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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 ww.dutchavifauna.nl/recordform

1 november 2020 - 1 februari 2021 aflevering 217

November
De maand november was zacht, met hoge temperaturen en zeer veel zonnige  
dagen. Misschien dacht de Duinpieper die op 6 november over Parnassia vloog 
(BUC) daarom wel dat het nog augustus was. Het betrof een van de laatst gedocu-
menteerde Duinpiepers ooit in Nederland. Grote Piepers kwamen deze maand ook 
nog langs vliegen, op de 4e in IJmuiden (GRO) en op de 5e zelfs twee vogels over 
Parnassia (KIE). Daarnaast werden op de 7e twee vogels gevonden op de akkers 
langs de Noorderweg in Spaarnwoude die hier tot zeker 6 februari overwinterden 
en regelmatig werden bezocht door vogelaars (WNM). Ook de Bladkoningen waren 
laat deze maand. Op de 1e werden er nog 3 vogels gevangen op VRS van Lennep 
(BUL), terwijl er diezelfde dag een vogel tegen het raam vloog in Hillegom centrum 
en even later weer wegvloog in een groepje Staartmezen (LAN). Op de 3e foerageerde 
er nog een Bladkoning in de bosjes op het Kraansvlak (BER), op de 7e was er een 
vangst op Van Lennep (BUC) en op de 14e werd er nog een vogel waargenomen in 
de Kennemerduinen (BRO). Leuk was de waarneming van een Pallas Boszanger op 
het Kraansvlak op de eerste van de maand (NUI). De influx van Bruine Boszangers 
liep nog door tot in november, met een vogel die op de 23e werd gefotografeerd in 
de Kennemerduinen (VEN) en een vangst op VRS van Lennep op de 28e (BRO). De 
Siberische Tjiftjaf wordt ook steeds vaker opgemerkt in de regio. Er waren deze 
maand 3 waarnemingen van deze Siberische dwaalgast, op de 6e in de duintjes bij 
de Zuidpier van IJmuiden (GRO), en zowel op de 7e (BUC) als op de 8e (BUL) werd 
een vogel gevangen en van een ring voorzien op VRS van Lennep in de Kennemer-
duinen. Een Europese Kanarie vloog op de 6e over het Kennemermeer naar het 
zuiden (RIJ). Een Strandleeuwerik vloog op de 8e over Parnassia naar zuid (GOR) 
en op de 28e foerageerden twee vogels op het strand bij de Zuidpier (GRO). Bijzonder 
was de waarneming van een Zwarte Ibis die op de 3e langs de Zuidpier van IJmui-
den naar het zuiden vloog (GRO). De laatste waarneming van een Zwarte Ibis in de 
regio dateerde alweer uit 2014. Ook een Zwarte Wouw had nog de zomer in zijn 
bol en vloog op de 6e door Noord-Holland naar het zuiden waarbij hij op verschil-
lende plekken kon worden opgepikt, waaronder bij de Zuidpier (GRO). Een Rode 
Wouw vloog op de 9e eerst over IJmuiden (GRO) en werd later ook gezien boven de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (BLE). Op de 25e vloog een Rode Wouw boven de 
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Kennemerduinen (WIE). Ondanks het uitblijven van een echt goede novemberstorm 
waren er toch regelmatig leuke soorten waar te nemen langs de kust. Zo vloog er 
op de 6e een IJsduiker langs de Zuidpier (GRO) en later ook langs Bloemendaal 
aan Zee (GEE), op de 19e vloog er opnieuw een IJsduiker langs de Zuidpier (GRO), 
op de 28e zat een IJsduiker ter plaatse bij de Zuidpier (WNM) en tenslotte vloog er  
op de 29e nog een IJsduiker over de Noordzee die kort ter plaatse zat ter hoogte van 
strandtent Parnassia (KIE). Daarentegen was er slechts één waarneming van een 
Parelduiker en wel op de 12 naar zuid vliegend langs Bloemendaal aan Zee (BUC). 
Een IJseend vloog op de 1e langs Bloemendaal aan Zee (BUC) en op de 23e vlogen 
twee vogels langs de Zuidpier van IJmuiden (OBR). Op zowel de 16e (BUC) als op 
de 17e (NOH) vloog een Kleine Alk langs Bloemendaal aan Zee naar zuid. Een late 
Grauwe Pijlstormvogel vloog op de 19e langs Bloemendaal aan Zee (HOO) en op de 
21e kwam hier nog aan Vaal Stormvogeltje langs vliegen (BUC). Een Vorkstaart-
meeuw werd op de 16e waargenomen bij Bloemendaal aan Zee (NOB) en op de 19e 
vlogen twee Rosse Franjepoten langs de Zuidpier naar zuid (GRO).

