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vale Gier Foto: Eduard Leinwand

Vogelwaarnemingen in 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

1 mei - 1 augustus 2016 aflevering 199

Mei
Voor het eerst in jaren kwam de wind begin mei uit het oosten. Wind uit het oos-
ten gaat vaak gepaard met veel zeldzame vogels en ook deze maand was dat het 
geval. Opvallend in mei was de landelijke influx van Roodpootvalken. Ook regio 
Zuid-Kennemerland werd aangedaan door deze valkjes uit het oosten. Op 6 mei 
vloog de eerste over telpost Parnassia (BUC) en iets later op de dag vloog er ook 
een vogel over Heemstede (BUH). Ook op 7 mei vloog er een ex. over de Kennemer-
duinen (BUC) en op de 8e zelfs een Roodpootvalk over Haarlem Centrum (LEE). Op 
de 9e vloog een vogel over IJmuiden (GRO) en 10 en 11 mei was een 2e kj man ter 
plaatse op het Zuidervlak in de Duin en Kruidberg (BUC). Van 11 tot en met 17 mei 
trok een groep van 7 Roodpootvalken in de Amsterdamse Waterleidingduinen veel 
bekijks (SPE). Naast Roodpootvalken waren ook de andere roofvogels goed verte-
genwoordigd in de regio deze maand, tijdens de trek naar het noorden. Op 2 (MEU) 
en 4 mei (BUC) vloog een Visarend over de Kennemerduinen naar noord. Op 10 mei 
waren twee Visarenden ter plaatse in Velsen (WNM) en op de 9e (WNM) en 17e (ROS) 
vloog een vogel over de AWD. Grauwe Kiekendieven werden waargenomen op 4 
(MAR) en 6 mei (WNM) bij Spaarndam en op 13 mei in de Kennemerduinen (SPA). 
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Net als in april werd ook deze maand de Steppekiekendief in de regio waargeno-
men: op 12 (WYT) en 13 mei (WNM) vloog een vogel, mogelijk dezelfde, over de AWD. 
Spectaculair was de waarneming van een Vale Gier in de Kennemerduinen (ROT). 
De vogel verbleef tussen 19 en 21 mei in de duinen iets ten zuiden van IJmuiden, 
om vervolgens verder te vliegen naar Texel. Aan de hand van de gele kleurring 
bleek het om dezelfde vogel te gaan die een jaar eerder ook al op Texel was gezien. 
Er waren dit voorjaar weer meerdere meldingen van Raven. Zo werden er op 10 mei 
maar liefst 3 ex. gezien in de AWD (WAT) en vloog er op zowel de 27e (WNM) als de 29e 
(BUC) een vogel over de Kennemerduinen. Ook de steltlopers deden het goed deze 
maand. Tussen 4 en 6  mei zat een Morinelplevier in de AWD (DIJ) en op 18 mei 
zaten er zelfs 5 ex. in de van Limburg Stierumvallei. Op 6 mei zat een Steltkluut op 
het Vogelmeer (HUI). Op de 7e vlogen 3 Krombekstrandlopers langs de Kennemer-
duinen naar noord (BUC). Twee Kleine Strandlopers foerageerde op de 10e bij de 
Zuidpier (WNM) en op de 13e vloog een ex. langs de Zuidpier naar noord (GRO). Maxi-
maal 7 Temmincks Strandlopers foerageerden tussen 9 en 12 mei op het Landje 
van Gruijters (BUH). In de nacht van 7 mei riep een Porseleinhoen bij het Spaarn-
wouderplasje (BUC). De soort van de maand werd gezien op de 24e toen Amon Gouw 
een Griel zag vliegen bij de Polderbaan van Schiphol. De Griel was in de eerste helft 
van de vorige eeuw een broedvogel in de regio maar is al decennia lang zeldzaam in 
Nederland. Het betrof de 4e waarneming van een Griel in de regio sinds het jaar 2000.  
Aan het begin van de maand werden er ook nog enkele wintergasten waargenomen. 
Zo zat er tussen 1 en 8 mei een IJseend op het Duinmeer en op 9 mei hetzelfde 
exemplaar op het Vogelmeer (WNM). Op 1 mei zat een Kleine Burgemeester op zee 
voor de trektelpost Bloemendaal aan Zee (BUH). Ook telpost Parnassia werd deze 
maand meerdere ochtenden bemand met enkele leuke soorten als resultaat, zoals 
een Zomertortel op 4 mei (BUC). Ook op 7 mei vloog er een Zomertortel over de 
Kennemerduinen (BUC) en werd er een zingend exemplaar waargenomen langs het 
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fietspad in Duin en Kruidberg (BER). Waar de Zomertortel elk jaar schaarser wordt, 
neemt de Bijeneter steeds meer toe. Op 11 mei vlogen twee groepen van 15 en 17 
ex. over de AWD resp. Langevelderslag (WNM). Op 24 mei vloog een solo vogel over 
de Kennemerduinen (MAA). Op 10 mei zat een Hop kort ter plaatse bij het Cremer-
meer (NUY). Ook het vogelringstation Van Lennep liet van zich horen deze maand 
met een Iberische Tjiftjaf (BUC) op 1 mei, een terugvangst van de dag er voor, en 
een Roodmus op 29 mei (BUC). Leuk was de melding van een Reuzenstern die op 7 
mei over de Kennemerduinen vloog (WNM). Op dezelfde dag werd ook een Draaihals 
waargenomen in de Kennemerduinen (TAK). Een Zwarte Ooievaar vloog op 17 mei 
over de AWD (VLI). Op 13 mei zaten er twee Kleine Zilverreigers op het Vogelmeer 
(BUC) en op 21 en 22 mei zat er een vogel bij de Westhoffplas (SPA).

