
Uit de bijdrage van J an P. Strijbos zelf aan dit nummer blijkt al, hoeveel
er vooral in Zuid-K ennemerIan d in de loop der jar en verlore n is gegaan.
Als de publicatie van de lijst van Vogels van Zui d-Kennemerland. kan
bijdrage n tot het du idelijk maken van de noodzaak om wat ons deson
danks rest zo ongerept mogelijk te bewaren, zal dit het rijkste verjaars
geschenk zijn, dat Strijbo s zich zelf zou hebben gewenst.

meld, da t ( in het westen worden gevormd door de Noordzee , in het
noorden door het Noordzeekanaal en in het oosten en zuiden door Zij
kanaal F en een lijn te trek ken va n H alfwegjZwanenburg naar Hoofd
dorp en vandaar naar Noordwijk.

Voor niet-Kennemers lijkt het nuttig te verduidelijken da t met AW-duinen
word t bedoeld he t uitgestrekte duingebied der Am sterdamse waterleidi ng
tussen Zandvoort en Noordwijk en met K ennemerduinen he t Nationale
Park "De Kennemerduinen". De herhaald e aanduiding Meded. VWGH
verwijst naar de gestencilde med edelingen van de Vogelwerkgroep Haar
lem. De Ned . Vogels is gebru ikt als afkort ing voor het driedelige werk
De N ederlandsche V ogels van Eykman c.s., terwijl voorts herhaaldeli jk
wordt ven vezen naar periodieken van de N.G. V. en C.N.V., resp . Neder
landse Orni thologische Vereniging en Cl ub van Nederlandse Vogelkundi
gen, thans sam enwerkend in de Nederlandse Ornith ologische U nie.
De gegevens zijn bijgewerk t tot medio 1964 , aangevuld met de belang
rijkste wa~rnemingen tot medio 1965. De volgorde en nummering, alsmede
het gebruik van de Nederlandse en wetenschappelijke namen is in over
eenstemming met de A vifauna van Nederland (1962) van de Commissie
voor de Nederlandse Avifauna. O ndersoorten zijn slech ts vermeld als de
gegevens betrek king hebben op verzamelde exemplaren of wann eer de
onder~orten in het vel~ met zekerheid kunnen worden herkend, (H et
g~br~lk van de . nummermg va n de A vifau na heeft tot gevolg, dat (nog)
met In het gebied waargenomen soorten ontbreken. Het aantal in Zuid
Kennemerland waargenomen soorten is dus kleiner dan 356!

De vogels van ZUID-KENNElVIERLAND

Opgedragen aan Jan P. Str,ijbos

ter gelegenheid van zijn

75ste verjaardag op 14 maa rt 1966

Er zijn, van tijd to t tijd , al verscheidende overzichten verschenen van de
vogels van bepaalde delen va n Ned erland. Merkwaardigerwijs gebe~rde

dit nog niet voor Zu id-Kennemerla nd , een streek waar toch al sinds
, vele tientallen jaren in tensief word t gevogeld en waar het aantal min of

meer deskundige vogelaars per vierkan te kilome ter wellich t groter is, dan
in welk ander deel des lands ook.
Na tuu rlijk zijn er in de loop der jaren in boek en tijdschrift wel veel losse
waarnemingen uit dit geb ied gep ubliceerd . Deze nu vormen als het ware
het geraamte van de hie r volgende lijst van de in Zuid-Kennernerland
aanget roffen voge lsoorten, aangevuld "met vooral gegevens die in de pe
riode sinds de laatste wereldoorlog werden verzameld door leden van de
Vogelwerkgroep Haarlem. Het is dus, zoals gewoonlijk bij deze pu blica
ties, vooral groe pswerk , doch het tijdrovende literatuuronderzoek en de
critische samens telling va n de lijst geschiedden door de heren \V. J. Akker
man en Drs. F . Niesen, die beiden sinds hun jeugd in Zuid-Kenne
merl and hebben rondgezworven.
De 75ste verjaardag va n J an P. Strijbos, die we zoetjesaan wel de nestor
der Kennemer vogelaars mogen noemen, leek een goede aanleiding om
tot publicatie van de verzamelde gegeve ns over te gaan. T evens om deze
lijst, over het gebied. dat hem zo na aan het hart ligt , aan hem op te drag~n.

De samenstellers zelf wensen deze lijst slechts te zien als een eerste pogmg
tot het vastleggen van gegevens over de voge lwereld van het beschreven
gebied. Zij zijn zich bewust, dat er geb reken aa n kleven en dat er bij velen
nog ongepubliceerde aanvu llende gegeve ns zullen berusten. Zij hopen dat
deze publicatie aanleiding zal zijn hun die aanvullende gegevens en mo~e
lijke correcties toe te zenden, juist nu dit overzicht de aanda ch t vestigt
op hiaten in onze kennis.
T en aanzien van de grenze n va n het behandelde gebied kan worden ver-

Moge het de op 14 maart a.s. 75. jarige gegeven zijn
in zijn Zu id-Ke nnemerland (en v ér daarbuiten)
het gades laan der vogels.

om nog vele jaren
te genieten van
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De vogels van ZUID~KENNE~luRLAND

. af en toe (dood ) op het strand. zelden opSporadische wintergast,
binnenwater.
Vondsten:
17 dec. 1921 1 Q Noordwijk aa n Zee (Arden. 11-141 en 12·2) ;

3 jan. 1942 1 ex. Bloemendaal (ibidem 3~~2~9) ; Zandvoort en
20 jan. 1918 1 ju v. ex. in staat van ontbmdmg strand tussen
Ijmuiden (O rg. C.:-l.V. 8-21 ) ;
13 febr . 1948 1 ex. Noordwijk (Ardea 40·83 ) ;
19 mrt 1947 1 ex. Bloemendaal (ibiden: 3.8-78); ~
19 mr t 19471 ex. Noordwijk aan Zee (ib idem 38-/ 8).

Waarnemingen:
janu ari 1961 1 ex. op de Binne~.liede }J ij Haarlem :
21 nov. 1959 1 ex. bij Noordwijk (Limosa 34-189).

Podieeps rufieollis9. Dodaars

8. Geoorde fuut Podieeps nigrieollis

Heeft in het voorjaar van 1945 vele broedpogingen gedaan (meer
dan 40 paren aanwezig) in de geïnundeerde weilanden bij Haar
lemmerliede, welke wel alle mislukten (Ardea 34-330).
In 1958 werden enige mei-, juni- en augustuswaarnemingen gedaan
in Vogelmeer Kennemerduinen ; de soort was daar al eerder in het
najaar waargenomen. In 1959 werden hier 2 broedgevallen gecon
stateerd (8 pulli ), de vogels waren aanwezig van medio apr. tot
medio sept. (M eded. VWGH 10). In .1960 werden weer 2 broed
pogingen gedaan, maar zonder resultaat; de vogels waren aanwezig
van begin mei tot 21 sept. (meded. a.v. 11). In 1961 weer 3 broed
paren aldaar, alsmede een broedgeval op een duinplas ten zuiden
van de Zeeweg onder Bloemendaal.
Thans regelmatig broedvogel in de Kennemerduinen.
In 1964 werd broedpoging gedaan in het infiltratiegebied der AW
duinen.
Overigens weinig talrijk, van sept. tot in apr. op zout en ook wel
zoet water.

7. Kuifduiker Podiceps auritus

Wel de zeldzaamste van de futen in ons gebied; van half nov . tot
in de tweede helft van mrt waargenomen op zoet en zout water.

Broedvogel in 3-4 paren in Vogelmeer Kennemerduinen ; sedert
1958 in toenemend aantal broedend in het infiltratiegebied AW
duinen. Overwintert regelmatig in ons gebied: Oranjekom en ka
nalen AWduinen, Vogelmeer Kennemerduinen, Mooie Nel, kanalen
en IJ Spaarndam en Noordzeekanaal.

6. Rood. __ .fuut Podiceps gnsetgena

Vrij zeldzaam, sommige jaren wat meer voorkomend, zoals in de
nawinter van 1937 en 1940/41.
Op zee, maar ook wel op zoet water; waarnemingen vanaf eind sept .
tot eind mrt (o.a. 18 mrt 1956 1 ex. in prachtkleed strand Noord
wijk (Wiek en Sneb 4-36)

Cavia immer

Gavia adamsii
2. Geelsnavelduiker

Twee vondsten in ons gebied:
30 dec. 1934 1 ad ç onder Zandvoort (Ardca 23·47 ) ;
12 febr. 1946 1 S? onder Noordwijk (ibidem 35-230 ).

Cavia arctica
3. Parelduiker . "

Betrekkelijk talrijke doortrekker en win:ergast op zee; daar moeilijk
van stellata te onderscheiden, ma ar rut het aantal doodgevonden
exemplaren blijkt wel, dat deze soort weinig min~er ~oorkwarn dan
de roodkeelduiker, in de jaren 1930-1945; misschien lil aantal ach
teruitgegaan. Doodgevonden van dec. tot en met apr. ( la~tste datum
14 apr. ). Minder vaak op zoet water dan de rood~eeldUlker; sle.chts
weinig waarnemingen, in dec. en jan., vnl. Oranjekom AWdumen

en Noordzeekanaal.

. dk ld ik Cavia stelIata4. Roo ee u er
Talrijk op zee vanaf eind nov. tot laatste helft van apr. (21. ap.r.
1933). Komt vaker op zoet water dan arctica en wordt dan geZIen lil

de kanalen en Oranjekom der AWduinen, Vogelmeer Kennemer

duinen Mooie Nel e.o., Noordzeekanaal e.o.
, 15 . 1947 1 e bij de IJmuider zuidpierEén meiwaarneming: mei : x.

(Ardea 38-79).

I. IJsduiker

F
Podiceps cristatus

5. uut
Als broedvogel alleen enkele paren Mooie Nel en Binr:enliede ( Pen
ningsveer} en, de laatste jaren, Vogelmeer Kennemerdumen.
Talrijke doortrekker; eerste herfstwaarneming 28 aug. 1931.
Soms in flinke troepen (enige honderden) op zee".

bii 0 ekom AWduinen enBij vorst nogal eens op zoet water, lJV. ranj

bij Spaamdam. . '
Voorjaarstrek in mrt en apr., ook In de duinen; zo 4 ex. op 10 apr.
1960 Vogelrneer Kennemerduinen (Meded. VWGH 11) .
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10. Vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorrhoa

Slechts weinig waarnemingen en vondsten, van september tot en met
november, sporadisch in december.

Als recente vondsten enz. noemen wij:
september 1950 1 ex. strand Noordwijk (Limosa 26-110 ) ;
15 sept. 1957 1 ex. Ijmuiden (ibidem 32·38) ;
28 sept. 1963 1 ex. bij Zandvoort;

6 okt. 1963 1 ex. Ijmuiden ;
2 nov. 1952 1 ex. idem (ibidem 25-163);
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8 nov. 1952 1 ex. dood Noordwij k (ibidem 26· 110) j

16 nov. 1947 I ex. IJmuiden (Arden 38.7 9 ).
Slecht s 2 decemberwaarnemingen na 1908 :
16 dec. 1962 Ijmuid en (Lim osa 37·2 0 ) en
28 dec. 1929 tussen Ij muiden en Castricum (Arden 19-31).

11. Stormvogeltje H yd robates pelagicus

Is mind er waargenomen of gevonden dan de vorige soort. Na 1908
wordt in "De Neder!. Vogels" deel lI pag. 676 voor ons gebied slech ts
één vondst verme ld tot circa 1940.
Als recente vondsten en waarnemingen vennelden wij ;

27 febr. 1962 1 ex. dood Noo rdwij k aan Zee ILimosa 37-20 ) ;
28 sept. 1963 1 ex. bij Zan dvoort ;
17 okt. 1958 I ex. idem (Limosa 33·2 0 ) ;
27 okt. 1952 1 ex. dood bi j Noo rdwij k aan Zee {Ardea +2· 320 ) j

ca. 2 nov. 1952 I ex. dood strand Bloemendaal ( ibidem 42-320 ) ;
6 nov. 1948 1 ex. dood station Santpoort (Limosa 2 1- 129 ).

12.

13.

Noordse pijlstorm vogel P" ffinus pu ffi nus puffinus

Drie gevallen, ons gebied betreffende :
29 sept. 1963 3 ex. r ich ting z. over zee bij Za ndvoor t ;

8 okt. 1952 1 ex. levend op stra nd tussen Bloemendaal en Ijmuiden (Areda
40-175) ;
24 okt. 192 1 I verdroogd ex. aangespoeld Noordwijk aan Zee LArdea 11· 140).

Puffinus puff inus mauretanicus

Twee waarnemingen (vondsten) voor geheel Nederla nd ;
13 sept. 1918 Noordwijk (Ardea 7- 132 ) en
9 okt. 1955 Zand voor t ( ibidem 43-308 ) .

Grote pijlstormvogel Puff inus gravis

Drie van de vier landelijke vond sten gelden ons gebied:
28 okt. 1945 1 ex. Noordwijk (Ardea 34-38 1, L imosa 18-80 ) j

17 nov. 1915 I ad ç strand Noord wij k (Ardea 4~ I 3 0) ;
18 nov. 1945 I è stran d tussen Bloemendaal en Ijmuiden (Ardea 34-381 en
Limosa 18-80 ).

.~
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In de kruine n doo r hooge e i ken

blauwe re ige rs (mei 1910).
va n Be ec ke nst e yn la ge n tientallen ne ste n der

(Foto Jan P. Sfrijbos)

..

Waarnemingen zowel als vondsten van dood aangespoelde vogels
reeds vanaf tweede decad e van sept. tot begin apr.

14. Kuhls pijlstonnvogel Puf finus diomedea borealis

Enige (landelijke) vondst 26 oktober 1947 : I dood ex. bij Zan dvoort
(Ardea 35·240, Limosa 20-230).

16. Noordse stormvogel Fulmarus glacialis

Wordt vrijwel alleen dood. gevonden op het strand en wel normaal
van eind aug. ~ begin sept. tot en met mr t, hoewel ook vondsten
van apr.- aug. geen zeldzaamheid zijn.
In febr. 1962 werd en gro te aa ntallen dood gevonden op het strand.

17. J an van Gent Su la bassana
18.

Vooral eind sept. en in okt. vrij geregeld zuidtrek, betrekkelijk dicht
langs de kust.

Zomerwaarnerningen en vondsten ;
1 2~uJ ~ 1960 I juv. ex. op het strand bij Noo rd wijk'
30 j uli 1960 1 ad. ex. rich ting z. over zee bij Noo rdw ijk.

Merkwaardig is (binnenland ) :

V
24 aug.. 1940 : 1 juv. ex. vliegend boven en

ogelenz ang. zwemmend in Leidsevaart onder '

Aalscholver
Phola crocorax carbo

Onregelmatige wintergast en door trekker ' voorheen nog h t
cl M ' .. ' e meest

aa n e OOl~ Nel en bIJ Spaarn dam ; a lda ar echter de laa tste jaren
slech ts sporadisch,
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Ciconia nlg ra

Anas plath yrhyn chos

erevaar29. Zwart

29

T wee oude en één recente waarneming:
augustus 1904 1 ex. bij L isse (De Lev. Na t. 10-163) j

2 1 au g. 1884 3 ex. te Groot-Bent veld bij Zand voort, waarvan juv. ex. ge-
schoren (De Ne d. Vogels 11, pag. +99-500 ) ;
29 sept. 1959 1 ex. in het duin bij Koord wijk IVogeljaar 7-239 ) .

30. Lepel aar Platalea Leucorodia

O nregel mati ge doortrekker en zomergas t, het meest gezien in de
maanden juni tim. aug. en begin sept.
Komt dan meestal voor in de weilanden bij Spaarndam, Schalkwijk
en aan Vogelrneer K ennemerduinen.
Soms vr ij veel ex., zo 18-24 aug. 1944 in geïnundeerd gehied bij
Halfweg circa 100 ex. "
In het voorj aar veel mi nder , alleen enke le malen in 1957 aan het
Vogelmeer : 31 mrt 10 ex. en !:lapr. 2 ex.
Volgens de lite ra tuur zijn er ook okt. en zelfs nov. waarnemingen
voor ons gebied .

33. Wilde eend

Algemene broedvogel.
In het duin 's winters vrij weinig, a lleen bij vorst in grotere troepen ;
in Vogelme er Kennemerduinen 's winters maximaal 100-125 ex.
Als wintergast het meest op de Mooie Nel ; daar dan in grote troepen :
31 dec. 1943 bijv. circa 2.000 ex., 29 dc c. 1946 circa 1.500 ex.
Begin mr t 1947, na sneeuwen vorst, kwamen duizenden vogels in
de Haarlernmerhout ; zaten gewoon in de sneeuw, waren zeer mak ,
maar niet ziek of mager; er werden geen slachtoffers gevonden.

34. Wintertaling Anas crecca

Was zeldzame broedvogel in enkele paren in AW duin en bij het Oos
terkanaal sedert 1937 ; recente gegevens van deze plaats wijzen op het
nog stee ds broeden alda ar.
In 1959 twee broedparen in het infiltratiegebied der AWduinen
onder Zandvoort (Vogeljaa r 8-43 ; vermoedelijk reeds een broedge
val aldaar in 1958) ; in 1960 en 196 1 resp. 10 en 9 broedparen, in
1962 zelfs 20. Op de trek in niet groo t aantal op geschikte plaa tsen :
M ooie Nel , het IJ , ka nale n enz. A\Vdui nen, Vogelmeer Kennemer
duinen, alsmede infiltra tiegebied voornoemd.
T ijdens en na vorst vrij regelmatig in kleine aantallen ; overwintert
in klein aantal.
Voorjaarstrek hoo fdzakelijk in mrt en begin ap r.
Najaarstrek van begin juli af; sterke trek in de eerste helf t van nov.,
wanneer aantal in Vogelrneer K ennemerduinen sterk oploopt tot
50, soms zelfs 150 ex. Blijft aldaar in steeds dalend aantal aanwezig
tot midden apr., hoewel ook enkele waarnemingen werden gedaan
in mei en juni.11) .

Ar dea cinerea

Ciconia cicoma

nest was dat in

.arndam (Ardca-

Ny cticorax nyet icorax

1960 in de buurt

Phalacr ocorax aristotelis

Egretta alba

28 okt. 1951 een ex. over strand bij Zandvoort

Ooievaar
Geen broedvogel meer in ons geb ied ; het laatste

1940 op " H uize Bennebroek" .
Slechts enkele trekwaarnemingen :
17 febr 1934 1 ex. Veerp older on de r H aarlem ;
14 mei '1960 1 ex. Vogelmeer K en nemerd uinen (M eded. VWGH

Ixobrychus minutus
Woudaapje
Zou in 1931 bij het Penningsveer onder Haarlem gebroed hebben
(De Lev. N at uu r 37-191) . Daarna geen enkele waarnermng mee r.

Kwak
Een juveniel ex. verbleef ~an ~. tot 16 .~ove~ber
van de Haarlemm er hout [villawijk met vijvers l } ,

Grote zilver reiger

Eén waarneming :
(Ardea 40-94 ) .

Slechts twee wa arnemingen:
8 aug. 1956 1 ex. op stra nd bij Zand voor t en

17 aug. 1963 1 ex. in AWduinen.

Van de twee grote kolonies in ons gebied uit de tijd van. voor 1950,
Bennebroek en Beeckensteyn, bestaat de eerstgenoemde met meer en

is de laatste sterk gekrompen.
In 1936 nog telden deze resp. meer da n 80 en 400 nesten. Benne
broek verd ween circa 1940, op Beeckensteyn werd en de voge ls In

1959 verjaagd door het kappen va n de nestbomen. De laatste kolo
nie telde de daaraan voorafga ande jar en tot 5? nesten . I n 1961 weer
in klein aantal (circa 20 nesten ) aldaar aa nwezig. . .
Na 1950 hier en daar kleine aantal len nesten ~ de binnenduin
ran d tussen H aarlem en Vogelenzan g, op de bUltenplaat~en tussen

Leidsevaart en Heere nweg.
Overwintert hier vrij veel en wordt dan nog al eens vO,rstslachtoffer.

A rdea pur purea

Eén juniwaa rneming : 19 jun i 1941 1 ad. ex.

31-113) .

28.

26.

25.

22.

28

21. Purperreiger

20. Blauwe reiger

19. Kuifaalscholve r

Zes waarneminge n en von dsten:

31 ' 24 Ieb 1938 een juv ex in Oranjekom AWd uinen ( Ardca 29 -226 ) ;
j an .. e r . .. .. Z (ibid I? 3 ) '

1 feb r . 1920 een juv. ex. dood bij NOOrdW1Jk ~~ ce ~ I e~ -- ,
18 mrt 1937 een idem str an dpaal 74 (D e Lev. Na tuu r 4-.3 8 ) ,
28 sep t. 1952 1 dood ex. .Noordwij k (Ardea 32-320);
15_16dec. 196 3 1 ex. sluiz en Ijmuiden :
24 dec. 1954 1 ex. ibidem ( Ard ea 43-209 ) .



Doortrekker, hoofdzakelijk over zee, van medio mrt tot begin mei,

38. Krakeend Anas strepera

Vrij zeldzame doortrekker in voor- en najaar, en wintergast; het
aantal waarnemi ngen neemt de laat ste jaren steeds toe.
Van augustus tot in april, voornamelijk in de kanalen der AWdui
nen, en Vogelrneer Kennemerduinen.
Laat is 8- 13 mei 1956 : I mann. ex. Vogelmeer a .v. (M eded.
VWGH 3) .

