
100 Fitis | 54 | 2 | 2018

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 februari - 1 mei 2018 aflevering 206

Februari
In februari was het echt winter! Met een gemiddelde temperatuur van 0,7 graden 
tegen 3,3, normaal, was het erg koud deze maand. Toepasselijk daarbij was de 
groep van maximaal 20 Sneeuwgorzen die de gehele maand op het strand bij de 
Zuidpier foerageerde. We konden deze maand genieten van leuke vogelsoorten die 
al langere tijd in onze regio verbleven. Zo zat de Zwarte Zeekoet nog steeds bij de 
Zuidpier, al was de Noordpier zijn favoriete plek en zat hij vaak op grote afstand. De 
Grote Kruisbekken bij het Vogelmeer verbleven hier tot 23 februari. In totaal ver-
bleven de vogels zo’n 4,5 maand in onze regio, sinds 8 oktober 2017. Ook de Water-
spreeuw in de Amsterdamse Waterleidingduinen zat deze maand nog ter plaatse. 
De vogel bleef uiteindelijk tot 25 maart foerageren langs het betonnen kanaaltje. 
Net als vorig voorjaar werden er ook dit jaar weer Raven waargenomen in de regio. 
Op 10 februari werd de eerste vogel gezien in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen (JUL), waarna er meerdere vogels volgden in zowel de Kennemerduinen als de 
AW-Duinen. Vooral de vogels in de Kennemerduinen bleven lang hangen en wor-
den, op het moment van schrijven, af en toe nog gezien. Ondanks de koude maand 
werd de lente op 23 februari ingeluid met de waarneming van de eerste Grutto’s 
op het landje van Gruijters (NOU). Een dag later werd ook de eerste Lepelaar op 
deze plek gefotografeerd (VEN). Een Grote Burgemeester werd op zowel de 2e als 
de 22e gezien bij de Zuidpier van IJmuiden (GRO). Een Parelduiker vloog op de 2e 
langs trektelpost Bloemendaal aan Zee (BUC). Op de 18e vloog een Rode Wouw over 
de Amsterdamse Waterleidingduinen (REI). Leuk was de vangst van een winterse 
Cetti’s Zanger op het vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen op 6 
februari (TAM). Op de 27e werd er ook een zingende vogel gehoord in de Poelpolder 
in Haarlem (BEE). De meest bijzondere soort deze maand was de Roodhalsgans die 
op 17 februari werd gezien in de weilanden bij Vogelenzang. De vogel liep mank, 
dus of het om een wilde vogel of een escape gaat is onduidelijk. Het betreft pas de 
3e waarneming van Roodhalsgans in onze regio na de vogel in de Hekslootpolder in 
2012 en de groep van 5 vogels die in 2016 over de Zuidpier vloog.

Maart
Ook de maand maart was koud dit jaar, ruim 1,5 graad kouder dan normaal. Mede 
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Roodhalsgans en Kolgans 17 februari 2018. Foto: Dorothee Oort

door deze kou en slechte weersomstandigheden met veel regen in Spanje, kwam 
het voorjaar maar moeizaam op gang. Toch is er een fenologisch hoogtepunt te 
melden deze maand: al op 16 maart werd er een Porseleinhoen gevangen op het 
vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WYT)! Dit betreft de vroeg-
ste waarneming ooit in Nederland! Ander leuk nieuws deze maand was de Kraan-
vogeltrek die normaal geheel ten oosten van ons langs gaat, maar op 30 maart kon-
den verschillende waarnemers een groep van 15 Kraanvogels oppikken. De vogels 
waren gemeld boven Hillegom en vlogen over de Haarlemmermeerpolder naar het 
noorden, waarbij ze zowel vanuit Haarlem als vanuit IJmuiden werden waarge-
nomen. Ook een dag eerder werden er al 4 Kraanvogels gemeld boven Hoofddorp 
(RIJ). De jonge Kwakken van Artis waren op verkenning deze maand. Op 8 maart 
werd er een Kwak gefotografeerd in Vijfhuizen (PET) en op de 20e zat er een Kwak 
in de Haarlemmermeer (AND). Een Rode Wouw vloog op de 4e over de Amster-
damse Waterleidingduinen (BUC) en ook op de 16e volgde er nog één (WYT). Een 
Zeearend vloog op de 18e over Spaarnwoude en werd later ook bij Schiphol waar-
genomen (LAN). Ook op de 25e vloog er een Zeearend over de regio, dit keer over de 
Haarlemmermeerpolder (MEU). Een Parelduiker werd op de 4e gefotografeerd op 
het Nieuwkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WES). Ook vloog er een 
vogel langs Bloemendaal aan Zee op de 10e (BUC) en langs de Zuidpier op de 21e 
(LEL). De enige waarneming van een Grote Burgemeester deze maand was die van 
een vogel ter plaatse op het Forteiland op de 3e (COT). Een Casarca zat op de 17e 
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in een weiland bij het Ramplaankwartier (PEK). Een Kleine Zilverreiger zat op de 
27e in de Haarlemmermeer (SCH) en op de 31e werd er een vogel waargenomen bij 
Schiphol (MAR). Een Cetti’s Zanger werd op de 28e gevangen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (TAM). Een Geelgors zat in de avond van 31 maart ter plaatse 
in de Kennemerduinen (BUL).

