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Vogelwaarnemingen in Zuid-

Kennemerland aflevering 181

1 augustus - 1 november 2011

Augustus 2011

Van 27 augustus tot 3 Septemberzat een hele vroege (of late?) Kleine Rietgana in de

Inlaagpolder en Vereenigde Binnenpolder (div). Drie Kwartels werden geringd op de 1*

op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Zje), gevolgd door een ex op de 2' (Bep). Op de

2' zaten ook twee exx te roepen bij telpost Parnassia, Kennemerduinen (lar.Nob). Weer

drie exx werden gevangen op de 21' (Maa ea) en eenex op de 25e (Zje). Op de 1" zaten

er twee juv Purperreigers in de Hekslootpolder (Bon). De dag erna vlogen er twee exx

langs TP Parnassia, Kennemerduinen (Lar,Nob). Op de 7* landde een juv in de weilan-

den bij het Spaarnwouderveen (Die). Vanaf de 21" tot begin September was een juv ter

plaatse in de Vereenigde Binnenpolder (Wnl). Op de 3' trok een Grote Zilverreiger
westwaarts over VRS AW-duinen (Scm); de dag erna was een vogel hier ter plaatse

(Vad). Op de 31 c zat een ex in de Haarlemmermeer (Wnl). Op de 10* trok een juv Zwar-

te Ooievaar over de Inlaagpoldernaar NNW (Mar). Nog een juv ex zat even tp in de

Hekslootpolder op de 14«, alvorens richting NW weg te vliegen (Huy.Wil). De grootste

aantallen Ooievaars werden gezien op de 17* in de Haarlemmermeer ten zuiden van

Cruquius (10 exx foeragerend, Tho). Op de 25= was eenjuv Grauwe Kiekendlef aan-

wezig in het Mussenveld, AW-duinen (Swa). Begin augustus werd duidelijk dat er weer

een zeker broedgeval van de Wespendief in de omgeving van Elswout is geweest. Op
meerdere dagen werd boven Aerdenhout een paartje met een luid roepend jong waar-

genomen (Deu). Een Visaxend vloog op de 13e
over VRS Van Lennep (Buc ea). Nog een

ex zat op de 30e in mast 19 in de Houtrakkerbeemden-West (Mar). Drie Porselein-

hoentjes werden in de netten van VRS Van Lennep verschalkt op de 4e (Lar ea). Ook

op de 15«, 18" en 21" werd een ex gevangen (Zje.Lar). Van 25-31 augustus zaten

maximaa 1 2 Kleine Strandlopers bij het Kennemermeer (Wnl). De eerste Kleinste

Jager trok op de 28= langs de Zuidpier (Wnl). Vreemd genoeg duurde het daama weer

tot oktober voor vervolgwaamemingen. Geelpootmeeuwenwerden gezien op de 6e in

Heemstede en op de 14e in Umuiden (Wnl). De maand opende met een klapper: een

Ross Heeuw op de 1" vloog even bij Langevelderslag onze regio in, richting noord. De

vogel draaide snel weer bij en ging weer terug naar het zuiden. (Stv). Het is ongetwij-
feld dezelfde vogel die al vanaf april op meerdere plaatsen in Nederland is gezien. Erg
leuk is de waameming van 2 langsvliegende Lachsterns over VRS Van Lennep (Buc
ea). Bijzonder is de waamemingvan een Kleine Bonte Specht in een parkje bij kanto-

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingenin het werk-

gebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante mel-

dingen worden in het archiefvan 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 beoor-

deeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan

deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speci-
ale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site

www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over

zoveel mogelijkwaarnemingen van beoordeelsoorten eenuitspraak van de CDNA te krij-

gen.
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renterrein Beukenhorst-West op de 3' (Gou). Al op de 2= werd een Draaihala gezienbij
de Houtrakkerbeemden (Tak). Op de 6= zat een vogel bij VRS Van Lennep (Lar). Van

22-25 augustus was een ex, soms roepend, aanwezig midden in de Heerenduinen

(Spa). Op de 25= werd een ex zowel op VRS Van Lennep (Zje) als op VRS AW-duinen

(Vad) gezien. De laatste ringbaan had ook nog een ex op de 27= (Eek). De eerste

Kramsvogel van het najaarpasseerde op de 2= TP Parnassia (Lar,Nob). De eerste Wa-

terrietzanger van het najaar in de regio werd op de 4= gevangen (Lar), gevolgd door

een ex op de 6' (Buc.Lar). De dagen van veldwaamemingenin Umuiden lijken verle-

den tijd. Op de 26' werd een Veldrietzangergevangen en geringd op VRS AW-duinen

(Vad ea). Dit is alweer het vierde geval in de regio (3 ringvangsten AWD, een ringvangst

Kennemerduinen). Een Snor hing op de 6= in de netten van VRS Van Lennep (Buc),
net als op de 13" (Buc ea), de 15= (Zje), 2 exx op de 21= (Maa ea) en een ex op de 22=

(Bon).

