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Zeldzaamhedenoverzicht Zuid-Kennemerland

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

werkgebied van de VWG ZuidKenneerland in bovengenoemde periode. Alle relevan

te 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 2019 aflevering 210

Februari
Een echte winter was het dit jaar niet te noemen. Met een gemiddelde temperatuur 
van 6,1 graden was februari de op acht na zachtste februari ooit. Toch konden er 
enkele typische wintervogels worden waargenomen in onze regio. Zo werd er op de 
12e een Bonte Kraai gefotografeerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen (HAZ). 
Dit was pas de eerste gedocumenteerde waarneming van deze soort sinds een vogel 
die in 2015 in Heemstede rondzwierf. Een Grote Burgemeester hing tussen 13 en 
17 februari rond bij de Zuidpier van IJmuiden (WNM). Een Kleine Burgemeester 
werd eveneens bij de Zuidpier gezien op de 27e (BEE). De meest bijzondere waar-
neming deze maand was die van een Kleine Trap in Hillegom/De Zilk (BUC). De 
vogel werd hier op de 10e ontdekt, foeragerend in een weiland, en bleef hier tot 27 
februari zitten. In de tussentijd werd de vogel 974 keer ingevoerd op de website 
Waarneming.nl, wat wel aangeeft hoe populair de vogel was. Het betreft de eerste 
waarneming van deze soort in onze regio en de 48e waarneming in Nederland. Door 
de vele vogelaars die naar Hillegom trokken werden hier ook andere leuke soorten 
gezien, zoals een Kleine Zilverreiger op de 10e (TRI). Vier Casarca’s hingen de hele 
maand rond in Hillegom, maar waarschijnlijk ging het hier om gehouden vogels 
(BRU). Ook bijzonder was een groep van maximaal 30 Geelgorzen die gedurende 
het verblijf van de Kleine Trap werd waargenomen in Hillegom en bij De Zilk (WNM). 
Een Rode Wouw vloog op de 19e over de Kennemerduinen (PRI). Een Parelduiker 
vloog op de 22e langs Bloemendaal aan Zee (BUC). Een vroege of wellicht een over-
winterende Grote Pieper vloog op de 18e langs de Zuidpier in IJmuiden (GRO). Ook 
het voorjaar was er dit jaar vroeg bij, al op 14 februari werden twee Grutto’s waar-
genomen op het Landje van Gruijters (BUC). De Lepelaars volgden niet veel later, 
want al op de 15e waren de eerste twee vogels aanwezig op hun nest achter de Total 
in de Haarlemmerliede (BUL).

Maart
Ook de maand maart was zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 8 gra-
den. De zomervogels stroomden deze maand weer langzaam ons land en onze regio 
binnen. Zo werd de eerste Boerenzwaluw waargenomen op 19 maart in Lijnden 
(WNM). Ook werd er op de 30e al een Porseleinhoen gevangen op VRS Van Len-
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nep (BUL). De hele maand werd er met enige regelmaat een Kleine Burgemeester 
waargenomen tussen Bloemendaal aan Zee en de Zuidpier (BUC). Bijzonder was de 
waarneming van een Kleine Burgemeester in Hoofddorp die ook aldaar lang bleef 
rondhangen, de eerste waarneming was op 9 maart en ook op de 31e werd de vogel 
hier nog gezien (ZWA). De enige Grote Burgemeester deze maand werd op de 15e 
waargenomen bij de Zuidpier (GRO). Een Noordse Stormvogel vloog op de 11e naar 
noord langs de Zuidpier van IJmuiden (GRO). Parelduikers vlogen deze maand op 
de 7e, 17e en 27e langs Bloemendaal aan Zee (BUC). Op de 18e vloog een Rode Wouw 
naar zuid over de Amsterdamse Waterleidingduinen (HAG). Een Kraanvogel vloog 
op de 30e eveneens over de AWD (BOE).

