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Vogelwaarnemingen in Zuid-

Kennemerland aflevering 174

november 2009 - februari 2010

November 2009

Van 9-28 november zwom een ? Topper op het Kennemermeer, IJmuiden (IJms). Twee

resp één Parelduikers zwommen op de 6e en de 7e bij de Zuidpier, IJmuiden (IJms).

Op de lle trok hier nog een ex naar N (Gro) en op de 15c
zwom een ex naast de pier

(Wnl). In korte tijd is de de Grote Zilverreiger zo algemeen geworden in onze regio dat

het ondoenlijk wordtop alle waarnemingen uit deze winter op te noemen (alleenop Wnl

al 55 waarnemingen voor november - januari!). Plaatsen waar langdurig exx werden

gezien betroffen de Houtrakpolder (max 3 exx), de Vereenigde Binnenpolder en de

Haarlemmermeer. Op de 20e zwom een onv Kuifaalscholver langs de Zuidpier (IJms).
Ooievaars bleven lang hangen: op de 14c zat het broedpaar nog aan de Fazantenlaan,
Heemstede en op de 15e in de het zuidelijk deel van Polder Vogelenzang (Tan). De

Ruigpootbuizerd van de Zwanenburgbaan, Schiphol was weer de gehele winter

aanwezig (vele). Een Smelleken werd van 2-5 november gezien op Schiphol-West (Rot

ea). Op de 19e vloog een op uit de slufter, Kennemerstrand (IJms). Op de 23 e liet

een ex zich uitstekend bekijken in Groot Olmen, Kennemerduinen (Die). Op de 6C en

28e trok een Grote Jager langs de Zuidpier (Rot,Wnl). Kleine Alken lieten zich zien op

de 6e , 10-12 en 21 e bij de Zuidpier (IJms,Win). Op de 28 c trokken 2 exx zuidwaarts

langs Zandvoort (Wnl). Een Alk vloog op de 6e langs de Zuidpier (IJms). Op de 20e werd

een nieuwe roestplaats van Ransuilen ontdekt (4-6 exx) bij de klimmuur van

recreatiegebied Spaarnwoude (Huy). Een Strandleeuwerik zat op de 6e kort op het

strand bij de Zuidpier, alvorens naar Z te vliegen (IJms). Nog een leuke slaapplaats

ontdekking betrof die van Grote Gele Kwikstaarten (7 exx) op de 21 e bij molen De

Hommel, Vijfhuizen (Deu). Een Siberische Tjiftjafliet zich horen en opnemen in een

struikje ten oosten van de jachthaven van de Zuidpier (Sla). Dezelfde dag zat er een ex

te roepen bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Nuy). De enige betrouwbare

waarneming van een Matkop was van de 22 e in het Spaarnwouderveen (Rot).
Daarnaast is er op Wnl een toenemend aantal claims uit de duinen,maar ditbetreffen

zonder twijfel Glanskoppen. Op de 6e zaten er 6 Baardmannetjes bij het

Kennemermeer (IJms), de dag ernain ieder geval nog één (Wnl). Op de 8e werd een ex

gevangen op VRS AW-duinen (Dok ea), gevolgd door 2 exx op de 21e (Vad ea). Een

Klapekster zat vanaf de 9e in Groot Olmen, Kennemerduinen (Krb). Vanaf de 20 c werd

ook een ex in het Zeeveld, AW-duinen gezien (tot en met 5 december). Een IJsgors trok

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

werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemdeperiode. Alle relevante

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

grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel

verificatieplaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden

beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden

aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u

speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site

www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over

zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te

krijgen.
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op de 6e
over TP Parnassia, Kennemerduinen (Nob) en op de 8e

over VRS Van Lennep,
Kennemerduinen (Buc ea). Over Parnassia vloog op de 6= ook een Geelgors (Nob). Een

Sneeuwgors passeerde telpost Parnassia tijdens de laatste trektelling van het najaar,

op de 8= (Nob ea). Rond de Zuidpierwerden deze maand regelmatigexx gezien, met een

maximum van 12 vogels op de 9r (IJms). De maand begon met een knaller: een

Dwerggors zat op de 1= even in de boompjes naast VRS Van Lennep, Kennemerduinen

(Buc ea).