September

Op de 17" trok de eerste Parelduiker van het najaar langs TP Bloemendaal aan Zee

(Buc). Van 23 September tot 22 oktober zat een Roodhalsfuut op het Vogelmeer, Ken-

nemerduinen (Wnl). Noordse Storm vogels trokken alleen langs TP Bloemendaal aan

Zee op de 7= (Gee ea) en op de 19= langs Zandvoort (Wnl). Op de 7= trok een Vale Pijl-

stormvogel naar zuid langs TP Bloemendaal aan Zee (Gee ea) en op de 8" vloog eenex

rustig naar zuid langs de Zuidpier (Sla). Veel Grauwe Pijlstormvogels werden gezien:

op de 7= langs TP Bloemendaal aan Zee (10 exx, Gee) en vanaf de Zuidpier (2 exx, Sla),

op de 8= vanaf de Zuidpier (31 exx, Sla). Noordse Pijlstormvogels waren talrijk deze

maand, met op de 7= 4 exx langs de Zuidpier (Sla) en 25 exx langs TP Bloemendaal

aan Zee (Gee ea), op de 8" 3 exx langs de Zuidpier (Sla), op de 13= weer 2 exx langs TP

Bloemendaal aan Zee (Gee,Nob), op de 14" 4 exx langs Bloemendaal aan Zee (Gou) en

op de 24= nog een ex naar zuid bij TP Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 14* werden 4

Vale Stormvogeltjes gezien vanaf TP Bloemendaal aan Zee (Gou). Hoewel de eerste

Kuifaalscholver bij de Zuidpier op de 28 e werd gezien, duurde het tot half oktober

voordat dit ex dagelijkswerd gemeld (Wnl). Op de 15' zat er weer ofnog steeds een juv

Purperrelger bij het Spaamwouderveen (Die). Op de 9' zat een Klelne Zilverrelger in

de Inlaagpolder(Spa). Twee Grote Zllverreigers trokken over telpost Parnassia op de

1" (Lar). Op de 16= passeerden hier maar liefst 5 vogels (Nob,Huy), gevolgd door een ex

op de 24= (Gro ea), twee exx op de 25" (Nob ea) en 3 exx op de 28= (Gor.Gro). Ook langs
VRS AW-duinen trokken op de 28= 3 exx (Vad). Op 27-29 September pendelde een ex

tussen het Vogel- en Spartelmeer (Wnl). Op de 30= trokken tot slot 4 exx over het Ken-

nemermeer (Wnl). Op 1-11 September liepen maximaal 11 Ooievaari in het weiland

bij ingang Panneland, AW-duinen (Wnl). Op de 11= waren 6 exx aanwezig in de Veree-

nigde Polders (Bui). Een Vlaarend vloog over TP Parnassia op de 2= (Lar ea). De vogel

van de Houtrakkerbeemden vloog op de 3 e rond boven het oostelijk deel (Mar). Op de

25= was eenvogel eventer plaatse bij het Vogelmeer, alvorens naar zuid door te vliegen

(Krb). Het eersteSmelleken van het najaarwas er vroeg bij op de 2=, telpost Parnassia

(Huy). Erg leuk is de waameming van een Strandplevier op het strand bij de Zuidpier

op de 29= (Rot ea). Een Klelne Strandloper zat op de 9= op de Zuidpier (Rot). Twee

Krombekstrandlopers vlogen op de 11= naar zuid langs TP Bloemendaal aan Zee

(Gou), gevolgd door een ex op de 24= (Gou) en 4 exx langs TP Parnassia (Buc ea). Op