Op 22 mei 1937 werd '? aanget roffen op 6 eieren in Zwarteveld
(AWduinen) ; broedde nog op 30 mei ; d' in dezelfde tijd gerege ld in
de Oranjekom aldaar.
Op latere broedgevallen zouden kunnen duiden :
3 juui 1941 een paartje op weilanden lan gs Vogelenzangscheweg
en 27 mei en 9 juui 1943 idem (hoewel ook in de broedtijd in 1959
paartje aanwezig was in het infiltratiegehied der AWduinen, zonder
te broeden) .
Ook eind juli 1962 nog een d' in de AWduinen gezien .
Als herfst- en wintergast niet erg talri jk, het meest op de M ooie
Nel (tot enkele 100 en ex.); elders niet meer dan tientallen.

In juli en aug. 1959 sterke toeneming in infiltra __ebied AWduinen:
mid den aug. 1959 ald aar bijv . 180 ex.

36. Zomertaling Anas querquedula

Zeldzame broedvogel in de AWduinen : 1936 een 8 legsel bij het
Oosterkanaal; in 1948 een nest in de duinen achter Vogelenzang
(Limosa 21-128 ) in 1950 een vrouwtje me t 6/7 pu lli op 8 juni op

een weiland aan de Vogelenzangscheweg.
In 1959-1961 waren er een tweetal broedparen in he t inf iltratiege
bied A w d uinen onder Zandvoort.
Voorts alleen nog broedend in een terrein onder Spaarndarn.
Weinig talrijke voorjaarstrekker, meest in de tweede helft van mrt
en in apr. : dan in kleine troepjes, tot een 20 ex., op Mooie Nel
en IJ bij Spaarndam en, in kleiner aantal, in het Vogelmeer K enne
merduinen . O ok enkele malen in dezelfde periode in de Ora~jekom

der AWduinen.
In de zomermaanden (mei tfm juli) in klein aantal aanwezig in
het Vogelmeer voornoemd.
Weinig gegevens over najaarstrek en als wintergast; komt o.a. in
Vogelmeer voorn. in klein aantal voor van eind juli af tot midden
september.

N etta ruffina

A nas clypeata
Zeldzame broedvogel , wel ke zich echter de laatste jaren snel uit
breidt . Broedde in 1929 op M ar iënduin (De Lev. Nat. 34-221) ;
mogelijk ook 1956 en 1957 bij sta tion Lisse.
In 1958 eerste broedgeval in het infiltrati egebied der AWduinen
~nder Zandvoort, in 1959 reeds minstens 10, in 1960 minimaal 40,
m 1961 zelfs 60 broedsels aldaar.

Voorts in 1960 en 1961 enkele broedparen bij Vogelmeer Kennemer
duinen (Meded. VWGH 11 en 12) .
Br~~t tenslotte in enkele paren in een gebied onder Spaarndam.
Vrij gewone doortrekker, spaarzame win tergast.
!n het najaar vanaf eind aug. tot begin okt., met grootste aantallen
In sept.

In het voorjaar mees t in mrt en apr., soms eind febr.
In de winter weinig en dan veelal alleen bij vorst.
In Vogelrneer Kennemerduinen steeds in klein aantal de laatste. ,
Jaren (sedert 1959) zelfs in flink aantal (40-90 ex.) aanwezig van
okt. tot in jan.

Krooneend

Zeldzame vogel voor ons gebied.
Enkele recente waarnemingen zijn:

17-26 mrt 1959 . 1 2 Vogelmeer Kennemerduinen (Meded. VWGH 9);
6 okt. 1963 1 l uv , à Oranjekom AWduinen ;

19 dec. 1959 -6 Jan. 1960 1 à Vogelmeer a.v . (ibidem I I ) .

Toppereend Ayth ya marila

W.intergast, eigenlijk alleen bij vorst, meest op zee, maar (in veel
mmdere mate ) ook wel op zoet water. Bijv. 6 jan. 1939 circa 800
ex. tussen Ijmuider pieren en ca 200 ex. richting nno over zee en
1 febr . 1942 circa 200 ex. in zee tussen strandpalen 66 en 63: I n
Oranjekom en kanalen AWduinen, omgeving Spaarndam, Noord
zeekanaal en Vogelmeer Kennemerduinen meestal niet meer dan
enkelingen, ook tijdens vorst.
Vroege data zijn 6/ 7 sept. 1958 : I d' Vogelmeer Kennemerduinen
(Meded. VWGH 9) ; 11 september 1942 1 '? Mooie Nel (Ardea
32-234 ) . -

Als late data noemen wij:

7 mei 1932 een Q op de Mooie Ne l '
15 me~ 19 1 9.N~ordwijk aan Zee (cf. ~an Dordt );
30 mei en 5 jum 1956 1 Ö Vogelmeer Ken nemerduinen (Meded. a .v, 3).
Vier zomel"'NaarneITÛngen :

13 juli 1958 1 Ö Vo gelmeer a.v. (Meded. a.v. 8 ) ;

1)1'1\

en be • sept . tot mid den okt., vrijwel altijd minder dan 10 ex.
tegelijk ; soms reeds hal f aug. (infiltra tiegebied AWd uinen in 1959 ) .
Bij vorst soms waa rgenome n in de maanden nov. tlm febr.

41. Slobeend

42.

43.

Anas acula

Anas pene/ope

40. Pijlstaart

39. Smient

•
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2+-28 ju li 1957 1 idem ( ibidem 7) ;
ei nd juli 1962 2 ex. AWduinen ;

4 aug. 1960 1 ex. in eclipskleed zijkanaal C Buitenhuizen.

Wintergast; in grotere aantallen alleen tijdens en na vorst. Waar
neminge n vallen vnl. in periode half okt. (soms half sept.) tot eind
apr. (soms begin mei ).

44 . Kuifeend Ay/hya {uligula

Tal rijkste duikeend en, evenals ta feleend. vrijwel uitsluitend op zoet
en brak water. Waarnemingen vallen meest van nov. tlm mrt, want
ook deze soort komt pas in flink aantal tijdens en na vorst. Ook
sep t.cnov. en apr.crnei waarnemingen zijn niet zeldzaam. In 1958
voor het eerst een broedgeval in ons gebied : paartje in Vogelmeer
Kenn emerduinen (Meded. VWGH 8); (9 pu lli ) .
In 1959 aldaar 4 broed paren met 36 pulli (ibidem 10) en in 1960
tenslotte 6 broedp aren aldaar met 47 pull i (ibidem 11).
In 1960 ook 3 broedparen in het infiltrati egebied der AWduinen
onder Zandvoort (meded. v. d. Elst ) . I n 196 1 daar tenminste 7
paren, in 1962 35, 1963 circa 70 paren.
Broedde in 1962 in enkele paren in de duinen onder Overveen. "
Is thans in Kennemerduinen en AWduinen vrijwel het gehele jaar
door aanwezig.

Voornamelijk wintergast tijdens en vooral na vorst.
Zo in 1940 pas op 10 febr. in Oranj ekom, AWdui nen , waar 20·30
ex. bleven tot 3 mrt; toen in totaal 1 50~200 ex. in de AWduinen
aa nwezig (Ardea 30-241 ) . I
In 1957 op 21 nov. 60 ex. in Vogelmeer Kennemerduinen (trek)
(Meded. VWGH 7) ; midden dec. 1960 alda ar ca 200 ex. (ibidem
11) .
In Vogelrneer Kennemerduinen de laatste jaren geregeld waarge
nomen; ook van mrt-sept. , meestal in klein aantal (1. 3 ex) aa nwe
zig. In 1945 op 11 juni 6 pa ar tjes in geïnundeerde Veerpolder bij
Haarlem (broedvogels?) .
In 1961 voor het eers t broedgeval en wel in infiltratiegebied der
AWduinen (9 pulli ) ; in 1964 8-10 broedparen aldaar.

47. Witoogeend Ay/hya nyroca

Slechts enkele waarnemingen, alleen van zoet water:
20/22 sep t. 1956 2 ex. Vogelmeer Kennemerduinen (Limosa 30· 106, M eded .
VWGH 5 );
18 dcc. 1933 2 ex. Oranjekom Awduinen ;
3 1 dec. 1960 1 Ö Vogelmeer a.v. (Meded. a.v. 11) ;
+febr. 1962 3 ex. Oranjekom AWduinen ;

21/26 maart en 2 apr. 1960 1 ex. idem ( Vogeijaar 8-111 ) .

Melanitta fusca

Melanitta mgra

'-c..J.
Op zr water (kanalen enz. A\Vduincn, Vogelmeer Kennemer
du inen- Spaarndam e.o., Noordzeekanaal enz.) meestal slechts in
kleine aa ntallen tot enkele 10 tallen.
Op zee soms grotere troepen; zo circa 300 ex. op 1 febr. 1942 en ca
40 ex. op 28 dec. 1938 in zee bij Ijmuiden.
Vroeg is 13 sept. 1959: 1 ex. Vogelmeer Kenn. du inen (Meded.
VWG H 10) ; laa t 5 mei 1960 : 1 ex. ibidem (ibidem 11) .
Zomerwaarnemingen :
19 en 25 juni 1937 een Ö kanalen en Oranjekom A Wduinen ;
25 aug. 1958 een ~ haven Ijmuiden IVogeljaar 6.82 ).

Adulte cf 0" worden minder gezien dan 22 of juv. ex.

Wintergast op zee, maar veel minder talrijk dan zwarte zeeëend;
gezien van nov. tf m apr. met als vroege da tum 9 sept. 1933 : 2 in
zee bij Zandvoort.
Eén zomerwaarneming: 18 JUnI 1916 Noordwij k aan Zee (Org.
CNV 7-63) .

Komt ook veel minder vaak op zoet water dan nigra; in de laatste
jaren op zoet water slechts weinig' waarnemingen :
19 nov. 194 1 2 ~~ Spaara dam (Ardea 31- i 20 ) ;
9/ 16 dec . 1939 1 paartje Renbaankom e.o. AWdui nen ;
9122 febr. 1958 1 idem Vogelmeer Kennemerduinen (Meded. V WGH 8) ;
18 febr. 1940 1 <2 dood aan het Westerkanaal AWduinen '
20 febr. 1943 1 à Mooie Nel (Ardea 33.207 ) ' '
4/ 5 apr. 1956 1 idem Vogelmeer a.v . (Mcded.' a.v. 2 ).

Talrijk op zee, meest vanaf begin okt. tot eind apr-begin mei. Soms
~~rp~aatsingen op grote schaal, waarvan bedoeling niet altijd du ide
lijk IS; zo 15 mrt 1942 een dag van geweldige noordelijk gerichte
trek na langdurige strenge vorst, trokken 100en ex. richting 'Z:Zw bij
Zandvoort ; omgekeerd op 7 febr. 1942 bij strenge vorst eveneens 100
richting nno over zee in half uur tijd. .
Opvallend is, dat verplaatsingen vrijwel altijd tegen wind in gaan.

49. IJseend Clangula hyemalis

Vrij zeldzame wintergast; de meeste waarnemingen (vrijwel uit
sluitend eenlingen) dateren van nov. tl m fehr., met als vroeg
ste datum 17 okt. 1940 : een 2 bij Spaarndam (Ardea 30-242 ).
In winter 1957/58 regelmati g enkele, tot 5 ex. toe, tussen Ijmuider
pieren {o.a. Vogeljaar 5-20).
Waarnemingen bekend van kanalen enz. AWduinen, Voge1meer
Kennemerduinen, Spaarndam e.o., Noordzeekanaal en Ij muiden.
Vreemd is 3-5 juli 1958 : een 2 Noordoosterkanaa l AW du inen (Vo
geljaa r 6-60, Li mosa 33-24) .

50. Grote zeeëend

52. Zwarte zeeëend

Aythya {erina

Bucephala clangula48. Brilduiker

46. Tafeleend

•
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Komt bij storm en vorst ook wel op zoet w: (Noordzeekanaal,
Spaamdam e.o., kanalen enz. AW du inen en Vö"gelmeer Kennemer

duinen).
Overzomert waarschijnlijk in klein aantal voor de kust :

4 a ug . 1932 à tussen IJmuidcrpie ren ; .
13 juli 1958 0 Vogelmeer Ken nem erduinen (Meded . VWGH 8 ) .

\ Vas vroeger zeldarne nu, althans in Ijmuiden, vrij gewone winter-

gast. d
Tussen de piere n aldaar bijv. in jan. 1958 zelfs een 70 ex., waaron er

weinig adul te cr cr.
Ook wel enkele zomerwaarnemingen voor de kust.

Wintergast , vrij wel uitsluitend tijdens en na vorst. Is minder talrijk
dan grote zaagbek en komt meer voor op zout :vater. .
Enkele waarnemingen van eind apr. en eind sept. In Vogelmeer

Kennemerduinen .
Vreemde data zijn:
29 aug. 1956 : aantal 0 Ö bij grote slu is !OIjmuiden (V ogelj aa r 5-20 ) en

3 au g.-B sep t. 196 1 2 in de K ennemerdumen .

Tudoma tadorna1

Anser faba/is brachyrhynchus

H ierva n slechts weinig waarnemingen;

O pmerking:
O ns gebied kent geen winterverblijfplaatsen voor ganzen, zoals in
Friesland en elders in het land.
Waamemingen op of aa n het water komen alleen voor bij (st renge )
vorst.

Sp aarzame broedvogel in Kennemerduinen en in duin ten zuiden
van Ijmuiden (circa 10 paren in 1951, cf Ardea 40-142) .
In rece nte jaren in voorjaar in Voge lmee r Kennemerduinen 8-9
paren aanwezig, hetgeen dus wel de max imale sterkte op dit ogen
blik zal zijn.
In 1959 werden 2 broedparen geconsta teerd in het infiltra tiegebied
der AWd uinen onder Zandvoort ; in 1960 en 1961 aldaar 7 en 6
paren.
In duingebied ten zuid en van Bloemenda alse Zeeweg de laatste jaren
eveneens 2~3 broedparen.
Voo r recent overzicht zie Limosa 33-159 e.v.
Broedvogels komen in Vogel rneer K ennernerduinen in tweede helf t
van Iebr.; een aa nt al is daarna gerege ld waar te nemen tot in juli ;
soms enkele dagen met pu lli; oude vogels en jongen verdwijnen in
de loop van jul i ; enkele augu stuswaarnemingen van ui tsluit end jonge
ex. In juli en aug. enige malen trek gezien over zee, richting nnc ,
vermoedelijk ruitrek.
In de winter al leen met vors t; dan herhaaldelijk enkele ex. in kana
len der AWduinen en, soms, Vogelmeer Kennemerduinen.
Ook ,,rush" trek over zee : zo circa 50 ex. op 24 jan . 1942 rich ting
:z:z:w.
Late doortrekkers waren 2 ex. op de M ooie Nel op 29 mrt 1941.

60. Grau we ga.ns Anser anser

Doortrekker, waarvan weinig gezien wordt.
Uit de laatste 20 jaren alleen :
eind sep t. 1958 17 ex. richting zzw AWd uinen ;

9 dec. 1959 275 ex. id . zw over H aarlem en 70 ex. over zee bij Zandvoort ;
18 jan. 1941 24 ex. ric hting zw over H aarlem (vors t, Ar dea 31·11 6 ) ;

4 febr. 19401 ex. rich ting z Zandvoort (vorst, ibidem 30· 329) j

27 febr. 19562 ex. H aarlem, Leidsevaart (vors t);
15 mrt . 1942 flink e trek richting n no ove r zee Zandv oort .

Laat zijn 26 apr. 1942: 6 ex. in n richting over AWduine n (Ard ea
32-231 ) en 28 mei 1962 13 ex. rich ting n alsvoren.

61. Kolgan s A nser albifrons

63. Rietgans Anser fabalis
Beide soorten worden min of meer regelmatig wa argenomen.

58. Berg.

M ergus albel/us

Afergus seTTatoT

M ergus merganser

Somateria mollissima

Nonnetje

Wintergast en talrijkste zaagbek; voorkome n ook het minst aan vorst
gebonden , hoewel dan natuurlijk het tal rijkst. Lat e doortrekk ers
waren ca. 60 ex. op 22 mrt 42 bij Spaarndam en I ex. op 21 mrt 1956
Vogelmeer Kennernerduinen ( Meded. VWC?H I ) .
Wordt op zee weinig gezien, hoewel er bij vors t wel trek over zee

is.
O p 26 mei en 16 juni 1961 werd een ~ waargenomen in Kennemer-

dui nen .

wintergast en doortrekker, praktisch alleen tijdens en na ~orst en

dan soms talrijk.
Meestal op zoet water (kanalen A\Vduin~n, Noordz~ekanaal,
Spaarndam e.o. }. Geweldi ge " coldrush" op 24 jan. 1942 : crrca 1000
ex. in 1Y2uu r over zee richt ing zaw ; volgende dag veel minder trek ,

slechts een 100 tal in ru im een uur.
Soms ook grote troepen op zoet water ;
25 febr 1940 circa 500 ex. bij Bu iten h uizen en

2 mrt.' 1940 circa 150 ex. w.o . 120 adulte è è bij Spa amd amJ ( Ard ea 30.243 ) .

Vroeg is 19 sept. 1957 : een,? Sluiseiland (Vogeljaar 5-89 ).

Laat is 5 mei 1937: een,? Noordzeekanaal (Ardea 27-107) .

57.

56. Middelste zaagbek

55. Grote zaagbek

53. Eidereend

3i 35



Overtrekkende troepen ganzen \vordcn veel ve rmel d, maar groten-

deels zonder opgav e va n de soort. ..
De aantallen zijn dus we l groter dan uit soortopgave n blijkt.

S S
Anser hyp erboreu s

neeuwgan
Eèn, oude, waarneming van 8 ex. te Lisse op 14 febr. 1895 [T ijdschr.

Ned. D ierk. Ver. 1898-7) .

bewickii

waarne-

Cygnus

(recente)

{Meded. VWG H 112) .

Aquila chrysaêtos

Bute o lag opus

aantal; laatste Jaren beslist zeldzamer dan

37

Ruig pootbuizerd

Wintergast in wisselend

Eveneens vrij zeldame gast; alleen de volgende
mingen:
17 okt. 1952 I ex. AWdu inen ;
11 nov. 1961 1 ex. inf iltratiegebied idem ;
23 dec. 1962 13 ex. AWd uinen (Limosa 37-28 );
13 jan. 1963 I ex. AWdui nen ;
31 jan. 1954 1 ex. idem (Wiek en Sneb 2-13 ) ;
febr. 1964 1 ju v. ex. infilt ratiegeb ied idem ;
26 febr. 1956 5 ex. Noordzee kanaal Velsen (Wiek en Sneb 4-36 ) ;
16mrt 1962 31 ex. Kennemerduinen (Limosa 37-28 );
20 mrt. 1962 7 ex. Mooie Ne l (ibidem) ;
22 mrt 1960 50·60 ex. rich ting no over Haarlem;
25 mrt 1944 1 ex. geïnundeerde polders bij Haarlem;
25 mrt-a apr. 1956 I ex. Vogelmeer Kenn em erduinen

Steenarend

Zeer zeldzaam; slechts twee waarnemingen :
13 sept. 1958 1 ex. richting zo, AWduinen bij Vogelenzang IVogeljaar 6-76 ) j

3 1 okt. 1934 1 ex. strand ten n van Zandvoort (Org. C~V 7-189 ) .

Bastaardarend Aquila cltmga

Op 5 nov. 1928 werd een aangeschote n d' gevonden bij Noordwij
kerhout (Org. CNV 2-175) .
Sedert 24 okt . 1964 verbleef een ex. in de AWdu inen, vermoedelijk
tot eind dec . 1964.

71. Kleir. .; zwaan

75.

74.

76. Schreeuwarend Aquila pomarina

Twee gevallen: I '? op 2 juli 1890 Velsen en I idem 30 mrt
1899 in duinen onder Zandvoort gevangen (Ned. Vogels U -440) .

78. Buizerd Buteo but eo

Algemene doortrekker en wintergast, hoewel aantallen vrij sterk
schommelen.
Komt al vanaf eind aug . en is vaak nog in mei aanwezig ; zo 23 mei
1942 en 25 mei 1941 nog een ex. in de AWduinen.
In 1935 was in de AWduinen nog een ex . aanwezig tot in juli ;
volgens ontvangen mededelingen kort voor 14 juli 1935 afgeschote n.
In 1963 waren in juli nog twee ex. aanwezig in duinen onder Over
veen.
In vroege herfst van 1958 sterke doortrek : enkele troepen (o.a. van
75-80 ex., in totaal ca. 300 ex. ) richting zo bij Noordwijk aan Zee
op 1 sept . (Vogeljaar 6-74 ) .
Was volgens de literatuur omstreeks 1870 nog broedvogel in duinen
achter Vogelenzang.

Bu teo huteo uulpi nus

Op 21 nov. 1855 werd ,? gevangen te Bloemendaal (Ned. Vogels
lI-451) .

80.

1 ex . Bloemen-

Branta bernicla

Cygnus cygnus

kleiner in aantal

richt ing zw over de AWduinen op

Wilde Zwaan
Evenals vorige soort alleen tijdens strenge vorst;

dan knobbelzwaan.
Wimel 1939 / 40 max. 17 ex. op 11 febr. 1940 op de filters AWduinen; laatste
ex. waargenomen op 31 mrt 1940. Wd .
Winter 1941 / 42 vanaf 31 jan. to t 10 mrt 1942 max. 4 ex. kanalen A urnen.
Winter 1946 /47 max. 5 ex. ( febr..mrt 1947) k.analen AWdul."k,n. Wd '
Winter 1953 / 54 op 11 en 25 febr. 1954 2 JUV. ex. Oranje om A urnen
(Wiek en Sneb 2~ 13 ). cl .
Winter 1955/566 ex. op 15 febr. 1956 kanalen enz. AW urnen .
w inter 1962/63 en .
Winter 1963 / 64 10 tot 20 ex. in AWdumen.

