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Dynamiek in de vogelstand van 
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Zondagmorgen vroeg. Daar waar op een werkdag auto’s langs razen 
en vliegtuigen hun landing inzetten, is het nu heerlijk rustig. Vanuit 
de bosjes klinken de prachtige strofen van een Nachtegaal. Boven het 
naastgelegen moeras voert een Blauwborst zijn baltsvlucht uit, terwijl 
op de plas een Dodaars hinnikt en een paar Grauwe Ganzen met  
jongen langs zwemt. Plotseling komt een Havik uit de bossen tevoor-
schijn, op zoek naar een prooi. In de verte buitelen de Kieviten lustig 
door. Vanuit de bebouwing klinken een koerende Turkse Tortel en 
een zingende Merel. Wat een rijkdom aan vogels en dat vlak aan de 
rand van de stad!

Ook midden in de Randstad staat de tijd niet stil. Broedende ganzen, 
IJsvogels, Kerkuilen, Slechtvalken, Lepelaars en Haviken waren  
twintig jaar geleden een zeldzaamheid. Nu is dat een regelmatig 
voorkomend fenomeen. Anderzijds zijn Grutto’s boven de weilanden 
schaars geworden en ontbreekt het blije mussengetjilp in grote delen 
van de stad.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zijn er in een tijds-
bestek van amper twintig jaar aanzienlijke veranderingen in het 
vogelbestand waar te nemen. Veranderingen ten kwade en verande-
ringen ten goede. Hoe ze het mooie vogelleven beïnvloeden vindt de 
lezer terug in dit boek, waarin we ook de balans opmaken van twintig 
jaar vogels bestuderen en beschermen. Er zijn redenen om ons zorgen 
te maken, maar er is nog steeds van heel veel moois te genieten, voor 
wie van vogels houdt.

‘Vrije vogels’ biedt mooie verhalen over vogels, de mensen die de  
vogels beschermen én een beknopt maar compleet overzicht van alle 
374 voorkomende vogelsoorten in de regio Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer.
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Op de slaapplaats bij de Kennemerbrug kro-

pen veel vogels tussen de klimop rond de 

stam. De beschutting leken ze wel op prijs 

te stellen. Echter, vaak zoeken ze helemaal 

geen beschutting en zitten ze volop in de 

wind. Zelfs bij harde oostenwind, sneeuw 

en vrieskou zitten ze de hele nacht in de top 

van een boom. Wie verwacht de volgende 

ochtend veel dode vogels onder de bomen 

aan te treffen, komt bedrogen uit. Slechts 

één keer werd een dode vogel gevonden. 

Wanneer je naar het maximum aantal per 

winter kijkt, is een duidelijk stijgende lijn te 

constateren. De 638 vogels in de winter van 

2013-2014 vormde het hoogste aantal in de 

winter in de regio getelde Halsbandparkie-

ten. De andere tellingen zijn meestal half ja-

nuari gedaan, wanneer Sovon een landelij-

ke telling coördineert. Na het aantal van 530 

vogels op 17 november 2012 werden die win-

ter veel minder parkieten geteld. Op 23 de-

cember 2012 404, op 20 januari 2013, tijdens 

een sneeuwstorm, wisten maar 53 stuks de 

barre tocht naar de slaapplaats te volbren-

gen. Bij de herkansing op 2 februari wer-

den er 270 geteld op een nieuwe slaapplaats 

langs de Zomervaart, twee kilometer noor-

delijker dan de vaste slaapplaats in Schalk-

wijk. Deze lage aantallen op de slaapplaats 

komen mogelijk door sterfte in de strenge 

winter en doordat vogels bij het nest blijven. 

In Alphen aan de Rijn is geconstateerd dat 

een paartje in januari en februari sliep in 

een nestholte.

In het voorjaar van 2014 telde Marco van 

Wieringen regelmatig de slaapplaats. Hij 

wilde weten of de aantallen in de loop van 

mei en juni toenemen omdat de Halsband-

parkieten klaar zijn met broeden en met 

hun jongen op de slaapplaats verschijnen. 

Dat bleek het geval te zijn. Tussen 5 mei, 

het begin van de telling, en de tweede helft 

van juni nam het aantal getelde vogels toe 

van 432 tot maximaal 937 exemplaren. Een 

nieuw record voor Haarlem.

Door de aantallen op de slaapplaats te blij-

ven volgen, houden leden van de Vogel-

werkgroep Zuid-Kennemerland de ontwik-

kelingen van deze bijzondere vogel in de 

gaten. Een vraag die we nog graag willen 

beantwoorden, is of de Halsbandparkieten 

die in Beverwijk, Heemskerk en Alkmaar 

foerageren, ook in Haarlem slapen. Want ten 

noorden van Haarlem komen, zoals gezegd, 

wel vogels voor, maar er is geen slaapplaats 

bekend.

Toekomst
Een belangrijke vraag, die bij exoten altijd 

wordt gesteld, is of het verschijnen van de 

Halsbandparkiet in Nederland invloed heeft 

op andere soorten. Verdringen ze bijvoor-

beeld Boomklevers of Grote Bonte Spech-

ten? Ze broeden immers in vergelijkbare 

holten in bomen. Uitvoerig onderzoek is ge-

daan in België. Daar bestond enige zorg over 

de concurrentie met de Boomklever. Grote 

Bonte Spechten kunnen immers zelf wel een 

hol uithakken, de Boomklever niet.

Omdat het leefgebied van de Boomklever en 

de parkiet elkaar slechts deels overlappen, 

verwacht men echter geen grote problemen 

voor de Boomklever. De Belgen hebben vast-

gesteld dat Halsbandparkieten een combi-

[Figuur 3 Maximum aantal Halsbandparkieten per winter op de slaapplaatsen in Haarlem] 
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[Figuur 4 Verspreiding van Halsbandparkiet over Nederland in 2005-2014
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natie nodig hebben van oudere bossen en 

bebouwd gebied. In de bossen broeden ze 

in geschikte holtes, in de steden zoeken ze 

voedsel. De Belgen voorspellen in het noor-

den van België een groei van de populatie.

Ook in Nederland zal de populatie waar-

schijnlijk verder toenemen, want hier is de 

combinatie van stad en oud bos niet alleen 

in het westen van het land aanwezig. Dit is 

al eenvoudig vast te stellen bij het volgen 

van de waarnemingen op waarneming.nl. 

In de Randstad zijn de meeste blokken in-

middels bezet en langzaam verspreidt de 

soort zich over Nederland.

Grote Alexanderparkiet 
De neef van de Halsbandparkiet is te her-

kennen aan het grotere formaat, de forsere 

snavel en het zwaardere geluid. Mannetjes 

hebben bovendien een mooie rode vleugel-

vlek. De soort leeft in Zuid- en Zuidoost-Azië 

in het wild. 

Ondanks het formaat is er relatief weinig 

bekend over de verspreiding van de broed-

vogels en de aantallen. In een grote groep 

Halsbandparkieten, bijvoorbeeld op de 

slaapplaats, is het lastig de Alexanders eruit 

te pikken. Op enkele waarnemingen elders 

na, leeft alleen in Amsterdam en in Haarlem 

een populatie van deze soort. In totaal gaat 

het in Nederland om 50 à 100 vogels. 

Eigenlijk is er veel te weinig op deze soort 

gelet. Op 11 april 1990 zag Tom Damm voor 

het eerst een Grote Alexanderparkiet in de 

Haarlemmerhout. Pas in december 2012 tel-

de Roelant Jonker daar tijdens een inventa-

risatie twaalf Grote Alexanders . Hij schrijft: 

“Zeker twaalf kunnen tellen, maar het kun-

nen er zo maar meer zijn. Er werden enkele 

nesten geïnspecteerd. Ziet er uit als een le-

vendige populatie.” Op 6 april 2013 telden le-

den van de Vogelwerkgroep in de Haarlem-

merhout zeker twee paar waarvan één paar 

langdurig in een holte verdween. Ongetwij-

feld hun broedplaats.

Op de slaapplaats in Schalkwijk verscheen 

de Grote Alexanderparkiet wel. Daar zijn bij-

voorbeeld in januari 2010 tien vogels geteld. 

Het maximum aantal vogels in de regio werd 

vastgesteld op 13 november 2011: 23 stuks 

op de slaapplaats in Schalkwijk. Later luk-

te het niet om de Grote Alexanderparkieten 

op te sporen op de slaapplaats van de Hals-

bandparkieten. Of ze zich in de grote groep 

schuilhielden of op een andere slaapplaats 

zaten, is niet bekend. 

