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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 vindt 

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
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November
De maand november begon met een noordwesterstorm waar op telpost Bloemen-
daal aan Zee van werd geprofiteerd. Op 2 november werden vanaf de telpost onder 
andere een Middelste Jager, een Kleine Jager en een Kleine Alk gezien (NOB). 
Bij de Zuidpier van IJmuiden zaten deze dag twee Kleine Alken ter plaatse (ROT). 
Een groep Pestvogels in IJmuiden trok tussen 4 en 13 november bekijks van en-
kele honderden mensen. Er werden maximaal 56 vogels tegelijk gezien (WNM). Op 
4 november werden ook 12 Pestvogels in Velserbroek gezien (WAT), tussen 12 en 
16 november zat een groep van 10 exemplaren in Spaarnwoude (COL) en op de 
28e zat een vogel in de Waarderpolder (WIE). Het hoogtepunt van de maand was de 
waarneming van een vrouwtje Witkopgors die op de 23e foerageerde op het strand 
bij Zuidpier (ROT). De vogel kon hier gedurende de dag bekeken worden en werd 
ook de volgende ochtend nog even kort gezien voor de vogel verder vloog richting 
het zuiden. Het was al de 9e waarneming voor de regio van deze zeldzame Aziatische 
soort. Een soort uit dezelfde richting was de Bruine Boszanger die op de 27e werd 
gevangen op het vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WYT). 
Buiten deze zeldzaamheden stond de maand vooral in het teken van zeldzame zee-
vogels. De IJseend wordt de laatste jaren steeds minder gezien in de regio, maar 
deze winter doet de soort het erg goed. Naast vele langs vliegende vogels bij de Zuid-
pier zit al sinds begin november tot en met het moment van schrijven (eind februari) 
minimaal 1 IJseend ter plaatse bij de Zuidpier. Tussen 5 november en 14 januari 
zat een groep van maximaal 4 IJseenden ter plaatse op het Kennemermeer (HIE). 
Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen werd tussen 1 november en 16 januari 
een vrouwtje IJseend waargenomen. De vogel zat daar eerst op het Westerkanaal, 
waar ze ook kortstondig bezoek kreeg van een Topper, en verplaatste in januari 
naar de Zwanenplas (WIR). De Noordse Stormvogel was schaars dit najaar maar 
op de 17e vloog een vogel langs de Zuidpier (BRO). Grauwe Pijlstormvogels werden 
nog gezien op de 18e (GRO) en op de 24e (WNM) langs de Zuidpier. Een IJsduiker 
liet zich fraai zien bij de Zuidpier tussen 23 november en 22 december (HOP). Op 
de 23e zat ook een vogel op het Kennemermeer (BEM). Een Grote Burgemeester 
werd op de 24e gezien bij de Zuidpier (NOU). Een Kleine Zilverreiger werd op de 
30e vliegend waargenomen boven Haarlemmerliede (KEI). Een Zeearend vloog op 
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iJsduiker, Zuidpier IJmuiden, 5 december 2016. Foto: René van Rossum
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de 25e naar zuid over het Kraansvlak in de Kennemerduinen (MAA). Een Rode 
Wouw vloog over IJmuiden op de 12e (WNM). Op de 3e werden drie Grote Barmsij-
zen gevangen op ringstation Van Lennep in de Kennemerduinen (BER). Een late  
Tapuit foerageerde op de 23e en de 24e op het strand bij Bloemendaal aan Zee (SPA).   

December
In de maand december was het najaar echt voorbij en was het rustig in de regio 
qua zeldzaamheden. Wel waren er nog regelmatig leuke zeevogels te zien, vooral 
bij de Zuidpier van IJmuiden. Zo vloog er op de 3e een Kleine Alk langs de Zuid-
pier (WNM). Op de 26e vlogen twee late Grauwe Pijlstormvogels langs de Zuidpier 
(GRO). Een Grote Burgemeester zat op de 21e (WNM) en op de 27e op het Kenne-
merstrand (BER). Tussen 28 december en 31 januari liet een Parelduiker zich mooi 
bekijken in de Jachthaven van IJmuiden (BUC). De meest bijzondere waarneming 
in de maand december was die van een groep van vijf Roodhalsganzen die op de 
4e over de Zuidpier van IJmuiden vloog (WIE). Het was pas de tweede keer dat deze 
soort in de regio werd waargenomen! Een overwinterende Oeverloper werd op de 5e 
en de 12e gezien in een sloot bij Schiphol (VLI). Een Kleine Zilverreiger foerageerde 

