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Krekelzanger
Nieuw voor de regio !

Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG Zuid-Kenneerland in bovengenoemde periode. Alle relevan-

te meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft 

grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen(voor opname in het archief heeft 

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 2019 - 1 september aflevering 211

Mei
De maand mei was droog en zonnig, met af en toe wind uit oostelijke richting die 
leuke trekvogels onze regio inblies. Zo werden er verschillende leuke roofvogelsoor-
ten gezien, zoals een Visarend op de 1e over de Kennemerduinen (GRO) en op de 7e 
over de Zuidpier (GRO). Een adult mannetje Grauwe Kiekendief vloog op de 9e over 
de Haarlemmermeerpolder (GOU) en op de 14e vloog een vogel over de akkers aan 
de Noorderweg (WIE). Een Zeearend vloog op de 12e over Spaarndam (ROT) en een 
Rode Wouw vloog op de 20e over Velsen (VER) en op de 22e over de Kennemerduinen 
(BUC). Landelijk gezien wordt het Kleinst Waterhoen steeds vaker waargenomen 
en dit jaar mochten we deze soort voor het eerst ook in onze regio verwelkomen. 

morinelplevieren 19 mei 2019. Foto: Jan Ekke Wigboldus
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Of de vogel daar zelf zo blij mee was is maar de vraag, het adulte mannetje werd 
namelijk gevangen en van een ring voorzien op VRS Van Lennep in de Kennemer-
duinen op 9 mei (AKE). De zomer werd deze maand ingeluid door een zingende 
Zomertortel op de 8e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (VES). Twee dagen 
eerder begaven we ons juist nog in winterse sferen met een vrouwtje IJseend die op 
de 6e langs telpost Bloemendaal aan Zee vloog (GOU). Net als vorig jaar zong er dit 
jaar weer een Orpheusspotvogel in de Haarlemmerliede (SPA). De vogel werd hier 
tussen 6 mei en 2 juni regelmatig zingend waargenomen. Naast de Snor die sinds 
begin april fanatiek zat te zingen bij het Landje van Gruijters werd er vanaf de 26e 
ook een zingende vogel waargenomen in de Hekslootpolder (SLA). De vogel werd 
hier op 5 juli nog waargenomen (SLA) en de vogel van de Gruijters werd op 15 juli 
nog waargenomen (BUC). Beide vogels lijken dus in onze regio te hebben gebroed.  
De Roodmus bij het Kennemermeer werd dit jaar enkel zingend gehoord op de 22e 
(ROT). Ook de Grote Karekiet op het Landje van Gruijters werd hier enkel op de 
19e en de 20e gehoord en betrof dus een doortrekker (LEL). Twee vroege Morinel-
plevieren zaten van de 15e tot de 22e in de Van Limburg Stierumvallei in het zuiden 
van de Amsterdamse Waterleidingduinen (BAA). Twee Krombekstrandlopers zaten 
op de 3e ter plaatse bij de Zuidpier van IJmuiden (OBR) en ook op de 17e werd hier 
nog een vogel waargenomen (JES). Een Zwarte Ooievaar vloog op de 8e over de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (VES) en een Purperreiger vloog op de 23e over 
IJmuiden (GRO). Vier Bijeneters vlogen op de 18e over de Toolenburgerplas in 
Hoofddorp naar noord (WIJ) en op de 30e vlogen er ook twee vogels over de Kenne-
mer Golfbaan in Zandvoort (BOV). Een Casarca zat op de 16e ter plaatse op het Vo-
gelmeer (PEK). Een Reuzenstern vloog op de 18e langs Bloemendaal aan Zee (GEE).

Juni
De maand juni was extreem warm in Nederland, het was de warmste junimaand 
ooit gemeten. Mogelijk door deze warmte waren er deze maand veel waarnemingen 

