
 

Datum: Maandag 21 mei 2019 

Excursie: Zuid-Kennemerland, Duinen & Polder. 

Gids: Pim 

Rond de klok van half tien ontmoette ik Heleen en Henk uit Leiden bij de ingang Zandvoortselaan van 

de Amsterdamse Waterleidingduinen. Voor vandaag stond er een dagexcursie naar het duingebied 

en de polder nabij Haarlem op het programma. 

We gingen dus van start in de Amsterdamse Waterleidingduinen waar we vanzelfsprekend vele 

Damherten zagen. Eén Damhert zwom zelfs een kanaal over, wij zagen nog net hoe hij uit het water 

klom en zich uitgebreid ging droog schudden. 

 

Damhert – Amsterdamse Waterleidingduinen – Zandvoort. 

Damherten komen al tientallen jaren voor in het duingebied, de populatie groeide zelfs tot enkele 

duizenden exemplaren. Mede vanwege de verkeersveiligheid en de kwetsbare duinflora heeft de 

Gemeente Amsterdam, waar het gebied onder valt, besloten om de populatie damherten te gaan 

beheren. 

We hoorden nabij de ingang een Braamsluiper zijn karakteristieke zang ten gehore brengen. In de 

duinen veel zingende nachtegalen, maar de vogels lieten zich niet zien. Wel legio (zingende) en 

poserende Heggenmussen en een Boompieper. Op de grote (zand)vlakte hoorden we de prachtige 

zang van diverse Boomleeuweriken, één vogel liet zich fraai bewonderen. 

 

 

 



 

 

Boomleeuwerik – Amsterdamse Waterleidingduinen – Zandvoort. 

 

 

 



Verder zagen we in het gebied enkele overvliegende Buizerds en zelfs een overvliegende Appelvink. 

We reden naar het tweede gebied waar we een wandeling gingen maken. Vanaf Parnassia aan zee 

maakten we een wandeling naar het Vogelmeer. 

Plotseling zagen we een roofvogel overvliegen met gevorkte staart, even goed in de kijker en 

onmiskenbaar een Rode wouw, een redelijk zeldzame doortrekker in Nederland. De vogel liet zich 

wonderschoon zien en op de wandeling zagen we de betreffende vogel nog tweemaal, hij was echt 

min of meer ter plaatse! 

 

 

Rode wouw – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 



 

 

Rode wouw – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 



 

Grasmus – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 

 

Ekster – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 

Na de Rode wouw zat de stemming er goed in. We zagen op de parkeerplaats een Tapuit en langs het 

pad een man Roodborsttapuit. Ook zagen we op de grond een vrouw blauwborst op zoek naar 

voedsel. Met volle snavel vloog ze naar haar nabijgelegen nest. 

 

 

 



 

We zagen een half dozijn Grasmussen, hoorden vele Nachtegalen zingen en ook de Fitis en Tjiftjaf 

waren luidkeels aan het zingen. Na een klein half uur kwamen we aan bij het Vogelmeer. Voor de 

kijkhut zonder dak zwom een zestal Geoorde futen, op de gehele plas telden we er zelfs twaalf, 

allemaal in prachtig zomerkleed. 

 



 

 

 

Geoorde fuut – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 



 

Naast de prachtige Geoorde fuut zagen we ook een paartje Dodaars, de kleinste fuut van Europa met 

een wollig kontje. 

 

 

Dodaars – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 

Langs het water een groepje Bontbekplevieren en even later zagen we ook een Kleine plevier met 

gele oogring. In de groep zat ook een Bonte strandloper verscholen. 

 

 



 

Bergeend – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 

 

 

 



 

 

Aalscholver – Kennemerduinen – Bloemendaal aan Zee. 

We zagen een groep Grote mantelmeeuwen en enkele Kleine mantelmeeuwen. Boven het water een 

bonte zwaluwenmix waaronder Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw. Ook 

eenden zoals Slobeend, Krakeend, Bergeend, Wilde eend en Tafeleend. 

 

 

 



 

Scholekster – Spaarndam. 

 

Lepelaar – Spaarndam. 



We bezochten vervolgens het Landje van Gruiters nabij Spaarndam. Het was hier een waar 

vogeleldorado met Tureluurs, Groenpootruiters, Temminck strandloper, Kleine strandlopers, 

Bosruiter, Bontbekplevieren, Grutto’s, Kluten en zelfs een fraaie zilverplevier. Wat een vogelfeest! 

 

 

Kluut & Tureluur – Spaarndam. 



 

Grutto – Spaarndam. 

 

Zilverplevier – Spaarndam. 

 



 

 

 

 

 



 



 

Rietzanger – Spaarndam. 

 



 

Bontbekplevier & Bonte strandloper – Spaarndam. 

Op een paaltje was een man Blauwborst uit volle borst aan het zingen, wat een kleurenpracht! 

Vervolgens stopten we kortstondig bij een vogelkijkhut bij Spaarnwoude, heerlijk een gebied waar de 

Grutto’s nog luid alarmerend over je heen vliegen, maar voor hoe lang nog? 

We ontdekten zowaar een nestje Ringmussen in het riet, met de telescoop natuurlijk. Ook hier een 

eilandje met broedende Kluten en Visdieven. 

Toen we verder reden zag Heleen vanuit de auto een eend met dikke oogstreep, auto in de achteruit 

en we zagen een fraaie man Zomertaling! 

Bij een grote telecommunicatietoren aan de rand van Haarlem deden we een poging het snelste dier 

van de wereld te zien en hij gaf zowaar thuis, twee Slechtvalken waren aanwezig op grote hoogte! 

 

 

 



 

 



 



 

 

Slechtvalk – Haarlem. 



 

De ener laatste stop was bij een lepelaarkolonie op een zeer bijzondere plek, namelijk achter een 

benzinestation naast een drukke snelweg, spoor en aanvliegroute van Schiphol. We zagen diverse 

Lepelaars en hoorden de kenmerkende bedelroep van de jonge vogels. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

De laatste stop was een bonus, in een opening in een boom was een Bosuil aan het rusten, soms 

werd hij even wakker en deed wat aan zelfverzorging. Wat een fantastisch gezicht! 

We konden vandaag de volgende vogelsoorten noteren: 

Knobbelzwaan, Grote Canadese gans, Nijlgans, Grauwe gans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, 

Slobeend, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend, Dodaars, Fuut, Geoorde fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, 

Aalscholver, Rode wouw, Buizerd, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Kievit, Zilverplevier, 

Bontbekplevier, Grutto, Temmincks strandloper, Bonte strandloper, Kleine strandloper, Tureluur, 

Bosruiter, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, 

Visdief, Houtduif, Bosuil, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Slechtvalk, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte 

kraai, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, 

Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Braamsluiper, 

Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, 



Nachtegaal, Roodborsttapuit, Tapuit, Huismus, Ringmus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Graspieper, 

Boompieper, Vink, Appelvink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. 

Maar liefst 85 vogelsoorten! 

 

 



 

Met vriendelijke groet, 

 

Pim Julsing (Foto’s & tekst) 

 

 