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

op de 19e in een weiland in Hillegom (NIE). Op het ringstation in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen vingen ze op de 4e een Cetti’s Zanger en op de 18e vingen ze 
naast een Cetti’s ook een Siberische Tjiftjaf (TAM). Op de 4e werd een Grote Barm-
sijs gezien in de Amsterdamse Waterleidingduinen (BUH). De enige waarneming 
van een Pestvogel deze maand was die van één vogel in Hoofddorp op de 9e (WNM). 
Tussen 24 december en 3 januari zat een Roodhalsfuut bij Fort Spaarndam (KUI).
 
Januari
Ook in de maand januari werd het zeldzaamhedenoverzicht gedomineerd door zee-
vogels uit de omgeving van IJmuiden. Zo vloog er op de 1e een Kleine Alk langs de 
Zuidpier richting zuid (WNM). Op de 4e vloog zowel een Noordse Stormvogel als 
een Kleine Alk langs trektelpost Bloemendaal aan Zee (BUC). Op de 13e werd een 
verzwakte Noordse Stormvogel opgeraapt op het Kennemerstrand en overgedragen 
aan het vogelasiel (ROT). Tussen de 2e en de 24e werd een Grote Burgemeester 
regelmatig waargenomen op het Kennemermeer (HIE).  Vanaf 6 januari werd een 
Kleine Burgemeester regelmatig gezien vanaf de Zuidpier in IJmuiden (OBR). De 
vogel vloog heen en weer tussen de Noordpier en de Zuidpier en bleef hangen tot 14 
februari. Op de 10e werden zowel een Grote- als een Kleine Burgemeester gezien op 
het strand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (BOS). Ook tussen de 25e en 
de 28e vertoefde een Grote Burgemeester op het strand van de Amsterdamse Water-
leidingduinen (WIR). Op de 11e werden twee Grote Aalscholvers gezien in de haven 
van IJmuiden en op de 17e zaten daar zelfs 4 exemplaren (BEM). Op de 7e werd een 
IJslandse Koperwiek gezien in de Kennemerduinen bij Duin en Kruidberg (GRO). 
Indien aanvaard door de CDNA betreft het de eerste waarneming van dit taxon 
in de regio. Op de 26e werd een Siberische Tjiftjaf ontdekt in de Amsterdamse  
Waterleidingduinen (REN). De vogel foerageerde hier in het riet en werd hier in ieder 
geval tot en met 19 februari waargenomen. Twee Baardmannetjes foerageerden 
in het riet van de Toolenburgerplas in Hoofddorp tussen de 26e en de 29e (VLI). 
Twee Kleine Zilverreigers foerageerden in het noordelijk deel van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen tussen 28 januari en 5 februari (HAZ). Een Rode Wouw vloog 
op de 16e richting het zuiden over de Amsterdamse Waterleidingduinen (WNM). 
Gedurende de maand januari bevond zich een slaapplaats van Kepen bij de ak-
kers langs de Noorderweg in Spaarnwoude. Er werden maximaal 610 Kepen geteld 
(SPA).
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

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

Waarnemingen voor Fitis 2 (2017) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

of via een email worden doorgegeven voor 15 mei 2017 aan:
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl

Naam Afkorting Naam Afkorting

Pim de Nobel NOB Guido Keijl KEI

Rutger Rotscheid ROT Ruud Maaskant MAA

waarneming.nl WNM Tom van Spanje SPA

Nittert van de Water WAT Arnoud van den Berg BER

Pierre van der Wielen WIE Lars Buckx BUC

Mark Collier COL Piet van Vliet VLI

Steven Wytema WYT Lucas Nieuweboer NIE

Ferdy Hieselaar HIE Wil Tamis TAM

Jan Wierda WIR Han Buckx BUH

Mark Broeckaert BRO Jan Kuijs KUI

Dick Groenendijk GRO Shirley O’Brien OBR

Fred Hopman HOP Johan van ‘t Bosch BOS

Rob van Bemmelen BEM Nico Rensen REN

Vincent van den Nouland NOU Max Hazenoot HAZ


