erwin Goutbeek GOU
Han Buckx BUH Fred Cottaar COT
Johan Stuart STU Mathieu Groeneveld GRM
Dick Groenendijk GRO Roely Bos BOS
Jan Joost Bakhuizen BAK Rutger Rotscheid ROT
Ferdy Hieselaar HIE Jan Wierda WIE

op het strand ten zuiden van de Zuid
pier (ROT). Ook in juli werden er op één 
dag met succes Kwartels gevangen: op 
22 juli konden er namelijk vier adulte 
vrouwtjes worden geringd! Dezelfde dag 
werd er ook een Snor geringd. In het 
zuiden van de Amsterdamse Waterlei
dingduinen werd op 1 juli een Kwartel 
roepend gehoord (WIE).

Rood = bijzondere soorten
Zwart = opvallende soorten

porseleInHoen Foto: Hans v.d. Raapkamp