Geelvleugelara 
De meest indrukwekkende papegaaiachtige 

die in Zuid-Kennemerland voorkomt, is de 

Geelvleugelara. De broedgebieden van deze 

ara liggen in Zuid-Amerika. Ze zijn onmis-

kenbaar met hun rode verenkleed, het geel 

en blauw op de vleugel en de lange staart. 

De vogels zijn afkomstig van een menage-

rie langs de Duinlustweg bij Elswout, in de 

volksmond het Landje van Goof geheten. 

Goof begon hier een bloemkwekerij en ein-

digde met een paardenmanege en een soort 

kinderboerderij met ezels, geiten, schapen, 

kamelen en papegaaien. De eerste drie vrij 

vliegende vogels werden begin jaren zeven-

tig waargenomen. In 1980 en 1981 broedden 

de vrij vliegende vogels in de menagerie en 

in 1983 werd voor het eerst melding gemaakt 

van broeden op Elswout. De aantallen na-
[Paartje Grote Alexanderparkieten nestelend in boomholte.]
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men toe tot elf vogels. De indrukwekkende 

en luidruchtige rondvluchten van de groep 

ara’s werden in grote delen van Zuid-Kenne-

merland waargenomen, tot in Vogelenzang 

en IJmuiden. 

De groep bestond maximaal uit elf Geel-

vleugelara’s, met ook nog twee Blauwgele 

Ara’s. Soms vlogen er kleinere parkieten met 

de groep mee. Na het overlijden van Goof 

Brandwijk in 1990, slonk de groep ara’s. De 

afname hangt deels samen met het feit dat 

de Havik wel een ara lust. Ook zijn er resten 

van ara’s gevonden langs de spoorlijn Over-

veen-Zandvoort. Dit duidt op onfortuinlijke 

botsingen met een trein. 

Roelant Jonker heeft het broeden in en rond 

Elswout gedocumenteerd. Tussen 1992 en 

2009 heeft het overgebleven paartje acht 

keer gebroed of een poging gedaan. Zeker 

drie keer heeft Jonker vastgesteld dat het 

jong of de jongen zijn gestolen. Ongetwij-

feld door handelaren die veel geld kunnen 

opstrijken voor dit soort vogels. In 2007 zijn 

er twee jongen succesvol uitgevlogen, maar 

één jong verdween al snel. Velen hebben het 

groepje van drie Geelvleugelara’s in de re-

gio rond zien vliegen. Later stierf het jong en 

het vrouwtje werd in het voorjaar van 2009 

vlakbij het nest met een beschadigde snavel 

dood gevonden. Waarschijnlijk is ze gewond 

geraakt bij het leeghalen van het nest door 

stropers.

In Naturalis in Leiden is haar balg nog 

steeds te bewonderen. Het eenzame manne-

tje vliegt nog steeds rond in de regio. Hele-

maal uniek is deze ara niet want af en toe 

wordt een Blauwgele Ara gezien op allerlei 

plekken elders in Nederland. 

[Geelvleugelara in beuk in Elswout.]
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Succesvolle kolonie midden in hectische Randstad

In 2004 waren er ongeveer 1500 broedpa-
ren Lepelaars in Nederland. Die kon je vrij-
wel uitsluitend vinden in rietkragen van 
duinmeren, moerassen en op kwelders in 
het Waddengebied, ver weg van menselijke 
activiteiten en ver weg van vossen. Maar in 
2004 zijn er ook drie paartjes gaan broe-
den in het moerasbos aan de Liede, bij het 
benzinestation langs de A200, niet ver van 
Ikea, op een heel drukke plek midden in de 
Randstad. Het bijzondere was bovendien 
dat deze Lepelaars niet op de grond gingen 
broeden, maar in bomen! Vanaf dat jaar is 
de kolonie ieder jaar gevolgd op aantallen 
broedparen, tijdstip van terugkeer en ver-
trek, broedsucces en alles wat verder van 
belang zou kunnen zijn. Anno 2014 broe-
den ze er nog steeds en in toenemende aan-
tallen. Een bijzonder verhaal over een bij-
zondere vogelsoort.

De Lepelaars in de buurt van Ikea kozen in 

het moerasbos niet gebruikte of alweer ver-

laten nesten van Blauwe Reigers in elzenbo-

men om te gaan broeden. Het was toen de 

tweede plek in Nederland waar Lepelaars in 

bomen broedden. Een zeer onverwachte ge-

beurtenis, want het moerasbos zelf is welis-

waar een zeer rustig, nauwelijks te betreden 

natuurgebied van Landschap Noord-Hol-

land, maar het ligt wel op een drukke plek 

in de Randstad: vlakbij de spoorlijn en de 

provinciale weg Haarlem-Amsterdam, met 

een veel gebruikt fietspad langs het moe-

rasbos en daar dicht naast (binnen een ki-

lometer) de dalende en stijgende vliegtuigen 

van Schiphol. Wel was duidelijk dat het ge-

bied niet te betreden is. Deels door een sloot 

en breed water rondom het gebied, deels 

door de nattigheid van de bodem en de vele 

braamstruiken, die in het bos woekeren.  

Nesten zoeken tussen de bladeren
De observaties begonnen zodra de eerste 

Lepelaars zich in de regio lieten zien en 

duurden tot aan het wegtrekken van ou-

ders met jongen. De kolonie is wekelijks be-

zocht, meestal op weekenddagen. Uiteinde-

lijk was 40% van de bezoeken in de ochtend 

(na 09.00 uur), 35% in de middag en 20% 

in de avonduren. In de vroege ochtend zijn 

nauwelijks bezoeken gebracht aan de kolo-

nie. Waarnemingen vonden plaats vanaf de 

randen van het moerasbos, dus vanaf het 

fietspad en het Liewegje. In 2012 en 2013 ook 

[Lepelaar vissend]
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vanaf het water van de Buiten Liede.

Gedurende de eerste zes jaar werd, voordat 

het broedseizoen begon, dus meestal be-

gin maart, het moerasbos bezocht om vast 

te stellen waar zich oude nesten van Blau-

we Reigers, Zwarte Kraaien, Eksters, Havik 

en Buizerd bevonden. Daardoor was het nog 

wel enigszins te doen om later in het seizoen 

de door Lepelaars bezette nesten te vinden. 

Een grote beperking voor de waarnemingen 

was namelijk het bladerdek dat zich meestal 

eind april, soms begin mei sloot, afhanke-

lijk van de temperatuur in de weken daar-

voor. Wanneer het bladerdek eenmaal goed 

gesloten was, konden alleen enkele nesten 

(maximaal tien) vanaf de randen worden ge-

volgd. Meestal alleen als door wind de bo-

men heen en weer bewogen en er een glimp 

van broedende vogels, of later in het sei-

zoen, van aantallen jongen op het nest, kon 

worden opgevangen.

Als hulpmiddel voor het zoeken en vinden 

van nesten, die niet zichtbaar waren vanaf 

de rand en de begane grond, is vanaf 2010 

een radiografisch te besturen vliegtuigje 

(voorloper van de drone) ingezet door uit-

vinder Harm Botman. Dit vliegtuigje maak-

te nauwelijks geluid, was ultralicht en had 

een spanwijdte van minder dan een meter. 

We hingen er een fototoestel onder dat elke 

vijf seconden een opname maakte. Voordat 

dit vliegtuigje boven de kolonie ging vlie-

gen, hebben we reacties van vogels op ande-

re plaatsen getest. Omdat er niet op werd ge-

reageerd, bleek het een veilige keuze om ook 

boven de lepelaarskolonie foto’s te maken 

en aldus nesten te vinden die anders niet 

zichtbaar waren. We konden zo jaarlijks een 

[Lepelaar met nestmateriaal]
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tot drie nesten nader lokaliseren, die anders 

verborgen waren gebleven.

Aantalsontwikkeling van de kolonie 
Vanaf 2004 groeide het aantal bezette nes-

ten fors. De eerste jaren nog met twee à drie 

per jaar, de laatste jaren met vier à vijf. Aan 

die sterke groei kwam in 2013 een eind. In 

dat jaar zakte het aantal bezette nesten plot-

seling. Het gemiddelde aantal jongen dat 

uitvloog - en die gevolgd konden worden 

- zakte naar een dieptepunt (2,9 in 2012 en 

1,9 in 2013). Ook landelijk daalde het aantal 

broedparen in 2013 met ruim 15%.

De oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk in het 

extreem lange, koude voorjaar van 2013 

vanaf begin maart tot ver in april. In de eer-

ste plaats zijn toen waarschijnlijk veel Lepe-

laars, die al gedurende de trek vanuit Spanje 

en Portugal noordelijk waren opgeschoven 

langs de kusten van Frankrijk, overvallen 

door vorst en daarmee ook door voedselge-

brek. Een gevolg daarvan kan zijn dat zij zijn 

gestorven, maar ook dat zij zich niet fit ge-

noeg voelden om hun reis te vervolgen naar 

hun broedgebied en dus zijn blijven hangen 

in de Franse kustgebieden.

