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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 de bovengenoemde periode. Alle  

relevante 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 Avi-

fauna (CDNA) in te dienen via www.dutchavifauna.nl/recordform

1 augustus - 1 november aflevering 212

Augustus
In augustus was het volop zomer in Nederland. Het was de hele maand overwegend 
zonnig en met een gemiddelde temperatuur van 18,4 graden was het wederom 
warmer dan normaal. Ondanks deze hoge temperaturen begon een deel van de 
zomervogels deze maand aan de najaarstrek richting Afrika. Zo mochten we deze 
maand drie Waterrietzangers verwelkomen in onze regio. Op de 4e werd een vogel 
gevangen in de Kennemerduinen (BUC), op de 8e werd een vogel gevangen in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen (SCH) en op de 23e was er een veldwaarneming 
bij het Kennemermeer (DWA). Aan het begin van de maand waren er ook vangsten 
van Kwartels. Op de 4e werden er 3 Kwartels gevangen in de Kennemerduinen 
(BUC) en 1 in de AWDuinen (TAM). Ook werd er een dode Kwartel gevonden bij de 
vertrekpassage van Schiphol op de 25e (RUP). De Zomertortel die een groot deel 
van de zomer in Bentveld zat te zingen was op zowel 2 als 3 augustus nog ter plaatse 
(SLA), maar werd daarna niet meer waargenomen. In de tweede helft van de maand 
kwamen onder begeleiding van oostelijke wind de typische augustus soorten op 
doortrek door onze regio. Zo werden er overvliegende Duinpiepers gezien op de 22e 
bij het Kennemermeer (SPA) en op de 24e over zowel Parnassia (NOB) als over Bloe
mendaal aan Zee (GEE). Draaihalzen werden in de Kennemerduinen gevangen op 
de 9e (AKE), 21e (AKE), twee op de 27e (PEK) en één op de 31e (BUH). Op de 22e werd 
er zowel in de Kennemerduinen (AKE) als in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(EEK) een Sperwergrasmus gevangen. Ook op de 25e werd een vogel gevangen in 
de Kennemerduinen (LUN) en op de 27e werd een vogel ter plaatse waargenomen op 
het Kraansvlak (BER). De laatste twee meldingen van deze soort betroffen vangsten 
in de Kennemerduinen op de 27e (PEK) en de 30e (BUH). Opmerkelijk genoeg werd 
er dit jaar maar één Ortolaan waargenomen in onze regio! Het betrof een vogel die 
op de 28e uit het mistnet werd gehaald op VRS Van Lennep in de Kennemerduinen 
(BEA). De Steppekiekendief is inmiddels een jaarlijkse soort in onze regio en werd 
op de 24e waargenomen bij het Duinmeer in de Kennemerduinen (JAC). Een Grau-
we Kiekendief vloog op de 25e over trektelpost Parnassia naar zuid (BUH). Op de 
16e vloog een Visarend over de Amsterdamse Waterleidingduinen (REN) en op zowel 
de 30e als de 31e zat een vogel ter plaatse in de Afrikahaven (HIE). Op de 8e zaten 3 
Casarca’s bij de Westhoffplas (SPA). Purperreigers werden deze maand waargeno
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waterrietzanger 23 augustus 2019. Foto: Arjan Dwarshuis

men op de 16e bij de Spaarnwouderplas (BRU), op de 22e bij Spaarndam (BRU) en 2 
vogels vlogen naar zuid over IJmuiden op de 26e (GRO). Vanaf de 23e foerageerden 
twee Kleine Zilverreigers bij de Westhoffplas (SPA). Een Porseleinhoen werd op 
de 22e gevangen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (EEK). Krombekstrand-
lopers werden deze maand gezien op de 26e bij het Spartelmeer (BUH), op de 29e bij 
het Vogelmeer (REI) en zowel de 30e als de 31e op een bollenveld in Hillegom (SCT). 
Er werd deze maand weer eens een Kwak waargenomen in de regio. Vanaf de 25e 
werd een vogel onregelmatig tot in september gezien in Hoofddorp (LAA). Een Reu-
zenstern werd op de 25e waargenomen boven het Kennemermeer (WIL). Op de 29e 
vloog de eerste Kleinste Jager van het seizoen langs Bloemendaal aan Zee naar 
zuid (BUH).

