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Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in de bovengenoemde periode. Alle  

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

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

heeft wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in  

Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse  

Avifauna (CDNA) in te dienen via www.dutchavifauna.nl/recordform
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November
De maand november was zonnig en begon erg warm, met bijna 16 graden op 2 
november. De zomervogels hadden daarom niet zo’n haast om te vertrekken, zo 
werd er op 14 november nog een Boerenzwaluw gefotografeerd in de Haarlemmer-
meer (WIE). Dit betrof de laatste gedocumenteerde waarneming van deze soort in 
onze regio. De jaarlijkse najaarstrek van Kraanvogels ging ook dit jaar weer bijna 
geheel ten oosten van onze regio voorbij. Toch werden er op 3 november nog twee 
Kraanvogels gefotografeerd die over de Amsterdamse Waterleidingduinen naar 
zuid vlogen (WEI). Een echte influx van Pestvogels was er niet dit najaar, maar 
toch druppelden er wat waarnemingen binnen deze maand. Zo werd er op de 6e 
een vogel gezien bij de IJmuiderslag (ZAN), op de 10e vlogen er 3 Pestvogels over 
de Kennemerduinen (DWA), op de 16e zaten er twee Pestvogels in een tuin in de 
Vogelwijk in Heemstede (BOE) en op de 18e vloog er nog een solo Pestvogel over 
de Kennemerduinen (PEK). Zoals vaak in de wintermaanden moesten we het deze 
maand qua zeldzaamheden voornamelijk hebben van de zeevogels. Op de 9e was 
er een leuke dag met zeetrek waarbij onder andere een Rosse Franjepoot langs de 
Zuidpier vloog (GRO), een Noordse Stormvogel langs Bloemendaal aan Zee vloog 
(BUC) en een late Grauwe Pijlstormvogel langs de Zuidpier kwam vliegen (DET). 
Er waren deze maand opvallend veel meldingen van Kleine Alken, voornamelijk bij 
de Zuidpier. Op de 5e vlogen er 4 Kleine Alken naar zuid langs de Zuidpier (BER) 
en een dag later vlogen er nog eens 3 langs (OBR). Daarnaast zat er een Kleine Alk 
van 5 t/m 14 november ter plaatse bij de Zuidpier (ALB). Dat het twitchen van zeld-
zame vogels steeds populairder wordt was bij deze Kleine Alk ook goed te merken. 
Deze relatief algemene zeldzaamheid werd veel bezocht en werd op 10 november 
zelfs precies 100x ingevoerd op Waarneming.nl! Op de 17e werd een Kleine Alk ver-
zwakt gevonden in de Zuiderstraat in het centrum van Zandvoort (WNM). De vogel 
is opgeraapt en door de dierenambulance meegenomen. De laatste Kleine Alk vloog 
op de 18e naar noord langs de Zuidpier (ROT). De meest bijzondere zeevogel deze 
maand was een Zwarte Zeekoet die op de 10e naar noord vloog langs de Zuidpier 
en zelfs gefotografeerd kon worden (OBR). Kuifaalscholvers verbleven de gehele 
periode weer bij de Zuidpier. Naast zeevogels werden er nog andere leuke waarne-
mingen gedaan bij de Zuidpier. Zo zat er op de 14e een Strandleeuwerik ter plaatse 
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kuifAAlscHolvers 29 december 2019. Foto: Jonathan Leeuwis

(WIJ), vlogen op de 17e drie Strandleeuweriken naar zuid (WNM) en werd er op de 
10e een Bonte Kraai gefotografeerd bij het Kennemermeer (RIJ). Ook zitten er al de 
hele winter Sneeuwgorzen en Geelgorzen in de duintjes bij de Zuidpier. Er werden 
maximaal 40 Sneeuwgorzen en 2 Geelgorzen geteld. Leuk was de melding van 
een Koereiger die op de 20e werd gefotografeerd in de Inlaagpolder van Spaarn-
woude (TRI). Er waren nog twee meldingen van late Bladkoningen: op de 15e langs 
het Nieuwkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen (DRO) en op de 24e in 
IJmuiden (BRO). Ook was er een waarneming van zijn zeldzame Siberische neefje, 
de Pallas’ Boszanger. Een vogel werd op de 9e gevangen op vogelringstation Van 
Lennep in de Kennemerduinen (BRO). De IJseend die in oktober op het Vogelmeer 
werd gevonden zit tot het moment van schrijven nog steeds ter plaatse. Leuk om te 

zwArte zeekoet 10 november 2019. Foto: Shirley O’Brien
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zien is dat de vogel langzaam naar zijn zomerkleed begint te ruien, waarbij steeds 
duidelijker zichtbaar wordt dat het om een mannetje gaat. In Bloemendaal worden 
regelmatig 4 Casarca’s gemeld. De vogels zitten hier net als vorige winter vlak naast 
een boerderij en zijn waarschijnlijk niet van wilde origine. Het nieuwe plasje in de 
Houtrakpolder, naast de Westhoffplas is al de hele winter het foerageergebied van 
een Kleine Zilverreiger.