Canadese gan s

Eèn waarneming van 5-6 ex. in
25 jan . 1958 (Vogeljaar 6-38).

B d
Brant<1 leucopsis

ran gans
Vrij zeldzaam, alleen in dec. jan. en Iebr., met als uitzondering :
3 dode ex. te Zandvoort op 25 mrt 1940 (Ardea 30-240 ) . . . .
Doortrek meest over zee, en bij vorst, bijv. op 1 febr. 1940 In richting

z bij Noord wijk (De Lev. Nat. 44-382 ). .. '
Een enkele maal aan zoet wate r: 18 Jan. 1941 : 3 ex . bIJ Oranjekom
AWduinen ; 27 dec. 1946 3 ex. zijkanaal B Spaarndam. ,

Branta camadensis

Knobbelzwaan Cygnus OIOT

Alleen tijdens sterke vorst. Zo in 1940 vanaf 10 Iebr., aangroeiend
tot 43 ex . aan de filters der Awduinen aan de Leidsevaart; bleven

daar tot 21 apr. 1940.
Winter 1940 / 4 1 en 1941/42 slechts enkele ex.
Winter 1955 /56 : in febr. 1956 doortrek gazicn ; 26 febr. 1956 7 ex. Noordzee-
kanaal Velsen (Wiek en Sneb 4-36 ). . . . ..
In 1958 /59 vanaf half apr. een 2, van half Juni hierbij een è . later vertrok-
ken, in infiltratiegebied der AWduinen.

Rotgans
Alleen tijdens of na vorst; zeldzame verschijning.
Enige waarneming, niet tijdens VOTst : 12 okt. 1941:
daalse stra nd (Ardea 31- 117).

Bran ta bernica la hro ta
Op 17 febr. 1909 een,? ex. Noord\~ij k aan Zee (De Ned. Vogels
lIpag. 569 ), en in febr. 1963 dood ex. In Awduinen. '

69.

70.

67.

66.

65.

64.
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Voor ons gebied zeldzaam; de volgende waarnemingen zijn ons be
kend:

Vóór 1942 zeldzame broedvogel in het westen, in Bloemendaal en
Vogelenzang. in slechts één of enkele paren en lan g niet elk jaar.
Keerpunt was 1942; sede rt da t jaar vrijwel elk jaar 3-5 paren broe
dend in o.a, AWduinen, Naaldenvel d, Duinlust, Kennemerduinen,
Beeckensteyn en San tpoor t.
Normale doortrekker in okt . en nov. (soms al eind aug.) . Als win-

•tergast weinig talrijk.
Enkele maart-aprilwaarnemingen zijn wel voorjaarstrekkers.
Op 23 dec. 1939 7 ex. in z richting over Elswoud: "koudetrek".

Accipiter genti/is

De laa tste jaren misschien broedend in de AWduinen: adult ex. in
ju ni aldaar, jong ex. 13 aug. 1961 (infiltratiegebied) .
Verder alleen in klein aantal waargenomen in trektijd, meestal van
aug. t /m okt. : slechts enkele voorjaarswaarnemingen tot in mei.

Circus cyaneus

Pernis apioorus

H aliaeëtus albicilla

Circus aeruginosus

24 mei __ A ex. AW du inen ;
27 me i 1886 à Santpoor t (Ned. Vogels a.v .} :
j uni-j uli 1939 ex. AWduinen (Ardea 29-215 ) .

Volgens Avifauna Neerlandica 1908 10 1870 broedgeval in Velsen.
Slech ts enkele waarnemingen:

3 mei 1942 1 ex. Aerdenhout ;
half juni 1931 1 ex. idem (Ardea 2 1-52 ) ;

1 aug. 1939 1 ex. in w richting bij Voeelenzana ( ibidem 29-215);
29 sep t. 1955 I ex. Kennemerduinen (Wiek en Sneb 3-44) .

In 1963 vrij sterke voor jaarstrek: toen enige malen gezien van eind
mei tot begi n juni.

K omt sporadisch voor, meestal van okt. tot febr .
Recente waarnemingen zijn:

14 okt. 1959 ex. aan kust bi j Bloemendaal (Vogcljaar 8-16);
18 okt. 1959 j uv, ex. AWduincn (ibidem 7-239 ) ;
1 nov. 1958 juv. ex. rich ting zzw over zee bi j Bloemend aal ;

dec . 1949 ex. duinen bij Vogelenzang (Limosa 22-386);
21 dec. 194 0 ex. AWduinen ;
21 dec. 194 1 juv. ex. bij Zandvoor t (Ardea 31-122 ) ;
11 jan . 1954 ex. door trekkend Kennemerduinen (Wiek en Sneb 2-13);
2e helft febr. 1942 1 ex. AWduinen (Ardea 32-235 ) ;
Vreemd is juli 1864 : ad ul t <.2 bij H aarlem (Ned . Vogels II-482 ) .

85. Zeearend

86. Wespendief

87. Bruine 'kiekendief

88. Blauwe kiekendief

M ilvus miltrus

A ccipit er nuus

voorheen .
Waargenomen van eind sept. tot begin mei. Zo:

24 sept. 1924 een ex. te Vogelenzang (Ardea 15.-S3 ) en
10 mei 1936 een ex. Haasveld AWduinen.
In sommige wint ers talrijker, bijv. 1931{32 en 194 1{42.

Zeer vroeg is 2 sept. 1962 : 1 ex. bij Zandvoort.

Zeer weinig waargenomen; als recente gegevens alleen:
1 febr. 1942 2 AWduinen (Ardea 32-234 ) ;
4 apr. 1942 ex. onde r Vogelenzang (ibidem );
8 jun i 1938 ex. onder idem ;

25 okt. 1947 <5 bij Noord wijkerhout .

A ccipiter gentilis biueoides

Op 5 dec. 1857 werd jong ,? gevangen te Overveen .

81. Sperwer

82. Havik

.83. Rode wouw

Spaarzame doortrekker en wintergast; waargenomen van 2e helft
okt. tot in mei, meestal in vrouwelijk kleed.

89. Steppenkiekendief Circus macrouTus

Op 23 apr. 1866 werd,? gevangen te Noordwijk (Snouckaert -65 ) .
•

4 aug. 1957 ex. Vogelenzang- IVogeljaar 5-74 );
29 aug. 1954 ex. Bloemendaal (L lmosa 30-97) ;

8 sept. 1940 ex. in rich ting z bij Zand voort (Ardea 30·244 ) ;
24 sept . en l o kt; 1950 op beide data 1 ex. Bloemendaal (L imosa 30.97) ;
30 okt . 1918 ex. Noordwijk (Ardea 8~8 1 ) ;

3 mrt 1946 ex. Aerdenhout (ibidem 35-232 ) ;
19apr.1 9I7 adult à AWduinen (De Lev . Nat . 24-63 );
19 apr. 1919 ex. Velsen (Ardea 14-75 ) ;
half mei 1936 ex. Bloemendaal (Org. CNV 9-87) ;
ju ni 1877 <.2 met broedvlek geschoten Noordwijkerhout (Ned. Vogels 11-477) . 90. Grauwe kiekendief Circus pygargus

Zeer zeldzaam; alleen enkele voorjaars - en zomerwaarnemingen.
19 apr. 1963 ex. AWduinen ;
21 apr. 1874 ç bij Voge lenzang (Ned. Vogels II-479 ) ;

9 mei 1959 ex. Kennemerduinen (Vogeljaar 7-174 ) ;
15 mei 1947 ex. idem (Ardea 38-80) ;

84.

38

Zwarte wouw M iluus mig rans Verscheen omstreeks 1929 als broedvogel in duin tussen Noordwij
kerhout en Vogelenzang.
I n 1937 broedden zeker 4 paren in dit gebied, in 1951 nog 3 paren.
Daarna veel minder gegevens ; laatste jaren geen meldingen meer van
broedgevallen tot in 1960 weer een paartje tot bro eden kwam.
Berichten over broeden in andere duinterreinen slechts vaag. Zo in

39



Was algemene broedvogel in du in en aan de binnenduin rand ; ook in
de stad. Aan tallen broedvogels in het duin kunnen echter zeer sterk
wisselen. Neemt in aantal sterk af ; zo bijv. in de AWduinen in 1960
ca. 30 par en en in 1964 slechts nog I paartje.

1945 vennoedelijk broedgeval bij IJmuiden en hoogstwaarschijnlijk

ten w van Overveen (Ardca 34-345 ).
Tuss en Ijmuiden en Zeeweg Bloemendaal zeker geen broedvogels

meer.
Slechts weinig trekwaarnemingen, vul. nog in het najaar.

98. Torenvalk Falco tinnunculus

Perdix perdix

en vermoedelijk

Coturnix coturnix

Patrijs

Standvogel en welmg ta lrijke broedvoge l In du in
ook nog wel in poldergebied.

99. K orhoen L yrurus tetrix

Volgens Ned. Vogels III-1022 sinds 1932 hier en daar broedend tus
sen Vogelenzang en Call antsoog,
Echter tussen Vogelenzang en Ijmuiden zeker al tientallen jar en
niet meer.
Recente waarnemingen zijn alleen :

1 mei 1938 1 ex. bij De Zilk tHave rschmid r] en
voorjaa r 194 1 en ige mal en waargenomen in d uinen bij Za nd voort (Ardea
3 1-96 ).

In mei 1916 nest met 4 eieren bij No ordwijk en op verscheiden e
plaatsen daar gehoord (D e Lev. Nat. 21-414 ) .
In latere jaren zeker geen broedvogel meer.
Ook als doortrekker vrijwel onbekend ; alleen 1 ex. in tuin bij Noo rd 
wijk aan Zee op 5 dec. 1959 (Vogeljaar 8-16) en 31 mei 1964 en
13 juni 1964 een ex. in de AWduinen .

103. Kwartel

102.
Fal co peregrinu s

Folco columbarius

Pandion haliaetus

T wee oude gevallen:
16 okt. 1849 ju v. 0 geschoten bij Noordwijk en
3 dcc . 1864 idem bi j Zand voort (Snouckaert).

Schaarse doort rekker in sept. en okt.; enkele wintenvaarnem ingen .

Late data zijn : 17 mei 1936 1 ex. AWdu inen en
26 mei 1934 I ex . ide m .

Vroeg is: 30 j uli 1963: 1 ex. AW du inen (Vogeljaar 11- 156 ) .

Falco rust icalus

Doort rekker van eind apr. tot in mei en van begin sep t. to t in okt.
Vrij zeldzaam, maar vooral op de herfsttrek vrij regelmatig ieder

jaar enkele ex .
Vroe....e data zij n: 9 apr. 1964 1 ex. Awduinen ;

e 27 juni 1939 1 ex. idem (Ardea 29-215) en
6 aug. 1957 1 ex. Vogelenzan g (Vogeljaar 5-74 ).

Laa t is: 19 dec. I ex. AWdui nen.

95. Smelleken

94. Giervalk

93. Slechtvalk

92. Visarend

I n klein aantal doortr ekkend van eind sept. tot in okt. ; weinig win

ten ·.raarnemingen.
Op voorjaarstrek minder dan in najaar.
Lat e data zijn 17 mei 1936 en 22 mei 1937 ; beide malen een ex .in

de AWduinen.

Eerste broedgeval voo r ons gebied in 1937 in de AWduinen ; wordt

als broedvogel talrijker. .
Broed t sede rt 1950 in de H aarlemmerhout, meestal In de herte n
kamp. And ere, ten dele nog bezette broedplaa tsen zijn of waren :
K eukenhof Zwarteveld onder Overveen, M anpad, Brouwerskolk,
Kennemerduinen en begraafplaats Kleverlaan H aarlem.
Slechts weinig trekwaarnemingen en wel hoofdzakel ijk van de na
jaarstrek ; dan in klein aantal waargenomen vanaf 2e decade sept.

tot eind sept.
Voorjaarsgegeven schaars, slechts een enkele waarneming in begin
mei.

Broedvogel door gehele duingebied en la ngs binnenduinra nd.

105. Kraanvogel Grus gros

Wordt maar zelden op trek gezien.

18 meÎ 1936 1 ex. richting n bij Santpoort (De Lev . Nat. +1-93 ) ;
19 okt. 1961 15 ex. richting zover Kennemerd uinen bij de kust.

Phasianus coiohicus

106. Wat erral Rallus aquaneus

Volgens Traanberg (De Lev. Nat. 12-158 ) zeldzame broedvogel in
ons gebied. Ui t late re jaren geen gegeve ns en sedert lange tijd al
geen broedvogel meer.
Spaarzame doort rekker en wintergast; als recente gegevens noemen
wij:

half nov. 1959-e ind jan. 1960 een ex. Renbaa nkom AW duinen ;
4 dec . 1938 1 ex. zijkanaal B ;
2 jan. 1938 1 ex. Noo rdz eekanaa.l;

2 1 febr. 19+0 1 ex. dood tussen Zan dvoort en Ijmuiden ;
12-22 apr. 1956 een ex. aan VogeJm eer Kennemerduinen (Mc ded. VWGH 2) ;
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104. Fazant

Falco subbuteo
96. Boomvalk



Gallinula ehlorapus

Aw
Otis torda

Vanellus uanellus

Hoem atopus ostralegus

Talrijke broedvogel op weiland, bou wland, bollenland en in duin.
Ook aan Vogelmeer Kennemerduinen (ca. 5 broedparen ) en in in
filtratiegebied AWdu inen (circa 40 broedparen).
Echte her fsttrek sep t.cokt., maar veelal ook pas hij vorstinval ; dan
vaak een massale doortrek.
Met strenge vorst to taal verdwenen.
Aankomst in de duinstreek eind febr., begin mrt, wegtrek van de
broedplaa tsen in de loop van aug,

T wee waarnemingen :

jan. en begi n febr . 1924 ex. bij Noo rdw ij kerho ut, Bloemenda al en Santpoort
(Ardea 15-54 ) ;
20 a pr. 194 7 ex. bij de Zilk (Arden 38-8 1) , eveneens zich verp laatsend in n
rich ting.

Algemen e broedvoge l door gehele duingehied ; voorts op kaalslagen.
aa rdappelveldj es. bollenland enz. en op weilan den langs de binne n

.d uinrand.
Broedt ook aan Vogelmeer Kennemerduinen en in infiltratiegehied
AWduinen.
Op trek en '5 zomers talrijk aan zee; 's winters zeldzaam (meestal
enkele ex. bij Ijmuiden ) .
Bij vorst vaak "rushes" , zoals bijv. 24-25 jan. 1942; op de laatste
datum 1.000 ex. richting zzw over zee in ruim 1 uur.
Aankomst op de "soos" (f ilters AW Leidsevaar t , Oranjekom AW
duinen , Vogelrneer Kennemerduinen ) meestal ha lf-eind febr .
Na vorst vaak later (1942 : 15 mrt ) .
Wegtrek uit het broedgebied in loop van au g.

113. Grote tr -

11 8. K ievit

116. Scholekster

Crex crex

Waterhoen
T alriike broedvogel , het gehele jaar deor aan;....ezig. .
BehJve broedend op allerlei plaatsen aan bmnenw~ter e~ z~:fs 1~ de
stad. ook in het duingebied kanalen enz. AWduinen,... mfl1~rat1~g~ ~
bied idem seder t 1958, 7.15 broedpar en, Vogelmeer Kennemer u
nen 4.6 broedparen , du inmeer onde r Ove rveen 10· 12 broedpakrenl·

d 1 it h t Vo gelmeer · en e e
Verdwijnt mee sta l in sept. groten ee 5 U1 e . ' rt
paren in okt. en begin nov. ; komen eind febr> begm maart m

weer terug op de broedplaats . . .. d vorst ( 1941{-
Verdwijnt soms uit de omgeving bIJ lang aanhou den e

42 ) of sterft dan in groot aantal. . t
T rekt bij vorst, voor een gedeelte althans, over zee, getUlge het gro e

aan tal aangespoelde slachtoffers.

Kwar telkoning
N 12 60) Traanberg (ibidem

Vroeger volgens T hijsse (Lev. I at. - ~n
~ b· d N winter 1916/17 volgens

12-158 ) broedvogel voor ons ge Ie. a
Thijsse verdwenen. .
U it latere jaren alleen één trekwaa rnemmg:

8 aug. 1936 1 ex. b ij R uigenhoek-

Porseleinhoen

Slechts sporadisch:
15 apr. 1942 1 dood ex. bij Vo!?e1enzan lt ~Ard.e a 32·23 6 ) ;
18 apr . 1964 1 ex. inCiltra~legebled AWdumen .
8 aug. 1964 1 ex. A\~dun~en ; . ' .

10 aug. 1963 1 ex inh lt raucgeblcd Awdui nen : )
. . . IJ ·d (diverse waarnemers .25 dec . 1939 1 ex. binnen pieren mUI en

. . bi d cl inen ; in la tere
b

. k . d d c 1961 rnax 6 ex. in infllt ratlegc IC u ,
eg m 0 t,-cm . ec . . '. '-

jaren rege~~atl gc wintergast alldaa~~anwezi !t in Ca prcra . Bloemendaal.
vennoeclellJk meeste Jaren we ex. • .

Porzana porzan a

111.

110.

107.
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Regelmatige doortrekker la ngs strand en in kuststrook .
Eerste herfstdatum 15 au g. 1936 Zandvoort. laatste datum 22 okt.
1949.
Voorjaarstrek meestal mrt-mei; zo 16 mrt 1961 2 ex. in richting n
over zee.
Diverse apr .-mei waarnemingen van Vogelmeer Kennemerduinen,
waar deze soort ook in aug . tIro okt: word t aangetroffen en waar
zelfs een waarneming werd gedaan op 8 dec. 1957 (M eded. VWGH ·
7) . Uit infiltratiegehied AWduinen ook waa rnemingen van mei
begin juli. Soms me t vorst weer trek : 23 febr. 1954 circa 100 ex.
in richting over Kennemerduinen ( Wiek en Sneb 2-13).
Overwi ntert soms in klein aantal bij Ijmuiden.

112.

4 2

Fulica atra
M eerkoet
Broedvogel aan M ooie Nel, zijkanalen Spaarndam, Liede, Sp~rne ,

V I ;:) K ennemerd uinen duinmeer onder Overve en, Infiltra -
oge meer, ' . ' ke1e plaat-

tiegebied AWduinen en Leid sevaart , en misschien nog en

;:n·Vogelmeer Kennemerduinen laatste .iaren ( sed~rt 1958) br~;~~
vogel, ca . 10 broedparen, infiltratiegebIed AWdumen sedert

(3 paar), late r 30-35 broedparen. . Nel e.o.. Noordzee-
1\.ls winte rvogel in grote troepen op d e MOOIe

kanaal e.o., vooral bij vorst. II
. kt t soms gro te aanta en,I n Vogelmeer K enneroerdumen van 0 .cmr

tot 300 ex. toe. ·d · ·n janu ari
I n winter ook veel op zee, vooral tussen Ijmui erpleren ; zo 1

19402.000-2.500 ex. aldaar (Ardea 30-243) ,

119. Zilverplevier Pluvialis squatarola



Vrij weinig op doortrek gezien . Ov erwinter t niet in ons gebied) hoe
wel laat : 17 dec. 1939, troepje aa n zijkan aal C .
w ord t nog het meest gezien na vorst:
12 febr. 1945. 7 ex, richting zw H aarlemmerl ied e ;
15 mr t 1942 6 ex, id . z AWd uinen ;
Eénmaal op he t st rand: 1 ex. 28 aug. 1934 bij Za ndvoor t.
O p voer- en najaarstrek soms ook aan Vogelmeer K ennemerd uinen en in
infiltra tiegebied der AWd uinen :
10 en 13 mei 1956 1 en 3 ex. Vogelmeer (M eded . V W G H 5 ) ;
20 jun i 1960 1-3 ex. infiltra tiegebied ;
16 juli 1961 1 ex. ibidem;
2 en 5 sep t. 1959 1 ex. idem ;
2 sept. 196 1 een tro ep je onder Schalkwijk ;

25 sept. 1956 3 ex. Vogelmeer (M cded . a.v . 5 ) .
Zeer vroeg is 4 aug. 1960 : I ex. in zomerk leed b ij Schalkwijk .

120. Goud plevier Pluvialis aprisoria
-<."-

Seder t !1 aa nta l jaren broedvogel in enkele par en in Kennemer
d~inen. -thans in het bijzonde r aan het Vogelmeer en een der speel
VIJvers aldaar, hoewel ook eerstgenoemd terrein door toenemende
vegeta tie zijn geschiktheid verliest, met als gevolg daling van
het aantal broedparen. Zo in 1957 6-8 pa ren, 1958 5, 1959 3 en
19602 paar (M eded. VWGH ).
In de laatste jaren ook geregeld broedvogel in 3-6 paren aan een
duin meertje onder O verv een .

Sedert 1958 ook broedvogel in het infiltra tiegebied der AWduin en ;
toen 5, daarna meestal 6-7 paren.
Doortrek van eind mrt tot in apr. ; twee cox. op 1 aug. 1943 bij
Spaarndam zullen wel al trekkers geweest zijn ; van de najaarstrek
word t weinig gezien; geen waarnemingen ui t de broedgebieden na
eind a ug.-begin sept.

122. Morinelplevier Charadrius morinellus

Slech ts één waa rne mi ng van 1-10 ju ni 1926 : cf in duinen bij O ver
veen (Ardea 15-159) .