April
In april kwam het voorjaar goed op gang. Het was wederom een zeer zachte maand 
met al op 7 april temperaturen boven de 20 graden. Verschillende zomervogels 
waren er dan ook vroeg bij deze maand. Zo werden al op 1 april twee Morinel-
plevieren waargenomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (SCH), de eerste 
waarneming van deze soort in 2019. Een dag later was er nog een vogel bijgekomen 
en zat er een groep van drie bij elkaar. Een andere bijzondere waarneming op 1 april 
was die van een zingende Pallas Boszanger in het centrum van Haarlem (BOU)! 
Waar sommige mensen nog dachten aan een 1 april grap, bleek niets minder waar. 
De vogel bleef hier tot 16 april stug doorzingen en trok veel bekijks. De wintervogels 
trokken langzaam onze regio uit, zo vloog op de 12e een IJseend langs de Zuidpier 
naar noord (GRO). Ook vlogen er nog Parelduikers naar noord op de 12e langs de 
Zuidpier (GRO) en op de 17e langs Bloemendaal aan Zee (BUC). De laatste Kleine 
Burgemeester trok op de 16e uit onze regio en werd die dag nog waargenomen bij 
de Zuidpier (GRO). Opnieuw was er een melding van een Kraanvogel deze maand, 
en wel op de 13e over de Kennemerduinen naar noord (DWA). Opvallend was de 
voorjaarswaarneming van een Bladkoning op de 22e in IJmuiden (GRO). Ook vier 
Strandleeuweriken op de 22e in de Amsterdamse Waterleidingduinen waren vrij 

Porseleinhoen Foto: Lars Buckx
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laat (DIJ). De vogeltrek deze maand was 
genieten doordat de wind vooral halver-
wege de maand regelmatig in de oost-
hoek zat en de trekvogels richting de 
kust stuwde. Een bijzonder record werd 
gebroken op de 22e bij Bloemendaal aan 
Zee waar maar liefst 14.139 Dwerg-
meeuwen kwamen langsvliegen (GEE). 
Voor roofvogels was het ook een bijzon-
der goede maand met bijvoorbeeld de 
waarnemingen van  een (waarschijnlijk) 
langzaam vliegende Visarend die op de 16e in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(GOR) werd gezien, op de 17e in de Kennemerduinen (MAA) en op de 18e over IJmui-
den (GRO). Op de 21e vloog er nog een vogel over Parnassia (BUL) en op de 22e over 
IJmuiden (HOP) en Haarlem centrum (GOR). Er waren ook vier waarnemingen van 
de Zwarte Wouw in de regio deze maand, op de 11e over de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen (LOS), op de 20e over Parnassia (NOB) en op de 22e over zowel Heemste-
de (NOS) als over Hoofddorp (SLA). De enige Grauwe Kiekendief deze maand werd 
op de 21e waargenomen boven de Amsterdamse Waterleidingduinen (SCM). Rood-
pootvalken werden gezien op de 22e boven Heemstede (BUL) en op de 23e boven de 
Kennemerduinen (HEU). Leuk was de waarneming van een Duinpieper die op de 7e 
enige tijd ter plaatse zat in de Amsterdamse Waterleidingduinen (REN). Op de 20e  

vloog een Duinpieper over Bloemendaal aan Zee (BUC) en ook op de 25e en de 27e 
werd een exemplaar waargenomen, in de Afrikahaven (ZWA). Opnieuw werd er een 
Bonte Kraai waargenomen, een vogel vloog op de 22e langs Bloemendaal aan Zee 
(GEE). De meest bijzondere waarneming deze maand was die van een Alpengier-
zwaluw die op de 26e enige tijd boven de Amsterdamse Waterleidingduinen vloog 
(BUC). Het betreft pas de 4e waarneming van deze soort in de regio, na waarnemin-
gen in 1968, 1976 en 1995. April was ook een goede maand om leuke steltlopers te 
zien. Zo zaten er twee Steltkluten in het Spaarnwouderplasje op 8 en 9 april (BOS). 
Morinelplevieren werden, naast de waarneming op 1 april, ook nog gezien met drie 
tegelijk op de 18e in de Amsterdamse Waterleidingduinen (SCM), vijf vogels vlogen 
over Parnassia op de 19e (SAN) en vier vogels vlogen over het Kennemerstrand op 
de 24e (SPA). Een Krombekstrandloper werd op de 29e gezien op het strand van 
IJmuiden (SLM). Een Porseleinhoen werd op de 6e gevangen op VRS Van Lennep 
(BUL). Kleine Zilverreigers werden waargenomen op de 2e in Spaarndam (BRU), op 
de 5e in de Molenplas (TER), op de 7e in Hillegom (TRI) en op de 20e over IJmuiden 