Juni
In de maand juni kwam de vogeltrek tot stilstand en hielden de vogels zich bezig 
met broeden. Een paartje Roodmus deed een poging tot broeden in de slufter van 
het Kennemermeer (SPA). Een man Grauwe Klauwier zat eind mei ten oosten van 
het Vogelmeer, op 31 mei werd hier ook een vrouwtje gezien (BUH). Of het tot een 
broedgeval is gekomen, is niet bekend. Het mannetje Grauwe Klauwier, dat tussen 
half mei en half juni bij de Doorbraak zat, had niet het geluk om een vrouwtje te 
vinden (GRO). Spannend was de waarneming van een overzomerend mannnetje 
Tapuit in de AWD, maar deze vogel ondernam geen broedpoging (SPE). Gelukkig is 
er ook succesvol gebroed in de regio. Op het Vogelmeer brachten 4-5 paartjes Ge-
oorde Futen na jaren weer eens jongen groot! (velen). De soort van de maand juni 
was de Veldrietzanger die op 8 juni werd gevangen op het ringstation in de AWD 
(SCH). Het betrof de 6e waarneming in de regio en de 5e vangst op het ringstation! 
De andere waarneming betrof overigens een vangst op Vrs Van Lennep in 2009. 
Ook op dit ringstation in de Kennemerduinen waren er leuke vangsten in de maand 

roodmuS Foto: Lars Buckx
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Grote karekiet Foto: Lars Buckx

juni. Op 1 juni werd er een Roodmus geringd (LUN) en op 5 juni werd er een Grote  
Karekiet uit het net gehaald (BUC). Daarnaast zat er op 8 juni een Roodkop-
klauwier ter plaatse bij het ringstation (SPA).  Roofvogels deden het ook goed deze 
maand, zo vlogen er op zowel 1 als 9 juni een Visarend over de Kennemerduinen 
(ROT). Op 12 juni vloog een Rode Wouw over de AWD (HAT) en op de 25e vloog een 
Roodpootvalk over het Zuidervlak (TAK). Een Raaf vloog op 12 juni over de Hoc-
keyvelden in Bloemendaal (GOU). Een Strandplevier liep op 10 juni op het strand 
langs de Kennemerduinen (ROB). Ook in juni zat er weer een Hop in de Kennemer-
duinen, namelijk op de 14e (WNM). Een Kleine Zilverreiger vloog op de 25e over 
de Kennemerduinen (BUC). Op 26 juni zaten twee Casarca’s kort op het Vogelmeer 
(LEI). Leuk was de waarneming van een adulte Drieteenmeeuw die langs de Noord-
zeekust overzomerde en op 4 en 13 juni bij de Zuidpier werd waargenomen (TAK). 
Ook in juli werd de vogel nog enkele keren waargenomen bij de Zuidpier.

Juli
De warme en relatief droge juli maand ging zonder al te veel bijzonderheden voorbij. Toch 
werd er deze maand wel een nieuwe regiosoort ontdekt: een Ralreiger ! De vogel werd 
in de nacht van 4 juli roepend opgenomen door Arnoud van den Berg vanuit zijn tuin.  
Naast de Ralreiger werden er ook andere leuke reigers waargenomen. Op 2 juli zat 
een Kleine Zilverreiger in de Verenigde Binnenpolder (TAN) en op de 17e zat een 
ex. in de AWD. Op 20 juli zat een Purperreiger in de Verenigde Binnenpolder (PIE) 
en op de 23e vloog een ex. over het Kraansvlak (DIJ). Op 30 juli vloog een Zwarte 
Ooievaar over de Kennemerduinen (GOU). Een roepende Buidelmees werd op 6 
juli waargenomen in de Haarlemmermeer (HOO). Een Zeearend vloog op 18 juli 
over de Leidsebuurt in Haarlem (KIE) en op de 30e werd een vogel boven de AWD 
gezien (TWI). Van 29 juli t/m 1 augustus foerageerde een Krombekstrandloper op 
het landje van Gruijters (NOB).
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking !

Waarnemingen voor Fitis 4 kunnen via
www.vwgzkl.nl

www.waarneming.nl
of via een e-mail doorgegeven worden tot 15 november 2016 aan:

Lars Buckx. E-mail: lars.buckx@planet.nl

Code Waarnemer Code Waarnemer
BER Arnoud van den Berg NOB Hans de Nobel
BUC Lars Buckx NUY Peter Nuyten
BUH Han Buckx PIE Arno Piek
DIJ Swaving Dijkstra ROB Erwin Robbertz
GOU Amon Gouw ROS Cees Roselaar
GRO Dick Groenendijk ROT Rutger Rotscheid
HAT Pel van Hattum SCH Marcel Schalkwijk
HOO Luc Hoogenstein SPA Tom van Spanje
HUI Evert van Huijsteeden SPE Vincent van der Spek
KIE Eef Kieft TAK Paul Tak
LEE Steven van Leeuwen TAN Dirk Tanger
LEI Eduard Leinwand TWI Twitter
LUN Ruud Luntz VLI Piet van Vliet
MAA Erik Maassen WAT Waternet
MAR Paul Marcus WNM Waarneming.nl
MEU Hans van der Meulen WYT Steven Wytema

Zwart - opvallende soorten
Rood - bijzondere soorten