18-20 September zaten maximaal 5 vogels bij de Zuidpier (Wnl). Het eerste Bokje van

het najaarzat op de 30= in de slufter van het Kennemerstrand (Vee). Baardmannetjes

waren de gehele periode aanwezig bij het Kennemermeer, Umuiden, met een maxi-

mum van 12 exx op de 14= (Wnl). Op de 14= vloog de eerste MlddeUte Jager van het

najaar langs TP Bloemendaalaan Zee (Gou). Een 1= kj Zwartkopmeeuw passeerde TP

Parnassia op de 2= (Huy). De eerste Vorkstaartmeeuw van het najaar vloog op de 10=

bij Zandvoort (Wnl). Op de 4' zat een onv Pontische Heeuw in het Vogelmeer, Ken-

nemerduinen (Huy). Een 1= kj vloog langs Bloemendaalaan Zee op de 24= (Gou). Op de

30= vloog een roepende Kerkuil over de Bergweg, Kennemerduinen (Ber). Bijzonder is

de waarneming van een langstrekkende Zomertortel op de 24= langs TP Parnassia
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(Gro ea). Een Draaihals hing in de netten van VRS AW-duinen op de 3= en 9°

(Dok.Vad). Op de 9° zat eenex in Velsen (Wnl). Nog eenDraaihals trok op de 10" langs
TP Parnassia (Lar). Op de 16° werd een ex geringd op VRS Van Lennep (Spa). De laat-

ste waarneming dit najaar was van ex dat op de 25° werd gezien in de Van Limburg
Stirumvallei, AW-duinen (Wnl). De eerste Strandleeuweriken, 6 exx, vlogen op de 30°

over de Zuidpier (Wnl). De soort bleefdit najaaropvallend schaars, met slechts enkele

waarnemingen in oktober. De eerste Grote Pieper van het najaar trok op de 25° over

TP Parnassia (Nob ea) en VRS Van Lennep (Buc). De eerste Duinpieper van het najaar
trok op de 2° over TP Parnassia (Lar ea), gevolgd door een ex op de 10" (Gro ea). Op de

11= vloog een ex over Langevelderslag, AW-duinen (Noh). Op de 19* werd een ex ge-

ringd op VRS Van Lennep (Ber ea). De laatste Duinpieper trok op de 25= over telpost

Parnassia (Nob ea). Op de 24° trok een Roodkeelpieper roepend over het Kennemer-

meer, IJmuiden (DBA). Nog eenex passeerde TP Parnassia op de 28° (Gro). Op de 25°

trokken twee mannetjes Beflijsters roepend naar zuid over Duin en Kruidberg (Nuy).
Een Cetti's Zanger de eerstevoor de regio dit jaar, werd op de 2" geringd op VRS AW-

duinen en op de 15= en 26" weer teruggevangen (Vad). Pas op de 2° werd de eerste

Sperwergrasmus voor VRS Van Lennep dit jaar gevangen (Lun), gevolgd door een ex

op de 17" (Deu) en op de 20e (Bep). Op de 30= was de enige veldwaarnemingbij de

strandopgang bij de Peperedel, Kennemerduinen (Wnl). De eerste Bladkonlng van het

jaarbetrof een ringvangst op VRS AW-duinen op de 26° (Vad). Op de 28° zat een ex in

de duintjes bij de Zuidpier (Sla). De laatste dag van de maand bevond eenex zich in de

AW-duinen (Wnl). Op de 25° zat een l c kj KlelneVHegenvanger langs het fietspad in

Duin en Kruidberg, vlak voor het Zuidervlak (Nuy). Een Buidelmees trok roepend over

De Wieringen, Kennemerduinen op de 30= (Wnl). Een onv Grauwe Klauwier zat op de

1° in het Kraaienveld, AW-duinen (Swa). Op de 25= was eenDwerggora kort ter plaatse
op VRS Van Lennep (Buc). Op de 29° werd een roepend overvliegend ex door twee

waarnemers onafhankelijk van elkaar gezien in de kustzone van IJmuiden (Wnl). De

eerste IJagora van het najaar trok op de 16* langs TP Parnassia (Nob.Huy). Dit najaar

blijven de aantallen laag (in tegenstelling tot 2010). Twee Ortolanen vlogen roepend

over TP Parnassia op de 24° (Gro ea), gevolgd door een ex over IJmuiden op de 29"

(Wnl). Niet veel dus dit najaar! Al op de 25" werd een Geelgors gezien bij Caprera,
Bloemendaal (Bma).