September
De maand september was een natte maand waarbij het langzaam kouder werd. Er 
waren enkele stormdagen waarbij leuke zeevogeltrek was waar te nemen langs de 
kust. Zo vlogen er Grauwe Pijlstormvogels op de 5e langs de Zuidpier (GRO) en 
op zowel de 28e (BUC) als op de 30e (BUH) langs Bloemendaal aan Zee. De enige 
Noordse Pijlstormvogel vloog op de 28e langs Bloemendaal aan zee (GEE). De Vale 
Pijlstormvogel is zeker geen jaarlijkse soort in de regio maar op de 23e werd een 
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langs vliegende vogel bij de Zuidpier gefotografeerd (OBR). De Noordse Stormvogel 
is al jaren schaars in onze regio maar op de 5e vloog een vogel langs de Zuidpier 
van IJmuiden (GRO) en op de 17e vlogen zelfs 4 vogels langs Bloemendaal aan 
Zee (BUH). Op de 18e vloog de enige Parelduiker deze maand langs Bloemendaal 
aan Zee (BUH) en op de 28e vloog een Kleinste Jager langs dezelfde trektelpost 
(GOU). De gehele maand waren twee Kleine Zilverreigers ter plaatse bij de West
hoffplas (WNM) en mogelijk dezelfde twee vogels kwamen op de 30e langsvliegen 
bij Bloemendaal aan Zee (GOR). Leuk was de waarneming van een geringde Bal-
tische Mantelmeeuw op het Kennemerstrand op de 28e (ZOR). Indien aanvaard 
betreft dit pas de 3e waarneming van deze ondersoort in onze regio na waarnemin
gen in 2002 en 2006 in IJmuiden. Naast de Ortolaan was ook de Morinelplevier 
zeer schaars; er was maar één waarneming dit najaar! Op de 6e kwamen twee 
vogels langs Bloemendaal aan Zee vliegen (BUH). Op de 1e zat nog een Krombek-
strandloper in Hillegom (GEN), op de 6e vlogen twee vogels langs Bloemendaal aan 
Zee (BUH) en op de 10e foerageerde een vogel op het strand van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen (VER). Een bijzondere vangst was die van een Struikrietzan-
ger op de 8e in de Kennemerduinen (BUH). Deze waarneming is reeds aanvaard 
door de CDNA en betreft de 7e waarneming/vangst van deze soort in onze regio. De 
meest bijzondere waarneming deze maand was wederom een vangst op VRS Van 
Lennep en wel van een Veldrietzanger op de 10e (LUN)! De vogel is reeds aanvaard 
en betreft de 41e waarneming in Nederland (waarvan 38 vangsten) en de 8e in onze 
regio. Er werden deze maand ook weer Sperwergrasmussen gevangen, op de 7e in 
de AWDuinen (EEK), op de 10e twee vogels in de AW-Duinen (WYT) en op dezelfde 
dag ook één in de Kennemerduinen (LUN). Op de 19e werd een Grote Karekiet 
uit het net gehaald op VRS Van Lennep (BEA). Een Porseleinhoen werd op de 9e 
gevangen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (TAM). Een Draaihals werd op 
de 14e gevangen in de Kennemerduinen (PEK) en op de 19e werd een foeragerende 
vogel gezien in de Amsterdamse Waterleidingduinen (BLE). De eerste Grote Pieper 
van het seizoen vloog op de 22e over trektelpost Parnassia naar zuid (BUC). Een Vis-
arend vloog op de 25e over de Amsterdamse Waterleidingduinen naar zuid (BUH).

Oktober
De maand oktober was een zachte maand met een gemiddelde temperatuur die  
1 graad boven het langjarige gemiddelde lag. Daarnaast was het grootste deel van 
de maand erg wisselvalig met veel neerslag. Ondanks dit weer werden er toch de 
nodige zeldzame vogelsoorten gezien in onze regio, zoals elk jaar in deze maand. 
Aan het begin van de maand waren er enkele leuke dagen om over zee te kijken. Zo 
werden er Kleinste Jagers gezien op de 3e (WIE) en op de 4e (LOO) langs de Zuid
pier. De enige Grauwe Pijlstormvogel vloog al op de 1e langs Bloemendaal aan Zee 
(BUH). Een Parelduiker vloog op de 14e langs de Zuidpier (GRO) en op de 27e vloog 
een vogel langs Bloemendaal aan Zee (BUH). De eerste Kleine Alk van het najaar 
werd op de 22e gezien bij de Zuidpier (LEE). Zowel op de 25e (OBR) als op de 27e 
(ABR) werd een IJseend waargenomen bij de Zuidpier. Daarnaast zit er sinds de 
27e tot moment van schrijven een IJseend op het Vogelmeer in de Kennemerduinen 
(DWA). Ook de landtrek was deze maand weer genieten. Langs de NoordHollandse 
trektelposten langs de kustlijn die boven het Noorzeekanaal liggen werden tiental
len Grote Piepers gezien, maar op de een of andere manier werden hier slechts 
enkelen van opgemerkt in onze regio. Zo vloog een vogel op de 5e over Parnassia 
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struikrietzanger 16 oktober 2019. Foto: Arnoud B. van den Berg

