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Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG ZuidKennemerland 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 was een zeer droge en zonnige maand en bracht een mooie 
afsluiting van het najaar. Mogelijk door dit mooie weer bleven de zomervogels ook 
wat langer in ons land en in onze regio hangen. Zo werd er op 4 november nog 
een Kleine Karekiet gevangen (LUN), de op twee na laatste ooit in onze regio. 
Op 15 november werd er nog een late Tuinfluiter gevangen (LUN), de laatste ooit 
in onze regio! Ook werd er op 5 november nog een Braamsluiper waargenomen 
in IJmuiden (GRO). Mogelijk betrof dit een Siberische Braamsluiper. De najaar-
strek bracht nog leuke waarnemingen van roofvogels. Zo werden er Rode Wouwen  
gezien op de 1e over de Haarlemmermeer (EGM), op de 2e over Velserbroek (SWI) en 

zWarTe zeeKoeT, zuidpier IJmuiden, 23 november 2018, Foto: Marten Schmitz
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over het Kraansvlak (MAA), op de 21 opnieuw over het Kraansvlak (DIJ) en op de 
23e over de Westhoffplas (BRU). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen op 2 en 
3 november foeragerend in de Kennemerduinen (SPA), op de 15e overvliegend bij 
het Spartelmeer (SLO) en op de 18e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WIE). 
Een leuke groep van 6 foeragerende Strandleeuweriken, tegenwoordig een zeld-
zame doortrekker in de regio, werd op de 2e gezien bij het Vogelmeer (SLA) en een 
dag later vlogen 2 vogels over de Kennemerslag naar zuid (GRO). Op de 4e vlogen 
vier Strandleeuweriken over trektelpost Parnassia (NOB) en op dezelfde dag vlogen 
ook vier vogels over de Leidsebuurt in Haarlem (KIE)! Late Grote Piepers werden 
overvliegend gezien op de 4e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (ROI) en op de 
14e over de Kennemerduinen (SPA). De meest bijzondere doortrekker deze maand 
was een (mogelijke) Vale Gierzwaluw die op de 4e eerst bij de Zuidpier en later 
ook over trektelpost Parnassia werd gezien. Indien aanvaard betreft dit pas de 2e 
waarneming voor regio Zuid-Kennemerland, na een vogel die op 8 november 2015 
in IJmuiden foerageerde. Siberische zeldzaamheden waren er ook nog deze maand. 
Zo werden er op de 3e nog 2 Bladkoningen gevangen op VRS van Lennep (BRO) en 
werd er op de 18e nog een late Bladkoning gezien bij de Zuidpier (STO), de op één na 
laatste ooit in de regio. Op de 14e werd de enige Siberische tjiftjaf van 2018 gevan-
gen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (SCH). In de winter is de Zuidpier altijd 
een goede plek om leuke zeevogels te zien. Zo vloog hier op zowel de 2e (GRO) als op 
de 21e (OBR) een Parelduiker naar noord en zat er op de 16e een vogel ter plaatse 
(BAL). Op de 20e zwom een IJseend bij de Zuidpier (OBR) en op de 17e zwom hier 
een Rosse Franjepoot (GRO). Op de 23e werd een Zwarte Zeekoet ontdekt bij de 
Zuidpier (TAK), die hier een dag later ook nog rondzwom. Op de 4e werd een Kleine 
Burgemeester waargenomen bij de Zuidpier (WNM) en op de 30e vloog hier een Wit-
buikrotgans naar noord (GRO). Ook noemenswaardig is de groep Geelgorzen die 
al de gehele winter in het duin bij de Zuidpier verblijft. Tot maximaal 17 Geelgorzen 
foerageren hier vanaf november tot moment van schrijven in het duin dat ook wel 
“het Ortolaantje” wordt genoemd.