December
De maand december was opnieuw een zachte maand, het was zo’n 2 graden  
warmer dan het langjarig gemiddelde. Daarnaast was het een erg natte maand met 
veel neerslag, en misschien mede daardoor werden er ook maar weinig zeldzame 
vogelsoorten waargenomen in de regio. Gelukkig hadden we nog steeds de 2 Grote 
Piepers bij de Akkers langs de Noorderweg die zich regelmatig lieten bekijken en 
werd er op de 14e ook nog een Grote Pieper in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen gevonden die hier ook tot in februari bleef overwinteren (WNM). Andere long-
stayers waren twee IJseenden die op de 18e op het Wed in de Kennemerduinen 
neerstreken en hier tot begin februari verbleven (BUC). Een groep van maximaal 40  
Waterpiepers foerageerde deze winter op de IJsbaan Nova Zembla en het Landje 
van Gruijters (WNM). Dat er in de winter Kuifaalscholvers bij de Zuidpier verblijven 
is natuurlijk bekend. Maar de waarneming van een groep van 12 Kuifaalschol-
vers bij elkaar op 12 december was wel uniek (OBR), en misschien wel de grootste 
groep ooit in Nederland! De Zuidpier was sowieso de beste plek in de regio om 
deze maand leuke vogelsoorten te zien. Zo werd hier op zowel de 24e (NOH) als op 
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Zeearend 8 januari 2021 Foto: Kees Mostert

de 28e (VRI) een Grote Burgemeester waargenomen. Ook vloog er op de 16e een 
IJsduiker langs de Zuidpier naar noord. Een bizarre waarneming was die van een 
Boom pieper die op de 16e ter plaatse zat tussen de Oeverpiepers op de Zuidpier 
van IJmuiden (BUL). Het betreft de eerste gedocumenteerde decemberwaarneming 
van een Boompieper in Nederland! Op de 10e vloog een Rode Wouw over de Amster-
damse Waterleidingduinen naar noord (KOL).

Januari
Oud en Nieuw werd dit jaar kleinschalig gevierd en op 1 januari was iedereen al 
vroeg actief om de jaarlijst te starten. Dat werd fanatiek gedaan, want op 1 januari 
werden er al 130 verschillende vogelsoorten in regio Zuid-Kennemerland gezien. 
Het was ook een mooie en warme dag om er op uit te trekken, net als de rest van de 
maand die met ruim 3 graden boven het langjarig gemiddelde weer erg zacht was. 
Een goede reden voor een adult winterkleed Zwartkopmeeuw om de winter hier 
door te brengen. De vogel werd zowel op de eerste (OBR) als de tweede (BUL) van de 
maand langs vliegend waargenomen bij de Zuidpier van IJmuiden. Eveneens op de 
eerste van de maand werd een Kleine Burgemeester waargenomen bij de Zuidpier 
(GRO) en op de 9e werd een Grote Burgemeester gefotografeerd bij de Zuidpier 
(HOG). Parelduikers vlogen op de 11e, 17e en 22e langs Bloemendaal aan Zee (BUC). 
Een Rode Wouw vloog op de 5e naar zuid over de Zuidpier (FRE) en een Zeearend 
vloog op de 8e over de Amsterdamse Waterleidingduinen (MOS). Op de 1e werd een 
Europese Kanarie gezien op het Forteiland in IJmuiden (GRO). Een Siberische 
Tjiftjaf foerageerde op de 8e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (DWA).

■ Lars Buckx
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Deze Waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek !

Waarnemingen voor Fitis 2 (2021) 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
BUC Han Buckx WIE Jan Wies
GRO Dick Groenendijk GEE Steve Geelhoed
KIE Eef Kieft OBR Shirley O’Brien
BUL Lars Buckx NOH Hans de Nobel
LAN Patricia Langeveld NOB Pim de Nobel
BER Michiel van den Berg HOO Berry van der Hoorn
BRO Mark Broeckaert VRI Cees de Vries
NUI Peter Nuijten KOL Marc Kolkman
VEN Sjek Venhuis HOG Luc Hoogenstein
RIJ Pim Rijk FRE Maurice Frederiks
GOR Mark Gorissen MOS Kees Mostert
WNM Waarneming.nl DWA Arjan Dwarshuis
BLE Cecile Bleijs
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