veldrietzanger 10 september 2019. Foto: Arnoud B. van den Berg
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(BUC), werd een vogel gevangen op Van Lennep op de 6e (LUN), vloog er weer een 
over Parnassia op de 7e (BUC), op de 15e over de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(SPE), op de 16e wederom over Parnassia (BUH) en op de 27e over Bloemendaal aan 
Zee (BUH). Ook werden er deze maand weer twee Siberische Boompiepers opgeno
men: op de 13e op Parnassia (BUC) en op de 15e bij het Spartelmeer (BOS). Er wer
den ook twee Roodkeelpiepers opgenomen, op Parnassia op de 5e (BUC) en over de 
Amsterdamse Waterleidingduinen op de 15e (SPE). Een late Roodpootvalk vloog op 
de 6e over telpost Parnassia (BUC). Op dezelfde dag vlogen tevens 3 Visarenden en 
een Zeearend over Parnassia (BUC). Op de 15e vloog de tweede Steppekiekendief 
dit najaar over trektelpost Parnassia, na eerder te zijn waargenomen op verschil
lende telposten langs de NoordHollandse kust (BUH). De enige Buidelmees dit 
jaar vloog op de 13e over telpost Parnassia (BUC). Ook op de ringstations waren 
weer de nodige leuke vangsten deze maand. Zowel op de 2e (AKE) als op de 5e (BRO) 
werd een Sperwergrasmus gevangen op VRS Van Lennep in de Kennemerduinen. 
De enige Dwerggors in de regio dit najaar werd op de 23e uit het net gehaald op 
VRS Van Lennep (BEA). Zowel op de 22e als op de 24e werd een Siberische Tjif-
tjaf gevangen op Van Lennep (AKE). Zowel op de 5e (BRO) als op de 24e (AKE) werd 
een mogelijke Siberische Braamsluiper gevangen op Van Lennep. Vooral de vogel 
van de 24e was bijzonder, deze droeg al een ring en was enkele dagen eerder op 
Helgoland in Duitsland gevangen. Helaas is van beide vogels geen DNA verzameld, 
waardoor de determinatie niet rond te maken is. Op de 16e werd ook een mogelijke 
Siberische Braamsluiper bij het Kennemermeer waargenomen. Ook bij deze vogel 
is het helaas niet gelukt om DNA te verzamelen via poep of een losgelaten veertje 
(HAL). Op de 16e werd er opnieuw een Struikrietzanger gevangen op VRS Van 
Lennep (BEA). Indien aanvaard betreft dit na de vangst in september de 8e waarne

dwerggors 23 oktober 2019. Foto: Arnoud B. van den Berg
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izaBeltapuit 7 oktober 2019. Foto: Arnoud B. van den Berg

ming voor onze regio. De meest bijzondere waarneming deze maand is die van een 
Izabeltapuit die op de 7e ter plaatse zat op Groot Olmen (BUC). De vogel is reeds 
aanvaard en betreft de 15e waarneming in Nederland en alweer de 4e in onze regio. 
Een andere bijzondere waarneming was die van een Humes Bladkoning op de 14e 
in Noordwijkerhout (SLR). Het betreft pas de tweede waarneming van deze soort in 
onze regio na een vogel die in 2001 bij het Vogelmeer in de Kennemerduinen zat. 
De winter werd al op de 7e ingeleid met een vroege adulte Kleine Burgemeester 
die langs telpost Parnassia vloog (BUC). Waarschijnlijk dezelfde adulte vogel vloog 
op de 15e langs de Zuidpier (GRO). Op de 17e zaten twee Strandleeuweriken ter 
plaatse bij de Zuidpier (TER) en op de 24e vlogen 3 vogels over de Kennemerslag in 
IJmuiden naar zuid (GRO). Leuk was de vangst van twee Witkopstaartmezen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen op de 31e (EEK). Het was de eerste waarneming 
van deze ondersoort sinds 2017 in onze regio.

Rood = bijzondere soorten
Zwart = opvallende soorten
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Deze Waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze Waarnemingenrubriek!

Waarnemingen voor Fitis 1 (2020) kunnen via
www.vwgzkl.nl

of
www.waarnemingen.nl

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

Code Waarnemer Code Waarnemer
ABR Rino Abrahamse LOO Annemarie Loof
AKE Andre van Aken LUN Ruud Luntz
BEA Arnoud van den Berg NOB Pim de Nobel
BER Klaas van den Berg OBR Shirley O’Brien
BLE Cecile Bleijs PEK Sven Pekel
BOS Julian Bosch REI Christophe Reijman
BRO Mark Broeckaert REN Nico Rensen
BRU Jacob Bruin RUP Theo Ruppert
BUC Lars Buckx SCH Marcel Schalkwijk
BUH Han Buckx SCT Thijs Schipper
DWA Arjan Dwarshuis SLA Marcel Slaterus
EEK Koos van Ee SLR Roy Slaterus
GEE Steve Geelhoed SPA Tom van Spanje
GEN Reinder Genuït SPE Vincent van der Spek
GOR Mark Gorissen TAM Wil Tamis
GOU Amon Gouw TER Martijn Terhorst
GRO Dick Groenendijk VER Hein Verkade
HAL Rob Halff WIE Hugo Wieleman
HIE Ferdy Hieselaar WIL Rutger Wilschut
JAC Han Jacobs WNM Waarneming.nl
LAA Franke van der Laan WYT Steven Wytema
LEE Joep de Leeuw ZOR Jan Zorgdrager


