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Vogelwaarnemingen in 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

1 februari - 1 mei 2016 aflevering 198

Februari
Net als in de voorgaande wintermaanden was ook in februari de Zuidpier in IJmui-
den de beste plek om zeldzaamheden te zien. De gehele maand werden met regel-
maat Kuifaalscholvers en Grote Aalscholvers waargenomen op en rond de Zuid-
pier (BEM). Tussen 2 en 6 februari was er een IJsduiker ter plaatse bij de Zuidpier. 
Tussen 13 en 16 februari werd mogelijk dezelfde vogel opnieuw bij de Zuidpier 
waargenomen(WNM). Tussen 15 en 19 februari werd er ook een fraaie man IJseend 
waargenomen vanaf de Zuidpier (BER). Een 2e kalenderjaar Kleine Burgemeester 
werd onregelmatig waargenomen op het strand bij de Zuidpier (GRO). Iets zuidelij-
ker, bij de strandopgang van Duin & Kruidberg foerageerde 2 Strandleeuweriken. 
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sTeppekiekendief Foto: Jasper Koster

De vogels werden hier op 3 februari ontdekt en verbleven tot 2 april (SPA). Bij 
het Kennemermeer werden op 16 februari twee Grote Barmsijsjes gefotografeerd 
(WNM). De Parelduiker die al sinds 14 december op de Toolenburgerplas vertoef-
de was hier de gehele maand februari ook nog aanwezig. De vogel werd hier voor 
het laatst gezien op 24 maart (MEU). Een leuke waarneming was die van een Raaf  
die op 27 februari over de AW-Duinen richting het noorden vloog en even later ook 
boven de Kennemerduinen werd waargenomen (WNM). Op 29 februari werd er, 
zoals inmiddels jaarlijks, een Ruigpootbuizerd waargenomen op Schiphol (SLO).

Maart
Op 24 maart werd de eerste Boerenzwaluw van het jaar binnen de regiogrenzen 
waargenomen. Dit was weer wat eerder dan voorgaande jaren. Vorig jaar werd de 
eerste waargenomen op 29 maart en het jaar daarvoor op de 31e. Ook in maart werd 
er een Kleine Burgemeester gezien in de buurt van de Zuidpier. Op de 20e zat er 
een ex. in de haven van IJmuiden (STA) en op de 26e (GRO) en 30e (ROT) werd een 
vogel gezien op het Kennemerstrand. De Grote Burgemeester was deze winter een 
stuk zeldzamer in de regio, maar op 5 maart was er een vogel ter plaatse op het 
Duinmeer in de Kennemerduinen (BUL). Een IJseend zat op 6 en 7 maart bij de 
Zuidpier (ROT). Vanaf 26 maart zat er ook een mannetje afwisselend op het Duin-
meer en het Cremermeer waargenomen. De vogel bleef hier tot 9 mei rondhangen 
en zat aan het einde ook enkele dagen op het Vogelmeer. Op 25 maart werden de 
vogels rondom de Zuidpier opgeschrikt toen er een Zeearend over kwam vliegen, 
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Zwart  opvallende soorten
Rood  bijzondere soorten

richting het zuiden (GRO). Ook in maart was de Ruigpootbuizerd van Schiphol 
nog aanwezig (WAT). De vogel werd hier gezien tot en met 6 april. Voor echte Kraan
vogel trek is onze regio helaas te westelijk gelegen. Toch worden er jaarlijks wel 
enkele exemplaren gezien. Zo vlogen er op 9 maart 8 vogels over de Heerenduinweg 
in IJmuiden. Op het Landje van Gruijters foerageerden op 20 maart twee Kleine 
Strandlopers (BLO). Het Vogelmeer is in de regio een bekende plek voor de Geoor
de Fuut, maar op 24 maart zat er ook een groepje van 8 vogels op de Toolenburger-
plas in Hoofddorp. Het bleek om een trekgroepje te gaan, de volgende dag waren ze 
weer verdwenen. Leuk was de waarneming van een zingende Geelgors op 5 maart 
in de Van Limburg Stirumvallei in de AW-Duinen. De meest opmerkelijke waar-
neming van de maand kwam op de laatste dag. Op 31 maart vloog er een Grauwe 
Gors roepend over Hoofddorp richting het noorden (LAN).

