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Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG ZuidKennemerland 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 ww.dutchavifauna.nl/recordform

1 augustus - 1 november 2020 aflevering 216

Augustus
In de maand augustus konden we optimaal van de zomer genieten. Het was zeer 
warm, 3 graden Celsius warmer dan normaal, en ook zeer zonnig. De warmte bracht 
ook enkele zuidelijke soorten naar onze regio. Zo werd er op de 4e een Roodkopklau-
wier waargenomen in het Zuidervlak (Duin en Kruidberg) (GRO) en zat er op de 1e 
nog een Hop in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WNM). Tussen 24 augustus en 
19 september foerageerde een Roze Spreeuw in een groep Spreeuwen in de duintjes 
ten zuiden van de Zuidpier (BOS). Op 8 en 9 september kreeg de vogel gezelschap 
van een tweede Roze Spreeuw (HAL). Op de 19e was er een waarneming van een 
Kwartel in de Haarlemmermeer (SCH) en op de 4e zat er een Zwarte Ooievaar in de 
Verenigde Binnenpolder (SPA). Op zowel 20 als 21 augustus werd er ook een Zwarte 
Ooievaar waargenomen bij Noordwijkerhout (GOU). Een bijzondere nachtwaarne-
ming was die van een roepende Woudaap die op de 21e werd waargenomen tijdens 
het ‘nachtvlinderen’ bij begraafplaats Westerveld (SCA). De Noordse Nachtegaal die 
in het voorjaar van een ring werd voorzien op VRS Van Lennep in de Kennemerdui-
nen werd op de 3e voor het laatst gecontroleerd (SLA). Andere leuke vangsten waren 
die van een Snor op zowel de 8e (BRO) als op de 9e (BUC) op VRS Van Lennep en een 
Waterrietzanger op de 16e eveneens op Van Lennep (BUH). Ook een leuke vangst 
deze maand in de Amsterdamse Waterleidingduinen waar op de 16e een Struik-
rietzanger van een ring werd voorzien (TAM). Helaas ontsnapte de vogel, voordat 
er foto’s gemaakt konden worden. Diezelfde dag werd in de Kennemerduinen een 
Draaihals geringd (BUC). Naast leuke zangvogels waren er deze maand ook enkele 
goede dagen aan de kust. Op de 18e (RIJ), 26e (GRO) en op de 29e (LAM) vloog er een 
Kleinste Jager langs de Zuidpier. Op de 26e vlogen er ook twee vogels langs Bloe-
mendaal aan Zee (GOW/BUC).  Een Vaal Stormvogeltje vloog op 28 augustus langs 
telpost Bloemendaal aan Zee (NOB). Een adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw vloog 
op de 26e langs Bloemendaal aan Zee (GOW). Op de 23e vlogen 3 Grauwe Pijlstorm-
vogels langs Bloemendaal aan Zee (BUH). Op de 29e vloog een Reuzenstern langs 
de Zuidpier (DET) en op de 31e vloog een Krombekstrandloper langs de Zuidpier 
(ROT). Een groep van 22 Casarca’s zat op de 10e langs de Ringvaart ter hoogte van 
Vinkebrug (STU). Op de 1e zat een Kleine Zilverreiger ter plaatse op het Vogelmeer 
(CRO) en op de 22e vloog een Duinpieper over Zandvoort (PUN).
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September
In de maand september konden we lekker nazomeren. Het was warmer, zon-
niger en droger dan normaal en de wind kwam regelmatig uit de, bij voge-
laars geliefde, oosthoek. Op de telposten en ook in de duinen was het daarom 
regelmatig genieten van dwaalgasten uit het oosten van Europa. Zo vloog er op 
de 14e een Steppekiekendief over trektelpost Parnassia in de Kennemerdui-
nen (BUH) en vloog er de 20e een Ortolaan eveneens over Parnassia (BUC). Op 
de 17e zat een Roze Spreeuw in een groep Spreeuwen in Groot Olmen (BUH). 
Op de 21e vlogen twee Grote Piepers samen over Parnassia (BUC) en op de 28e 
vloog er weer eens een Buidelmees over diezelfde telpost (BUC). Een Rood-
keelpieper vloog op de 21e over de Amsterdamse Waterleidingduinen (DWA). 
Op de 19e werden twee Zeearenden in de avond waargenomen boven Santpoort. De 
vogels gingen vervolgens slapen nabij het Vogelmeer. De volgende ochtend werden 
beide vogels vanaf telpost Parnassia opschroevend waargenomen, waarna de vogels 
in zuidelijke richting verdwenen en later in de regio Den Haag werden waargeno-
men. De meest bijzondere waarneming deze maand was die van een Poelsnip die 
op de 17e werd gefotografeerd in de duintjes bij de Zuidpier van IJmuiden (LEL). 
Helaas werd de vogel later die dag niet meer teruggevonden. Het betreft pas de 
tweede waarneming van een Poelsnip in de regio, na een vangst in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen in 1994 (zie ook elders in dit nummer). Er waren deze maand 