Oktober

De Krooneend die op de 8° langs TP Bloemendaal aan Zee vloog, betekende een nieu-

we telpostsoort (Gou ea). Een Parelduiker migreerde langs TP Bloemendaalaan Zee op

de 6" en 30' (Gou). Een Noordie Stormvogel vloog op de 6= langs TP Bloemendaal

aan Zee (Gou). Op de 10° werd een Vale Pijlstormvogel gemeld vanaf de Zuidpier

(Wnl). Op de 5" trokken 3 Grauwe Pljlatormvogela naar zuid langs TP Bloemendaal

aan Zee (Gou). De dag er na volgden nog eens 14 exx (Gou). Op del9e telde men hier

nog een ex (Gou). Op de 6° vlogenook 2 Noordae Pljlatormvogelalangs TP Bloemen-

daal aan Zee (Gou) en op de 8" nog een ex (Gou ea). Op de 19= werd het laatste ex van

het najaar gezien (Gou). Een Vaal Stormvogeltje passeerde TP Bloemendaal aan Zee

op de 5° (Gou); de dag ernanog een ex (Gou), gevolgd door weer twee exx op de 7° (Gou

ea) en 3 exx op de 19° (Gou). Tussentijds werden ook op de 17° en 21" exx gezien bij de

Zuidpier (Wnl). Een roepende Kwak werd in de nacht van 15 op 16 oktober per onge-

luk opgenomen boven de Bergweg, Kennemerduinen (Ber). Een late Purperreiger was

op de 2" nog aanwezig in de Vereenigde Binnenpolder (Pwi). Grote Zilverreigers waren

opvallend bewegelijk deze maand, getuige de vele waarnemingenvan overtrekkende en

kortstondig pleisterende vogels. Over TP Parnassia vlogen in totaal 12 exx deze maand

(Nob.Gor). De grootste groep bestond uit 6 exx die op de 14° even tp waren in de AW-

duinen (Wnl). Naar aanleiding van mijn noodkreet in de vorige Fitis kwam er gelukkig

weer een melding van een grote groep Patrijzen in de regio. Op de 4°, 12° en 19° zat

een groep van 14 exx langs de Cateringweg, Schiphol Noord (Nie). Een Rode Wouw

verblijdde de tellers op TP Parnassia op de 14° (Nob ea) en op de 16° (Nob ea). Ruig-

pootbuizerda waren ongekend talrijk deze maand, mogelijk door de heersende oos-
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tenwinden. Vanaf de 14= werden op diverse plaatsen trekkende en foeragerende vogels

gezien. Een Visarend vloog op de 16= rond boven Duin en Kruidberg (Deu). Mogelijk

een ander exemplaar trok die dag naar ZW over het Vogelmeer (Str). Een laat onv ex

stond op de 27= te bidden boven het Oosterkanaal, AW-duinen (Deu). Op de 30" vlogen
6 Kraanvogela over de A 9 bij Umuiden (Wnl). Op de 2= werd een overvliegende Griel

geclaimd op Schiphol (Wnl). Op 2-3 oktober was er een Kleine Strandloper bij de

Zuidpier (Wnl). Bokjes waren niet algemeen deze maand. Bij het Kennemermeer wer-

den op enkele dagen exx gezien, met maximaal 3 exx op de 15e (Wnl). De eerste Roase

Franjepoot van het najaar zat op de 30= bij de Zuidpier (Wnl). Drie Middelste Jagers

vlogen op de 5e langs TP Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 6e vlogen hier nog 5 exx

voorbij (Gou), gevolgd door 2 exx op de 19e (Gou) en 2 exx op de 30= (Gou). Vanafde 8=

werden dagelijks exx gezien bij de Zuidpier (Wnl). Een Kleinste Jager werd op de 5=

gezienbij de Zuidpier (Wnl). Op de 6= jakkerde een ex langs TP Bloemendaal aan Zee

(Gou), net als op de 8e (Gou). Op de 1le
en 16= werd nog eenex bij de Zuidpier gezien

(Wnl). Op 12 en 30 oktober zat een Pontische Heeuw op het strand bij de Zuidpier

(Wnl). Geelpootmeeuwenwerden weinig opgemerkt dit najaar (of wordt er niet meer

naar gezocht?). Waarnemingen waren er uiteraard uit Umuiden en daarnaast Bloe-

mendaal aan Zee en het strand ter hoogte van de AW-duinen (Wnl). Op de 22= zeilde

een adulte Grote Burgemeester over de Zuidpier (Wnl). Vanaf de 20= verbleef een onv

Vorkstaartmeeuw bij de Zuidpier (vele). Mogelijk ditexemplaar werd ook gezien op de