December
Voor de echte winterliefhebbers was er maar weinig aan deze winter. December 
2019 kwam in de top 10 zachtste decembermaanden met een gemiddelde tempe-
ratuur die ruim 2 graden hoger lager dan het langjarig gemiddelde. Wellicht was 
dit de reden dat een Gele Kwikstaart de zomer al in zijn bol had en op 29 en 30 
december op de weilanden bij luchthaven Schiphol foerageerde (WIE). Het betrof 
de eerste winterwaarneming van deze soort in onze regio. Tijdens het zoeken naar 
de Gele Kwikstaart werd er op de 30e ook nog een Strandleeuwerik gevonden in 
dezelfde weilanden bij Schiphol (IJL). Het was even schrikken toen er op de 7e foto’s 
op Waarneming.nl verschenen van een waarschijnlijke Zomertortel in Hoofddorp. 
De foto’s waren van slechte kwaliteit en de zeer zeldzame Oosterse Tortel, die af 
en toe in de winter wordt waargenomen in Nederland, kon op basis van de foto’s 
nog niet worden uitgesloten. Gelukkig werd de vogel een dag later teruggevonden 
en kon toen worden gedetermineerd als een overwinterende Zomertortel. De vogel 
werd hier tot de 12e waargenomen en ook voor deze soort betrof het de eerste win-
terwaarneming ooit in de regio. Eveneens in Hoofddorp werd enkele dagen later een 

pAllAs’ boszAnger Foto: Arnoud B. van den Berg
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kleine zilverreiger Foto: Jelle van der Helm

Parelduiker ontdekt (NOB). De vogel zwemt hier rond op de Toolenburgerplas en 
heeft het hier blijkbaar wel naar zijn zin, want op het moment van schrijven zit de 
vogel hier nog steeds ter plaatse.

Januari
Ook januari was wederom erg zacht, van vorst kwam het nauwelijks. Mede door het 
ontbreken van echte kou werden er nauwelijks noemenswaardige zeldzaamheden 
in de regio gezien deze maand. De leukste melding was die van 4 Pestvogels die van 
12 t/m 14 januari in Zwaanshoek zaten (OSK). Bij de uilenoverwinteringsplaats in 
de Kennemerduinen werden maximaal 36 Ransuilen geteld tijdens het uitvliegen in 
de schemering (BER). Op een overwinteringsplaats in Bennebroek werden 6 Rans-
uilen geteld (SLU - Joost van der Sluijs). Vanwege de hoge waterstand ontstond ten 
zuiden van het Kennemermeer een mooi foerageergebied voor Bokjes. Op de 17e 
werden hier 10 Bokjes waargenomen (GRO) en op de 31e werden er 7 Bokjes gezien 
(HUI). Op de 26e zat een Parelduiker ter plaatse bij de Zuidpier (OBR). Al op 19 
januari werd de eerste Lepelaar van het jaar gezien. Een tweede kalenderjaar vogel 
foerageerde bij de Westhoffplas (TRI). Waarschijnlijk ging het hier om een vogel die 
in Nederland heeft overwinterd.
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Deze Waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek!

Waarnemingen voor Fitis 2 (2020) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarnemingen.nl

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

Code Waarnemer Code Waarnemer
ALB René Alberts OBR Shirley O’Brien
BER Arnoud van den Berg OSK R. Oskam
BOE Henk Boersbroek PEK Sven Pekel
BRO Mark Broeckaert RIJ Pim Rijk
BUC Han Buckx ROT Rutger Rotscheid
DET Massimiliano Dettori TRI Rob van Trigt
DRO Ted Drogendijk WEI Sjaak Weijers
DWA Arjan Dwarshuis WIE Cor Wies
GRO Dick Groenendijk WIJ Jan Wijker
HUI Eef van Huijssteeden WNM Waarneming.nl
IJL Lodewijk IJlst ZAN Piet van der Zanden
NOB Pim de Nobel