waterrietZanger 16 augustus 2020 Foto: Lars Buckx
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drie waarnemingen van Grauwe Klauwieren in de regio. Van 10 t/m 16 september 
zat een vogel nabij de Kennemer Zweefvlieg Club (BER), op de 15e werd een vogel 
gevangen op VRS van Lennep en op de 27e zat een vogel kort ter plaatse bij het Vo-
gelmeer in de Kennemerduinen (ATK). Er waren weinig noemenswaardige vangsten 
op de ringstations deze maand. Zo was het een slecht jaar voor de Sperwergrasmus 
in de regio. Naast 2 vangsten op Van Lennep en 4 vangsten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen waren er twee veldwaarnemingen: op de 19e zat een vogel langs 
het fietspad bij Parnassia in de Kennemerduinen (BUC) en op de 22e zat een vogel 
eveneens bij telpost Parnassia in de buurt (BUH). Ook van de Draaihals waren 
weinig vangsten. Wel werden twee vogels in het veld waargenomen, zowel op de 2e 
(WIE) als op de 5e (NOH) werd een vogel gezien in de Kennemerduinen. Een Mori-
nelplevier vloog op de 2e over telpost Parnassia (BUH), gevolgd door twee vogels op 
de 11e over de Kennemer Zweefvlieg Club (BER) en een laatste individu op de 26e 
over Parnassia (BUC). Leuk was de waarneming van een Kleine Vliegenvanger in 
het Achterhaasveld in de Amsterdamse Waterleidingduinen, die zich de hele dag liet 
bekijken (BER). Een Dwerggors zat op de 23e ter plaatse in de Amsterdamse Water-
leidingduinen (DWA) en op de 30e zat een vogel kort ter plaatse bij telpost Parnassia 
voor de vogel verder naar het zuiden vloog (BUH). Op de 10e werd nog een Zomer-
tortel waargenomen, die op zijn trektocht naar het zuiden over het Eiland van 
Rolvers in de Amsterdamse Waterleidingduinen vloog (DWA). Een Strandleeuwerik 
vloog op de 28e langs de Zuidpier (GRO) en op de 4e zaten twee Strandplevieren 
kort ter plaatse bij de Zuidpier (GRO). Vanaf de 29e zaten twee Krombekstrand-
lopers enkele dagen op een onder water gezet bollenveld in het Bollengebied van 
Hillegom (TOP). Naast leuke landtrek konden er ook enkele leuke dagen aan zee 
genoteerd worden. Zo vloog er op de 12e zowel een Noordse Stormvogel als een 
Noordse Pijlstormvogel langs de Zuidpier van IJmuiden (GRO), terwijl er op de 24e 
zowel een Grauwe Pijlstormvogel als een Vale Pijlstormvogel langs telpost Bloe-
mendaal aan Zee kwamen vliegen (BUH). Op de 13e vloog een Kleine Zilverreiger 
langs de Zuidpier (DOR) en op de 19e kwamen twee Reuzensterns langs de Zuid-
pier vliegen (GRO).

Steppekiekendief 14 september 2020 Foto: Hans Groot
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Vale braamSluiper 14 oktober 2020 Foto: Lars Buckx

Oktober
Na een mooie zomer bleef het in oktober warmer dan normaal, maar viel er wel veel 
neerslag en was de zon slechts zelden te zien. Vooral aan het einde van de maand 
kwam de wind uit het zuiden, wat leuke dwaalgasten met zich meebracht. Er was 
in heel Nederland een influx van Bruine Boszangers. Een soort die tot 2011 nog 
een beoordeelsoort bij de CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) 
was. Dit najaar waren er meer dan 80 waarnemingen in ons land! Ook in onze regio 
waren er twee waarnemingen, op de 12e bij het Kennemermeer (BUC) en vanaf de 
28e zat er enkele dagen een vogel op het Kraansvlak (BER). Met de zuidelijke lucht-
stroming werden er ook weer Vale Gierzwaluwen in Nederland gezien, waarbij er 
op Texel zelfs 5 rond de vuurtoren vlogen. In onze regio bleef het bij één waarne-
ming op de 27e bij het Vogelmeer (BUC). Na waarnemingen in september was ook 
oktober weer een goede maand voor Dwerggorzen. Op de 2e vloog een vogel langs 
de Zuidpier (GRO), op de 3e werd een vogel gezien in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (BER) en op de 12e werd een vogel gevangen in de AW-Duinen (SCH). Ook 
werd er dit najaar weer eens een Bosgors gezien, en wel op de 4e in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (DWA). Op de 3e vlogen twee Grote Piepers over telpost Par-
nassia (DRU), op de 13e vloog een vogel over het Palmveld in de AW-Duinen (REN), 
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klapekSter (?) Foto: Ruud Maaskant