Dat zij zo duidelijk minder jongen groot-

brachten, komt wellicht ook door die koude 

periode, waardoor er waarschijnlijk niet vol-

doende dierlijk leven voorhanden was, toen 

de jongen dat voedsel nodig hadden, omdat 

alles dat voorjaar veel later op gang kwam.

 

Waar precies het voedsel door de Lepelaars 

wordt gevonden in de broedtijd, is nog niet 

onderzocht. Wel worden in mei en juni - de 

periode dat de Lepelaars jongen hebben - in 

de hele regio van Zuid-Kennemerland (be-

halve in de duinen) foeragerende Lepelaars 

gezien. De Lepelaars die voedsel zoeken 

hebben een voorkeur voor de sloten in de 

polders van Spaarnwoude (onder andere de 

Hekslootpolder) en in de Haarlemmermeer.

Nesten kraken, samenleven met 
andere soorten
Bij het begin van de vestiging van de Lepe-

laar als broedvogel in het moerasbos leek de 

aanwezigheid van bestaande en in gebruik 

zijnde nesten een beperkende factor te kun-

nen worden. Lepelaars bouwen namelijk 

niet zelf een nest in een boom en zouden 

daarom, zo werd gedacht, ook geen gebruik 

kunnen maken van de reeds bezette nesten.

In het moerasbos broeden ook (zij het jaar-

lijks minder) Blauwe Reigers. De eerste Le-

pelaars gingen broeden op niet door Blau-

we Reigers gebruikte nesten. De broedende 

Blauwe Reigers hadden begin april 2004 na-

melijk al vliegvlugge jongen, dus hun nest 

was beschikbaar (dit gold voor een enkel 

nest). Belangrijker was dat er jaarlijks al 

minder paartjes Blauwe Reigers kwamen 

broeden in het moerasbos, waardoor er in 

april behoorlijk wat niet-bezette nesten wa-

ren. Deze, vaak brede, nesten waren bij de 

Lepelaars zeer in trek.

De eerste jaren van het samenwonen van 

Blauwe Reigers en Lepelaars zaten de rei-

gers al op het nest te broeden of hadden 

soms al kleine jongen, wanneer de Lepe-

Jaartal Aantal broedpaar Gevolgde nesten Uitgevlogen jongen

2004 3 3 1

2005 4 4 2,1

2006 6 5 2,2

2007 8 7 2,3

2008 12 8 2,4

2009 19 9 2,6

2010 21 9 2,6

2011 23 9 2,7

2012 25 17 2,9

2013 21 10 1,9

2014 26 17 2,6

[Tabel 1  Broedresultaten in de lepelaarskolonie in 2004-2013 met gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van gevolgde nesten]

[Zoeken naar nesten met een vliegtuigje.]
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Weidevogels en het veranderende landschap

Het kan niet genoeg beklemtoond worden: 

de overheid had en heeft een stevige greep 

op de natuur in ons land. Soms zijn er krach-

tige impulsen om het natuurlijke evenwicht 

te steunen, dan weer krijgen andere belan-

gen de overhand en moet natuur wijken voor 

economische of recreatieve belangen. Menig 

overheidsinstelling veronderstelt een posi-

tieve uitkomst, wanneer ze natuurbelang 

aan recreatie koppelt. Maar dat is lang niet 

altijd een gelukkige combinatie, zoals uit de 

twee bijdragen aan dit hoofdstuk over wei-

devogels blijkt. 

Grote veranderingen in polders van 
Spaarnwoude

“O, kon ik toch de heerlijke Hollandse wei-
den schilderen zoals ze er uitzien in juni, 
kort voordat de maaier zijn blinkende zeis 
slaat in de bonte bloemen.’’
Het moet rond het jaar 1900 zijn geweest 
dat Jac.P. Thijsse in Bloemendaal deze ver-
zuchting slaakte. Dat hij dat schilderen wel 
degelijk kon, zij het met woorden en niet 
met verf, bewijst zijn onvolprezen boek 
‘Het Vogeljaar’ met een schildering van 
een landschap met een bloemenpracht en 

vogelweelde, die de natuurliefhebber met 
weemoed vervult. Weemoed, want de we-
reld die Thijsse zag, is niet meer.

Begin juni het maaiseizoen voor de deur? De 

meeste graslanden zijn tegenwoordig rond 

die datum kaal. Wat gemaaid wordt, is geen 

zee van boterbloemen, zuring en ratelaars. 

Het zijn raaigrasakkers met hier en daar een 

paardenbloem.

Baltsende Kemphanen zag Thijsse overal, 

bijvoorbeeld langs Spaarne en Liede. Nu is 

deze broedvogel, op een handjevol na, uit 

ons hele land verdwenen.

Rond 1900 waren de Nederlandse graslan-

den het domein van Watersnippen en Kemp-

hanen. De glorietijd van de Grutto moest 

nog komen. Deze soort nam sterk in aantal 

toe na de intensivering van de landbouw in 

het midden van de twintigste eeuw. Toen 

al kwamen Kemphaan en Watersnip in een 

voortdurende neergang terecht, die alleen is 

gestopt waar het nulpunt werd bereikt. Nu 

het waterpeil op veel plaatsen is verlaagd en 

[Kemphaan]



78

enorme maaimachines hele polders maai-

en voor de maand mei voorbij is, zijn ook de 

Grutto’s in een neerwaartse spiraal terecht-

gekomen. Het verschil met de eerdere pe-

riode van neergang is dat nu, door middel 

van weidevogelreservaten en agrarisch na-

tuurbeheer, geprobeerd wordt de neergang 

tot staan te brengen, voordat het nulpunt is 

bereikt.

De gemiddelde boer zal overigens bij Thijs-

se’s beschrijving opgelucht adem halen: die 

tijd van zware fysieke arbeid en armoede is 

voorbij. In 1900 werkte 40% van de arbei-

ders met 250.000 paarden in de landbouw. 

Nu maakt 4% van de arbeidende klasse met 

150.000 trekkers het piepkleine Nederland 

tot de derde voedselexporteur van de we-

reld, na de VS en Frankrijk. 

De ontwikkeling van het weidevogelland-

schap van de afgelopen eeuw was in grote 

lijnen: het gras groeit steeds sneller en het 

maaien gebeurt steeds grootschaliger. Voor 

de weidevogels is de tijd en ruimte om eieren 

te bebroeden en kuikens vliegvlug te krijgen 

steeds korter. En vaak te kort. Eerst werden 

de vochtminnende en laat broedende Kemp-

haan en Watersnip het slachtoffer. De meer 

flexibele Grutto wist aanvankelijk juist te 

profiteren van de verbeterde voedselsitua-

tie, maar nu is dat voorbij: de rust in het land 

duurt op veel plaatsen te kort om de kuikens 

vliegvlug te krijgen.

Kennemerland is niet het hart van de agra-

rische intensivering; de grote lijn van de 

ontwikkelingen werd hier niet zo meedo-

genloos neergekrast. Het gebied tussen 

Haarlem en Halfweg maakte een kalme-

re ontwikkeling door. Doordat de overheid 

vroeg ingreep om het landschap tussen 

Haarlem en Amsterdam ‘mooi’ te houden en 

de grond opkocht, kwamen nogal wat agra-

risch bedrijven in een afhankelijke en onze-

kere positie terecht.

Vele bleven klein. Elders werd een groot bio-

logische bedrijf opgezet dat op zo’n manier 

werkte dat de weidevogels er van profiteren: 

Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwou-

de (SAS) met onder andere De Koningshoeve 

en De Ettingen. Foto’s van de vochtige wei-

den en hooilanden langs de Kerkweg van 

Spaarnwoude, met hun Thijssiaanse zee 

van boterbloemen en zuring, als voorbeeld 

van een ideale vogelweide, sieren menig 

boek. De keerzijde van het ingrijpen door de 

overheid was dat de omstandigheden voor 

de weidevogels slechter werden door de 

aanleg van recreatiepaden en vooral bosjes. 

De gehanteerde dubbeldoelstelling: het cre-

eren van waardevolle weidenatuur én recre-

atie is een lastige. Waar de landschapsarchi-

tecten denken dat de recreant overal bomen 

wil zien en er vanuit gaat dat de Grutto’s dan 

wel in die bomen gaan broeden, delven de 

weidevogels ondanks de prachtige weiden 

het onderspit.