April
Na twee koude maanden was het in April juist 3 graden warmer dan normaal. Toch 
druppelde de voorjaarssoorten deze maand maar langzaam binnen, mede door de 
vele neerslag in zowel ons land als de landen ten zuiden van ons. Er viel deze 
maand bijna 2x zo veel neerslag als normaal. Een Boerenzwaluw in maart zat er 
dit jaar niet in. Door het slecht weer in Spanje werd de eerste Boerenzwaluw pas 
op 3 april gezien (PET). Daarnaast waren er ook verschillende hevige zandstormen 
in de Sahara die veel trekvogels ophielden. Zo werd de eerste Gierzwaluw ook pas 
op 20 april gezien in Badhoevedorp (GOR). De leukste waarnemingen deze maand 
kwamen uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een Middelste Bonte Specht 
werd op 17 en 18 april waargenomen bij Huis te Vogelenzang (HOO). Het betreft 
pas de 2e waarneming voor de regio na een vogel die in 1997 op precies dezelfde 
locatie aanwezig was van 3 t/m 19 mei. Een Steenuil werd op de 21e gevangen op 
het vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen (EE). De soort was al 
sinds 2000 niet meer met zekerheid in de regio waargenomen, nadat er op 18 april 
dat jaar een vogel werd gevangen eveneens in de AW-Duinen. Voor roofvogels was 
april traditiegetrouw een goede maand. Zo werden er Zwarte Wouwen gezien op 
de 14e boven de Kennemerduinen (BUL), op de 15e boven de Inlaagpolder (BUL) en 
op de 22e boven de Amsterdamse Waterleidingduinen (LUI). Rode Wouwen vlogen 
op de 16e over de Kennemerduinen (ROT), op de 23e over de Amsterdamse Water-
leidingduinen (KOL) en op de 24e over de Haarlemmermeer (GRO). Visarenden vlo-
gen op de 6e over Hoofddorp (SLA), op de 22e over de Zuidpier (SWI), op de 27e over 
Bloemendaal aan Zee (BUC) en op de 29e opnieuw over de Zuidpier (GRO). Een 
broedgeval van de Cetti’s Zanger kon niet worden gevonden maar er waren op-
nieuw voorjaarsvangsten in de Kennemerduinen op de 8e (BUL) en in de AW-Duinen 
op de 11e, toen er eveneens 2 Snorren werden geringd (TAM). Op de 18e werd er een 
zingende Cetti’s Zanger gehoord bij het Kennemermeer (KOE), maar deze kon een 
dag later niet worden teruggevonden. Snorren werden ook nog gehoord op de 12e 
in Velserbroek (WIE) en op de 18e in de AW-Duinen (WYT). De enige Purperreiger 
deze maand vloog op de 7e over telpost Parnassia (BUL). Een Parelduiker vloog op 
de 14e langs de Zuidpier (GRO) en op de 30e vloog een vogel langs Bloemendaal aan 
Zee (BUC). Tijdens de zoektocht naar de Middelste Bonte Specht werd een zingende 
Geelgors gehoord op de 18e (SPE). Ook vloog er een vogel over telpost Parnassia op 
de 21e (BUL).  Een Kwartel zat op de 20e in de AW-Duinen (EE) en op de 29e in de 
Kennemerduinen (BUL). Een Porseleinhoen werd op de 19e gevangen op VRS Van 
Lennep in de Kennemerduinen (AKE). 2 Steltkluten zaten op de 19e ter plaatse 
bij het Vogelmeer (PEK). Een Strandplevier zat op de 22e kort ter plaatse op de 
Zuipdier (BLA). Langs de Zuidpier in IJmuiden vloog op de 20e een Witbuikrotgans 
langs en op de 27e kwamen hier 2 Casarca’s langs gevlogen (GRO).

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



steltKluten 19 april 2018. Foto: Han Buckx
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middelste bonte specht 18 april 2018. Foto: Han Buckx
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Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

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

Waarnemingen voor Fitis 3 (2018) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

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

Afkorting Waarnemer

MAR Paul Marcus

MEU Hans van der Meulen

NOU Vincent van den Nouland

PEK Sven Pekel

PET Leo Peterzen

REI Christophe Reijman

RIJ Swen Rijnbeek

ROT Jurgen Rotteveel

SCH Fred Scholte

SLA Roy Slaterus

SPE Vincent van der Spek

SWI Maudy Swieserijn

TAM Wil Tamis

VEN Sjek Venhuis

WES Theo Westra

WIE Anton Wielink

WYT Steven Wytema

Afkorting Waarnemer

AKE André van Aken

AND Koos Andeweg

BEE Daniël van Beek

BLA Han Blankert

BUC Han Buckx

BUL Lars Buckx

COT Fred Cottaar

EE Koos van Ee

GOR O.J. Goreng

GRO Dick Groenendijk

HOO Berry van der Hoorn

JUL Pim Julsing

KOE Erna Koelman

KOL Marc Kolkman

LAN Ton Lansdaal

LEL Marco Leloux

LUI Henk Luijten