123. Bon tbekplevier Cliaradrius hiat icula

Vroeger broedvogel in het duin ; voor ts aan het strand en op andere
geschikte terr ein tjes als opspuitingen en afgravingen. Aa nta l is sterk
achteruitgegaan en is zeker niet groot m eer. J

Vermoedelijk niet meer in Aw duinen : laatste beric ht en datere n van
1942 en 1943 (Lev. Nat. 49-34 ) ; ook, sede rt 1958, niet meer in
Kennemerduinen (Meded, VWGH 8) .
Aan het strand tot voor kort alleen nog bij de radiopalen bij de
Zilk, maar ook daar verm oedelijk sedert 1960 niet meer.
In 1945 ook broedparen tussen Za ndvoort en Bloemendaal, nadat
het strand 2 jaren afgesloten was geweest.
I n 1949 en 1950 broedvogel in een zandafgraving bij Ruigenhoek
terrein late r bollenland en dus ongeschik t.
Voorjaarstrek van af eind febr . (zo 26 febr. 1952 2 ex. op het strand)
tot begin mei. .
De gehele zomer wel aanwezig; najaarstrek midde n au g. tot in okt. ;
laatste datum 4 nov. 1932 : 1 ex. op het strand.

124. Kleine plevier Charadrius dubius

Broedvogel, al naar gelang er geschi kte terreinen zijn ; tegenwoord ig
zeker algemener dan hiaticula.
Broed ter reinen als zanda fgravi ngen en opgespoten terreinen verlie
zen meestal hun geschiktheid voor deze soort.
Broedde in recente ja ren o,a. aan de Vogelenzangscheweg ( 1940
42), filters AWduin en Leidsevaar t ( 1945/46) , bij Ruigenhoek
(1950) en Tweede Doodweg Vogelenzang ( 1954).
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125. Strandplevier Charadrius alexa ndrinus

Volgens Traanbe rg (Lev. Nat. 12-158 ) vroeg er gewone broedvogel.
Volgens Strijbos (ibidem 19-359) mind er talrijk da n de bontbek,
tussen Zandvoort en \Vijk aan Zee,

Eveneens volgens Strijbos (ibidem 27-358 ) broedvogel in zeereep
der AWduin en .

T egen woord ig geen broed vogels meer; de soort word t zelfs zeer
weinig gezien, hetgeen moge blijken uit de geringe intens iteit van
de waarnemi ngen ui t de laa tste jaren :

enige aprilwaarnemingen van 2 ex. in 1956 Vogelmeer Kenn emerdu inen
(Meded . VWGH 2 ) '
ju n} 1~60 enige ex. i~filtratiegebied AW d uinen ;
16 ~ U~I 1959 en 8 a ug. 1959 1 resp. enige ex. idem ;
2~ J uh 195 8 1. ex. Yoge lm:er Kennemerdu inen (Mede d. a.v. 8 ) ;
Een waar nemmg UIt het bmnenland :

I juli 1939 2 ex. bij Buitenhuizen (Ard ea 29-216 ).

126. Steenloper Arenaria interpres

Doortrekker en win tergast op het stran d, voora l bij en op IJmuider
pieren ; echte r wein ig tal rijk.

In de herfst van half juli tot in okt., in het voorjaar vanaf begin
mei tot half juni.

In de wintermaanden geregeld op de IJmuiderpieren.

127. Wa ter snip Gallinago gallinago

Voor zover bekend geen broedvogel.
Doortrekker, ook wintergast , vooral na vorst.
DOortrek vanaf eind juli tot eind sept., soms later : 27 okt. 1957 45
ex. Vogelrneer Kenn emerduinen (M eded. VWGH 7). Op voorjaars
trek minder , van eind mrt tot begin mei, in klein aantal aan Vogel
meer, inf iItr ati egebied AWduinen, Spaarndam en Vogelenzang.
In infiItratiegebied AWduinen thans vrijwel gehele jaar aanwezig,
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Zeer weinig waarnemingen; komt misschien wel vaker voor, maar
wordt niet als zodanig herkend.
11 juli 1939 2 ex. Spaarnda m (Ardea 29-220 );
7 sept. 194 1 1 ex. Mooie Ne l ;

24 okt. 1917 3 ex. geschoten Spaarndammerpolder (Org. CNV 8-22 ) ;
14 nov. 1891 1 ex. in duin bii Haarlem (ibidem 5- 118).

het minst in mei en juni; maxima in aug. en Jt.; dan daar tot 90
ex. aanwezig. '-
Op ovenvinter en wijzen waarnemingen in klein aantal van Vogel
meer en infiltratiegebied a.v. en van de Liede bij Spaarndam,
van begin nov. tot begin mrt.

129 B k· L ym nocrypres mmlmus. 0 Je

Wordt niet veel waargenomen ; is echter vrijwel het gehelè winter
halfjaar aanwezig in infiltratiegebied Aw duinen, het meest in be
gin okt. en begin mrt, het minst in dec. en jan.
Ook verspreide waarnemingen van begin sept. tot in begin apr.,
maar altijd in kleine aantallen .

132. Wulp Nu menius arquata

Algemene broedvogel in gehele dui ngebied ; aantal broedparen werd
voor AWduinen in 1942 geschat op 60 (De Lev. Nat . 47-187, Ardea
32-208).
Volgens recente publicaties thans tussen Velsen en Noordwijk in
totaal circa 160 broedparen (waarvan ca 50 in AWduinen) (Ardea

Broedvogel 1U klein aantal paren 1U Kenn emerduinen (1952 14
paren ).
Andere recente broedgevallen zijn:
1943 2 nesten op Koningshof (Limosa 16-16 1) en 1 broedgeval Leyduin ;
1944 vermoedelijk enkele broedgevallen tu ssen Haarlem en Bentveld (Ardea
31-358) ;
1956 broedgeva l Duin en Kruidberg (Wiek en Sneb 4-76 ).
Op broeden kan ook wijzen:
19+81 ex . op 30 mei in Koekoeksduin ;
1958 I ex. zomer Huis met de Beelden Haarl emmerh out.
In 1960 en 1961 20 baltsende ex. op diverse plaatsen in AWduinen,
Kennemerduinen, duinen ten z van de Zeeweg. Elswoud en Huis
te Vogelenzang.
Thans vermoedelijk wel broedend in gehele duingebied en op de
meeste plaatsen aan de binnenduinra nd.
Als doortrekker en wintergast vrij weinig; overwinteren o.a. gecon
stateerd in de K ennemerduinen, AWduinen, Huis te Vogelenzang
en Koningshof.

128. Poelsnip

130. Houtsnip

Gallinago media

Scolopax rusticola

, i
48-75 n de Kennemerduinen in 1952 73 territoria, thans wat
minder: misschien 60.
Aankomst in het duin eind (soms half ) febr ., begin mrt.
Broedvogels verdwijnen vandaar, zodra jongen vliegvlug zijn. Even
als bij kievit uitgesproken "Frühsorrunerzug) ; zo juni 1938. Herfsttrek
vooral in aug. en sept. (meest avondtrek); tijdens en na vorst rnee s
tal weer aanwezig ; trekt dan soms in "rushes". Zo bijv. 24 jan. 1942
ca. 300 ex. in richting zzw over zee in 1~ uur.
In apr. tlrn juli 's avonds vrij grote concentraties aan Vogelmeer
Kennem erduinen, soms tot 100 ex.; in aug. soms nog meer; w 10
en 21 aug. 1956 150 en 120 ex. (Meded. VWGH 4) vermoedelijk
onder invloed van de trek.
Overwinteren komt wel voor, soms bij Ijmuiden, tenvijl ook winter
waarnemingen aan Vogelmeer geen zeldzaamheid zijn.

133. Regenwulp Num enius phaeapus

Doortrekker in klein aantal van eind apr.- begin mei tot begin
juni en van eind juli- begin aug. tot in sept.
Ook diverse waarnemingen in de 2e decade van juli (Meded.
VWGH 4,7,8).

134. Dunbekwulp Numenius tenuirostris

Eén waarneming van een cf op 5 dec. 1856 te Spaarndam [Snouc
kaert-108).

135. Grutto Limosa limosa

Betrekkelijk algemene, maar nergens talrijke broedvogel, het meest
nog op weilanden aan binnenduinrand. Broedt ook in AWduinen
seder t 1959 in toenemend aantal: ca. 18 broedparen in 1962. '
Broedvogels keren terug tegen half mrt; van half mrt tot begin mei
doortrek (zo 150 ex. op 30 mrt in de weilanden bij Spaarndam).
Herfstt rek reeds in juni (bijv. 23 juni 1959 22 ex. infiltrat iegebied
AWduinen ), maar sterker inde 2e helft juli en begin aug. (zo 17
juli 1945 circa 100 ex. in weiland bij de Zilk ).
Komt van mrt-aug. ook VOOr aan Vogelmeer Kennemerduinen, hoe
wel aldaar geen broedvogel.

136. Rosse grutto Limosa lappanica

Doortrekker in klein aantal van aug. tot begin sept. op het
strand, maar ook aan Vogelrneer Kenn emerduinen.
Ook na vorst wel waargenomen ; zo 15 dec . 195 1 1 ex. strand (lichte
vorst) en 16 febr. 19368 ex. onder Ijmuiden.
Een vroege voorjaarswaarneming is 28 febr. 1955 : 2 ex. op het strand.
Eind apr.cbegin mei 1957 7-9 ex. aan Vogelmeer Kennemerduinen
(Meded. VWGH 6).
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Algemene broedvogel van de weiland en, echter niet meer in de droge
duinen : Strijbos kende de soort nog als verspreide broedvogel in he t
duin (De Lev. Natuur 27-357) .
Sedert 1958 weer broedvogel in het duin en wel in het infiltratie
gebied de r AWduinen onder Zandvoort ( 1958 : 3. 1961 8 broedpa-

Tij dens voorjaarstrek lil klein aantal (1 -10 ex. ] vanaf 3e dec ade
april.
Tijdens herfsttrek veel talrijker, tot eind aug. begin sept. ; zo 30
ex. op 28 ju ni 1960 infiltra tiegebied AWduinen.
Een late datum is 23 sept. 1960 : 1 ex. Vogelmeer Kennemerduinen
(Meded. VWGH 11) .
De meeste waarnemingen komen van genoemde terreinen; wordt
voorts ook wel aangetroffen bij Spaarndam, Buitenhuizen en kana
len der AWdui nen.

137. Witgatj e T ringa oehropus

Minder talrijk dan bosruiter. Herfsttrek reeds~an 2e decade jun i
(vroegste da tum 12 ju ni 1960) tot in nov. ( 10 nov. 1932 als laatste
da tum).
In de winter ook met vorst, waarop diverse waarnemingen in dec.
jan. en febr. wijzen.
Voorjaarstrek van begin apr. tot half mei.
Slech ts eenmaal op het stra nd gezien, op 24 jan. 1942 ( 1 ex. ) bij
Zandvoort tijdens strenge vorst.

T ringa erythrop us

:e n) . . an ke rnst in het voorjaar meestal half mrt; in 1961 echter al
m Iet, .. ( 12) aanwezig in infilt ratiegebied voornoemd .
In mrt en apr. ook trek : zo 24 mrt 1935 70-80 ex. in weilanden
bii.Spaarndam ; 15 ap r. 1959 24 ex. infiltratiegebied a.v.
BI) vorst regelmatig op strand en langs kanalen der AWduinen.
Doodge~onden ex. in w~~ter .1962 /63 hebben vaak vleugelmaten
boven 160 mm., vermoedelijk T nnga tot anus robust a.
Van deze subspecies twee vondsten gedocumenteerd:
9 febr. 19 10 Noordwij k en 26 jan. 1962 IJmuiden.
Zwarte ruiter

Trekt in klein aantal in voor- en najaar.
Voorjaarst.rek van 2e helft apr. tot eind juni; meestal waarnemingen
van en.kelIn~en, o.a, Vogelmeer Kennemerduinen, infiltratiegebied
AW enz.. U~t laatstgenoem d gebied ook zomerwaarnemingen in juli
~n. aug. Najaarstrek van 2e decade aug. tot eind sept-begin okt.
In ie ts grotere aantallen dan op voorjaarstrek.
Een vroege datum is 31 mrt 1957: 2 ex. Vogelmeer a.v. (M eded.
VWGH 6) .
Als lat e data zijn bekend:

16 okt. 1956 4 ex. Vogelmeer Kennemerduinen (Mcded a v SJ'
2 nov. 1960 1 ex. ibidem (id. 11 ) ; . '. ,

16 nov. 1941 1 ex. ~oordoos tcrkanaa l AWd uinen '
20 nov. 1943 1 ex. in richting zw Spaam dam' '
5 dec. 1939 Spaarndam (Arden 29.219) . .

Groenpootruiter T ringa nebularia
Op trek wel de meest algemene ruiter.
Voorjaarstrek van half apr. to t begin mei; blijft in kleine aantallen,
van 1-10 ex., o.a. aanwezig aan Vogelmeer Kennemerdu inen infil
tratiegebied AWduinen, tot in de 2e helft van sept., soms nog iets
lat er (zo in 1956 : 8 ex. tot midd en okt. ) .

In aa.ntal afneme~d .vanaf half jun i, maar stijging, door najaars
tre~, In loop van juli, met sterke trek tegen eind aug. (infiltratie
gebied voorn. 22 en 27 aug. 1959 27 en 14 ex.) en in de 2e en 3e
decade sept., wanneer eveneens tot 20 ex. tegelijk worden waartre-
nomen (Vogelmeer a.v.) . 0

Vroeg is4apr.1947: I ex. Velsen (Asdea 38-81).
Zeer laat 3 dec . 1945 : 2 ex. O ranjekom AWduinen (Ardea 34-388 )
en 21 dec. 1962 I dood ex. strand Noordwijk.
Slechts één waarneming op het strand van 1 ex. op 21 aug. 1948,
bij Noordwijkerhout; wel trek over zee.

Kanoetstrandloper CaIidris canutus
Wordt in ons gebied niet veel gezien.
Enkele herfstwaarnemingen van eind juli-midden sept. van het
strand, Vogelmeer Kennemerduinen en infiltratiegebied AWduine n
bij Zandvoort. M eestal slechts enkele ex.
Eén voorjaarswaarnemin g van 2 mei 1940 : I ex. Spaamdam (Ardea
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141.

1+2.

144.T ringa totanus

T ringa glareola138. Bosruiter

139. Oeverloper T ringa hypoleueos

Regelmatige doortrekker in voorjaar en herfst aan kanalen enz. AW-
duinen, Vo gelmeer Kennemerduinen, enz. .
Aankomst meestal eind apr., begin mei, hoewel ook waarnemingen
van begin apr. niet zeldzaam zijn en zelfs een waarneming van 10
mrt (1957) bekend is (5 ex. Vogelmeer K ennemerd uinen , M eded.
V WGH 6) .
Is van mei- eind sept. aldaar vrijwel constant aanwezig, in gro tere
aantallen in de 2e helft juli tot Ie helft aug. ; zo 70 ex. overvliegend
14 aug. 1959 (M eded. VWGH 10) .
Slechts eenmaal op het strand gezien, op 8 sep t. 1934 (lex. ) bij
Zandvoort.
In literatuur voor ons gebied late herfstdata .

15 okt. 1939 2 ex. Spaarndam (Ardea 29-2 18);
25 okt. 1956 1 ex. Vogelmeer Kennemerduinen {Meded. VWGH 5 ) ;
15 nov. 1941 2 ex. Spaamdam (Ardea 3 1-128) ;
26 nov. 196 1 Kennemerduinen (Limosa 36·24) ;

7 dec. 1919 1 ex. Ij muiden (Ardea 9·29).

140. Tureluur



147. T emrnincks strandloper Calidris temminckii

Voorkomen voorheen het meest bij Spaarndam en Buitenhuizen :
slikken aldaar verdwenen; veel minder dan minuta aan de duinme
ren, minder in aantal en data.
In voorjaar van 3e decade apr. to t half juni (Ar dea 29-218) . In
herfst van half jul i tot half okt. : 18 juli 1940 1 ex. en 15 okt. 1939
1 ex. Spaaradam (Ardea 30-248 en 29-2 18) op 30 juli 1961.
1 ex. in infiltratiegehied AWduinen .

149. Bonte strandloper Calidris alpina

Talrijkste strandloper na de d rie teen.
H erfsttrek van begin aug. (soms reeds juli ) (schinzii?) aan het
strand, op drassige weilanden , aan Vogelmeer Kennemerduinen
en in infil tratiegebied A\Vduinen, tot midden okt.

Cal idr is maritima

,
Ca lidrîs minuta

154. Kemphaan Philomochus pugnax

Als broedvogel alleen nog bekend van weilanden aan de Heksloot
onder Spaam dam; max. 5-6 broedparen.

Calidris alba

Doortrekker en wintergast, vrijwel uitsluit end aan zee, vaak in troe
pen van 100 ex. en meer.
Eerste herfstdatum : 5 augustus 1932 : 4 ex.
Voorjaarstrek al in febr.: 10 febr. 1951 sterk e nno gerichte trek
boven de branding.
Blijft ook bij de strengste vorst, zoals in jan. en febr. 1942. Op over
zomeren wijst 19 juni 1955: troepje bij Noordwijk aan Zee (Wiek
en Sneb 3-29) en 19 juli 1960: 2 ex. in zomerkleed strand Zandvoort.
Slech ts weinig waarnemingen buiten het strand; recent zijn :

12 jan. 1957 2 ex. Vogelmeer Kennemerduinen (Meded. VWGH 5);
12 febr. en 26 mrt 196 1 ca 10 ex. infi ltratiegebie d AWduinen (na storm) ;
25 aug. 1957 I ex. Vog elmeera.v. {Mededva.v. 7 ) '
15 aug. 1958 3 ex. infiltra tiegebied AWduinen. '

Is bijzonder schaars sinds herfst 1963.

Hoogte•. .nt van herfsttrek ligt eind aug.-hegin sept. In sommige
jaren bijzonder ta lrijk, zo in 1960 begin sept. tot 60 ex. aan Vogel 
meer Kenn emerduinen (Meded. VWGH 11) . I n dat jaar ook in
Engeland veel grotere aantallen dan nonn aai (zie bij kleine strand
loper ) .
Ook na vorst in grotere aantallen waargenomen: 17 dec. 1938 6 ex.
AWduinen; 23 december 1938 ca 20 ex. tussen IJmuider pieren en
26 dec. 1939 10 ex. ald aar ; begin febr. 1940 flinke z gerichte trek bij
Bloemendaal (Ardea 30-247).
Voorjaarstrek: waarnemingen, in klein aantal, vanaf eind febr.
(alpina?) tot begin mei; ook (zomer) waarnemingen van juni en
juli zijn niet zeldzaam; ook dan geregeld in klein aantal (max. 10
ex. ) aan Vogelrneer Kennemerduinen en infiltratiegeb ied A\Vdui
nen.

150. Krom bekstran dloper Calidris ferruginea

Wordt niet veel aan het strand gezien, slech ts een enkeling:
28 aug. 1934 en l okt. 1931.
Komt meer voor aan zoet water:

van half aug. tot half sept. 1939 tot 15 ex. bij Buitenhuizen (Arden 29-2 17) ;
van half-eind aug. 1960 enkele ex. Vogelme er Kduinen (Meded. VWG H 11) ;
26 aug. 1956 15 ex . ibidem (ibidem 4 ) ;
26 aug. 1958 1 ex. infiltra tiegebied AWduin en ;

1 sept. 1959 2 ex. aldaar;
van 1 sept-half okt. 1940 tot 10 ex. bij Spaurndam en Mooie Nel (Ardea
30-241) .

Geen waarnemingen over voorj aarstrek.

151. Dri eteenstrandloper

Kl eine strandloper
Voorjaarstrekker in apr. en mei, op geschikte terreinen, zoals Vogel
meer Kennemerduinen, in klein aantal (meestal minder dan 5 ex.
tegelijk ) . Soms nog in juni, zo 4 juni 1939 1 ex. Spaarndam (Ardea
29-2 18)' 6 juni 1960 3 ex. Vogelrneer a .v. ( M eded. VWGH 11) ;
11 ju ni ' 19411 ex. Spaa rndam (Ardea 31-2 17) en 25 ju ni 1961.

2 ex. infiltratiegebied AWduin en.
Vroeg is 19 mrt 1960: 1 ex. infiltratiegebied a.v. . .
Herfsttrek vanaf half juli to t eind sept., eveneens In klem aantal,
maar in 1960 veel meer dan normaal; toen op 2 1 en 23 sept. resp.
30 en 35 ex. aan het Vogelrn eer Kennemerd uinen ( M eded. VWG H
11) . In die per iode volgens " British Birds" vol. 53 no. 11 pp. 531

532 ook "invasie" in Engeland.
Enkele oktoberwaarnemingen: 16 okt . 1940 : 1 ex. Spaarndam (Ar
dea 30-248) en 17 okt. 1956 1 ex. Vogelrneer Kennemerduinen

(M eded. VWGH 5).

Paarse strandloper
Word t alleen , in klein aantal, gezien op de I jmuider pieren, in herfst

vana f half sept.
Bij strenge vorst vaak talrijker : 23 dec. 1950 13 ex.; 28 dec. 1938

ca 10 ex.
Laatste datum is 19 mei 1962 2 ex. (Limosa 37-35) .
Vroegste datum is 20 aug. 1961 2 ex. (ibidem 36-26 ) .

30-247) . Van 21 juni-I ju li 1939 en op 12 juh ~939 1 ex. Buiten

huizen (ibidem 29-217).
Op 12 en 13 jun i 1956 2 ex. Vogelmeer Ke nn emerd uinen (Meded.
VWGH 3). Op 25 juni 1960 2 ex. infiltrat iegebied AWduinen.
G rootste aanta l op 26 aug. 1957 : 15 ex. Vogelmeer a .v . (M eded:
a.v. i ). w ordt bij vorst noga l eens in grotere aan tallen gezIen bij

IJmuider pieren.

146.