De polders rond Spaarnwoude zijn van ouds-

her rijk aan weidevogels. In de afgelopen 

vijftien jaar hebben zich in de samenstelling 

van de weidevogelbevolking grote verande-

ringen voorgedaan. Deels hangen deze ver-

anderingen samen met de ontwikkelingen 

in de wijdere regio, deels is er sprake van 

een eigen dynamiek, die direct het gevolg 

is van uitgeoefend beheer. Een belangrijke 

rol spelen de agrarische bedrijven van de 

Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwou-

de, die hun beheer specifiek afstellen op het 

behoud van weidevogels.

In dit hoofdstuk geven we eerst de ontwik-

kelingen van de weidevogelstand sinds 

1989 weer. Daarna proberen we te analyse-

ren welke factoren een rol hebben gespeeld 

in de sterke veranderingen, die zich in deze 

jaren voordeden. Tot slot volgt een vooruit-

blik op wat er de komende jaren zou kunnen 

gebeuren.

[Gemaaid weiland]

[Tureluur in bloemrijk weiland]
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duin te beteugelen. In de jaren vijftig legde 

men in de duinen grootschalige infiltratie-

werken aan om de drinkwatervoorziening te 

kunnen waarborgen. Het duin groeide in de 

tweede helft van de 20e eeuw steeds meer 

dicht. Dit kwam door het samenspel van 

menselijke ingrepen, vastlegging van het 

zand, depositie van voedingsstoffen vanuit 

de lucht, en de enorme achteruitgang van 

het konijn vanaf het begin van de jaren ne-

gentig. Vergrassing nam toe en er kwamen 

ook steeds meer struiken en bomen. 

Dat zijn de duinen zoals we die nu kennen. 

Met natuurbeheermaatregelen proberen be-

heerders de negatieve ontwikkelingen te 

herstellen. De duinen van weleer bestaan 

helaas niet meer, hooguit als referentie-

beeld in het hoofd van beleidsmakers. Het 

moet er rond 1900 mooi zijn geweest met 

veel kaal zand en verstuivingen, veel konij-

nen, lage open vegetatie vol met (korst)mos-

sen en kleine bloempjes (duingraslanden), 

mooie valleitjes die nog niet geheel waren 

uitgedroogd, nauwelijks struweel en weinig 

bos, kortom, een eldorado voor vogels van 

het open duin. Maar hoe staat het met de vo-

gels in de huidige duinen?

Vogels van het binnenduin
Broedvogeltellingen in het binnenduin (ta-

bel 1) laten de laatste 20 jaar een toename 

zien van Grote Bonte Specht, Boomklever, 

Appelvink (figuur 1)  en Havik. Ook de Vink 

en de Kleine Bonte Specht nemen de laatste 

jaren flink toe. Vogels die zijn afgenomen 

in de binnenduinen zijn: Sperwer, Groene 

Specht, Holenduif en Kauw. Zwarte Specht 

en Turkse tortel zijn zelfs geheel verdwenen. 

Fluiter en Glanskop zijn de laatste jaren wis-

selend in aantallen. Niet alle waargenomen 

veranderingen zijn altijd logisch te verkla-

ren. Toch doen we een poging de belangrijk-

ste veranderingen te duiden.

 

Het duinbos dat in de jaren vijftig over het 

algemeen nog jong was, werd geleidelijk 

ouder. Dat oudere bos had meer bomen met 

natuurlijke holtes, wat gunstig is voor ho-

lenbroeders als Boomklever, Boomkruiper, 

Glanskop, Koolmees, Kleine Bonte Specht 

en Grote Bonte Specht (die zijn eigen holen 

1 km

1999 

2 broedparen 1 km

2004 

27 broedparen

[Figuur 1. Ontwikkeling aantal broedpaar Appelvinken 1999-2004-2011 in Nationaal Park Zuid-Kennemerland]

1 km

2011 

60 broedparen
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hakt). Bosuil, Ransuil, Sperwer en Appel-

vink vonden eveneens hun plaats in het ou-

dere bos en er verschenen soorten als Havik, 

Wespendief en Zwarte Specht, die voorheen 

nooit in het duin hadden gebroed. De laat-

ste is daaruit intussen weer vertrokken. Ook 

Ransuil en Sperwer broeden (bijna) niet 

meer in het duin. Beide soorten broeden 

jaarlijks nog met hooguit 1 à 2 paar in het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). 

Van de roofvogels zijn Havik, Bosuil en Bui-

zerd tegenwoordig ‘oppermachtig’.

Vanaf het begin van de vorige eeuw tot in de 

vijftiger jaren zijn in de duinen naaldbomen 

aangeplant. Dit leidde in de jaren daarna tot 

dichte, eenvormige en donkere naaldbos-

sen met weinig ondergroei. In de jaren tach-

tig en negentig begonnen duinbeheerders 

deze bossen uit te dunnen waardoor er meer 

licht op de bodem kon vallen. Hierdoor kon 

loofhout er tussen gaan groeien, waardoor 

de variatie nu veel groter is. Veel naaldbos-

sen in de duinen zijn nu gemengde bossen 

geworden. Buizerd en Havik zijn hier gaan 

broeden, waarvoor ze vrijwel uitsluitend 

naaldbomen uitzoeken, ook toen er meer 

loofhout kwam. Een soort als de Vink heeft 

eveneens geprofiteerd van de toename van 

jonge loofbomen, zowel in de bossen, als 

meer in het middenduin . 

De Havik heeft grote invloed gehad op 

de vogelstand in de duinen. In 1985 werd 

deze soort voor het eerst als broedvogel in 

Zuid-Kennemerland vastgesteld en vanaf 

1993 in de Amsterdamse Waterleidingdui-

nen  (AWD). Grotere vogelsoorten, die tot 

dan toe veilig in het duin hadden kunnen 

leven, zoals Houtduif, Turkse Tortel, Ekster, 

Kauw, Zwarte Kraai, Gaai, Sperwer, Bosuil, 

Ransuil, Groene Specht, Toren- en Boom-

valk waren hun leven in het duin ineens 

niet zo zeker meer. Sommige soorten zoch-

ten hun heil aan de rand van of zelfs geheel 

buiten de duinen.

Het is geen toeval dat in de jaren negentig in 

het stedelijk gebied van Zuid-Kennemerland 

het aantal broedende Eksters en Kauwtjes 

behoorlijk toenam! Deze soorten mijden de 

duinen, waar het risico groot is om slacht-

offer van een roofvogel te worden. De mees-

te kleinere duinvogels zijn geen interessan-

te prooi voor de Havik, vandaar dat deze het 

nog steeds goed doen in de duinen. 

Een dier dat de laatste jaren ook sterk is toe-

genomen in de duinen van Zuid-Kennemer-

land is het damhert. Het graas- en schilwerk 

van damherten is lokaal goed waarneem-

baar, maar voor zover bekend is hun aanwe-

zigheid (nog?) niet nadelig voor duinbroed-

vogels. 

Vogels van het middenduin
Het aantal vogelsoorten, dat van oudsher 

vooral voorkomt in de uitgestrekte stru-

welen van het middenduin, blijft redelijk 

stabiel. Voorbeelden zijn soorten als Fitis, 

Nachtegaal, Braamsluiper en Sprinkhaan-

zanger. De Grasmus en Boomleeuwerik zijn 

Soort 1999 2004 2011

Zwarte Specht 2 0 0

Sperwer 11 3 1

Groene Specht 50 28 13

Holenduif 92 66 42

Kauw - 55 11

Fluiter 11 7 11

Glanskop 126 189 116

Boomkruiper 215 204 214

Havik 11 14 15

Buizerd 26 29 22

Ransuil 3 5 2

Grote Bonte Specht 155 169 254

Boomklever 53 90 121

Appelvink 2 27 60

Kleine Bonte Specht 8 10 17

[Tabel 1 Aantal broedparen van enkele soorten bosvogels in NPZK 

 in 1999-2004-2011. Bron: PWN]

[Boomklever.] 

[Een jong damhert.]
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Soortenoverzicht

1. KNOBBELZWAAN  
Cygnus olor
Jaarvogel
Vrij schaarse broedvogel, in de duinen 
(vooral AWD), stedelijk gebied en pol-
ders, vooral Spaarnwoude. In de zomer 
ruien tot 200 exx op het Noordzeeka-

naal tussen de sluizen en Velsertunnel; 
dit zijn de grootste concentraties van 
deze soort in de regio. 
Wintergast in vrij groot aantal. Midwin-
termaximum: 513 exx in 2002.
Doortrekker in vrij klein aantal, voor-
namelijk eind apr-half jul (ruitrek), 
maar wordt in vrijwel alle maanden 
langstrekkend gezien. Telpostrecord 
Bloemendaal aan zee: 55 exx op 10 mei 
2001 in 5 uur. 