30= vanaf TP Bloemendaalaan Zee (Gou). De vogel bleef tot begin november en liet zich

soma fraai bekijken achter binnenkomende schepen. Op de 20= trok eenZwarte Zee-

koet naar noord langs de Zuidpier (Bern). Op de 16= zaten max 2 Aiken bij de Zuidpier

(Wnl). Van 22-30 oktober vlogen op meerdere dagen Aiken langs de Zuidpier (Wnl).
Een vroege Kleine Alk vloog op de 6= door de brandingvoor TP Bloemendaal aan Zee

(Gou). De volgende dag trokken hier twee exx naar noord (Gou ea) en op de 24= pas-

seerde een ex de Zuidpier (Pie). Op de 15= werd een Kerkuil waargenomen bij het

Kennemermeer (Wnl) en op de 22= riep eenex boven de Bomenbuurt, Haarlem (Wnl).
Helaas zijn deze maand ook twee dode exx in de omgeving van Schiphol gevonden

(Wnl). Grote Piepera werden gezien op de 1= bij het Spartelmeer, Kennemerduinen

(Lar), op de 9= over TP Parnassia (Nob ea), op de 15= over Duin en Kruidberg (Wnl), van

17-22 bij de Zuidpier (Sla ea), op de 23= en 29= weer eenex over TP Parnassia (Nob ea).
Voor het eerst sinds jaren (na een claim in 2007) was er weer eens een Siberische

Boompieper in de regio aanwezig. De vogel zat in de middag van de 24= in een den-

nenbosje op de hoek van de Duizendmeterweg, AW-duinen (Lar ea). Een Roodkeel-

pieper vloog op de 1= over het Kennemermeer (Lar), gevolgd door een ex op de 15=

(Wnl). Een laat ex trok op de 21= over TP Parnassia (Huy,Gor). Een Beflijsterpasseer-

de TP Parnassia op de 9= (Nob ea). Op de 14= zat hier eenex ter plaatse (Nob ea). Van

23-26 oktober trokken enkele exx door de kuststrook van Umuiden (Wnl). Bijzonder
laat is de vangst van een eerder in juni op dezelfde ringbaan gevangen Nachtegaal op

de 23e op VRS Van Lennep (Buc). De Cetti'a Zanger van VRS AW-duinen werd weer

eensteruggevangen en wel op de 16= (Eyk). Leuk is dat de dag erna een nieuw ex werd

gevangen (Eek). Een Bladkoning werd op de 1= en de 13= geringd op VRS Van Lennep

(Bep ea). Op de 9= zat een ex bij het Vogeleiland, AW-duinen (Wnl). Maximaal 2 exx

zaten op 14-17 oktober in de NW-hoek van het Kennemermeer (Sla ea). Een ander ex

riep op de 23= bij de westelijke plas van de Bokkendoorns (Dijk). Baardmannetjes

waren de gehele periode aanwezig bij het Kennemermeer, Umuiden, met een maxi-

mum van 12 exx op de 14= (Wnl). Op de 14= werd eenex gevangen op VRS AW-duinen

(Vad). De eerste twitchbare Bruine Boazanger voor de regio zat op de 29= in een piep-
klein duindoornstruweel bij de strandopgang bij de Zuidpier (Sla ea). 's Middags ver-

plaatste de vogel zich naar de jachthaven en was daar even mooi te zien. Een Rose

Spreeuw vloog op de 15= in een groepjeSpreeuwen langs Umuiden (Wnl). Klapekatera

waren vroeg en talrijk deze maand. Na de eerste waarneming van eenex op de 2= op

Schiphol (Pwi), werden vooral in de duinen vogels gezien, maar bijv ook 2 exx in de

Houtrakkerbeemden op 13-15 oktober (Wnl). De dag ema zaten er twee exx in de AW-

duinen (Deu) en ook de twee exx van de Houtrakkerbeemden waren nog aanwezig



FitlS 47 (4) 2011

247

(Tan). Op de 16e foerageerdeeen ex in het Grote Vlak, Kennemerduinen (Str). Op de

27= zat er een ex bij het Nieuw Kanaal, AW-duinen (Deu). De dag erna was er een ex in

de Kennemerduinen, nabij de waterleidingweg (Nob). Op de 28= zat er een ex in de na-

tuurontwikkeling in de Houtrakpolder (Mar) en opnieuw / nog steeds een ex bij het