orpHeusspotvogel Foto: Tom van Spanje
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van Kwartels in de regio. Op VRS van Lennep werden er twee Kwartels gevangen 
op de 2e (AKE), ook twee op de 22e (MAA) en zelfs vier op de 24e (BUC). In de Am-
sterdamse Waterleidingduinen werd er zowel op de 1e als de 2e één Kwartel gevan-
gen (TAM). Er waren ook veel waarnemingen van roepende Kwartels. Zo werd er 
een vogel gehoord op de 1e in het Kraansvlak (KIE), op de 5e in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (DIJ), op de 7e bij Groot Olmen (LEV), op de 23e in de Kenne-
merduinen (SLA), op de 25e in Noordwijkerhout (ESM) en op de 29e opnieuw in de 
Kennemerduinen (BRO). Met de warmte kon een waarneming van de Bijeneter ook 
niet uitblijven. Op de 29e vloog een vogel over de Kennemerduinen (VEN). Zomer-
tortels werden waargenomen op de 2e, toen zowel een vogel over de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (GOR) als over de Kennemerduinen (LUN) vloog. Bijzonder was 
de waarneming van een zingende Nachtzwaluw in de Kennemerduinen op de 17e 
(BUH). Een Visarend vloog op de 2e over Schiphol (ELL) en op de 16e over Aerden-
hout (BER). Een Zwarte Ooievaar vloog op de 7e over Santpoort-Noord (COU).

Juli
De maand juli ging verder waar juni gebleven was, met hoge temperaturen tot 
zelfs boven de 40 graden Celsius! Met die temperaturen voelde de Zomertortel in 
Bentveld zich wel thuis in onze regio. De vogel werd hier zingend ontdekt op de 
21e en bleef hier tot 3 augustus zitten (WEL). Ook de Ooievaar wist onze regio te 
vinden deze maand. In de Houtrakpolder foerageerden de gehele maand verschil-
lende Ooievaars, tot een recordgroep van 19 vogels (BRU). De enige Kwartel deze 

purperreiger Foto: Cecile Bleijs
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek!

Waarnemingen voor Fitis 4 (2019) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

of via een email worden doorgegeven voor 15 november 2019 aan:
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl

Code Waarnemer
AKE André van Aken
BAA Willem Baalbergen
BER Michiel van den Bergh
BLE Cecile Bleijs
BOV Floris Jan Bovelander
BRM Marlous Broekhuizen
BRO Mark Broeckaert
BRU Jacob Bruin
BUC Lars Buckx
BUH Han Buckx
COU Bram Couperus
DIJ Swaving Dijkstra
ELL Stan Elliot
ESM Mary van der Es
GEE Steve Geelhoed
GOR Mark Gorissen
GOU Amon Gouw
GRF Frank van Groen
GRO Dick Groenendijk
HAT Pel van Hattum
JES Jacos Jes

Code Waarnemer
KIE Eef Kieft
LAM Erik Lam
LEL Marco Leloux
LEV Koosje Lever
LUN Ruud Luntz
MAA Erik Maassen
OBR Shirley O’Brien
PEK Sven Pekel
REN Nico Rensen
ROT Rutger Rotscheit
SLA Marcel Slaterus
SPA Tom van Spanje
TAM Wil Tamis
VEN Robbert Vernooij
VER Marcel Verhaart
VES Stefan Vermeulen
VLI Piet van Vliet
WEL Andrea van Wely
WIE Jan Wies
WIJ Patrick Wijk
WIN Chris Winter

maand werd op de 3e roepend waargenomen in de Haarlemmermeerpolder op de 
3e (VLI). Een adult Porseleinhoen foerageerde op de 7e bij de Westhoffplas (SPA) 
en ook op de 30e werd hier een foeragerende vogel waargenomen (BUH). Een Pur-
perreiger zat zowel op de 14e (HAT), 20e (BLE) als op de 25e (REN) in de Amster-
damse Waterleidingduinen. Op de 24e vloog er tevens een vogel naar zuid over de 
Zuidpier (GRO). Twee Zwarte Ooievaars vlogen op de 26e over Spaarnwoude (WIN) 
en één vogel vloog op de 27e over de Amsterdamse Waterleidingduinen (BLE). Een 
Visarend vloog op de 21e over Bloemendaal aan Zee (BRM). Een Reuzenstern vloog 
op de 1e langs telpost Bloemendaal aan Zee (GOU). Een Strandplevier zat op de 6e 
ter plaatse op het strand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (LAM). De meest 
bijzondere waarneming deze maand was die van een Krekelzanger die op de 13e 
met enige regelmaat zat te zingen in de Kunstenaarsduintjes in IJmuiden (GRF). Dit 
betrof de eerste waarneming van deze soort in onze regio.