2. KLEINE ZWAAN  
Cygnus bewickii
Wintergast 
Wintergast in zeer klein aantal, vooral 
in de polders van Spaarnwoude (In-
laagpolder en de Houtrakkerbeemden), 
soms ook AWD. Midwintermaximum: 8 
exx in 1987. Hoogste aantal pleisteren-
de vogels: 97 exx op 2 mrt 1989 Haar-
lemmermeer.
Doortrekker in vrij klein aantal, van 
half okt-half mrt, in dec-jan vooral 

vorsttrek. Telpostrecord IJmuiden aan 
Zee: 139 exx op 3 mrt 2013 in 3 uur; 
hoogste aantal trekkende vogels: 200 
exx 26 jan 1992 Bloemendaal. Vroegste 
najaarswaarneming: 8 okt 2002; laatste 
voorjaarswaarneming: 3 mei 1986. En-
kele zomerwaarnemingen: 19 jun 2009 
Houtrakkerbeemden en 22 aug -7 sep 
2004 Inlaagpolder.

3. WILDE ZWAAN  
Cygnus cygnus
Wintergast 
Wintergast in vrij klein aantal, vrijwel 
uitsluitend in de AWD en in zeer klein 
aantal in de polders bij Spaarnwoude 
(omgeving Inlaagpolder). Midwinter-
maximum: 225 exx in 1987. Afnemende 
aantallen overwinteraars. 
Doortrekker in vrij klein aantal, van 
begin nov-eind mrt, in dec-jan vooral 
vorsttrek. Telpostrecord Bloemendaal 
aan Zee: 44 exx op 8 mrt 1998 in 5 uur; 
hoogste aantal trekkende vogels 300 
exx op 9 dec 1990 Zuidpier. Vroegste 
najaarswaarneming: 2 okt 1988; laatste 
voorjaarswaarneming: 18 apr 2005.

ZWARTE ZWAAN  
Cygnus atratus
Jaarvogel
Zeer schaarse broedvogel. Eerste 
broedgeval in 1997 in Bloemendaal. 
Sindsdien vooral broedgevallen in de 
polders bij Spaarnwoude (met name bij 
Penningsveer) en de Ringvaart Haar-
lemmermeer.

4. WITBUIKROTGANS  
Branta hrota
Onregelmatige gast 
Na de eerste waarneming op 13 jan 1963 
Zandvoort, is de soort gezien in 17 ja-
ren. Meeste waarnemingen in dec-feb. 
Voor 1996 alleen pleisterende vogels op 
de Zuidpier, zoals bijv jan 1982 en jan-
feb 1996. Hoogste aantal pleisterende 
vogels: 19 exx op 6 jan 1996 Zuidpier. 
Vanaf 1996 worden ook overvliegende 
vogels gemeld, met als hoogste aantal 

135 exx op 27 feb 1996 langs de Zuid-
pier. Vroegste najaarswaarneming 20 
sep 2013; laatste voorjaarswaarneming 
23 mei 2012 en 23 mei 2014.

5. ROTGANS    
Branta bernicla
Doortrekker
Doortrekker in vrij groot aantal, van 
half sep-begin nov en in zeer groot aan-
tal van eind jan-eind mei, met pieken 
eind jan (uitzonderlijk), begin mrt en 
eind mei. Waarnemingen komen uit 
alle maanden, weinig uit jul-aug. Tel-
postrecord Bloemendaal aan Zee: 5591 
exx op 21 jan 2007 in 6 uur. Pleisteren-
de vogels betreffen meestal vogels op 
de Zuidpier IJmuiden, maar regelmatig 
worden vogels in het binnenland, tot 
in de polders bij Spaarnwoude, gezien. 
Op 14 mrt 2014 rustten 200 exx op het 
strand van IJmuiden.

6. BRANDGANS   
Branta leucopsis
Jaarvogel, toevallige broedvogel
Zuivere broedparen in 2006 en 2009 in 
de Elsbroekerpolder, Hillegom en in 
2007 een gemengd broedgeval met Gro-
te Canadese Gans aldaar.
Wintergast in toenemend, vrij klein 
aantal in de polders van Spaarnwoude. 
Midwintermaximum: 102 exx in 2006. 
Hoogste aantal pleisterende vogels: 
1000 exx op 8 jan 2010 bij Schiphol. 
Wordt verder in alle maanden van het 
jaar gezien, slechts enkele waarnemin-
gen uit jul-aug. 
Doortrekker in zeer groot aantal, van 
half okt-eind mei, met diverse pieken 
in jan-apr (in dec-feb door sneeuw-
rushes). Doortrek vindt tegenwoor-
dig steeds later in het voorjaar plaats. 
Telpostrecord Langevelderslag: 5850 
exx op 31 dec 2003 in 2,5 uur; hoogste 
aantal trekkende vogels 10.500 exx op 1 
feb 1996 Zuidpier.

7. ROODHALSGANS   
Branta ruficollis 

Dwaalgast
25 feb 2012 1 onv tussen Kolganzen, 
Hekslootpolder, Haarlem
Verder dubieuze gevallen (evident ont-
snapte exx, vreemde locatie, periode).

8. GROTE CANADESE GANS 
Branta canadensis
Jaarvogel

Vrij schaarse broedvogel van duinen, 
landgoederen en polders, met name 
Spaarnwoude. Aanwezig sinds 1977, 
sterk in aantal toegenomen na eerste 
broedgevallen in 2003 in Elswout en 
Hekslootpolder. In NPZK 0 paar in 
1999, 5 paar in 2004 en 18 paar in 2011. 
Haarlemmermeerse Bos. 
Wintergast in vrij klein aantal. Midwin-
termaximum: 219 exx in 2012. Hoogste 
aantal pleisterende vogels: 180 exx op 5 
feb 2012 Hoofddorp. Doortrekker in vrij 
klein aantal, vooral eind mei- begin jun 
ruitrek. Telpostrecord Langevelderslag: 
156 exx op 10 jun 2006 in 3 uur. 

9. SNEEUWGANS  
Anser caerulescens 
Onregelmatige gast
Is waargenomen in alle maanden, be-
halve jul. Er zijn zes gevallen van pleis-
terende vogels (bijv van 22 sep-11 okt 
2003 omgeving Inlaagpolder en jan-mei 
2005 poldergebied rond Spaarndam) 
en 13 waarnemingen van overvliegende 
vogels. Van de 19 gevallen zijn in ieder 
geval 5 exx van de witte en 7 exx van de 
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79. GROTE PIJLSTORMVOGEL 
Puffinus gravis
Dwaalgast
18 nov 1945  1 dood ex, strand tussen 
Bloemendaal aan Zee en IJmuiden, 
Velsen
29 jul 1974  1 ex, Zuidpier, Velsen 

80. NOORDSE PIJLSTORMVOGEL 
Puffinus puffinus
Doortrekker
Doortrekker in klein aantal, van be-
gin jun-eind jul en eind aug-eind okt. 
Opmerkelijk zijn vier verschillende 
waarnemingen in jan 2007, daarnaast 
enkele mei-waarnemingen. Wordt uit-
sluitend langs de kust gezien. Telpost-
record Bloemendaal aan Zee: 52 exx op 
16 sep 1994 in 11,5 uur.

81. VALE PIJLSTORMVOGEL 
Puffinus mauretanicus
Onregelmatige gast
Wordt langstrekkend over zee gezien 
tussen half jul-half okt, vaak met rustig 
weer. Eerste waarneming in de regio: 9 
okt 1955 vondst dood ex strand Zand-
voort (tweede aanvaarde geval voor Ne-
derland). Vroegste najaarswaarneming: 
16 jul 2007; laatste najaarswaarneming: 
20 okt 2010. Op enkele dagen zijn twee 
langstrekkende exx gezien. 

82. ZWARTE OOIEVAAR  
Ciconia nigra
Onregelmatige gast
Wordt voornamelijk op doortrek gezien 
in de periode eind apr-begin juni en 
(hogere aantallen) eind jul-half sep. 
Hoogste aantal trekkende vogels: 11 
exx op 4 aug 2003 Midden-Heerendui-
nen. Vroegste waarneming: 2 apr 1989; 
laatste waarneming: 11 okt 2006. Pleis-
terende vogels meestal in jul-sep en so-
litair, maar op 13 aug 1973 5 exx bij het 
Meertje van Caprera, Overveen en op 
26-27 jul 1990 6 exx in het Kraansvlak.