December 2009

Het maximum-aantalKrooneenden deze winter in de AW-duinen was 35 exx op de 14e

op de Zwaneplas, AW-duinen (Wnl). Naast enkele migrerende exx zaten er vanaf de 21=

max 3 Grote Zee-eenden bij de Zuidpier (IJms). Op 27-28 december werden op

verschillende plaatsen in de AW-duinen Geoorde Futen gezien (Wnl). Op de 13=

trokken er 2 Roodhalsfuten naar Z langs de Zuidpier (IJms). Op de 15= vloog hier een

ex naar N (IJms). Vanaf de 19= was een ex te bewonderen in de jachthaven van de

Zuidpier (vele). Maar liefst max 5 (op 23-24 december) Kuifaalscholvers waren deze

maand rond de Zuidpier te zien. Interessant is dat 4 exx eenkleurring droegen (IJms).
Een Rode Wouw trok op de 27= naar Z over Leijduin (Wnl). Op de 7= werd een

Ruigpootbuizerd bijna gevangen in een slagnet op VRS Van Lennep (Maa ea).

Bijzonder is de vangst van een "off-seasonal" Bontbekplevier op de 18= op VRS Van

Lennep (Maa ea). Wie deze winter geen Houtsnip heeft gezien heeft niet goed opgelet.
Door de vorst en sneeuwdoken ze werkelijk overal op, op zoek naar plekjes om nog wat

voedsel te zoeken. Beroemd werd de duinrel in natuurontwikkelingsgebiedLangeveld,

AW-duinen waar op de 10= max 29 exx werden gezien, ongekend ook voor Nederlandse

begrippen. De vogels lieten zich hier zeldzaam mooi bekijken (Wnl). Op de 2= werden 2

Bokjes geringd op VRS Van Lennep (Zje ea) evenals een ex op de 18= (Maa ea). Het

Bokje van Groot Olmen, Kennemerduinen werd hier ook op de 3= gezien (Die). Op de

11= zaten er bovendien 3 exx in de Slufter, Kennemerstrand (IJms). Op de 22= werden

een ex in een tuin in Zeewijk, IJmuiden en 3 exx in de Kunstenaarsduintjes, IJmuiden

gezien (IJms). Leuk zijn de winterwaarnemingenvan Oeverlopers op de 13=, 27-28 in

de AW-duinen (Wnl). Op de 4= werd nog een heen en weer vliegende Grote Jager langs
de Zuidpier waargenomen (IJms). Een onv Zwartkopmeeuw vloog op de 9= langs de

Zuidpier (Deu). Op Sinterklaasdagwerd een Velduil gezien in de Houtrakpolder, maar

dat was de enige melding op deze locatie in deze 3 maanden (in tegenstellingtot vorige
winter). Een ander ex verbleef tussen 11-18 december rond de kop van de

Zwanenburgbaan, Schiphol (Rot ea). Op andere plaatsen in de Haarlemmer, rond

Nieuw Vennep en bij de Toolenburgerplas,Hoofddorp, werd op de 21= een een Velduil

gezien (Wnl). Op de 11= trok een Alk langs de Zuidpier (IJms). Een late Grote Pieper
trok op de 9= over de duintjes bij de Zuidpier (IJms). Een Zwarte Roodstaart kleumde

op de 2= bij het Kennemermeer (Wnl) en op de 29= werd een ex geringd op VRS Van

Lennep (Maa). Op de 12= en 27= werden max 2 Baardmannetjes gezien in de AW-

duinen (Wnl). De Klapekster van Groot Olmen, Kennemerduinen zat daar nog de

gehele maand. Nog een (ander?) ex zat op de 9= in Klein Olmen, Kennemerduinen (Die).

Op de 3= zat een -waarschijnlijk- ander ex ten oosten van het Spinnekoppenvlak,
Kennemerduinen (Die). Andere exx werd regelmatig gemelddeze maand, tot in januari,
uit het Middenveld, Wolfsveld en Infïltratiegebied, AW-duinen (Wnl). Deze maand

verbleven er max 18 Sneeuwgorzen (op de 1=) bij de Zuidpier (IJms). Een late IJsgors
werd op de 14= geringdop VRS Van Lennep (Ren).