145.
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156. Stel tkluut H imantopus himantopus

Slechts één melding van 2 ex. zomer 1963 onder Halfweg.

t
Vroeger ook broedend bij Liede en Mooie Ne laar misschien nog
tijdens de inundaties in 1944 en 19-t-5.
Misschien ook nog broedend tussen Noordwijkerhout en Voo rhout.
Van eind mrt to t mid den sept. waarneminge n van kleine aanta llen
aa n Vogelmeer Kennemerd uinen en infiltratiegebied AWduinen ;
elders (slikken onder Schalkwijk) meer, tot 50 ex.

Zeldzam e broedvogel voor ons gebied.
Op 4 juni 1945 paartj e met een jo ng aa n Slap erdi jk Spaarndam,
in resten van inundaties.
Van 1956-1965 steeds 1-3 paren op akkers in Ho utrakpolder hij
Halfweg.
In 1959 hroedpoging in infil tratiegebied AWd uinen (Vogeljaar 8
43) ; in 1961 aldaar geslaagd broedsel.
Is ook als doortrekker niet algemeen.
Aan Vogelrneer K ennemerdu inen diverse wa arnemingen van 1 ex .
tussen 2e deca'de apr-midden ju li 1956 ; 1-9 ex. van midden apr.
begin juni 1957.
Geen waarnemingen aldaar in 1958 en 1959.

In 1960 2 en 4 ex. op 14 mei en 11 juni 1960 (Mc ded . VWG I-l d iv. nos. ) ;
20 apr. 1940 I ex. Buitenhuizen (Ardca 30~247 ) ;

12 mei 195940 ex. overvl iegend infiltratiege bied AWd uinen;
aug. 1939 1 ex. Buitenhuizen (Ardca 29-21 7) ;
23 aug. 1952 2 ex. str and on der Zan dvoort.

Broe de nde griel. AWduinen 17 juni 1937 / Foto Jan P. Strijbos

R eçuruirostra auosctta155. Kluut

Was zeldzame broedvogel in duinen tu ssen Noordwijk en Velsen.
De meeste broedparen werd en aangetro ffen in de AWduinen.
In 1923 werd aantal paren tussen Noordwijk en Zandvoort geschat
op 18-20.
Van 1927 tot 1945 aldaar variërend van 6·9 nesten (zie de litera
tuur) . Daa rna dal end, 1949-1952 3-5 nesten- in 1953 3 nesten-. .. ' ,
In 1957 vermoedelijk nog 2 broedgevallen onder Noordwijkerho ut
(Limosa 31-82) . Nad ien alleen nog waarnemingen va n 1 ex. op 3
apr. 1960 en 19 mei 1962 onder Noo rdwijkerhout [Limosa 35-63
Vogeljaar 10-468 ). '
In Bloemendaalse duinen meestal 2-3 nesten , zeker tot 1934. Ook
daar sedert jaren geen nest meer gevonden.
I n voorjaar 1963 verbleef een ex. enige dagen in duinen onder Over
veen ; er zou toen nest gevonden zijn in zuiden der AWduinen.

157. Rosse franj epoot Phalaropus fulicarius

Zeldzame wintergast, alleen op zout water.

26 nov. 1904 2 à à Noordwijk (De Lev. Na t. 10-163 ) ;
10 dec. 1961 I ex. stra nd Zan dvoor t (Limosa 35-27 ) ;
eind dec. 1957-jan. 1958 1 ex. Ijmuiden ;

8 jan. 1939 I ex. Ijmu iden (Ardea 29-2 17);
9 jan. 19211 ex. Noordwij k aa n Zee (ib idem 11-146 ) ;

13 febr. 1923 1 ex. I j muiden (De Lev. Nat. 27-350 ).

Een vroege datum is 2 okt. 1963 : een ex. in zee bij Zandvoort.

158. Grauwe franjepoot Phalaropus lobat us

In tegenstelling tot [ulicarius alleen waa rgenomen op herfsttrek, niet
als wintergas t.
Recente waarnemingen zijn :

12 a ug.1 96 11 ex. infilt ra tiegebied AWdu inen ;
23 aug. 1963 1 ex. AW duinen ;
25 aug. 1959 I ex. Vogelmeer Kennemerduinen (Meded. VWG H 10) ;

1 sept. 1959 1 ex. infiltra tiegebied a.v. ;
8 sept. 1961 1 ex. speelvijver Kennemerd uinen ;

15 sept . 1957 1 ex. I jmuiden (Limosa 32 ~54 ) .

159. Griel B urhinus oedicnernus
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Het g-ehele jaar door aa nwezig op het strand , in wisselende aantal
len. Komt ook vrij veel in he t binne nland, is bijv. vaak aanwezig in
Spaarndam en ook wel in H aarlem.
T alrijk bijv. op 25 dec. 1939 : la ngs Noorder Buiten Spaarne zeker
150 ex. gezien en op 12 sep t. 1956 400 ex. Vogelmeer Kennemer

dui nen (M eded. VWGH 4) .

169. G rote burgemeester Larus hyperboreus

I s een tijdl an g m inder zeldzaam geweest dan vóór 1 940~ maar lijkt
de laatste jaren weer in aantal af te nemen.

Slech ts éénmaal dood ex., tussen Zandvoor t en Ijm'üidcn op 18 okt. 193 3
(Ardea 23-95 ) .

163. Grote jager Stercororius skua

Vrij zeldzaam, meestal maar een enkel ex., vanaf eind aug.; enkele
oktober- en novemberwaarnemingen.

Enige winterdata:
16 dec. 1956 dood ex. stra nd onder Zandvoort (Vogeljaa r 5-2Gl ;
11 febr . 1947 idem bij Ijmuiden (Ardea 38-82 ) .
Geen waarnemingen va n voorj aarstrek.

164. M idd elste jager St ercorarius pomarinus

Zeldzaam; alleen waargenomen op herfstt rek.
27 aug. , 3 en 6 sept. 196 1 div. ex. IJmuiden {Li mosa 36-27);
sept. 1950 vri j veel doorgetrok ken bij Noo rdwi jk (M oerkerk, in lit.} :
10 sep t. 1941 1 ad ex. Zan dvoort (Arden 31-296 ) ;
25 sep t. 1960 1 ex. bij Ijmuiden (Limosa 35.·63 ) ;
24 okt . 1926 1 juv. ex. bij Bloeme nd aa l (Ardea 17-42 ) ;
28 okt. 1962 1 ad. ex. I j muiden (Limosa 37·37).
Zeer vroeg is 18 j uli 1959 : 1 ad. ex. gezien bij Noo rdwijk.

165. Kleine jager Stercomrius parasit icus

Is wel de talrijkste jager aa n de kust.
Van begin aug. tot in nov . (( vroegste datum 12 aug. 1919 Noord
wijk aan Zee (Ardea 9-30) ).
Geen voorjaarswaarnemingen, wel enk ele zomerwaarnernirigen :
4 j uli 1920 4- ex. Noordw ij k aan Zee (Arde a 11-148 ) ; .
8 ju li 1923 2 ex. ten n van Noord wij k (ibide m 15-58 ) .
Een enkele keer in het binnen land : 3 aug. 1944 2 ex. boven de Lied e (Arde a
34~388 ) en 13 juni 196 1 2 ad . ex. Vogelenve ld AWd uinen .

166. Kl einste jager St ercorarius longic audus

Slechts enkele vondsten :
28sept. 19 19 1 dood <3 bij Zandvoort ( Ardea 9-4 ) ; . .
25 sept . 19601 idem strand tussen Zan dvoo rt en I jmuiden (Limosa 35·63 ) ;
27 aug. 1961 een juv. ex. Ijmuiden (Limosa 36-28 );

5 okt. 1963 I dood juv. ex. bij Zandvoort .

Zal ech ter wel meer voor kome n, maar word t In jeugdkleed nie t

herkend . 173. Stormmeeuw Larus canus

H et gehele jaar aanwezig, aan het strand meestal minder talrijk dan
zilver- en kapmeeuwen. Alleen bij vorst vaa k zeer tal rijk op het
strand, bijv. jan . en febr. 1942 ontzag lijk veel op het strand en vrij
wel alleen volwassen vogels (cf Ardea 31-133 ).
Van midden ap r. tot begin a ug. veel jonge ex. aa n Vogelmeer Ken
nemerduinen tot (300 ex. toe ) .
Als broe dvogel niet talrijk voor ons gebied.
Eerste broed geva l in 1928 in AW duinen ; lat ere ja ren geregeld enkele
paren (Lev. Nat. 36-284 ).
Neemt in AWduinen in aantal toe.
In 1961 alda ar 6 pa ren , 1964 IQ-1 5 paren.

170. Kleine mantelmeeuw L arus fuscus

Doortrekker in de herfst van begin aug. tot eind okt. Aan Voge l
meer Kennemerduinen bijv. na hal f aug. soms tot 60 ex. Blijft de
win ter door in klein aa ntal aanwezig tot voorjaarstrek aantallen .weer
doe t stijgen; van eind apr. tot begin juni aan Vogelmeer voornoemd
dan vaak enkele lO-tallen aanwezig; aantallen da len daarna weer
tot de herfsttrek.
I n sep t. trek geconstateerd langs het stra nd, waarbij op enkele dagen
in midden sept. in 1-2 uu r ver plaatsingen in troe pjes van Hl-tallen
(tot 40-50 ex.) . in z richting.

171. Zilvermeeuw Larus argentatus

Broedvogel door gehe le duingebied , in wisselend aanta l en plaatsen;
word t echte r ster k in bedwang gehouden door het rapen enz. van
eieren. Aan zee het gehele jaar talrijk, behalve bij stre nge vorst;
dan meestal van het stra nd verdwenen.
Ook in binnenland algemeen ; in mei en juni vooral veel ex. in de
stad.

Vissers
K enne-

L orus glaucus

li dec. 1961 [Limo-

aan zee. maar ook op andere plaatsen :
Noordzcekanaa l, Spaorndarn, Vogelmeer

K om' iet alleen
haven - uj muidcn,
merduinen.
J uveniele ex. zijn tal rijker dan uitgekleu rde. hoewel de laatste het
meest doodgevo nden worden op he t strand.
Vooral in 1940 en winter 1 9~1 /~2 vrij ta lrijk.
Vroege data zijn op i okt. 1 9~1 bij Haarlem (Limosa 15-41 ) en 15
ok t. 1939 I ad . ex. bij Zandvoort (Ardea 29-220 ) .
Laat zijn : 6 mei 1956 1 juv. ex. Vogelmeer Kennemerduinen (M e
ded. VWG H 3) en 25 mei 1953 I ad . ex. Noordwij k (Ardea 42
325 ) .

Kleine burgemeester

1 waarneming va n juv. ex. ond er Zandvoort op
sa 36-29 ).

lï2.

L arus marinus

Cursorius curso r

168. Grote mantelmeeuw

162. R envogel
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7
Ook broedvogel in Kennemerduinen : 1946 6· ' aren, waarvan één
nest hoog in den (Ardea 35-137) en 1947 ca 4-paren, waarhij weer
nest in den op ca 4 m hoogte, in eksternest.
Broedt sedert 1956 in Vogelmeer Kennemerduinen. in enkele paren
(Meded. VWGH 4, 6, 8 en 10) .

175. Zwartkopmeeuw LaTUS melano cephalus

In 1963 verbleef adult ex. van half apr. lot hegin juli aa n Vogel
meer Kennemerduinen.
In 1964 geslaagd broedsel aldaar , nadat 5 ex. aanwezig waren ge
weest.
Op 9 apr. 1964 2 ex. in infiltratiegebied AWd uine n.

Heeft in 1944 en 1945 voor het eerst in ons gebied gebroed. in
geïnundeerd e polders bij Penningsveer ; 19H ca. 20 paren, 1945 ' 20
30 nesten gevonden , 75-100 paren broedend (Ardea 34-361) .
Broedt sedert 1956 in Vogelmeer Kennemerd uinen. in toeneme nd
aantal: 1956 3 paren ; 1957 zeker 15 paren ; 1958 minimaal 100 par en ;
1959 ca 300 paren en 1960, 1961 en 1962 400-600 paren .
Laatste jaren ook 50- 150 paren broedend in duinmeertje onder
O verveen: echter aldaar door begroeiing va n het eiland in 1963
verdwenen.
Broedt sedert 1961 ook in infiltratiegebied AWdu inen ;
aldaar in 1963 en 1964 ca 250 paren.
Aankomst op broedplaatsen in loop van maart.
V erder het gehele jaar, in wisselend aantal, aanwezig, ook in de

stad.
Bij strenge vorst schaars aan het strand.

177. Dwergrneeuw Larus minutus

Weinig talrijke doortrekker in voor- en najaar ; jonge ex. overwegen.
V oorjaarstrek begin-eind mei, met als vroegste datum 25 apr. 1962
2 ex. Kennemerduinen (Meded. V WGH 11) .
Najaars trek in sept. en okt., met als vroege data:

4 aug. 1956 I ad. ex . Vogelmeer Kennemerduinen (Mcded. a .v. 4 ) ;
25 aug. 1946 2 ad. ex. Zandvoort ;
25 aug. 1958 I ex. Voge lmeer a .v. (Medcd. a.v. 8) .

Late najaarsdata zijn:

I Bnov. 1960 1 ad. ex. Vogelmeer a .v. (Limosa 35·6 +) en
28 nov. 1956 2 ex. Ijmuiden (Limosa 30-1]5 ).

Een groot aantal werd waargenomen in okt. 1958, toen tot 40 ex.
aan Noordzeekanaal tussen Ijmuiden en Buitenhuizen (Ardea 29

236 ) .
Zeer laat is dec. 1958-jan. 1959 : 10 ex. aan IJmuider pieren .
\ Vaarnemingen komen va n het strand, maar ook uit het binnenland,

R issa tridactyla

\Vintervogel op zee, die merendeels alleen na storm levend gezien
wordt op het strand en, vooral, bij Ij muiden.
\ Vordt gezien van 2e helft aug. tot eind mei.
Vroegste da ta van herfsttrek voor ons gebied 13 aug. 1961 : 1 ex.
infilt ra tiegeb ied AWduinen en 21 aug. 1948 1 juv. ex. strand bij
Zandvoo rt.
Laatste daturn van voorjaarstrek 29 mei 1960 l JU V. ex. aan Voge l
meer Kennemerduinen (Meded. V WG H 11).
Slechts enkele zomenvaarnemingen :
30 juli 1934 ] ju v. ex. bij Ijmuiden en
11 juni 1945 1 juv. ex. bij Heemstede ;
2 1 -~ 4 ~uni 1923 waarnemingen bij Noordwijk aan Zee (Ardea 1 5~60 ) ;

24 j um 1958 1 ex. dood gevonden in AWduinen '
31 juli 1957 1 juv. ex. Ibidem. '

Soms bij vorst sterke concentraties, zo bijv. op 21, 27 en 28 jan.
1962 ca 500 ad . en juv. ex. bij IJmuider Noordpier (Limosa 37
40.
Waarnemingen be treffen hoofdzakelijk het stra nd of plaatsen dicht
bij de kust, zoals V ogelmeer Kennemerduinen.
Slechts enkele mal en in hinnenland , o.a . dec. 1951 en jan. 1952 tien
tallen in Haarlemmermeerpolder (Limosa 25-167) .

"' CO
zoals ~ »c Nel, kanalen A Wduincn, V ogelrneer Kennemerduinen
en Noordzeekanaal.

181. Zwarte stern Chlidonias niger

Zou vroeger in omgeving van Haarlem zeldzame broedvogel geweest
zijn (T raanberg, De Lev. Nat. 12-158) .
De opgave van T olrnan : broedvogel aan Sp aarne en Liede [Limosa
17-80) is on duidelijk, ons niet bekend.
Broedde waa rschij nlijk in 1944 en zeker in 1945 in inundaties hij
Penningsveer (ca 10 paren, 7 nesten gevonden) .
Herfstdoortrekker, grotendeels over zee, vanaf half juli tot begin
okt. ; komt dan ook aan Vogelmeer Kennemerduinen en in infiltra
tiegebie d AW d uinen.
Een late waarneming is 3 okt. 19H: 1 ex. Spaarndam [Ardea 34
389)
De voorjaarstrek valt voornamelijk in mei.

180. D rieteenmeeuw

178. Vorkstaartmeeuw X ern a sabini

Slechts enkele waarnemingen:
11 en 12 aug. 196 1 j uv. ex. Ij muiden (Limosa 36-30 ) '
26 aug. 1961 ex. Zandvoort ( Bic rman) ; '
eind scp t. cein d okt. ]963 1-3 ex. aan 'strand bij Zandvoort Bloemendaal en
Ijmuiden [o.a. Vogeljaar t 1-2 11) ; ,
herfst 191 7 verscheidene ex. bij Noo rdwijk (Ardea 6- ]03/105 ) '
19 dcc. 1918 een troepje ibidem (ibidem 8-88) ; ,

L arus ridibundus176. Kokmeeuw
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J.89. Dwergstern Sterna albiirons

Spaarzame doortrekker aa n zee. van eind juli t/m sept. Eén waar
neming van 16 ju ni 1934 van 1 ex. te Zan dvoor t.

sept. 1957 2 ex. tussen Noo rdwiik en Zan dvoo r t (Vogcliaa r 6~60 ) ;

2 sept. 1962 1 ex. overvli egend bij Zandvoort (ibidem 11-107) ;
8 sept . 1956 2 ex. overvliegend idem, r icht ing zzw ;

23 sept. 196D 1 ad . ex. richti ng z bij Zandvoort (Lim osa 35-65 ) en
23 okt. 1961 1 ex. overv liegend H aarlem-west (Limosa 36-3l) .

59

Alca torda

Uria lomvia

St erna sandnicensis190. Grote -rn

Talrijke doortrekker (thans veel minder) boven zee, in het voorjaar
in apr. en mei, in het najaar van half ju li tot begin okt.
Laat is 15 okt. 1938, zeer laat 11 nov. 1956 ( 1 ex. Spaarndam,
Limosa 32-58).

Slechts weinig zomen ....aarnemingen :

8 juni 1933 noq verscheidene ex. over zee rich rinc n bij Za ndvoort :
9 juni 195ï enkele ex. Vogelm eer Kennemerd uinen (Mcdcd, VWGH 6) '

24 juni 1958 enkele ex. infiltratiegebied AWduinen onder Zandvoort. '

O ok enige waarnemingen ui t het binnenland :
6 mei 1939 2 ex. zijkanaal C (Ardea 29·2 11 ) ;

17 sept. 1939 2 troepjes aa n Noordzeekan aal ( ibidem ) ;
22 sept. 1940 3 ex. rich tin!{ w bij Buitenhu izen (Ardea 30.2 52) ;
sep t. 1940 af en toe waargenomen bij Mooie Nel (ibidem ) .

Komt in de trektijden aa n Vogelmeer Ke nnemerduinen en in
Spaarndam.

Algemene wintervogel voor de kust, maa r veel minder talrijk dan
zeekoet; word t ma ar zelden levend gezien en dan meestal niet fit.
Eerste herfstda tum is 12 sept. 1946 (juv. ex. Zandvoort) ; laa tste
voorjaarsdatum 2 apr. 1939.
Eén zomerwaa rneming van 20 ju ni 1937 : dood ex. bij Zandvoort.
Op 20 ja n. 1959 werd dood ex. gevonden in infiltratiegehied AW
duinen (na storm) .
Veel teerslachtoffers.
Alle (7) vondsten van subspecies torda sta mmen uit ons gebied.

191. Alk

192. Kleine alk Plautus alle

Vrij zeldzaam, soms echter invasiegewijs, zoals in winter 1929/30 (De
Lev. Na tuur 34-402 en Ardea 19-64 ) en 1955/56 (Limosa 30-116,
Wiek en Sneb 4· 14 en 57).
De meeste vondsten tussen nov. en eind febr. Vroeg is 18 okt. 1955:
levend ex. Haarlem-Noord (Wiek en Sneb 3-45).
Late da tum is 6 ap r. 1935 : 1 ex. Noordwijk (De Lev. Nat. 40-63) .

19+. Dikbekzeekoet

Twee (landelijke) vondsten:
24 dec. 1919 Noordwijk (van Oort III 167) en
28 dec. 1924 ibidem (ibidem ).

193. Zeekoet Uria aalge

Algemene wintervogel voor de kust, diverse waarnemingen in juli
duiden op overzomeren. In zeer groot aanta l teerslachtoffer.
Van de subspec. hyperborea werd één landelijke vond st gedaan
op 16 jan. 1930 te Zandvoort (Limosa 21-13) .

Sterna hirundo

duinen : enkele ex.

Gelochelidon niloti ca

Zomerwaarnemingen van Vogelmeer Kennc
in juni en begin juli.

Neemt als broedvogel in ons gebied af ; voora l teruggelopen in de
AWduinen ; vroeger waren daar kolonies va n enkele tientallen paren.
Tot 1949 aldaar nog broedkolonie op de "Duizend Meter."
Voor 1954 en ook latere jaren worden gerege ld 8 paren opgegeven
voor de A\Vduinen.
Broedde ook in klein aa nt al in Vogelrneer K ennemerd uinen en aan
een duinmeertje ond er Overveen, maa r da ar verdwenen resp. 1958
en 1963 als gevolg van uit breidingen der kokmeeuwenkolonies.
Voorts, vermoedelijk sedert 1941, in flink aantal broedend op rem
stoelen van sluizen in Noordzeekan aal bij I jmuiden.
In 1950 aldaar ca 800 paren (Ardea 40- 149 ) .
Ook in lat ere jaren ( 1957 hijv. 300-400 paren, Vogeljaar 6-26 ) daar
broedend ; tha ns nog?
T erugkeer in ons gebied van eind mr t tot half apr. ; wegtrek to t in

187. Noordse stern Sterna paradisaea

Slechts enkele malen duidelijk herkend tussen visdiefjes in zomer en
najaar aa n zee.
Zal echter wel vaker voorkome n ; geen broedvogel in ons gebied.