ook op de 15e vloog een vogel over in de 
AW-Duinen (BUH), op de 17e één over 
Noordwijkerhout (MAS) en de laatste 
vloog op de 27e over Groot Olmen in de 
Kennemerduinen (BUH). Op de 2e vloog 
een Strandleeuwerik over telpost Par-
nassia (BUC), op de 23e vloog een vogel 
langs de Zuidpier (DRU) en de 30e en 
31e foerageerde een vogel op het strand 
bij de Zuidpier (ROT). Een Buidelmees 
vloog op de 2e over de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (DWA) en een Roze 
Spreeuw zat op de 30e ter plaatse in 
een groep Spreeuwen bij Spaarndam 
(ROT). Op de 14e vloog de enige Sibe-
rische Boompieper dit najaar over 
de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(BUC). Een Vale Braamsluiper werd op 
de 14e gefotografeerd en opgenomen in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Deze beoordeelsoort is momenteel en-
kel nog aanvaardbaar bij de CDNA met 
DNA-materiaal, maar in de toekomst 
mogelijk ook met een combinatie van 
geluid en foto’s. Op de 27e zat er een 
spannende Klapekster in Groot Olmen 
(BUH). De vogel had veel kenmerken 
van een Steppeklapekster (Lanius lahto
ra pallidirostris). Later bleek op de foto’s 
dat de borst gebandeerd was. Dit past 
niet op Steppeklapekster. Waarschijn-
lijk betreft het een (late) juv. Klapekster, 
echter kan Noordelijke Klapekster (La
nius borealis sibiricus) zeker (nog) niet 
uitgesloten worden! Naast leuke land-
trek en dwaalgasten uit het oosten wa-
ren er ook enkele leuke dagen met zee-
vogels aan de kust. Zo vlogen er op de 
7e twee Grauwe Pijlstormvogels langs 
Bloemendaal aan Zee (ZWA) en vlogen 
er op de 8e vier vogels langs IJmuiden 
(GRO). Zowel op de 17e als op de 29e 
vloog een Parelduiker langs IJmuiden 
(GRO) en op de 21e vloog een Kleine 
Burgemeester langs telpost Bloemen-
daal aan Zee (BUH). Op de 23e werd 
een IJseend gezien bij de Zuidpier van 
IJmuiden (OBR) en op de 31e vloog een 
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Deze Waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek !

Waarnemingen voor Fitis 1 (2021) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarnemingen.nl

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

Code Waarnemer Code Waarnemer
ATK Robert Atkins NOU Jasper van den Nouland
BOS Roely Bos OBR Shirley O’Brien
BRO Mark Broeckaert PUN Luuk Punt
BUC Lars Buckx REN Nico Rensen
BUH Han Buckx RIJ Pim Rijk
CRO Noah de Croock ROT Rutger Rotscheid
DET Massimiliano Dettori SCA Aat Schaftenaar
DOR Ben van Dort SCH Jos van Schie
DRU Daan Drukker SCH Marcel Schalkwijk
DWA Arjan Dwarshuis SLA Marcel Slaterus
FOU Martin Fousert SLU Marnix Sluiters
GOU Bas Gouka SPA Tom van Spanje
GOW Amon Gouw STU Johan Stuart
GRO Dick Groenendijk TAM Wil Tamis
HAL Rob Half TOP Michel Top
LAM Erik Lam VER Marcel Verhaart
LEL Marco Leloux WIE Hugo Wieleman
MAS Hein Masseling WNM waarneming.nl
NOB Pim de Nobel ZWA Jesse Zwart
NOH Hans de Nobel

Natuurbescherming

Veldwerk

Jeugdvogelclub

Activiteitencommissie

Cursussen

PR

Ledenadministratie

Meldpunt voor 
overtredingen 

tegen vogels

Meldpunt voor 
directe hulp 

aan vogels

vogel langs Bloemendaal aan Zee (BUH). Zowel op de 2e (SLU) als op de 23e (NOU) 
zat een Kleine Zilverreiger ter plaatse op het Vogelmeer. Op de 19e zat een Casarca 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen op het Barnaartkanaal (FOU). Leuke roof-
vogels waren er deze maand in de vorm van een Steppekiekendief die op de 2e over 
IJmuiden naar zuid vloog (GRO) en een Rode Wouw die op de 17e over Haarlem 
centrum vloog (VER).

Rood = bijzondere soorten
Zwart = opvallende soorten