Januari 2010

Maximaal 43 Wilde Zwanen zaten op de 13= in de AW-duinen (Slo). De kou in januari

zorgde voor leuke ganzen-waarnemingen. Naast de meer gebruikelijke groepen

Toendrarietganzen en Kolganzen werden er ongekende (kort) pleisterende groepen

Brandganzengezien, bijv. 1000 exx op de 8= bij Schiphol (Wnl) en 250 exx op de 23= in

de Inlaagpolder (Pie). Op de 1= vloog een Witbuikrotgans langs de Zuidpier (IJms). Op
de 3= en van 8-10 januari was hier een ex tp (IJms,Wnl) en op de 25= vlogen er nog
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eens twee exx langs (IJms). Op de 31= trok een groep van 14 Witbuikrotganzen naar N

langs Bloemendaal aan Zee, de grootste groep ooit voor onze regio (Gou). Een Casarca

zat op de 17e en 18= in PolderVogelenzang, ten oosten van de AW-duinen (Hie.Ren). Op
de 23= werd een ex gezien op een traditionele plek: de weilanden tussen Velserbroek en

de A9 (Pie). Max 3 Grote Zee-eenden (op de 27=) zwommen deze maand langs de

Zuidpier (IJms). Een $ Topper zwom tussen 10-21 januari langs de Zuidpier

(IJms.Wnl). Een IJsduiker werd op de 9= gezien vanaf de Zuidpier. Helaas is de vogel
door niemand daarna nog teruggevonden (Wnl). Een Parelduiker vloog op de 14= langs
de Zuidpier (IJms) en op de 17= zwom een ex voor telpost Bloemendaal aan Zee (Buc).
De Roodhalsfuut van de jachthaven van de Zuidpier bleef de hele maand hangen

(IJms). Vanaf de 15= was er eindelijk weer eens langere tijd een Kuifduiker ter plaatse

langs de Zuidpier (IJms). Op de 31= zat een ex op zee bij Bloemendaal aan Zee (Gou).
De vorst zorgde ook voor eenhoog aantal van 1400 Futen op de 14= voor de kust van

Zandvoort (Jul) en 750 exx op de 16= op de Noordzee bij de Zuidpier (IJms). Langs de

Zuidpier zaten deze maand max 4 Kuifaalscholvers (tussen 17-24 januari). Nog niet

zo talrijk als zijn grote broer, maar ook Een ad Grote Aalscholver zat op de 27= bij de

Noordersluis, IJmuiden (IJms). Kleine Zilverreigers worden bij ons steeds algemener
met 3 waarnemingen deze maand: op de 5= in de Haarlemmermeer, op 8-11 januari ten

noorden van Panneland, AW-duinen en op de 13= bij Hillegom (Wnl). Op de 11= trok

een Rode Wouw naar Z langs de binnenduinrand van Langevelderslag, AW-duinen

(Boh). Op de 23= trok een ex naar Z over Parnassia, Kennemerduinen (Lee). Een onv

Zeearend vloog op de 14= eenrondje boven het Noordzeekanaal thv Snow Planet (Wei).

Waarschijnlijk hetzelfde ex werd de dag erna in westelijke richting vliegend gezien
boven de Uiterdijken, Spaarnwoude (Wnl). Net als vorige winter verbleven meerdere

Blauwe Kiekendieven in de Houtrakpolder, max 5 op 18-1 (Wnl). Een

Ruigpootbuizerd trok op de 13= eerst over het Kennemermeer naar Z (IJms) en later

over het Eiland van Rolvers, AW-duinen (Slo). De dag erna en op de 24= - 25= werd een

ex gezienrond VRS Van Lennep (Zje ea). Daarnaast werden er ook meerdere exx gezien
rond de Polderbaan, Haarlemmermeer en op diverse plaatsen in duinen en aan de kust

(vele). Een Smelleken foerageerdeop de 1= in de Houtrakpolder (Wnl). Op de 10= werd

een ex gezien in de zuidelijke Haarlemmermeer (Wnl) en op de 24= bleek er op Schiphol,

bij de Zwanenburgbaan, opnieuw een ex waargenomen (Wnl). Leuk is de

winterwaarnemingvan 2 Bontbekplevieren op de Zuidpier op de 14= (Ren). Op de 17=

werden Bokjes gezien in Duin en Kruidberg, en op de 24= bij het Kennemermeer en in

Leyduin (Wnl). Op de 24= zat er zelfs één op het puntje van de Zuidpier (IJms) en op de

31= een ex bij de jachthavenvan de Zuidpier (Bma). Een 2= kj Grote Burgemeester

trok op de 24= naar N langs de Zuidpier (IJms). Een Alk passeerde de Zuidpier op de