182. Witvleugelstern Chlidon ias leuc opterus

T enminste drie (onbevestigde) \v.aa rnumingcn :
:8 ju li 1958 I j muiden (Limosa 34·2 07) en 5 en 23 ju li 1959 aldaar (ibidem
34-207).

186. Visdief

Zeer zeldzaa m waa rgenomen; alleen :

18mei 19578 ex. boven strand bij radiopalen bij Noord wijk :
3 aug. 1944 2 ex. boven inunda ties bij Haar lem (Ardea 34·3 89 ) ;

23 aug. 1962 1 ex. op stra nd Ij muiden (Limosa 37-40 ) en
l -l sep t. 1942 roep geh oord bij Spaarndam (Ardea 33-214 ).

185. Reuzenstern H ydr oprogn e caspia

Eveneens zeer zeldzaam. De volgende waarnemingen zijn - ons be
kend :

184. Lachstern



197. Steppenhoen S yrrhaptes paradoxus

Oude gegevens:
juli 18592 ex. in duinen bij Zandvoort ;
me i 1863 tal rij ke ex. itncem ;
febr. 1864 geschoten bij Noordwijkerhout;
eerste helft me i IBêê-sep r. 1889 invas!e :
begin juni 1908 enkele ex. bij Aerdenho ut , Zandvoort en IJmu iden.

In nov. en dec. 1964 werd een ex. waargenomen in de Awduincn.

T yto alba

Cuculus canOTUS

Str eptopelia decaocto

Wa argenomen sinds 1957 (uov.) in Zandvoort , sinds 1958 in Sant
poort , Ijmuiden en Noordwijk.
T~?en.woordig in genoemde plaatsen zeker bro edvogel, in Noord
wijk sinds 1960 zelfs zeer tal rijk.
Vermoedelijk ook wel elders in ons gebied, daar af en tee ex. worden
waargenomen op diverse plaatsen (zo vanaf 1960 enkele l û-tallen
in de AWduinen) .
T rek waargenomen, o.a. op 27 okt. 1957 : 2 ex. in richting z bij
Zandvoorr (Vogeljaar 5-82) en ook in najaar 1958.

Doorn ..., wordt gemeld van eind juni. 1940 {Spaarnd am, Ardea
30-252). Laa t is 31 okt. 1900 2 ex. AWdu inen (Limosa 35-66) en
3 nov. 1962 1 ex. aldaar en zeer laat 25 dec. 1942: 1 ex. in AW
duinen.

Algemene broedvogel in de duinen, maar ook wel langs Liede, Mooie
Nel enz.
Eerste voorjaarsdatum voor ons gebied 8 apr. 1933; herfsttrek begint
reeds in juli.

Vóór 1940 broedvogel op de Ruïne van Brederode. Verspreiding
niet goed bekend .
I::eeft de laa tste jaren gebroed op Beeckensteyn; broedt vermoede
lijk nog op enkele kerk torens e.d. in H aarlem.

202. Koekoek

204. Kerkuil

201. Turkse tort el

Columba oenas

Cepplzus grylle

198. Holenduif

195. Zwarte zeekoet

Zeer zeldzaam, slechts één geval :
12 nov. 1950 Ijmuid cn (Ardea 39-371).

196. Papegaaiduiker Fratercula arct ica

Vrij zeldzaam, maar soms in grotere aan tallen, zoals in win ter 1929/

30 (Ardea 19-65, De Lev . Na t. 34--102).
Wintergas t van nov. tot febr., maar ook vondsten van latere datum,

voornamelijk van mrt en begin ap r.
Zo bijv. nog 7 apr. 1947 4 dode ex. Zandvoor t (Ardea 38-82).
Ook vonds ten in ju ni en ju li zijn geen zeldzaamh eid :

4 juni 1923 Ie jaars 0 Noordwijk aan Zee (zie van O or t 52 ) ;
16 juni 1957 juv. ex. strand Zandvoort;
23 juli 1957 ad. ex . levend aldaar (o.a. Vogeljaar 5-74);
30 jul i 193 4 Zandvoort ;
ein d ju li-begin aug. 1954 4 dode juv. ex. st rand id em.

Ver reweg de meeste aangespoelde vogels zijn JUv. ex. V an de
subspecies arctica één {landeliike l vondst op 17 dec. 1925 No ord
wijk (Rijksmuseum Nat. H ist. Le iden ).

Tegenwoordig vrij talrijk op terreinen, waar geschikte nestplaatsen
zijn : duinen, binnenduinrand, Haarlemmerhout, enz.
I n AWduinen vroeger veel in konijnenholen , maar de laatste jaren

niet meer.
Ook in de win ter wel aanwezig, ma ar ook trek geconstateerd.
Op voorjaarstrek kunnen duiden de sterke concentraties, welke soms
vanaf eind jan. aan Vogelmeer Kennemerduinen worden gezien,
zoals bijv. eind jan. 1957 tot 50 ex. (Meded. VWGH 5).

Houtduif Columba palumbus

Algemene broedvogel ; het gehele jaar aanwezig.
Trekt vaak door in kleine troepen, vooral bij vorstinv al.
I n voor- en najaar soms enorme concentraties.
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Weini~ algemene broedvogel van duin en binnenduinrand, o.a . in
AWdumen ( 1961 aldaar 6 nesten gevonden ), Leyduin, Groenen
daal, Kennernerduinen en duinen ten z van de Zeeweg.
Leek sterk afgenomen te zijn; Strijbos noemt de soort nog zeer alge
meen omstreeks 1920 (De Lev. Nat. 27-355, 360) .
Schijnt vooral in winter 1941/42 sterk geleden te hebben (cf Ard ea
32-216 ) .
Laatste jaren lijkt de soort echter weer wat in aantal toe te nemen.

Athene noctua

Nyctea scandiaca

Zeer zeldzaam; 4 waarnemingen voor ons gebied:
1 ex. gescho ten 1836 bij Noordwijk ;
1 ad. 2 geschoten 30 jan. 1869 bij Haarlem ;
1 ex. waargenomen eind 1BB9 bij Zandvoort en
2 ex. idem jan. 192 4 bij Ov erveen (v. Oo rd t en Verwey 57 ) .

209. Steenuil

:": 07. Sneeuwuil

Streptopelia tUTtUT

en in bosjes in het
Tortelduif
Algemene zomervogel, voora l in binnenduinrand
duin; niet in Haarlemrnerhout.

200.

199.



Broedvogel, maar weinig talrijk en dan pas na 2e wereldoorlog.
Thans bekend van Hnarlemruerhout, San tpoort . Heemstede, Voge
lenzang, Aerdenhout, Kennemerduin en, Aw dulncn , V elsen en Ove r
veen . Vermoedelijk thans wel op de meest e buitenplaatsen lan gs

binnenduinrand.

M erops apias:er

Coracias garrulus

te Bloemendaal; in die

Apus me/ba

1952 van ex. te Noord-

Vermoedelij k 2 ex. juni 1956 op Wildhoef
tijd ook aan rand van Haa rlenunerhout.

Bijeneter

Waarnemingen :

2 to t 7 mei 1947 8 ex. te Overeen (Ardea 35-249 ) en
25 mei 1963 3 ex. te Lisse (Voge ljaar 11-130) .

Scharrelaar
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Hop Upupa epops

Van deze soort worden geregeld voorjaa rswaam emingen gedaan van
half apr. tot begin juni) voornamelijk in het duin en aan de binnen
duinrand.
Slechts één (vermoedelijk) broedgeval in 1950 op begraafpaats
achter Bergweg in Bloemendaal (Ardea 40-150 ).

Slechts enkele septemberwaarn emingen :

5 sept. 1956 2 ex. Noordwijk aan Zee (Limosa 30-93);
16 sept. 1940 1 ex. Heems tede (ibidem 16-15 1).

Groene specht Pieus uiridis

Vrij algemene broedvogel in het duin en aan de' binnenduinrand.
Na strenge winter in seizoen 1964 veel minder talrijk.
Het gehele jaar aanwezig.

Grote bonte specht Dendrocopo s major

Algemene broedvogel, hoewel niet bijzonder talrijk.
Voornamelijk aan binnenduinrand; broedt ook in Haarlenunerhout.
In de winter vaa k rondzwervend) komt dan wel in stads tuinen.

Alpengie -aluw

Een (onbevestigde) waarneming van 8 sep t.
wijk (Limosa 25-179 ) .

IJsvogel A leedo att his

Vroeger (omstreeks 1920) nog regelmatig broe dvogel; Thijsse (De
Lev. Nat. 27-116 ) vermeldt 12 nesten tussen Vogelenzang en Velsen
(bijv. H artelust, Elswout. Wildhoef Sparenberg, Beeckensteyn,
Brouwerskolk. Caprera, Zanderijvaar t Overveen ) .
U it latere jaren geen waarnemingen, die op broeden duiden.

. Waarnemingen in juli en aug. zijn wel herfstt rekkers (midden juli
1949 H aarlemmerhout en Leyduin, Limosa 22-383; 31 juli 1949
Overveen, ibidem).
Soms overzomerend : zomer 1944 1 ex. Ov erveen (Ardea 34-365) .
Wordt thans het meest gezien bij vorst) van novemb er tot en met
maart ; komt dan soms in de stad : 11 febr. 1936 1 ex. Schotersingel
Haarlem.
Me este waarnemingen komen van de kan alen enz. der AWduinen,
infiltratiegebied idem) Leidsevaart e.a.

220.

222.

221.

219.

218.

216.

215.

Apus apus

Asio otus

Strix aluco

As io flamm eus

Nachtzwaluw Caprimulgus europneus

Id d I broedvogel van duin enIs tegenwoordig wel ze zaarn gewor en a s
binnenduinrancl; was vroeger talrijker.
De laats te jaren slechts weinig overzichtelijke gegevens.
In 1952 nog 9 paren in Kennemerduinen, i~ 196~ aldaar 5 paren.
Voorts nog enkele paren in AWduinen en In duin tussen Zeeweg

en Zandvoort.
D e literatuur vermeldt late waarneming op 21 okt. 1863 te Bloe-

mendaal (Snouckaert 1908-54 ).

Velduil

Zeldzame broedvogel van AWd uinen ( 1957, 1960 en 1961).
Wordt in het voorj aar ook wel op andere plaat sen waargenomen,
zoals Kennemerduinen en duinen ten z van de Zeeweg. Slechts enke
le najaars- en winterwaarnemingen, in de A'rVduinen.

Vrij algemene broedvogel in du ingeb ied tussen Noordwijk en Velsen
en aan binnendu inrand. In 1961 in AW duinen zelfs 35 nesten .
Broed t soms op de grond (De Lev. Nat. 31-253).
's Winters vaak in kleine troepjes in Haarlemmerho ut , Gro enendaal

~~emd is: 15 mei 1947, ex. op zuidpier Ijmuiden (Ardea :8-82 ).

Vrij algemene broedvogel in de stad.. .
Aankomst begin mei , soms midden-eind apnl ( 1933 en 1941 27

apr-, 1959 19 apr. ) . .
Herfsttrek in juli en aug., maar ook nog wel begin sept. Zelfs .okto
berwaarnemingen komen wel voor) zo 9 en 28 okt. 1960 (Limosa

35-67 ). .
Aan Vogelmeer Kennemerduinen in voorjaar en w~er steeds ~n~
wezig in wisselend aan tal; soms sterke concenrranes ; :-0. 12 JU~l
1960 300 ex. (Meded. VWGH 11) en ook idem eind juli - begm

aug. tot 150 0.'<. . '
Hetzelfde beeld in infiltratiegebied AWduinen.

214. Gierzwaluw

213.

212.

211. Ransuil

21 0. Bosuil

"
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Algemene broedvogel in weiland en du in.
T alrijke doortrekker in okt. en nov., in het voorjaar vooral in febr.
Bij vorstinval soms massale teru gtrek, zoals 19 febr. 1954 500 ex.
richting zzw in Y2 uur over he t strand ; ook 15 febr. 1940 50 ex.
richt ing z over Haa rlem (Ardea 30-255) en 25 jan . 1942 vrij sterke
trek over AWduinen richting zw (Ardea 32-243 ).

i. ;<-Io

Broedv. s keren terug in tweede helft febr.; doortrek in klein aan-
tal tot in-mrt.
Op herfsttrek van eind sept. to t in okt., in klein aa ntal doorkomend .

Als wintervogel wel gezien tijdens en na vorst, bijv. :

d ec. 1933 5-6 ex. O ranjekom AWduinen
dec. 19354 ex. aldaar ;

7 dec. 194 1 4 ex. Zeeweg Bloemendaal ;
8 en 23 dec . 196 1 5 ex. Vogelmeer K en ncmcrd uinen ;

25. dec. 1942 5 ex. H uis te Vogelenzang.

231. Strandleeuwerik Eremophila alpestris

Slechts weinig waar nemingen gepubliceerd :

2 apr. 1958 ca 15 ex. H aarlemmerliede ( Vogelja ar 6-60 ) ;
29 okt. 1961 2 ex. en

5 nov. 1961 1 ex. AWduinen (Limosa 36-34 ).
H erfst 1963 ie ts tal rijker , o.a, 7 ex. Noo rdboul evard , Zand voor t.

224. Kleine bonte spech t Dendrocopos nnno r

Vrij zeldzame broedvogel in ons gebied ; broedp laat sen zijn of waren
AWdu inen, Hu is te Vogelenzang. Leydu in, Kareel, Aerdenh out s
kopje, Groenendaa l, Brouwerskolk. Kennemerduinen, Elswout en
duinen onder Overveen.
Enkelingen worden ook in herfst en winter gezien.

2"5 Z i t Dryoscopos martius.. . wart e spec 1

In ons gebied zeldzame verschijning ; de meeste waa rnemingen da
teren uit de laa tste ja ren en dan alleen nog uit de herfst- en winter
maanden.
16 en 28 nov. 1928 I ex. Bloemenda al (De Lev. Nat. 33 -335 ) ;
27 sept. 1953 1 ex. R enbaan Awdui nen :
10 nov. 1953 1 ex. K enneme rd uinen (W iek en Sneb 2-14- ) ;
7-8 nov 1957 I ex. ib idem en Ov erveen (Vogcljaa r 5.89 ) ;
17 en 2'1 nov. 1957 1 ex. bij Vogelm eer Kenncmerd uinen :
2100\'. 1957 1 ex. gehoord bij Ben tveld (Vogeljaar 6-39 ) ;
na jaar 19 58 I ex. aan ra nd Kennemerd uinen.

226. Draaihals l ynx torquil/a

Wordt slechts sporad isch waargenome n.

1907 1 ex. Bloemendaal (De Lev. Nat. 12- 19 1) ;
21 aug. 195 0 1 ex. Aerd enhou t (Ard en 40-90 ) ;

7 okt. 1957 1 ex. H eemstede (Voget jaa r 5-89 ) ;
8 sept. 195 7 1 ex. idem (Limosa 32 ·6 1) ; .
9 juli 1961 1 ex. AW d uincn onder V ogelenz an g (Limosa 3~-3 4 ) .

230. Veldleeuwerik

232. Boerenzwaluw

Alauda artrensis

Hirundo rustica

228. Kuifleeuwerik Galerida crîstata

Het gehele jaar door aanwezig, zowel langs de kust, als in het binnen
land.
Vóór 1956 nooit als broedvogel geconsta teerd, maar wel waa rschijn
lijk. Zo bijv. zomer 1933 een zingend ex. Noordboulevard Zan dvoort
en 6 juni 1937 1 ex. Nieuwe ka naa l Awduinen.
In broedseizoen 1943 steeds een ex. bij sta tion Bloemendaal (Ardea
33-1951.
Heeft verm oedelijk in 1956 en zeker in 1957 tfm 1959 in enkele
paren gebroed in H aarlem Noord, op braakliggende bouwterre inen,
welke waren afgedekt me t zode n.
Ook territoria vastgesteld in 1952 en latere jaren in de Kennemer
du inen. w einig herfstt rekwaa rnemingen, alle van okt.
Uit het voorjaar alleen 28 febr. 1942 : enkele ex. richting n over
het strand.

229. Boomleeuwerik L ullula arborea

Vroeger algemene broedvogel van het duin (De Lev. Nat. 12-60
en 12· 158) ; in Kennemerduinen in 1952 nog rui m 30 territoria.
Is ech ter in aantal achteruitgegaa n, hoewel de laatste jaren ( 1958
e.v. ) het aa nta l weer iets groter lijkt te worden.
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Algemene broedvogel, die echter in aantal a fneemt.
Eerste voorjaarsdatum 24 mrt 1949, fil ters AWduinen Leidsevaart ;
laatste herfstdatum 27 okt. 1932 aldaar.
Zeer laat is 22 dec. 1926: ex. tussen H alfweg en Haarlem (Ardea
16-57).

234. Huiszwaluw Delichon urbica

Als broedvogel kleiner in aantal dan boerenzwaluw. Komt meer
plaatselijk voor, in kleine koloni es.
Arriveert meestal iets later dan vorige soor t (eerste da tum 10 apr.
1944) en verdwijnt ook iets eerder.
Late datum is 17 nov.: 1 ex. San tpoort (De Lev. Nat. 45-190).

235. Oeverzwaluw R iparia siparia

Broeden verloopt zeer grill ig, is nm!. afhankelijk van aanwezigheid
van zandafgravi ngen; daa r dan in kleine kolonies waaraan meestal
geen lang leven beschoren is.
Eerste voorj aarsdatum 8 apr. 1950 : 2 ex. filters AWduinen Leidse
vaart.
Najaarstrek reeds vanaf eind juli .
Aan Vogelmeer Kennemerduinen en in infiltratiegehied AWduinen
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237. Duinpieper Anthus campestris

Eén waarneming van paartje op 28 apr. 1917 bij Noordwijk (De
Lev. Nat. 22-321).

van begin mei tot eind juni steeds in klein aan . .... aanwez ig, he tgeen
er op duidt, dat hier en daar nog steeds enkele broedkolonies zijn.
In 1962 werd het aa ntal broedparen in de AWd uinen geschat op
ca 55.

239. Graspieper Anthus prat ensis

Weinig talrijke broedvogel, in weilanden , niet in het duin. T alrijke
doortrekker in de laa tste helft van sept. en in okt., tot in nov.
Ook winterwaarnem ingen, veelal na vorst, in dec. tfm febr.

238. Boompieper Anthus -triuialis

Vrij algemene broedvogel in het duin.
Wordt in klein aantal waargenomen op najaarstrek, mees t in sept.
Aankomst in voo rjaar in de 2e helft van april.

242. Grote gele kwikstaart M otacilla Clnerea

Spaarzame doortrekker en win tergast, va naf begin sept.
In infiltratiegebied AWduinen soms enkele ex. aanwezig van okt.
tot half mrt.
Voorjaarstrek In mrt en apr., maar schaarser dan op herfsttrek.

244. Klapekster Lanius excubitor

Vrij zeldzame vogel ; najaarswaarnemingen van half okt. tot in dec.
wordt vooral laatste jaren iets meer gezien dan voorheen .
Voorjaarswaarnemingen van ha lf febr. tot half mei, hoew el minder
in aan tallen dan in het najaar.

24-3. Gele kwikstaart M otacilla [laua

Weinig talrijke broedvogel bij Penningsveer, en aa n de Heksloot
onder Spaarndam.
Door trek van begin ap r. (soms eind mrt : 26 mrt 194-0 3 ex. O ran je
kom AWdu inen (Ardea 30-255 ).
Trek duurt tot in mei; zo 25 mei 1958 1 ex. Vogelmeer Kennemer
du inen (Meded. VWGH Hlem 8).
Najaarstrek van medio aug., maar vooral begin sept., wanneer
in infiItratiegebied AWduinen soms 25 ex. tegel ijk aanwezig zijn.

Engelse gele kwikstaart M otacilla flava flavissima

Is vrij normale verschijning in apr. en mei ; dan in kleine aantallen
op filters AWduinen en aan Vogelmeer Kennemerduinen.
Laat is 23 mei 1960 : 1 ex. strand Zandvoort (Vogeljaar 8-ll 1) .
Herfstwaarnemingen schaars :
alleen 16 sept . 1936 (De Lev. Nat. 4-1-352), hoewel er zeker meer
waarnemingen moeten zijn.
Juniwaarnemingen van 17 en 20 juni 194-5 Zandvoort (Ardea 34-
375).
11 juli 1959 broedgeval H eemst ede.

Noordse gele kwikstaart M otaeilla flava thunbergi

Slechts enkele waarnemi ngen:
14 apr. 1864 te Bloemendaal (O rg. CNV 7-49);
23 mei 1946 à aan filters AWduin en Leidsevaart ;

9 sept. 1921 te Noordwijk aan Zee (Ardea 11·1 31 ) ;
15 apr. 1942 Heemstede (Ardea 32-136).

Rouwlc taart M otacilla alba yarrellii

Als doortrekker tegen eind mrt vrij veel gezien.
Twee zomerwaarnemingen : 15 juli 1943 : 1 ex. Aerdenhout en 29
juli 1962 1 ex. Noord wijkerhout (Limosa 37-46) . Komt ook in
klein aantal voor op herfsttrek.
Vroegste datum is 23 febr . 1902 (Snouckaert 28).Anthus richordi

Motacilla alba

Anthus spinoletta spin oletta

1963 en 20 mrt 1964 AW-

Waterpieper

Drie waarnemingen : 24 mrt en 6 apr.
duinen.

236. Grote pieper

Slechts 3 (oude) waarnemingen :
okt. 184 1 juv. ç te H aarlem (Avifauna Neerl. 1908) ;
mei 1862 2 te Noordwijk en
14 okt. 1893 juv. à te Lisse.