(GRO). Ook de Purperreiger werd deze 
maand waargenomen en wel op de 9e 
in Hillegom (PLA), op de 21e over Par-
nassia (BUL) en de 22e over Heemstede 
(BUC). De meest bijzondere reiger in de 
regio deze maand was de Koereiger die 
op de 21e vanaf Parnassia werd waar-
genomen en later ook bij het Vogelmeer 
werd opgepikt (BUL). Het betreft pas de 
4e gedocumenteerde waarneming in de 
regio na een vogel in Spaarnwoude in 

alPengierzwaluw Foto: Han Buckx

koereiger Foto: Arnoud B van den Berg
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2015 en twee waarnemingen in 2017. Een Snor werd gehoord bij de Westhoffplas 
vanaf de 4e (GRO), vanaf de 13e zingt er ook een vogel bij het Landje van Gruijters 
en op de 18e werden 3 vogels gevangen op VRS Van Lennep (AKE). De Cetti’s Zan-
ger was lange tijd een zeldzaamheid in onze regio maar dit jaar lijkt de vogel onze 
regio echt gevonden te hebben met waarnemingen onder andere in Hoofddorp, de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, Spaarnwoude, de Zuiderpolder in Haarlem en 
vangsten in de AWD en Kennemerduinen. Ook de Hop wordt steeds vaker gezien 
in onze regio met waarnemingen op 9 en 10 april in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (VLI), op de 23e in de Haarlemmerliede (WNM) en op de 24e in Vijfhuizen 
(GOU). Een Noordse Kwikstaart foerageerde op de 20e bij het Vogelmeer (HUI). Een 
Europese Kanarie vloog op de 20e over IJmuiden (GRO) en op de 21e over Parnas-
sia (BUL). Leuk was ook de voorjaarswaarneming van een Draaihals in de Amster-
damse Waterleidingduinen op de 24e (TAN).

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek!

Waarnemingen voor Fitis 3 (2019) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarneming.nl

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

Code Waarnemer
AKE André van Aken
BEE Rob van Beers
BOE Eelco den Boer
BOS Sybrand de Boer
BOU Marcus Bouma
BRU René van Bruggen
BRU Jacob Bruin
BUC Han Buckx
BUL Lars Buckx
DIJ Swaving Dijkstra
DWA Arjan Dwarshuis
GEE Steve Geelhoed
GOR Mark Gorissen
GOU Amon Gouw
GRO Dick Groenendijk
HAG George Hageman
HAZ Max Hazenoot
HEU You van den Heuvel
HOP Fred Hopman
HUI Eef van Huijssteeden

Code Waarnemer
LOS Martijn Los
MAA Erik Maassen
NOB Pim de Nobel
NOS Hans de Nobel
PLA Maarten Platteeuw
PRI William Price
REN Nico Rensen
SAN Thijs Sanderink
SCH Gerard Scholten
SCM Marten Schmitz
SLA Roy Slaterus
SLM Marcel Slaterus
SPA Tom van Spanje
TAN Wim Tange
TER Gemma Terpstra
TRI Louis van Trigt
VLI Piet van Vliet
WNM waarneming.nl
ZWA Klaas Zwaan
ZWA Jesse Zwart