83. OOIEVAAR   
Ciconia ciconia

Zomervogel
Zeer schaarse broedvogel. In 1997 
eerste (niet succesvolle) broedgeval 
sinds 1940 (Bennebroek) op paalnest 
Fazantenlaan, Heemstede . Vanaf 2004 
jaarlijks succesvol broedend hier. Daar-
naast broedend op paalnesten Benne-
broekerbos-Binnenweg Bennebroek 
in 2009-2010 en 2012 en Groenendaal, 
Heemstede in 2008-2011 en Middendui-
nerweg, Santpoort in 2011-2012. 
Wordt in alle maanden van het jaar 
gezien, maar meeste waarnemingen 
in mrt-okt. Aantal waarnemingen is 
deze eeuw sterk toegenomen. Hoogste 
aantal trekkende vogels: 16 exx op 28 
aug 1988 IJmuiden, Kennemerduinen 
en Zandvoort. Hoogste aantal pleis-
terende vogels: 14 exx op 26 jul 2007 
Inlaagpolder.

84. ROZE PELIKAAN  
Pelecanus onocrotalus
Dwaalgast
20 aug 1974-10 jan 1975 Bloemendaal 
en Santpoort-Noord, Bloemendaal en 
Velsen
Op 10 jan 1975 is de vogel gevangen 
door het Vogelrampenfonds uit Haar-
lem. Het betrof het eerste aanvaarde 
geval voor Nederland. Daarnaast een 
waarneming van een ontsnapt, geringd 
ex op verschillende plaatsen in de regio 
op 7 en 8 jun 2014.

85. ROERDOMP   
Botaurus stellaris
Jaarvogel
Zeer schaarse broedvogel in het infil-
tratiegebied van de AWD (vanaf 2002 
jaarlijks enkele territoria , toegeno-
men tot 9 paar in 2009). Daarbuiten de 
afgelopen periode territoria in de oe-
verlanden van de Binnen Liede (2001), 
Hekslootpolder (2004), Helofytenfilter 
Velserbroek (2004 en 2006), Houtrak-
kerbeemden (2003) en Poelbroek (2009, 
2013-2014). 
Wintergast en doortrekker in klein 
aantal. Midwintermaximum: 13 exx 

in 1996. Wordt vooral tijdens vorst bij 
wakken gezien, hoofdmoot in de AWD 
(max 12 exx op verschillende data) en 
Houtrakkerbeemden (max 7 exx op ver-
schillende data).

86. WOUDAAP   
Ixobrychus minutus
Onregelmatige gast, voormalige broed-
vogel
Broedde in ieder geval t/m 1931 in een 
rietmoeras aan de buitenkant van Haar-
lem, waarschijnlijk aan de Liede. Mo-

gelijke territoria waren er in 1972, 2000, 
2002, 2003 en 2004 in het infiltratiege-
bied van de AWD (op basis van roepen-
de vogels en vangsten van adulte en 

onv exx in aug).
Buiten deze waarnemingen nog 15 
waarnemingen, voornamelijk uit de 
AWD, maar ook één van een onv ex van 
15-29 aug 2004 oostelijk meertje Bokke-
doorns, Overveen.

87. KWAK   
Nycticorax nycticorax
Onregelmatige gast
Eerste waarneming 3 nov-1 dec 1960 

Haarlem-Heemstede. Daarna 12 waar-
nemingen (geringde exx niet meege-
rekend), verdeeld over mrt (1), apr (1), 
mei (3), jul (2), aug (3), sep (1) en okt 
(1), verspreid over de regio.

88. KOEREIGER   
Bubulcus ibis 
Dwaalgast
3 mei 2002  1 ex overvliegend noord, 
strand ter hoogte van paal 73, AWD, 
Zandvoort
3 sep 2003  1 ex overvliegend noord, 
Kennemermeer, Velsen
13 okt 2005  1 ex, Hekslootpolder, Haar-
lem
12 jun 2006  1 ex overvliegend, Vogel-
meer, Kennemerduinen, Bloemendaal

89. BLAUWE REIGER  
Ardea cinerea
Jaarvogel



Soortenoverzicht

199

Vrij talrijke broedvogel, in 8 regelmatig 
bezette kolonies, in landgoederen, par-
ken en polderbosjes. Grootste kolonie 
Kennemerduin, Heemstede. In 1938 
broedden alleen op Beeckesteijn al 
500 paar.
Wintergast in vrij klein aantal. Midwin-
termaximum: 242 exx in 2002. Hoogste 
aantal pleisterende vogels: 89 exx op 
30 jan 1987 (tijdens vorst) Schalkwijk, 
Haarlem. 
Doortrekker in vrij klein aantal, in alle 
maanden van het jaar, met pieken eind 
mrt, eind apr-begin mei en jul. Telpost-
record Bloemendaal aan Zee: 152 exx 
op 27 mrt 2007 in 6 uur. Hoogste aantal 
trekkende vogels: 153 exx op 13 aug 
2008 Heemstede.

90. PURPERREIGER  
Ardea purpurea
Zomergast
Pleisterende exx, vaak onv, (max 2 exx) 
worden vooral in het poldergebied en 
AWD gezien tussen eind jul-begin sep. 
In mrt-mei ook af toe een adult ex tp. 
Doortrekker in zeer klein aantal, vooral 
half mrt-eind mei en eind jul-eind sep. 
Telpostrecord Parnassia: 6 exx op 20 
mei 2014 in 7,5 uur. Hoogste aantal 
overtrekkende vogels: 10 exx op 6 aug 
2001 AWD. Vroegste voorjaarswaarne-
ming: 18 mrt 1972; laatste najaarswaar-
neming: 10 nov 1972.

91. GROTE ZILVERREIGER  
Casmerodius albus 
Jaargast
Eerste waarneming op 28 oktober 1951 
in het Van Limburg Stirumkanaal, 
AWD. Tot 1997 onregelmatige gast, 
daarna jaarlijks waargenomen en vanaf 
2002 sterk toegenomen. Wordt het ge-
hele jaar gezien (ook bij strenge vorst), 
door de hele regio heen. Nadruk op 
periode jul-feb. Midwintermaximum: 7 
exx in 2013. Hoogste aantal pleiste-
raars: 10 exx op 23 okt 2012 Eerste In-
filtratiegebied, AWD. In de winter van 
2013-2014 was er een gemeenschappe-

lijke slaapplaats van max 6 exx bij Fort 
aan de Liede, Haarlemmermeer.
Doortrekker in zeer klein aantal, van 
begin aug-half nov, ook enkele trek-
waarnemingen in jan en apr. Telpostre-
cord Parnassia: 5 exx op 16 sep 2010 (in 
5 uur), 24 okt 2011 (in 4 uur), 21 okt 2012 
(in 4 uur). Telpostrecord Bloemendaal 
aan Zee: 5 exx op 10 okt 2004 (in 5 uur).

92. KLEINE ZILVERREIGER 
Egretta garzetta
Jaargast
Eerste waarneming in de regio 27 jun 
1964 Zandvoort. Daarna tot 1995 onre-
gelmatige gast, maar vanaf 1995 neemt 
aantal waarnemingen sterk toe en 
vanaf 2000 jaarlijks meerdere gevallen 
per jaar, zowel van pleisterende als 
overvliegende vogels. Wordt gehele 
jaar gezien, maar vooral in de periode 
mei-sep, verspreid over de gehele regio. 
In feb 2009 was er een slaapplaats van 
1 ex op eilandje in het Zuider Buiten-
spaarne, Heemstede en in jan 2014 
sliep eveneens een ex bij Fort aan de 
Liede. Aantal trekwaarnemingen op tel-
posten Langevelderslag (9), Bloemen-
daal aan Zee (5), Parnassia (7), IJmui-
den aan Zee (1) met hoogste aantallen 
4 exx op 15 aug 2001 telpost Westbroek-
plas, Velserbroek.

93. LEPELAAR   
Platalea leucorodia
Zomervogel
Schaarse broedvogel in twee Blauwe 
Reiger kolonies, Buiten Liede Pen-
ningsveer sinds 2004, max 25 paar in 
2012 en Wandelbos Hoofddorp sinds 
2011, max 3 paar in 2012. 
Zomergast in vrij klein aantal in de 
polders van Spaarnwoude. De mees-
te vogels verblijven hier tussen half 
feb-half okt. Hoogste aantal pleiste-
rende vogels: 120 exx op 22 aug 2012 
Houtrakkerbeemden. Eerste voor-
jaarswaarneming : 2 feb 2002. Er zijn 
5 november-waarnemingen, 3 decem-
ber-waarnemingen en 1 januari-waar-

neming.
Doortrekker in vrij klein aantal tussen 
half mrt-begin okt, met een piek begin 
mei en eind aug-begin okt. Telpostre-
cord Parnassia: 114 exx op 6 okt 2012 in 
3,5 uur. Hoogste aantal trekkende vo-
gels: 140 exx op 20 sep 2009 Zandvoort.