26= (IJms). Een slaapplaatstellingbij de Kennemerbrug, Haarlem op de 10= leverde een

recordaantal van 402 Halsbandparkieten en 8 Alexanderparkieten (Ban ea). Een

Velduil bleek op de 5= nog steeds rond de Zwanenburgbaan van onze nationale

luchthaven rond te hangen (Wnl). Op de 9= en 10= vloog er bovendien nog een ex ten

oosten van de Toolenburgerplas, dé locatie van winter 2007/2008 (Wnl.Vli). Bijzonder
is de waarnemingvan 3 exx op de 12= in Middenduin (Wnl). Op de 24= landde een ex in

de duintjes bij de Zuidpier (IJms). Verheugend is de waarneming van een Zwarte

Specht op de 27= in Middenduin (Vee). Ze zijn dus nog in onze regiol De winter zorgde

o.a. op de 2= en 3= voor sterke trek van Veldleeuweriken(bijv 2000 resp 2500 exx over

VRS Van Lennep). Op de 2= werden hier 223 exx gevangen (Buc). Op de 24e zat er een

Zwarte Roodstaart bij het eerste Vuurtorentje van de Zuidpier (IJms). Een Humes

Bladkoning zat van 9-10 januari in de tuinen tussen de Pieter van Eyckheem en

Elsbroekerend in Hillegom (Pom ea). Op de 2= zat een ? Baardmannetje bij het

Kennemermeer (Bma). In de AW-duinen werd op de 21= nog eenex waargenomen in het

iniiltratiegebied (Wnl). Een Bonte Kraai zat o.a. op de 17= langs de Vogelaarsdreef,

Langevelderslag (Hie). Op de 4= was er nog een Klapekster in de Ezelwei,

Kennemerduinen (Die). Leuk is de waarnemingvan een ex buiten de duinen, op de 13=

op het Floriadeterrein bij Vijfhuizen (Gou).
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Deze waarnemingenrubriekis samengestelduit waarnemingen van

Ban Andrea Bloem

Bep Patrick Bergkamp

Bje Jeroen Brandjes
Bla Jan vanBlanken

Ble Leo Boon

Bma Mare Broeckaert

Bmi Michiel Boeken

Buc Han Buckx

Bul Peter Buising
Cot Fred Cottaar

DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

EffRobEffern

Ehr Antje Ehrenburg

Eyk Pieter van Eijk
Gee Steve Geelhoed

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

IJms IJmuiden-site Roy Slaterus

Hie Ferdy Hieselaar

Hin Martin Hin

Hop Fred Hopman

Huy Evert van Huijssteeden
Jul Pim Julsing
Kie Eef Kieft

Krb Bert van der Kruis

Kru Ben Kruijsen
Lee Guido van Leeuwen

Lun Ruud Luntz

Maa Erik Maassen

Mar Paul J. Marcus

Nob Pim de Nobel

Zwj Jan Zwaaneveld

Boe Henk Boersbroek

Boh Harm Botman

Bon Maarten Bongertman
Bor Alwin Borhem

Bij Joop vd Brink

Brm Mark Broeckaert

Bru Ellen de Bruin

Nuy Peter Nuyten
Pie Arno Piek

Pwi Will Price

Pom Willem Pompert
Pul Dolf Pull

Ren Nico Rensen

Rot Rutger Rotscheid

Scm Marcel Schalkwijk
Scw Wim van der Schot

Sla Roy Slaterus

Slo Nico Slotboom

Sno Edwin Snoek

Sta Amo Stoute

Stu Johan Stuart

Tak Paul Tak

Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas

Vee Piet Veel

Ver Kees Verbeek

Vli Piet van Vliet

Vri Rolf de Vries

Wei Peter vd Weiden

WilMarianne Willems

Wnl Waameming.nl

Zijd Marianne Zijderveld

Zje Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar ofzijn medewerking!

Het waarnemingarchiefis voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en

ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of

gebieden.

Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen via www.vwezkl.nl of via een e mail doorgegeven
worden tot 15 mei 2010 aan:

Hans Groot

Laan van Archeologie 155

1967 CV Heemskerk

E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geefu
dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland:

VogeInetZuidKennemerland-subscribe@vahoogroups.com. Waarnemingen die via deze

VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.