240. Oeverpieper Anthus spinoletta

Van hal f sept. af steeds op IJmuider pieren, tot eind mrt (laa tste
datum 31 mrt 1956) .
Wordt als doortrekker niet veel gezien (niet herkend ?).

Als recente gevallen noemen wij :
14 okt. 1950 20-30 ex. strand Noo rdwijk (Moerkerk, in lin .};
22 okt. 19496 ex. richting zzw Zandvoort ;
22 okt. 1959 1 ex. strand Ijmuiden IVogeljaar 7-240 ).

24-1. Witte kwikstaart

Vrij algemene broedvogel , voora l in bollenstreek en bij boerderijen ;
soms in omgeving van Vogelmeer Kennernerduinen.
D oortrekker en wintergast.
Herfsttrek van 2e helft aug. af : zo 25 aug. 1932 enige tientallen op
strand te Zandvoort.
Waargenomen van nov. tfm febr. vooral aan filters AW-duinen
aa n Leidsevaart. Vergelijk ook Ardea 31-138 en 29-224-.
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Een zom erwaarneming van 7 juni 1962 : 3 ex. D riehuis (V ogeljaar
10-391) .
Sporadische waarnemingen in januari.

247. Grauwe klauw ier L anius collurio

Broedvogel, in klein aantal, in Aw duinen en Kennemerduinen ; iets
talrijker bezuiden de Ruigenhoek en in staa tsbossen bij Noordwijk.
Daarbuiten worden nog vermeld :

1941 en 1942 broedend in Velsen in de Spaarndammcr pold er (Li mosa 16-154 );
1942 twee broedgevallen bij Velsen (ibidem);
1943 paartje met jongen in Ovcrveen {Ard ea 33-196 ) ;
1944 nest in een tuin te Zandvoort (ibidem 34-375 ) .

Voor 1945 wordt het aantal broedpar en in het duin tussen IJmui
den en Noordwijkerhou t geschat op ca 10 (Ardea 34-376) .
In 1952 in Kennemerduinen alleen al 5 territoria, zodat toen de
populatie in zijn geheel groter geweest zal zijn dan in 1945.

246. Roodkopklauwier

Voor ons gebied slech ts vier waarnemingen :
eind sept. 1955 1 ex. Zandvoortsolaan :
13 okt. 1956 1 ex . aan boulevard eind Zeeweg ;
22 mei 1960 1 2 AWduinen ;
begin mei 1965 1 ex. onder Ov erveen.

248. Pestvogel

Winterinvasievogel. in sterk wisselend aantal .
De laatste tijd gezien in 1931/ 32, dec. 1943

La nius senator

Bom bycilta garrulus
/

(Limosa 17-65 ), 1947,

252. Grote lijster T urdus uisciuorus

Algemene, maar niet talrijke broedvogel, vrnl. in het duin en aan dl?
binnencluinrand; in Haarlemmerhout sinds enkele jaren niet meer.
Werd al in 1903 niet bepaald zeldzaam genoemd (De Lev. Nat.
8- 134 ) . Bos noemt de soort in 1945 veel talrijker in de duinen, dan
voorheen (Ardea 34-371).
Het gehele jaar aanwezig ; in najaar en winter vaak in troepjes, van
enkele Iû-tallen, rondzwervend door het duin.
Soms trek geconstateerd : 20 sept. 1942 ca 15 ex. richting z over
AWduinen.

253. Kramsvogel T urdus pilaris

Talr ijke doortrekker en wintergast.
In de herfst vanaf half sept. ; in voorjaar tor eind apr.· begin mei.
Zo : 17 sept. 1960 trek over AWduinen (Vogeljaar 8-138) en 28
apr. 1940 nog ca 100 ex. aanwezig op het Haasveld in AWduinen.
In de winter vaak "rushes" bij vorstinval, tot in febr. toe.
Bijzonder vroeg zijn : 3 ex. op 22 aug. 1964 en 2 ex. 30 au g. 1964
AWdu inen.

254. Zanglijster T urdus philomelos

Algemene en talrijke broedvogel. In meeste winters in klein aan tal
aanwezig . Op najaarstrek soms zeer talrijk en dan ook winteraan
tallen hoger.
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Zeer algemene broedvogel ; gehele jaar aanwezig .
Doortrek in september en oktober. Van voorjaarstrek nooit iets

255. Koperwiek T urdus iliacus

Talrijke doortrekker en winterga st.
H erfstt rek van eind sept., hoofdzakelijk echter okt.
Voorjaarstrek eind mrt-begin apr.
Evenals bij kramsvogel vaa k sterke trek bij vorstinval.

256. Va le lijster T urdus obscuru s

Eén (landelijke) vondst :
27. okt. 1843 Velsen (Snouckaert 44 ) .

258. Beflijster T'urdus torquatus

Spaarzame doortrekker, vrnl. in het voorjaar, in apr. en begin mei;
minder in de herfst (sept.. en oktoberwaarnemingen ). Vroeg is 2
aug. 1960, 1 ex. Noordwijk (Vogeljaar 8- 111) .
Laatste datum valt eind mei (Org. CNV 5-87) .
Voor ons gebied word t één broedgeval opgenomen (Ardea 2-159) .

T urdus meruia259. Merel

dec. 1953, febr. mrt 1956 (ca 20 ex. Noorde rhout H aarlem ), febr.
mrt 1957 (Vogeljaar 5-9 en Limosa 31- 17), okt . nov. 1957 (ca 30
ex. Noorderhout a.v. ) dec. 1958-febr. 1959 (tot 45 ex. aldaar) .
Opmerkelijke stijging van frequentie en aantallen t.O.V. vroegere
jaren.
Voor zomerwaarnemingen bij Haarlem zie Avifauna Ne erlandica
1908.

249. W a tersp ree uw Cinclus cinclus

Zeldzame gast in winterhalfjaar ; behalve enkele oude gevallen van
1759, 1833 en 1887 (Bloemendaal, Heemstede en Hillegom ) ook
recente gegevens :
apr. 1958 1 ex. AWduinen (Vogeljaa- 6-60) ;
9 en 16 nov. 1958 1 ex. AWduinen (ibidem 6- 100 ) .

250. Winterkoning T roglodytes troglodytes
Algemene broedvogel in het gehele gebied ; gehele jaar aanwezig.

25 1. Heggemus Prunella mo dulc ris

Algemene broedvogel , tot in stadsparken.
Ook 's winters aanwezig. dan rondzwervend.
In sept. en okt. worden kleine aantall en op trek gezien.I



Eén waarneming va n 1 okto ber 1856 te Noordwijk (Snouckaert 42 ).

gemerkt. Eén doodgevonden ad . ö", strand
op trek, of vlucht voor vers tinval.

260. Siberische lijster

b)(.\ '1\

in. 1939 du idt wel

Geokichla sibirica

~ 67 . Cekraz roods taart Plwenicurus phoenicurus

Algemene broedvogel in het duin, in de binnenduinrand en, in klein
aantal, in de stad.
Vroegste datum voor ons gebied 13 apr. 1944.
Herfsttrek van eind aug. tot ver in okt.

70

261. Goudlijster Oreocincla dauma

Eén mannet je werd op 14 okt. 1934 gevangen in de eendenkooi
te Sassenheim (Ardea 23-213 ) .

Broedvogel, oorsp ronkelijk alleen van het zuidelijk gedeelte AW
duinen ; breidt zich de laatste tijd naar het noorden uit; zo sedert
1958 in infiltratiegebied AWduinen onder Zandvoort.
Broedt ook in Kennemerduinen en in duinen onder Overveen.
Is nu vrij talrijk.
Trek waargenomen van eind aug. tot in okt .
Voorjaarstrek van half mrt tot in mei;
zo 1 ex. 16 mrt 1941 AWduinen (Li mosa 32-64 ).

Erithacus rubecula

Cyanosylvia suecica

271. Roodborst

270. Blauwborst

Zeer schaarse door trekker:
Eén waarneming van cf op 31 aug. 1938 aan het Noordzeekanaal
onder Buitenhuizen en enkele waarnemingen in aug. 1964 in dicht
begroeid deel van infiltratiegebied AWduinen.

Cyanosylvia suecica suecica

Eveneens zeldzaam : slechts één waarneming van cf op 11 mei 1913
bij Haarlem (Ardea 2-79 ).
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Zeer algemene broedvogel; het gehele jaar door aanwezig.
Veelal talrijker in sept. en okt. tijdens herfsttrek.

~72. Sprinkhaanrietzanger Locustella naeuw

Broedvogel in niet groot aantal, hoofdzakelijk in AWduinen en
Kennemerduinen ; in laatstgenoemd gebied in 1952 bijv. 33 terri
toria.
Volgens Ardea 37-193 in 1948 ook algemeen in Aerdenhout.
Geen trekgegevens.

": G8. Zwarte rood staart Phoenicurus ochruros

Zee r zeldzame broedvogel) pas sedert 1945 als zodanig bekend. In
1947 en 19+8 broedde paartje bij de Kathedrale St. Bavo, Haarlem
(Limo sa 31-122) ; in 1950 ald aar zingend 0 ' ( ibidem 33-8 ) . In 1960
bracht paartje 2 legsels voort op terrein van gasfabriek te Haar
lem.
Wordt op trek slech ts weinig gezien; voorjaarsdata zijn er zeer weinig
(enkele uit mrt; na jaarsdata iets meer (grotendeels uit okt. ).

..: ti9. Nachtegaal Luscinia megarhynchos

Algemene broedvogel, hoewel de aantallen broedparen nogal schom
melen.
Voornamelijk broedend aan binnenduinrand en in duinbosjes; in
gunstige jaren tot de zeereep toe.
Broedt ook in Haarlemmerhout en (soms) op begraafplaatsen in
Haarlem.
Vroegste datum in voorjaar is 18 apr. 1937.
Van na jaarstrek vrijwel niets geconstateerd.

Saxicola rubetra

Sa:xicola torquata

266. Paapje

265. Rcodborsttapuit

263. Tapuit Oe nanthe oenan the

Was vroeger een algemene broedvogel in het duin, maar is omstreeks
1940 sterk in aantal afgenomen: is nu bepaald niet talrijk meer.
Eerste data eind mrt-begin apr. Zo: 26 mrt 19403 ex. De Zilk (Ar-
~a3~W) . '
Herfsttrek begint reeds in aU!j., maar sterker in sept. ; dan vaak gezien
op het strand, maar ook aan de rand van de stad. Late data zijn
1 nov. 1958: 1 ex. Zandvoort (Vogeljaa r 7-152) en 3 nov . 1959:
1 ex. Ijmuiden (ibidem 8-16).
Grote exemplaren . die vooral in mei doortrekkend worden gezien,
zouden tot de subspecies leucorrhoa kunnen behoren.

Is spaarzame broedvogel in duingebied, hoewel de laatste jaren iets
in aantal toenemend.
Thans in staatsbossen Noordwijk, AWduinen (R esoort kende de
soort daar nog niet als broed vogel (Ardea 32-220) , zeeduinen onder
Zandvoort, Kennemerduinen, infiltratiegebied AWduinen en binnen
duin bij Overveen.
Vrij schaarse doortrekker in sep t. en okt.; echter ook wel waarne
mingen uit wintermaanden:
27 nov. 1927 aanwezig bij Zandvoort (Ardea 17-44 ) ;
6 jan. 1938 1 ex. zijkanaal C Spaarndam ;
7 febr . 1937 aldaar (vorst) .

Overwinteren werd geconstateerd bij Noordw ijk aan Zee van okt. 1926 tot



In de jar en omstreeks 1930 a f en toe zingende ex. waa rgenomen In

moerasjes aan de Liede. Recente gegevens ontbreken gehee l.

276. Grote kare kiet Acr ocephoius arundinoceus

T raanberg noemt de soort als broedgeval gewoon (De Lev. Nat.
12-158). Sede rt dien ech ter maar twee ,...aarnemingen:
14 mei 1932 ex. aan de Mooi e 1'JcI;
8 juni 1957 zingend ex. zijka naal C Spaa rndam.

Syloia atricapil/a

voornamelijk in deVrij algemene broedvogel, evenals spotvogel
binnen duinrand en in het binnenduin.
Broedt ook in 4-6 paren in Haarlemrnerhout .
w inrcrwaarnemingen. vj' van 21·23 dec . 1952 in stadstuin te Haar
lem ; 10-16 febr. 1966 '2 in tuin te Zwa nenb urg.
Trekt in klein aantal door tot midden okt. ; aankomst in voorjaar
in 2e helft van ap r.

"-f'
282. Zwartk

LeL
custella luscinioide s274. Snor

277. Kleine karekiet A crocep holus scirpaceus

Broedvogel in klein aa ntal aan Rin gvaart Haarl emmerm eer, Zijka
naai C, Binnen- en Buitenliede, Noorder Buiten Spaarne en mis
schien nog elders op geschikte plaatsen; zo bijv. 17 mei 1945 zinge nd
ex. aan Leidsevaart onder Heemstede ; kan ech ter ook trek geweest
zijn, Voorts een enkele maal op de voorjaarstrek aangetroffen in
AWduinen.

284-. Tuinfluiter Sylvia borin

Algemene broedvogel III bin nend uin, binn end uin rand , Haarl emmer
hout en Noorderho ut.
Vroege voorjaarsdata zijn :
12 ap r. 1942 Heemstede (Ardea 32-2 42 ) en
13 ap r. 1941 Sa ntpoort (Li rnosa 14-60 ).

Geringe najaar strek tot begin okt.

278. Bosrietzanger Acrocephalus palustris

Spaarzame broedvogel in Kennemerduinen en op enkele buiten
plaatsen en bossen langs binn enduinrand . Komt waa rschijnlijk meer
voor, dan word t aa ngenomen. Zo bijv. in 1943 :
5 zingende 0 0 Le idsevaart tussen Haar lem en Vogelen zang en 1 ex. aan
Meertj e va n Ca prera (Ardea 33-192 ). f
1944 : 2-4 ex. langs M ooie Nel en 2 bij Benneb roe k (Ardea 37-374 ) .
In Kennem erdu inen in 1955 maximaal 10, in 1956 ol territoria .

285. Grasmus Sylvia commu nis

Talrijk in duin en ander open terrein. Werd ook genoemd als broed
vogel van H aa rlemmerhour (De Lev. Nat. 28·255 ), maar daar
thans zeker niet meer .
Komt op geschikte plaatsen wel vlak bij de stad (zo regelmatig
broedend aan Herenweg) .
Als maatstaf van de dichtheid moge gelden 450 territori a in de Ken
nemerduinen in 1952.

279. Rietzanger Acrocepholus schoenobaenus

Alleen bekend als weinig talrijke broedvogel va n Mooie Nel, Binnen
en Buitenliecle en H eksloot bij Spaarndam.
Voorjaarstrek 2e helft apr. en begin mei , vooral in infil tratiege
bied AWduinen.

280. Waterrietzanger A crocephalus paludicola

Alleen bekend als vuurtorenslachtoffer Ijmuiden.
13 en 15 aug. 1917 resp. 1 en 5 ex. (Ardea 6-106);
12 okt. 1918 11? ( ibidem 7-138).

281. Spotvogel Hippolais icterina

Vrij algemene broedvogel. vooral in de binnenduinra nd ; kom t ook
tot broeden in stadsparken e.d.
Broedde in 1945 bijv. in Florapark Haarlem, 1951 in Haarlemmer
hout (ook al vroeger, zie De Lev. Nat. 28-225 ) en verm oedelijk
ook, in 1959 ; laatste jaren in 3-4 paren broedend in de Noorderhout
H'tem. In 1944 ex. waargenomen op Parklaan en Bolwerken H aar
lem j voor jaar zingend ex. kwekerij van Tubbergen en stadskweek
tu in idem . Vrijwel geen trekgegevens.
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286. Braamsluiper Sylvia CUTTuca

Vroeger tamelijk gewoon (De Lev. Na t. 12-158) ; toen geregeld bij
Bloemendaal (ibidem 34.3 95).
T egenwoordig slechts schaarse gegevens; bijv. van Zijlweg Haarlem ;
bier en daar in Aerdenhout (nest gevonden in 1951 ) ; In 1958
paartje in infiltratiegebied A\Vduinen ; in de laa tste jaren af en toe
exem plaren in Noorderh out en Kennemerduinen.
In de Awduînen nu circ a 4 broedp ar en. Nadere gegevens gewen st.

289. Fitis Phyl/oscopus trochilus

Zeer algemene broe dvogel, vooral in de du inen. Zo in 1952 in Ken
nemerduine n ru im 500 territoria.
Broedt ook in de stad.
Eerste voorjaarsda ta zijn:
27 mr t 1949 2 zingende ex. en
26 mrt 1940 3 idem IArdea 30-254 ).
Laa t zijn :
30 okt. 1958 1 ex. trekkende Ken nemerduinen .
31 okt. 1917 2 ex. bij Santpoort (Ardea 8. 77 ) .'

73



74

294. Bladkoninkje Phylloscopus inorn utus

Slecht s één waarneming van zeker 3 ex. in duinen onder Noord
wijkerhout op 28 okt. 1951 (Ardea 39-372) .

296 . Vuurgoudhaantje R egul us ignicapillus

Slechts weinig waarnemingen , van eind aug. tot in nov. Laatste da
tum is 21 nov . 1957 : I ex. AWduinen (Vogeljaar 6-40 ). Enk ele
winterwaarnemingen, en voorjaarswaarnemingen uit apr.

Parus ater

AIuscica pa striata

303. Zwarte mees

Zeldzame broedvogel ; alleen de volgende gegevens bekend :

ca 1935 nest op J ach tlust te: Aerdenhou t :
1942 paa rtje broedend AWduinen (Arden 32·225);
1943 2-3 paren op Duinlust Ove rveen tibidem 33·1 97};
1944 zeker één paart je aldaar en
1945 vermoedelijk nog steeds da ar bro ede nd .

Recent ere gegevens schaa rs; alleen 1957 broedgeval Haarl em (Vo

geljaar 5-74 ).
Onregelmatige doort rekker en wintergast; zo bijv. regelmati g gezien
in de winters 1939/40 en 1941/42 (Ardea 32-245) en voora l veel
okt-nov. 1956 in K ennemerduinen.

298. Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuco

Vrijwel uits luitend doortrekker , die in de herfst vaak vrij talrijk

kan zijn.
O p voor jaarstrek waa rgenomen eind apr. en begin mei ; herfsttrek

van eind aug. tot in sept.
Late data zijn 18 en 20 okt. Noordwijk aan Zee (Ardea 8-77).
Zomerwaarnemingen :
ju ni 194 1 zingend 0 ged urende 2 weken in H aarlemmerhou t (Ardea 31-107) ;
in 1945 0 bij nestkast te Santpoort (ib idem 35-253) ; .. .
in 1949 nest met onbevru ch te eieren in Oroenendaal, H eemstede ; daarbij nooito gezien (Ardea 40- 151, ook Limosa 22· 3 79 en Arde n 37-192 ) .

299. WithaJsvliegenvanger Ficedula albicollis

Op 18 mei 1855 werd ex. gescho ten op strand onder Noordwijk

(Snouckaert-36) .

300. Kleine vliegenvanger Ficedula parva

Recente waarn emingen alleen:
13 sep t. 1942 <5 en 2 of ju....en iel ex. Santpoor t (Limosa 15. 104 ) en
10 mei 1944 verm oed elijk 2 ex. Bloemend aalscbos.

301. Koolmees Farus maJor

T alrijke broedvogel ; overal aanwezig, zelfs in kleine stadstuinen.
I n sommige jaren niet onbelangrijke herfsttrek.
Gehele jaar aanwezig.

:lO2. Pimpelmee s Paru s caeruleus

Minder talrijk dan koolmees; overal broedend en gehele jaar aan
wezig. Evenals bij koolmees in sommige ja ren vrij veel najaar strek.
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Algemene. hoewe l niet talrijke broedvogel, soms ook in stadstuinen.
Ontbreekt in het dui n. wel aa n de binnenduinrand.
Lat e waarneming is 18 okt.: I ex. Noordwijk (Ardea 40-91).

29i. Gra uw- '1iegenvanger

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus collybi ta

Vrij algemene broedvogel in binnenduin en binn enduinrand ; ook
in Haarlemmerhout en Noorderhout.
In de oorlogsjare n ook op diverse andere plaa tsen in de stad. Vroeg
ste waarneming is 5 mrt 1961: 1 ex. AWduinen.
Laat zijn :
30 ok t. 1960 een ex. Ken nemcrduinen :

2 nov. 1854 idem Santp oor t : '
11 dec. 1938 een ex. zij kanaal B en
23 de c. 196 1 een ex. AWduinen (Limosa 36-39 ) .

Phylloscop us treehilus acredu la

D e Avifauna van Nederla nd (Ardea 50-86 ) noem t deze soor t als
vermoedelijk regelmatige doortrekker in he t voor jaa r.
w aarnemingen uit ons geb ied zijn ech ter vrijwel onbekend : alleen
5 mei 1962 Kennemerduinen (Limosa 37-50)

Spaarzame bro edvogel van binnenduinrand.
Waarnemingen van zingende cf Ö· in mei du iden beslist niet zeker
op territoria ; de meeste ex. zijn en ige dagen lat er weer vertrokken.
Zo in 1954 to t 7 zingende ex. in H aarlemrnerhout, maar waarschijn
lijk slech ts 2 territori a.
Broedt thans {waarschijnlijk) alleen nog op landgoede ren langs
Vogelenza ngscheweg en enkele plaatsen in Bloemend aal (Elswout
e.a.).

