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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 bovengenoemde periode. Alle rele-

vante  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 http://www.dutchavifauna.nl/recordform

1 november 2017 - 1 februari 2018 aflevering 205

November
De maand november was een natte en zachte maand met regelmatig harde wind. 
Echte topdagen aan de kust bleven uit, maar toch werden er af en toe leuke zee-
vogels gezien. Het hoogtepunt was een Papegaaiduiker die op de 18e naar zuid 
vloog langs Zandvoort (NOH). Diezelfde dag vlogen ook twee Vaal Stormvogeltjes 
langs de Zuidpier naar Zuid (GRO), net als twee stuks op de 11e (ROT). De Zuidpier 
was zoals bekend weer een goede plek om zeevogels te zien deze maand. Op de 3e 
vloog er een IJsduiker naar zuid (GRO) en op zowel de 15e (OBR) als de 17e (GRO) 
kwam er een IJseend langs vliegen. Een Grote Burgemeester liet zich met enige 

regelmaat zien: op de 17e bij de Zuid-
pier (GRO) en op zowel de 19e (NOB) als 
de 26e (BRI) bij Bloemendaal aan Zee. 
Op de 3e foerageerde een Rosse Fran-
jepoot op zee langs de Zuidpier (HOP). 
2 Grote Piepers kwamen eveneens 
op de 3e langs vliegen bij de Zuidpier 
richting het warmere zuiden. Er waren 
deze maand 3 vangsten van Siberische 
Tjiftjaffen op VRS Van Lennep: één op 
de 4e (BRO) en twee op de 9e (BER). Een 
bijzondere waarneming was die van 
een Woestijntapuit bij Schiphol op 17 
november (MAR). De vogel was hier tot 
1 december ter plaatse en werd door 
veel vogelaars ‘getwitched’. Het was al-
weer de 6e waarneming van deze soort 
in onze regio. De enige waarneming 
van Fraters dit jaar was die van een 
groepje van 7 vogels die over de Zuid-
pier naar zuid vlogen op de 25e (GRO). 
Op het strand van de Zuidpier zit al de 
gehele winter een groep Sneeuwgorzen 

woestiJntapuit 20 november 2017.
Foto: Julian Bosch
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met een maximum aantal van 50 exemplaren op de 22e (ABR). Een groepje van 3 
Strandleeuweriken zat op de 5e ter plaatse bij de Zuidpier. Bijzonder was de waar-
neming van een late Visarend op de 7e in de Kennemerduinen (PEK)! Dit betreft de 
laatste waarneming ooit van deze soort in onze regio. Een andere bijzondere waar-
neming deze maand was die van een Koereiger die op de 8e werd gefotografeerd 
in de Hekslootpolder (NIJ). Een Kraanvogel vloog op de 12e richting zuid over de 
Haarlemmermeer (RIJ). Een Raaf vloog op de 30e over het Heerenduin richting het 
noorden (SPA). De Grote Kruisbekken waren de gehele maand aanwezig bij het 
Vogelmeer.

December
Ook de maand december verliep zacht met vooral erg veel neerslag. Er werden 
in deze maand maar erg weinig zeldzame vogelsoorten waargenomen. De maand 
december is vaker een maand waarin weinig zeldzaamheden worden gezien, maar 
door het regenachtige weer was er waarschijnlijk ook weinig activiteit van zoekende 
vogelaars. Het hoogtepunt deze maand was de vondst van een Zwartbuikwater-
spreeuw in de Amsterdamse Waterleidingduinen op de 2e (JUL). De vogel heeft 
het hier naar de zin en is op het moment van schrijven nog steeds aanwezig. Een 
andere leuke soort in de Amsterdamse Waterleidingduinen was een Zeearend die 
hier op de 18e overvloog (SAA). Bij de Zuidpier waren ook deze maand weer enkele 
leuke zeevogels te zien. Op de 16e vloog zowel een Parelduiker (OBR) als een Noord-
se Stormvogel (GRO) langs. Ook op de 28e vloog een Noordse Stormvogel langs de 
Zuidpier (GRO). Op de 20e zat een Grote Burgemeester in de haven van IJmuiden 
(BEM) en ook op de 30e werd de vogel hier waargenomen. De gehele maand wer-
den regelmatig groepen Grote Barmsijzen waargenomen. In het hele land was een 
licht influx van deze soort en in onze regio werden groepen tot maximaal 30 á 35 
exemplaren gezien. Vooral de Amsterdamse Waterleidingduinen en IJmuiden waren 
goede plekken om de soort te zien.

Januari
De maand januari week niet af van het algemene weerbeeld deze winter: zacht en 
nat. Ook deze maand waren zeldzaamheden vooral te vinden rondom de Zuidpier in 
IJmuiden. Zo werd hier op de 9e een Zwarte Zeekoet ontdekt (WNM). De vogel ver-
blijft hier nog steeds, al zwemt hij op het moment van schrijven liever bij de Noord-
pier dan bij de Zuidpier. De Grote Burgemeester weet zich goed te verstoppen 

zwarte zeekoet

14 januari 2018
Foto: Edial Dekker
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in IJmuiden en werd alleen de 1e van 
de maand waargenomen bij de Zuid-
pier (GRO). Een IJseend vloog op de 3e 
naar noord langs Bloemendaal aan Zee 
(NOB). 4 Grote Aalscholvers zaten op 
de 4e ter plaatse in de haven van IJmui-
den. Een Parelduiker werd op de 11e 
gezien vanaf de Zuidpier (NOB). Leuk 
was de waarneming van een Pareldui-
ker op een kanaal in Lisse op de 13e 
(HOG). Vanaf de 7e zat een groep van 
maximaal 5 Pestvogels ter plaatse in 
De Krim in Haarlem (NOU). De vogels 
bleven hier tot de 21e aanwezig. Een 
Rode Wouw vloog op de 20e over de 
Hekslootpolder naar het zuiden (BAK).

ZWART: opvallende soorten of waarnemingen, jaarlijks waargenomen in onze regio.
ROOD: bijzondere soorten, niet jaarlijks waargenomen in onze regio.

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze waarnemingen rubriek !

Waarnemingen voor Fitis 2 (2018) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

of via een email worden doorgegeven voor 15 mei 2018 aan:
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl

Afkorting  Naam

NIJ Alie van Nijendaal

NOB Pim de Nobel

NOH Hans de Nobel

NOU Vincent van den Nouland

OBR Shirley O’Brien

PEK Sven Pekel

RIJ Pim Rijk

ROT Rutger Rotscheid

SAA Erwin van Saane

SPA Tom van Spanje

WNM Waarneming.nl

Afkorting  Naam

ABR Rino Abrahamse

BAK Ruud Bakker

BEM Rob van Bemmelen

BER Arnoud van den Berg

BRI Christian Brinkman

BRO Mark Broeckaert

BUC Han Buckx

GRO Dick Groenendijk

HOG Ton Hogenes

HOP Fred Hopman

JUL Pim Julsing

MAR Paul Marcus

grote kruisBek

27 januari 2018 
Kennemerduinen. 
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