94. ZWARTE IBIS  
Plegadis falcinellus
Onregelmatige gast.
Tot laatste beoordeeljaar CDNA (1999) 
één aanvaard geval, de eerste voor de 
regio: 4 nov 1994-20 mei 1995 Heksloot-
polder. Daarna nog dertien gevallen in 
feb (1), mrt (1), jun (3), sep (1), okt 4) en 
dec (3, waaronder vondst van gerings 
ex). Voornamelijk waargenomen in het 
poldergebied. Hoogste aantal exx: max 
6 exx van 5-11 okt 2013 Zilkerpolder, 
Noordwijkerhout. 

95. JAN VAN GENT  
Morus bassanus
Jaargast
Doortrekker in vrij groot aantal, in alle 
maanden van het jaar, met pieken in 

jun-jul en vooral half sep-begin nov. 
Telpostrecord Bloemendaal aan Zee: 
815 exx op 14 sep 2012 in 12 uur. Vaak 
in groepen van max tientallen exx ter 
plaatse, vissend. Er zijn enkele binnen-
land waarnemingen.

96. KUIFAALSCHOLVER  
Phalacrocorax aristotelis 
Jaargast

Wintergast in zeer klein aantal, in de 
omgeving van Zuidpier, havens en 
sluizen IJmuiden. Sinds enkele jaren 
worden ook baltsende vogels gezien op 
het sluizencomplex van IJmuiden.Er 
zijn enkele waarnemingen uit de AWD 
bekend en op 19 jan 1969 is een vogel 
in Haarlem gezien. Wordt gehele jaar 
waargenomen, meeste exx tussen sep-
apr. Meestal gaat het om hooguit enke-
le exx, maar grootste groep was 9 exx 
op 31 dec 1987 Zuidpier. Er zijn enkele 
trekwaarnemingen in feb, apr en okt.

97. AALSCHOLVER  
Phalacrocorax carbo sinensis
Jaarvogel
Talrijke broedvogel, in twee kolonies: 
Renbaanveld en omgeving, AWD (van-
af 1992) en Vogelmeer Kennemerdui-
nen (vanaf 2010). Toegenomen in Ren-
baanveld tot max 504 paar in 2012. In 
Vogelmeer max 16 paar in 2011. In 2007 
nestelden 9 paar eenmalig in Berkenro-
de, Heemstede. 
Wintergast in vrij groot aantal. Midwin-
termaximum: 475 exx in 1997. Hoogste 
aantal pleisterende vogels: 900 exx op 
5 dec 2012 tussen de Zuid- en Noord-
pier. 
Doortrekker in groot aantal, in alle 
maanden van het jaar, met nadruk op 
periode eind feb-half mei, in het najaar 
in okt. Telpostrecord Parnassia: 1272 
exx op 7 okt 2012 in 6 uur. 

GROTE AALSCHOLVER   
Phalacrocorax carbo carbo
Onregelmatige gast
Sinds sep 2007 wordt een toenemend 
aantal Grote Aalscholvers in de regio 
vastgesteld, zowel bij de Zuidpier als 
in het binnenland, bijv Molenplas, 
Haarlem. 

98. GRIEL   
Burhinus oedicnemus
Voormalige broedvogel, onregelmati-
ge gast
In de 20e eeuw broedvogel in de dui-



200

[Grote Zilverreiger]



Soortenoverzicht

203

mei 2011. Er zijn enkele binnenland-
waarnemingen.

117. STEENLOPER  
Arenaria interpres
Wintergast
Wintergast in vrij klein aantal, beperkt 
tot de Zuidpier, strand en havens IJmui-
den. Midwintermaximum: 251 exx in 
2006. Hoogste aantal pleisterende vo-
gels: 400 exx op 12 jan 1991 IJmuiden. 
Er zijn enkele waarnemingen van over-
zomerende vogels. 
Doortrekker in vrij klein aantal, in alle 
maanden van het jaar, met hoogste 
piek eind apr-half mei en daarna half 
jul-half sep en eind dec-begin feb 
(vorsttrek). Telpostrecord Bloemendaal 
aan Zee: 159 exx op 30 apr 2011 in 9 
uur. Hoogste aantal trekkende vogels: 
193 exx op 30 apr 1978 Zuidpier. Wordt 
buiten IJmuiden af en toe pleisterend in 
het binnenland gezien. 

118. KANOET   
Calidris canutus
Wintergast
Wintergast in zeer klein aantal, voorna-
melijk Zuidpier en strand IJmuiden. Tij-
dens vorstperioden algemener, hoogste 
aantal pleisterende vogels: 200 exx op 2 
mrt 1986 Zuidpier.
Doortrekker in groot aantal, wordt in 
alle maanden gezien, met duidelijke 
piek in de eerste helft van mei. Telpost-
record Bloemendaal aan Zee: 2501 exx 
op 8 mei 2013 in 4,5 uur. Hoogste aantal 
trekkende vogels: 4824 exx op 17 mei 
1975 Zuidpier. Wordt tijdens trek af en 
toe in binnenland (duinen en polderge-
bied) waargenomen. 

119. KEMPHAAN  
Calidris pugnax
Jaargast, voormalige broedvogel
Laatste drie territoria in de Vereenigde 
Binnenpolder in 1989 (in 1973-1977 nog 
18 paar in de regio).
Wordt vooral ter plaatse in de polders 
gezien tijdens de voor- en najaarstrek, 

maar ook jaarlijks in de wintermaan-
den. Midwintermaximum: 12 exx in 
2006. Hoogste aantal pleisterende vo-
gels: 173 ex op 20 apr 1996 Houtrakker-
beemden. Ook als pleisteraar duidelijk 
in aantal afgenomen. 
Doortrekker in klein aantal van begin 
mrt-half mei (piek eind mrt) en in zeer 
klein aantal van begin jul-half okt. Tel-
postrecord Bloemendaal aan Zee: 68 
exx 20 mrt 2008 in 3 uur.

120. BREEDBEKSTRANDLOPER 
Calidris falcinellus
Dwaalgast 
10-11 aug 2002 1 onv, strand IJmuiden, 
Velsen

121. KROMBEKSTRANDLOPER 
Calidris ferruginea
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal, van 
eind apr-eind mei en van eind jul-eind 
okt. Telpostrecord Bloemendaal aan 
Zee: 10 exx op 14 aug 2000 in 4 uur. 
Vroegste voorjaarswaarneming: 8 apr 
1992; laatste najaarswaarneming: 23 
okt 1990. Wordt vooral in het binnen-
land gezien, soms ook bij de Zuidpier. 
Hoogste aantal pleisterende vogels: 60 
exx op 28 aug 1988 op onder water ge-
zet bollenlandje bij Hillegom.

122. TEMMINCKS STRANDLOPER 
Calidris temminckii
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal. Er 
worden tijdens trek vrijwel uitsluitend 
exx ter plaatse gezien bij zoet water, in 
duin- en poldergebied (vooral Landje 
van Gruijters), van eind april-eind 
mei en, in mindere mate, in jul-aug. 
Vroegste voorjaarswaarneming: 19 apr 
1939; laatste najaarswaarneming: 12 
okt 2004. Hoogste aantal pleisterende 
vogels: 24 exx op 8 mei 2008 Landje 
van Gruijters. 

123. DRIETEENSTRANDLOPER 
Calidris alba
Jaargast
Wintergast in groot aantal van het 
Noordzeestrand, vooral bij de Zuidpier 
IJmuiden. Midwintermaximum: 2218 
exx in 2006. Hoogste aantal pleiste-
rende vogels: 4000 exx op 9 nov 2013 
op het strand tussen IJmuiden en Par-
nassia. 
Doortrekker in vrij groot aantal, in alle 
maanden van het jaar, met pieken in 
feb, eerste helft mei (hoogste piek) en 
dec. Telpostrecord Langevelderslag: 
869 exx op 15 mei 2005 in 7 uur. Er zijn 
slechts enkele binnenlandwaarnemin-
gen.

124. BONTE STRANDLOPER 
Calidris alpina
Wintergast

Wintergast in klein aantal, voorname-
lijk van de Zuidpier IJmuiden, maar 
ook in zeer klein aantal in plasjes in het 
poldergebied. Midwintermaximum: 77 
exx in 1998. Hoogste aantal pleisteren-
de vogels: 1000 exx op 7 jan 1995 strand 
Zuidpier.
Doortrekker in groot aantal, in vrijwel 
alle maanden van het jaar, met duide-
lijke piek in de tweede helft van mrt. 
Telpostrecord Bloemendaal: 3594 exx 
op 27 mrt 2007 in 6 uur. 