December
De maand december kwam in de top 10 van meest warme decembermaanden en 
was al de 9e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Gelukkig lieten de vogels 
zich niet in de war brengen door deze temperaturen en waren alle zomervogels in-
middels vetrokken, op één Lepelaar na. De gehele maand werd een eerste kalender-
jaar Lepelaar waargenomen bij de Westhoffplas (WNM). De vogel had een gebroken 
poot en werd hier tot 10 januari waargenomen. De beste plek om leuke vogels te 
zien was deze maand wederom de Zuidpier van IJmuiden. Zo vlogen hier Parel-
duikers langs op de 12e (OBR), op de 14e (SCK) en op de 30e (OBR). Een IJsduiker 
werd op de 18e ontdekt bij de Zuidpier (OBR) en zwom tot 1 januari rond tussen de 
Noordpier en de Zuidpier. De leukste waarneming was van een Stormvogeltje dat 
op de 28e foeragerend rond de kop van de Zuidpier werd waargenomen (STR). Op de 
15e werd een Ruigpootbuizerd waargenomen bij het Duinmeer in de Kennemerdui-
nen (ROT). Sinds 6 december zwemt een Roodhalsfuut in het Kromme Schusterka-
naal in de Amsterdamse Waterleidingduinen (WIE). De leukste waarneming uit dit 
duingebied kwam op de 6e toen een Pallas Boszanger in een groepje mezen werd 
waargenomen bij de vogelkijkhut (SCT). Bij gebrek aan leuke vogels was er deze 
maand ook een waarneming van een bijzonder zoogdier: een Bultrug ! De Bultrug 
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werd op 30 december ontdekt bij de Zuidpier en werd hier tot 1 januari waargeno-
men (GRO). Ook op 11 januari kwam het dier nog een keer lang zwemmen.

Januari
We begonnen het nieuwe jaar waar we het oude jaar mee waren afgesloten, hoge 
temperaturen. De maand januari was 2,5 graad warmer dan normaal en eindigde 
ook in de top 10 warmste januarimaanden. Ook deze maand trokken weer veel 
vogelaars naar de Zuidpier om op zoek te gaan naar leuke vogelsoorten. Al op 1 
januari werd hier zowel een Kleine Burgemeester (GRO) als een Grote Burge-
meester (HIE) waargenomen. De Kleine Burgemeester werd hier tot en met de 20e 
met enige regelmaat gezien, terwijl de Grote Burgemeester na 4 januari alweer 
vertrokken was. Op 11 januari werd er nog een Grote Burgemeester waargenomen 
op het Kennemermeer (GRO) en op de 19e zat een vogel op de Zuidpier (RIJ). Er 
waren deze maand opnieuw veel waarnemingen van Parelduikers. Een groepje van 
drie vogels vloog op de 4e naar noord langs de Zuidpier (GRO), een vogel vloog op 
de 9e naar noord langs Bloemendaal aan Zee (BUC), op de 11e vloog een vogel langs 
de Zuidpier naar noord (GRO), op de 13e vlogen twee vogels langs Bloemendaal 

BulTrug, samen met (rechts voor) Bruinvis, zuidpier IJmuiden, 1 januari 2019, Foto: Jan Aalders
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aan Zee naar noord (BUC) en op de 19e 
vloog de laatste vogel langs de Zuidpier 
naar noord (RIJ). Een Noordse Storm-
vogel vloog op de 4e naar noord langs 
de Zuidpier (GRO) en een Kleine alk 
vloog hier op de 5e naar zuid (WNM). 
Een leuke waarneming deze maand 
was die van een Dwerggans op de 
31e in Spaarnwoude (SPA). Op de 27e 
foerageerden 4 Casarca’s in Vogelen-
zang (NOH). Een Zeearend vloog op 
de 10e naar zuid over de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (WIE). Uit hetzelfde 
duingebied kwamen deze maand ver-
schillende meldingen van Cetti’s Zan-
gers. Zo werd zowel op de 5e (NOH) als 
op de 19e (KOL) een vogel gehoord en 
werden op de 23e zelfs 3 Cetti’s Zangers 
gevangen op het ringstation hier (EIJ). 
De soort lijkt onze regio te hebben ge-
vonden en het is opletten voor broed-
gevallen de komende maanden!

ROOD = bijzondere soorten
ZWaRt = opvallende soorten

roodhalsFuuT, AWD, 28 januari 2019, Foto: William Price
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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 (2019) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

of via een email worden doorgegeven voor 15 mei 2019 aan:
Lars Buckx, lars.buckx@planet.nl

Waarnemer Code Waarnemer Code

Adrie Streefland STR Marcel Schalkwijk SCH

Anne Balk BAL Marcel Slaterus SLA

Arjan van Egmond EGM Mark Broeckaert BRO

Bram Rijksen RIJ Martijn de Roij ROI

Dick Groenendijk GRO Maudy Swieserijn SWI

Eef Kieft KIE Nico Slotboom SLO

Ferdy Hieselaar HIE Paul Tak TAK

Han Buckx BUC Pieter van Eijk EIJ

Hans de Nobel NOH Pim de Nobel NOB

Hans Schekkerman SCK Ruud Luntz LUN

Jacob Bruin BRU Ruud Maaskant MAA

Jan Wierda WIE Shirley O’Brien OBR

Jan Wierda WIE Swaving Dijkstra DIJ

Jurgen Rotteveel ROT Tom van Spanje SPA

Koen Stork STO Waarneming.nl WNM

Marc Kolkman KOL Wim van der Schot SCT