291. Fluiter

295. Goudhaantje R egulus regulus

Zeldzame broed vogel voor ons gebied : AWduinen, Huis te Vogelen
zang, Elswout en Koningshof ( 1958 aldaar meerdere paren) .
Ook volgens oudere gegevens zeer spaa rzaam:
Thijsse: broedvogel tussen Elswout en D uin en K ruidberg (De Lev.
Nat. 10-49 );
T raanberg : als broedvogel niet veel (ibidem 12-158);
Als doortrekker en wintergast algemeen, vaak zelfs ta lrijk.

290. T jiftjaf
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311. Grauwe gors Emberiza calandra

Medio mrt 1946 werden 6 ex. waargenomen in de buurt van het
rangeertterein aan de Westergracht te Haarl em.

312. Geelgors Emberiza eitrineUa

I n de bollenst reek, in de Haarl emmermeer en onder Santpoort vrij
algemeen ; tussen H aarlem en Vogelenzang zeer weinig.

Em berîza oirlus

Em berîza rustica

gevangen te Vogelenzang

Bosgors

O p 16 okt. 1874 werd een juveniel d
(Zoöl. Meded. 10-71).
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Eén oude waarneming van een cr te Velsen vóór 1858 (Avifauna
Neerlandica 1908. 20 ) .

313. Cirlgors

Vroege- ook veel in de du inen, verdween echter met het uitdrogen
van h, _ . ~in (De Lev. Nat. 27-356 ) .
Broem nÓgin een enkel paa r in het zuiden der A\Vduinen.
Traan berg noemt de soort nog gewoon ( ten noorden van Vogelen
zang ) (De Lev. Nat. 12-158) .
T rek van half okt . to t eind nov.; in klein aantal.
Overwintert evenee ns in klein aantal.

320. Bruinkeelortolaa n Em beriza caesia

Op 11 okt. 1859 werd ex. geva ngen op een vinkebaa n onder Over
veen ( ZOOl. Meded. 10-71).

322.

323. Dw erggors Em beriza pusilla
Vier gevallen:
1 ex. najaar 1854 d uin en Zuidholland ;
I adu lt 0 gevan gen 18 okt. 1870 Wildh oef Bloemend aal ;
1 ex. op 27 febr . 1955 Sprenke1kanaa l AWdu inen (Bierman) .
1 ex. Ken nemerduinen op 1 nov. 196 1 (0) . '

324. Rietgors Emberiza schoeniclus

Vr oeger gewone broedvogel (De Lev. Nat . 12-158).
T egenwoordig echte r weinig talrijk en alleen bekend van Mooie
Nel , Binn en- en Buitenliede en omgeving van Noordzeekan aal en
zijkanalen daarvan.
Waarschijnlijk sinds 1962 broedvogel infi ltratiegebied AWduinen.
Doortrekker in voor- en najaar.
Najaarstrek van midden sept. tot midden nov. (zo 16 nov. 1959 2
ex. K ennemerduinen) .
Enkele waarnemingen duiden op overwinteren :

:;19. Ortolaan Emb eriza hortulana

Schijnt vroeger op trek wel regelmatig waargenomen te zijn ; Ver~

wey geeft vele data uit Noordwijk (Ardea 15-72) .
Waarn emingen zijn echter zeer schaars ; soms in jaren geen enkele;
overigens slechts één of enkele ex. per jaar.

314. Witkopgors Emberiza leucocephalos

T wee waarnemingen: van een <? in K ennemerduinen , op 30 okt.
1961 en een Ie jaa rs cr op 8 okt. 1962, eveneens Kennemerduinen.

Parus cristatus

Aegithalos caudatus

Certhia brachydactyla

gro ter aa ntal dan vonge soort. Broedt ook in

Boomkru iper

Algemeen, in iets
H aarlernmerhout.

310.

Weinig ta lrijke bro edvogel in binnenduin en in binnenduinrand.
In herfst en winter algemeen; trekt dan in kleine troepjes rond.

309. Boomklever Sitta europaea

Algemen e broedvogel langs binnenduinra nd en in H aarl emmerhout.

Zeer zeldzame broedvogel.
In 1923 tfm 1925 nest in Kennemerduinen.
Volgens Ardca 15-H 4 jar en lang paartje op Lindenheuvel Bloemen
daal en Naald enveld Bentveld.
'Waarnemingen in 1957 van vrij veel paartjes in Kennemerduinen
en in du inen tussen Zeeweg en Zandvoort kunnen op broeden du i
den.
I n 1960 paartje met pas uitgevlogen jongen in staatsbossen bij
Noordwijk.
In de meeste jaren zeldzame doortrekker; in nov. 1956 echter talr ijk
in Kennemerduinen e.c ., en nog tijd en lang daarna.

307. Staartmees

306. Mat kop Parus m antanus

Volgens Drijver vroeger wel broe dvogel (Ardea 36-120) .
Zou in Thijsse's hof gebroed hebben (De Lev. Nat. 42-298) .
Nu zeker geen broedvogel meer (cf. Ardea 36-120 en 38- 193).
Wordt slechts sporadisch waargenomen; zo slechts 4 waa rnemingen
tussen 1939 en 1942 (Ardea 36-120 ).

305. Glanskop Parus palustris

Vrij algemene broedv ogel langs binnenduinrand en in Haarlemmer
hout.
Zie voor een overzicht van broedgevallen in ons gebied Ardea 36
114 en 38-191.
Zwerft in de win ter rond en kom t da n ook wel in stadstuinen.

304. Kuifmees
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nov.
Vroegste datum is 18 sept. 1960 : 1 ex. Kennemerduinen.
Laatste is 20 nov. 1956 1 ex. du inen Noordwijkerhout (Limosa 30
87).

326. Sneeuw gors Plectrophenax nival is'

Doortrekker en wintervogel, vooral aan het strand.
De meeste waarnemingen komen eerst uit oktober en november.
Voorjaarswaarnemin gen zijn zeldzaam ; alleen 1 apr. 1923 Noord
wijk aan Zee (Ardea 15-72 ) en 26 mrt 1960 1 ex. Heemstede.
Vroege da ta zijn :
12 sep t. 1964 AW du inen ;
14 sep t. 1962 Za nd voort (Limosa 37-5.4) ;
2 1 sept . 1941 stra nd Noordwij ke rhout (Ardea 31- 145 ) en
23 sept . 1957 1 ex. IJmuiden (Vogeljaar j -89 ) .

327. Appelvink Coccothraustes coccothraustes

Eén oud broedgeval juni 1859 te Vogelenzan g (Ardea 33-201) .
Word t zeldzaam waargenomen op herfst- en voor jaarstrek en als
wintergas t.
27 okt. 1956 1 ex. H a arlem ;
nov. 193 7 I ex. Bloemendaal, enkele ex. daar de gehele winter g-ezien (De Lev.
Nat. 42-364 ) ;
9 en 23 jan. 1938 1 en 2 ex. in tu in te H aarlem ;
ha lf jan . 1926 een ex . Aerdenhout (Arden 17-46 ) ;
ap r. 1958 1 ex. in stad stui n H aarlem Noo rd .
4 mei 1962 I ex. Kennemerduinen (Limo sa 37-54 ) .

328. Groenlin g Chloris chloris

Algemene broedvogel in de binnenduinra nd ; broed t ook in Noorder
hout en op begraafplaatsen in Haarlem.
Vrij talrijke doort rekker ; in de winter vaak in flinke troepen rond 
zwervend, ook op het strand.

329. Pu tter Carduelis carduelis

Broedvogel voor ons gebied sedert 1943 (D e Lev. Nat. 48-31 , Ardea
33-200 en Limosa 16- 152).
Broedt nog steeds en in toenemend aantal; is nu een vr ij gewone

1933/34 steeds 1 ex. bij Halfweg (Arde. 24-6~ .
17 dec. 19392 ex. Sp aarndam (ibidem 29-226 ) .
Soms na vorst: eind febr. 1941 cf en «bij Spaa -n dam (ibidem 31
145).
T rek in voorjaar reeds vanaf eind febr .:
29 febr, 1960 ex. Vogelmee r Kennemerduin en (Meded. VWG H
H'lem 11) .
Voorjaarstrek tot begin mei : zo 3 mei 1933 d aan O ranj ekom A\V
du inen.

Cardu elis cannabina

en In de winter soms In

,,;.u
et talrijke verschijn ing (cf. Limosa 21-119 en Vogeljaar

Carduelis flammea
Carduelis flammea cabaret

w einig ta lrijke doortrekker vanaf eind sept. tot in nov. Aantallen
per jaar sterk variërend.
Enige voorjaarsdat um is 14 apr. 1940 : ca 10 ex. Schuil en rust,
AWdu inen .
Soms grotere troepen : zo eind nov. 1957 ca 50 ex. O ranjekom AW
duinen (Vogeljaar 6-40 ) .

zij het
8-6) .
Komt ook steeds talrijker voor op tre k
troepe n van 30 en meer ex. rondzwervend .

Broedvogel in de duinen en cp geschikte plaat sen aan de binnen
duinrand. in niet groot aanta l.
w as vroeger , omstreeks 1920, veel ta lrijker. Lijkt de laatste jaren
echter \veer in aa ntal toe te nemen. T alri jke doortrekker, welke ook
in de winter over blijft en dan vaak in troepen rondzw erft.
In aug. 1921 werd onder Halfweg een slaapplaats gevonde n van cir
ca 1.000 ex. (Ardea 31-302 ).

Carduelis flammea flam mea

Hiervoor geldt hetzelfde als caba ret: weinig tal rijke doortrekker,
in sterk wisselend aantal.

3340. Witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni

Op 28 okt. 1962 werd een Ie jaars cf waargenomen in de Kennemer
duinen, en een ex. op 16 okt. 1962 idem {Limosa 37-55 ).
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333. Barrnsijs

332. Frater Cardu elis flauirostris

Vrij ta lrijke doortrekker en wintergast aa n de kust , meestal va n eind
oktober; grotere aa nt allen eerst in de loop van november. Blijf t
aanwezig tot circa eind maart.

33 1. K neu

130. Sijs Carduelis spinus

Gewone doortrekker va n midden sept.. maar sterk wisselend in aan
tal ; ook als wintergast vrij gewoon.
In 1932 werd paartje nog op 26 mei bij het Aerdenhou ts kopje
gezien, maar er waren geen ver dere aanwijzingen voor broeden.
In 1957 werd te Heernrtede een broedgeval geconstateerd (Vogel
jaar 5-74 ) . Voorts een zome rwaarnem ing va n 1 ex. op 29 juni 1963
AWduinen.

Calcarius lapponicuJ

van midden sept. tot in
IJsgors
Trekt in het najaar m klein aanta l doo r,

325.
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339. K ruisbek Loxia cu ruirostra

O nregelma tige gast; begin der invasies in de zomer, meestal eind
juni. begin juli ; zo ta lrijk in 1930 van af half juni.
Verder : zomer 1935, 1939, 1941, aug. sept . 1942, eind mei 1955,
veel in 1956.

Enkele vondsten en waarn emingen :
29 sept. en 3 okt . 1901 , Bloemen daal (Zie Ard ea 50-9 8 ) ;
24 mr t 1963 adult 0 , juven iel ê en ad. 9 waargenomen in AW duinen (Vogel
jaar 11-130 ) .

341. Witb andkruisbek L oxia leucoptera

Eén waarneming van 10 d' 0 ' bij Bloemendaal op 17 sept. 1889

Passer dom esticus

;43. Keep Fringilla montifring illa

Doortrekker vanaf midden sept. ; sterk III aantal wisselend. Ook
als oven -vinteraar niet regelma tig.
Als late voorjaarsdata noemen wij:
1 mei 193 1 0 Groene ndaal , H eemstede en
3 mei 1942 een ex.
eers te helft juni 1963 1-2 ex. Santpoort (Vogcljaar 11. 130 ) .

T\....ee juliwaarnemingen :
1·2 9 juli 1942 een ex. te Aerde nhour (Ardea 32-249 );
9 juli 1944 een Ö te H aa rlem merl iede ( ibidem 34-393 ).

348. Rose spreeuw Pastor rou UJ

Slechte één oud e waarneming :
14 juli 1856 een adult S? te Bloemendaal (D e Ned. Vogels 1.8 0 ) .

349. Wielewaal Or iolus oriolut

Vrij algemene broedvogel in het duin en in de binnenduinrand
Soms tot dicht bij de stad : zo in 1944 broedend "H uis met de Beel
den" bij H aarlemm erhout.
Vro ege voorjaarsdatum is 27 ap r. 1941, 1 ex. AWduinen.
Op trek enkele malen in Haarlemmermeerpolder 9 au g. 1937 ex
bij Hoofddorp en 28 a ug. 1949 d' richting zw in de H aarlemmer
meer (Limosa 22-375) .

Zeer talrijke broedvogel.
Regelmatig kleine aa ntallen waa rgenomen op herfsttrek.
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(Org. C' 'i .V. 5-69) en 1 c;> begin okt. 1963 gevangen in de Zilk.

3--l5. Ringmu s Passer mont anus

Vrij talrijke broedvogel aan binnenduinrand en in poldergebied
bij boerderijen.
Trekt in vrij gro te aantallen door van 2e helft sept. tot eind nov.
Ook in de wint er aa nwezig.

344. Huismus

347. Spreeuw Sturnus uulgaris

Zeer talrijke broedvogel. Trekt in massale aantallen door.
Oo k in de win ter in flinke aantallen aa nwezig.
\Vinterslaapplaatsen o.a. moeras Haarlemmerliede, eendenkooi Vijf.
huizen , Hartekamp e.o.

342. Vink Fringilla eoe/ebs

Algemene broedvogel en zeer talrijke door trekker; wintergast in
wisselend aanta l.

L oxia pityopsittacus140. Grote kruisbek

336. Goud vink P)'rrhula. pyrrhula

Zeer zeldzaam, als broedvogel : slech ts één broe dgeval in 1914 te,
Noordwijkerhout (Ardea 3-98) .
Wel worden er soms waa rnemingen in de broed tijd gedaa n, zoals :

4 en 11 mei 1935 paartje aan O esterduinwee . Acrd enhout ;
mei 1943 zingend ex. te Driehu is (D e Lev. Nat. 48-30 );
2/ 3 juni 1943 zingend ex. Aerdenhou r ( ibidem 48- 54 ) .

I n herfst en winter zeldzaam, sommige winters iets algemeners;
in winter 1959/60 en 1960/ 61 zijn geregeld kleine troepjes waar-
geno men in Bloemendaal en in de AWdui nen. !

Pyrrhulo p. pyrrhu!a

Voor de eerste waarnemingen voor ons gebied (8 ex.] in febr. en
mrt. 1962 zie Limosa 37-56) .

337. Roodmus Carpodaeus erythrinus

Eén waarneming van cr in okt. 1860 te Overveen (Avifauna Neer
lan dica 1908-16) .

335. Europese kan ari e Serinus sertnus

Sedert 1951 broedvogel in Acrdenh ou r en Be•. .veld (Arden 40-109 )
daarna regelmatig in aantal toeneme nd . Ook zinge nde ex. in Voge
lenzang.
De opgave in Limosa 29-40 va n 25-30 ter ritoria. in 1955 lijkt ons
niet juist ; la ng niet elk zingend cf hoeft equivalent te zijn met een
broedpaa r ; meer dan 10 paren lijkt he t ons voor dat jaar niet.
Voor 1957 worden 3 territoria opgegeven [Vogeljaa r 6-82) , doch
dit is veel te laag.
De laatste jaren werden geregeld circa 15 territoria gete ld. Ook
vóór 1951 enkele malen in de omgeving waargenomen:
begin ap r. 1904 1 d' bij Haarlem (D e Lev. Nat. 10-144 ); 3 mei
1943 een zingend ex. Driehuis en 1 ex. Aerdenhout (ibidem 40
54) .
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• Het adres van de sam enstellers luidt : lV. J. A kk erman , [ on St eenstraat 99 ,
Haarlem en DrS. F. Ni esen, Vr edenhoistra ai ol, Haarlem.

353. K auw C OTVUS m onedula

Broedt algemeen aan binnenduinrand, in H aarlemm erhout en op
talrijke plaatsen in de stad. Aantal lijkt toe te nem en.
T alrijke doortrekker in de herfst.

Contactorgaan Vogels Ludie KNNV
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Over het voorkomen van de Neder landse vogels is al veel gepubliceerd.
Van sommige soorten is het aantal broedparen of overwinteraars bij be
nadering bekend. Dit geld t vooral voor koloniebroedvogels, voor schaarse
of zeer opva llende broedvogels en voor soorten waarvan de aanta llen die
in Nederland overwintere n, vrij gemakkelijk zijn te schatt en of te tellen.
Het is van groot belang dat ook van andere vogelsoorten beter bekend
··..ord t, hoe groot de aantallen zijn, die in Nederland voorkomen en v..-aa r
en-ze soorten te vinden zijn. Onder auspiciën van het Contactorgaan voor
Vogelstudie van de K .N.N.V. zal nu gep robeerd worden, om van een voor
lopig beperkt aantal broedvogels de aa ntallen vast te stellen over het ge
hele land . Alleen door gezamenlijke krachtsi nspa nning van vele medewer
kers kunnen result aten verkregen word en. Het is dan ook te hopen, dat
deze medewerking zal komen uit alle kringen van ons ornitho logisch leven.
Iedere soort zal door een of twee personen worden bewerkt. Wie aa n het
onderzoek van een soort wil deelnemen, wordt verzoch t zich zo spoedig
:nogelijk op te geven bij de desbetreffende bewerker. Deze zal da n een
stencil toesturen, waa rop is aangegeven hoe de methode van onderzoek
zal zijn. De bewerkers hopen ieder jaar een voorlopig overzicht bekend
te maken en aan het eind van het onde rzoek de resultaten te publiceren .
De onderzoekper iode is per soor t voorlopig op dri e jaar gesteld, omda t
dan bete r rekening gehoude n kan worden met even tuele aantalsschomm e
lingen.
De resultat en van het onderzoek kun nen voor de wetenschap en voor de
bescherming van belang zijn, De vaak gehoorde klacht , dat veel vogel
soorten ach teruitgaan is een grote stimula ns geweest om met dit onder
zoek te beginnen. Ook de keus van de soorten is er door beïnvl oed.
De med ewerkers wordt vrien delijk gevraagd por tokosten e.d. voor eigen
rekening te nemen, tenzij een bewerker daarover iets anders mededeelt.
Aangezien meer soorten voor bewerking in aanmerking komen, wordt
ornithologen die er voor voelen een soort voor hun rekening te nemen ver
zocht, zich op te geven bij Prof. De. D. M. de Vries, Bowlespar k 5,
Wageningen (tel. 08370-3186) .

Fuut : H. N. Leys en Ir. J. J. F. E. de Wil de. Corresp . aa n: Diedenw eg 14, Ed e
(Gld .) ( tel . 083 80-383 8) . Soort is gevoe lig voor waterveront re iniging door pesticiden .
Tellingen in ma art op verzamelplaatsen, apri l to t begin ju n i in broedgebieden .
Spoedi g opgeven zeer gewenst.
Dod.aars: D rs. D . Dekker en M. van Herp . Corresp . aan : Walvisstraa.t 6, l isp (N.H .) .
T ellingen van vogels en zo mogelijk nesten van april tot begi n jun i.

, .

VER~NIGINGSNIEUWS

(De

Pica pica

Corvus corone

Conrus frugilegus
Haarlem int de jaren

en dan in de winter vaak ta lrijk

Garrul us glan darius

H aarl emmerhout. Gehele jaar aan-
Vlaamse gaai

Algemene broedvogel, ook in
wezlg.
In sommige jaren sterke door trek
zo bijv. herfst 1937 en herfst 1955.

Ekster
Vrij algemene broedvogel en standvogel in het dui n.
Is in de oorlogsjaren (geen afschot ) sterk in aantal toegenomen.

Notenkraker Nucifraga caryocatactes

Invasiegast ; laatste invasie 1954/55 (Ardea 43-145 ) ; nog in 1955)
56 in ons gebied aanwezig (Ard ea 44-245 ) .
Oudere waarnemingen zijn :
begin dec. 1931 en 10 febr . 1932 1·2 ex. AWduinen. Bloemendaal enz .
Lev. Nat. 36-287, ibidem 36-399 (De Ned. Vogels 1-70 ) ;
10 febr.1 933 2 ex. AW d uinen (O rg. CN V 6- 116) ;
10 dec. 19332 ex. ald aar (De Lev. Na t. 38-22 9 ).

Vroeger algemene broedvogel in koloni es; in
voor 1940 40-90 nesten.
In 1944 nog circa 50 nesten in en om de stad (Ardea 34-378 ).
Zijn in de sta d systemati sch verstoord ; thans slechts enkele versprei
de nesten aanwezig. Ook geen kolonies meer bekend uit de omgeving.
Doortrek meestal eind okt . en in nov. Bij vorst vaak " rushes" .

Broedvogel in klein aa ntal. vrnl. la ngs binnenduinra nd. doch ook
in Haarlemmerhou r; daar in 19~3 zelfs ~ nesten (Ardca 33-197).
In latere jaren ook onregelma tig in Ncorde rhout . Op tre k geregeld
In kleine aanta llen waargenomen blijkens de trekverslagen van de
Voge1werkgroep Haarl em.

(Bonte Kraai Coruus coro ne eernix

Na enige jaren minder ta lrijk te zijn geweest, thans weer vrij ta lrijke
doortrekker en winte rgast , vana f begin okt. (vroegste datum l okt. )
to t in het begin van mei.
Zeer laa t zijn: 23 mei 1954, 1 ex. strand Noordwijk (Ardea 43
260) en 28 me i 1955, 1 ex. in AWduinen (Limosa 30-83) .

356.

354.

355.

352. Roek

351. (Zwarte ) kraai