April
Het voorjaar begon echt toen op 4 april de eerste zingende Nachtegaal werd ge-
hoord in de AW-Duinen (WIE). Ook dit was eerder dan voorgaande jaren. Vorig jaar 
werd de eerste gehoord op de 10e en in 2014 op de 14e. Qua zeldzaamheden was 
april zoals elk jaar weer een goede maand. Zo waren er meerdere waarnemingen 
van de zeldzame Hop. Op 3 april werd een exemplaar gezien in Vogelenzang (WNM) 
en op 15 april waren zelfs 2 exemplaren ter plaatse langs het Westerkanaal in de 
AW-Duinen (WAT). Op 21 april vloog een Hop langs trektelpost Parnassia (BUL). 
Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 23 april teruggevonden op Groot Olmen in 
de Kennemerduinen (GRO). Op telpost Parnassia beleefden de tellers twee goede 
dagen, want na de Hop kwam er een dag later, op de 22e, een 2e kalenderjaar man 
Steppekiekendief langsvliegen (KOS)! De roofvogels deden het goed deze maand. 
Op 3 april vloog een Rode Wouw over het Duinmeer (LUN) en op 4 april vloog er 
één over het Vogelmeer (REN). Op 11 april kwam er een Visarend over de AW- 
Duinen gevlogen (KLE). Op 13 april vloog er opnieuw een Raaf door de regio. Dit 
keer vloog de vogel over Bloemendaal (DIE). Op 10 april vloog een Zwarte Ooievaar 
naar noord over het Vogelmeer (HIE). Bij de Zuidpier werd de Kleine Burgemees
ter op 4, 9, 28 en 30 april waargenomen (GRO). Daarnaast vloog er een exemplaar 
langs Bloemendaal aan Zee op de 3e (BUC) en zat er een vogel ter plaatse bij de 
Toolenburgerplas op 30 april (MEU). Een Grote Burgemeester vloog op de 27e 
langs Bloemendaal aan Zee (BUC). Die dag vlogen er ook een Vaal Stormvogeltje, 
een Noordse Stormvogel en een Kuifaalscholver langs (BUC). Op 12 april zaten 
2 Strandplevieren op het strand bij de Zuidpier en op de 21ste zaten hier zelfs 4 
exemplaren ! De Snorren waren ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd in de pol-
der. Zo zat er vanaf de 11e een exemplaar te zingen bij de Westhoffplas (BUC), op 
de 12e  zat een ex. in de Hekslootpolder (BUC) en vanaf de 24e zat er ook een ex. te 
zingen in de Poelpolder (WNM). Van 16 t/m 19 april zat een Purperreiger langs de 
Noorderweg in Spaarnwoude (SPA). Leuk was de waarneming van een Draaihals 
midden in een woonwijk in Heemstede (LEY). Op 22 april zat een Casarca korte tijd 
ter plaatse bij het Vogelmeer (SPA). De meest bijzondere soort van de maand was 
de Iberische Tjiftjaf die op 30 april uit het net werd gehaald op VRS Van Lennep 
(KOS). Zie voor meer informatie over deze vangst het artikel eerder in deze Fitis.
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking !

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen via
www.vwgzkl.nl

www.waarneming.nl
of via een e-mail doorgegeven worden tot 15 augustus 2016 aan:

Lars Buckx. E-mail: lars.buckx@planet.nl

Waarnemer Code
Andrea Bloem BLO
Arnoud van den Berg BER
Casper Leygraaf LEY
Dick Groenendijk GRO
Ferdy Hieselaar HIE
Ferry van der Lans LAN
Guido Klerk KLE
Han Buckx BUC
Hans van der Meulen MEU
Jaco Diemeer DIE
Jan Wierda WIE

Jasper Koster KOS
Lars Buckx BUL
Nico Rensen REN
Nico Slotboom SLO
Nittert van de Water WAT
Rik van der Starre STA
Rob van Bemmelen BEM
Rutger Rotscheid ROT
Ruud Luntz LUN
Tom van Spanje SPA
Waarneming.nl WNM

Waternet WAT

Hop Parnassia Foto: Lars Buckx