125. PAARSE STRANDLOPER 
Calidris maritima
Wintergast
Wintergast in klein aantal van de 
Zuidpier IJmuiden. De meeste vogels 
verblijven hier in sep-mei, met de hoog-
ste aantallen tijdens de voorjaarstrek 
in mrt. Midwintermaximum: 29 exx in 
2010. Hoogste aantal pleisterende vo-
gels: 187 exx op 20 mrt 1976 Zuidpier. 
Er is één binnenlandwaarneming: 5 exx 
op 20 nov 1994 Hekslootpolder. 
Doortrekker in zeer klein aantal, vooral 
begin mrt-half apr en eind jul-begin 
dec. Telpostrecord Langevelderslag: 
20 exx op 18 sep 2004 in 5 uur. Hoogste 
aantal trekkende vogels: 122 exx op 17 
feb 2014 Zuidpier, IJmuiden.

126. KLEINE STRANDLOPER 
Calidris minuta
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal van 
eind apr-half mei en half jul-begin okt. 
Telpostrecord Langevelderslag: 19 exx 
op 5 aug 2006 in 4,75 uur. Vroegste 
voorjaarswaarneming: 7 apr 2013; laat-
ste najaarswaarneming: 29 nov 1978. 
De meeste exx worden in sep gezien.
Tijdens de voorjaarstrek worden exx 
voornamelijk in plasjes in het binnen-
land gezien (bijv Landje van Gruijters), 
tijdens de najaarstrek ook op het strand 
en Zuidpier IJmuiden. Hoogste aantal 
pleisterende vogels: 100 exx op 4 sep 
1998 Afrikahaven in aanleg, Ruigoord. 
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127. BONAPARTES STRANDLOPER 
Calidris fuscicollis
Dwaalgast
18-24 okt 1977 1 onv, Zuidpier, Velsen
Eerste geval voor Nederland.

128. GESTREEPTE STRANDLOPER 
Calidris melanotos
Dwaalgast
21-26 sep 1991 1 ex, Spaarnwouderplas, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
21-22 sep 1991 1 ex, bollenveld Hille-
gom, Hillegom
14-15 mei 2005 1 ex Landje van Gruij-
ters, Spaarndam, Haarlem

129. GRAUWE FRANJEPOOT 
Phalaropus lobatus
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal, vooral 
in aug-sep. De meeste waarnemingen 
komen van het Kennemermeer, IJmui-
den (max 7 exx op 15 sep 2001), daar-
naast van plasjes in het poldergebied. 
Laatste najaarswaarneming: 3 nov 
2006; latere data, vooral uit jaren ‘60-
‘70 vorige eeuw, worden verondersteld 
betrekking te hebben op Rosse Franje-
poot. Er zijn enkele mei-jun waarne-
mingen.

130. ROSSE FRANJEPOOT 
Phalaropus fulicarius
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal van 
half okt-half dec. Telpostrecord Bloe-
mendaal aan Zee: 3 exx op 8 okt 2003 
in 6 uur. De meeste pleisterende vogels 
worden gezien in okt-dec bij de Zuid-
pier IJmuiden; er zijn diverse waarne-
mingen in jan-feb en één in mrt. 
Vroegste najaarswaarneming: 9 sep 
1995. Hoogste aantal pleisterende vo-
gels: 7 exx op 25 okt 1972. Er zijn twee 
echte binnenlandwaarnemingen: 11 okt 
1981 Vereenigde Binnenpolder en 20-21 
nov 2010 Houtrakkerbeemden.

131. TEREKRUITER  
Xenus cinereus

Dwaalgast
3 mei 1986  1 ex Spaarnwouderplas, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
27 mei-1 jun 2013 1 ex Landje van Gruij-
ters, Spaarndam, Haarlem

132. OEVERLOPER  
Actitis hypoleucos
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal, tijdens 
trektellingen vooral in apr en jun-half 
okt gezien. Telpostrecord Parnassia: 7 
exx op 19 aug 2004 in 0,75 uur. Hoogste 
aantal trekkende vogels: 36 exx op 24 
aug 2013 Zuidpier. 
Pleisterende exx worden vooral in de 
plasjes in de duinen en polder gezien, 
met name in aug. 
Ook op de Zuidpier worden dan vaak 
tientallen exx gezien (max 110 exx op 15 
aug 2012). Hoogste aantal pleisterende 
vogels: 116 exx op 9 mei 1997 natuuroe-
verproject Noordzeekanaal Buitenhui-
zen. Er zijn diverse waarnemingen uit 
de periode okt-feb. 

133. WITGAT   
Tringa ochropus
Jaargast
Wintergast in klein aantal, vooral langs 
kanalen in de AWD, ook omgeving 
Houtrak- en inlaagpolder en Haarlem-
mermeerpolder. Midwintermaximum: 
17 exx in 2002.
Doortrekker in klein aantal, van half 
mrt-half mei en in vrij klein aantal van 
eind jun-eind aug (piek eind jul). Tel-
postrecord Parnassia: 57 exx op 27 jul 
2012 in 5 uur. 
Pleisterende exx worden in alle maan-
den gezien, in ondiepe plassen in de 
polders en duinen. Hoogste aantal 
pleisterende vogels: 38 exx op 9 aug 
2013 Houtrakkerbeemden.

134. SIBERISCHE GRIJZE RUITER  
Tringa brevipes
Dwaalgast 
28 jul 2010  1 ad zomer, Zuidpier, Vel-
sen

Eerste (en tot dusver enige) geval voor 
Nederland.

135. ZWARTE RUITER  
Tringa erythropus
Doortrekker
Doortrekker in vrij klein aantal van 
eind mrt-eind okt. Telpostrecord Bloe-
mendaal aan Zee: 83 exx op 30 apr 2011 
in 9 uur. Wordt vooral in plasjes in de 
polders gezien, regelmatig in nov en 
soms ook in dec-jan. Grootste groep 
pleisteraars: 31 exx op 22 sep 2000 
Spaarnwouderplas.

136. GROENPOOTRUITER 
Tringa nebularia
Doortrekker
Doortrekker in vrij klein aantal van 
eind mrt- jun (piek eerste helft mei) 
en in klein aantal van eind jul-okt. 
Telpostrecord Bloemendaal aan Zee: 
187 exx op 30 apr 2011 in 9 uur. Wordt 
in de gehele regio ter plaatse bij water 
gezien. Er zijn enkele waarnemingen 
in de periode nov-jan. Hoogste aantal 
pleisterende vogels: 30 exx op 3 mei 
2011 Landje van Gruijters. 

137. POELRUITER  
Tringa stagnatilis
Onregelmatige gast

Waarnemingen in apr (6), jul (3), aug 
(2) en sep (1), voornamelijk uit ge-
bieden als Spaarnwouderplas, plasje 
Hekslootpolder en Landje van Gruijters.

138. BOSRUITER  
Tringa glareola
Doortrekker
Doortrekker in zeer klein aantal, tijdens 
trektellingen vooral in mei en jul-half 
sep. Telpostrecord Parnassia: 11 exx op 
5 jul 2012 in 6 uur. Hoogste aantal trek-
kende vogels: 30 exx op 17 aug 2008 
VRS AWD. Pleisterende exx worden 
vooral in de plasjes in de polder gezien. 
Hoogste aantal pleisterende vogels: 27 
exx op 29 jul 2008 Landje van Gruijters. 
Vroegste voorjaarswaarneming: 16 apr 
1989; laatste najaarswaarneming: 10 
okt 1991.

139. TURELUUR   
Tringa totanus
Zomervogel
Vrij schaarse broedvogel van de pol-
ders, vooral Spaarnwoude en de veen-
weiden bij Hillegom, in mindere mate 
ook noordelijke Haarlemmermeer. 
Afgenomen t.o.v. 1983-1994. Voorheen 
ook broedvogel van de duinen. 
Onregelmatige wintergast; tijdens vorst 
worden exx vooral langs de kust en in 
de AWD gezien. 
Doortrekker in vrij klein aantal van be-
gin mrt-eind mei (piek eerste helft mei) 
en in klein aantal van begin jul- sep en 
in vorstperioden tussen eind dec-half 
feb. Telpostrecord Bloemendaal aan 
Zee: 512 exx op 11 mei 1988 in 4 uur. 
Hoogste aantal trekkende vogels: meer 
dan 1000 exx op 28 apr 1979 Zuidpier. 

140. BOKJE   
Lymnocryptes minimus
Wintergast
Wintergast in klein aantal, voorname-
lijk van het Kennemerstrand, de AWD 
en moerasjes in de polders. Midwinter-
maxima: 8 exx in 2007. Hoogste aantal 
pleisterende vogels: 20 exx op 13 nov 