Spaarnwouderveen (Mar). Op de 29* waren er 3 vogels in de Kennemerduinen (Vogel-

meer, Groot Doornen, Doorngat; Huy). De enige Europese Kanarie van TP Parnassia

dit najaar passeerde op de 22= (Nob ea). Een Sneeuwgors vloog langs TP Parnassia op

de 14= (Nob ea), net als op de 29= (Gor). Van 15-29 oktober waren maximaal 17 exx ter

plaatse bij de Zuidpier (Wnl). Op de 14= vlogen4 Geelgorzen langs TP Parnassia (Nob

ea), gevolgd door een ex op de 16= (Nob ea), 3 exx op de 21= (Huy,Gor), een ex op de 24=

(Gor) en eentje op de 28= (Kie). Op de 22= zat een ex in de Haarlemmermeer (Doo). Op
de 28= zat eenex in een groepje Boomleeuwerikenbij het Vogelmeer, Kennemerduinen

(Nob) en op de 29= ten slotte vloog een Geelgors over de jachthaven bij de Zuidpier

(Wnl). Op de 1= trok een roepende Dwerggors over het Kennemermeer (Lar).

Deze waarnemingenrubriekis samengesteld uit waarnemingen van:

Atk Robert Atkins

Ban Andrea Bloem

Bar Ruud Bakker

Bep Patrick Bergkamp
Ber Arnoud van den Berg
Bla Jan van Blanken

Ble Leo Boon

Bma Marc Broeckaert

Bmi Michiel Boeken

Boe Henk Boersbroek

Bog Gerben de Boer

Boh Harm Botman

Bon Maarten Bongertman
Bor Alwin Borhem

Bov Floris Bovelander

Brj Joop vd Brink

Bru Ellen de Bruin

Buc Han Buckx

Bui Peter Bulsing
Cot Fred Cottaar

Dam Rob van Dam

DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

Doo Co Dooms

Dijk Ronald van Dijk
Eek Koos vanEe

Eig Klaas Eigenhuis
Eff Rob Effem

Ehr Antje Ehrenburg

Eyk Pieter van Eijk
Gar Jacob Garvelink

Gee Steve Geelhoed

Gno Norman Graafsma

Gor Mark Gorissen

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

Grp Peter van Graafeiland

Grw Wim de Groot

Urns Umuiden-site Roy Slaterus

Hie Ferdy Hieselaar

Hin Martin Hin

Hoi Age Niels Holstein

Hop Fred Hopman

Huy Evert van Huijssteeden
Jar Rob Janson

Jul Pirn Julsing
Kem Christien Kemp
Kie Eef Kieft

Krb Bert van der Kruis

Kru Ben Kruijsen
Laa Silvan Laan

Lam Joop Lambert

Laf Franke van der Laan

Lar Lars Buckx

Lun Ruud Luntz

Maa Erik Maassen

Mar Paul J. Marcus

Mej Jan Meijer
Mru Ruud Maaskant

Mul Jan Mulder

Mun Piet Munsterman

Nal Alie van Nijedaal-Postma
Nie W. Nieuwenhuizen

Nob Pim de Nobel

Noh Hans de Nobel

Nuy Peter Nuyten
Oos Bernard Oosterbaan

Pie Arno Piek

Pwi Will Price

Pom Willem Pompert
Pul Dolf PuU

Ren Nico Rensen

Rot Rutger Rotscheid

Scm Marcel Schalkwijk
Sew Wim van der Schot

Sla Roy Slaterus

Sim Marcel Slaterus

Slo Nico Slotboom
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Sno Edwin Snoek

Spa Tom van Spanje
Sta Amo Stoute

Str Cyria Strijbosch
Stv Ab Steenvoorden

Stu Johan Stuart

Swa Karel Swaving Dijkstra

Tak Paul Tak

Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas

Vdh Berry vd Hoorn

Vee Piet Veel

Ven Harry Vendel

Vli Piet van Vliet

Vma Marcel Verhaart

Vri Rolfde Vries

Wei Peter vd Weiden

Wie Jan Wierda

Wil Marianne Willems

Wnl Waarneming.nl

Zijd Marianne Zijderveld

Zje Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar ofzijn medewerking!

Het waarnemingarchief is voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en

ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of gebie-
den.

Hans Groot

Waarnemingenvoor Fitis 1 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven
worden tot 15 februari 2012 aan:

E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, geef u dan op voor het Vogelnet
Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe(2yahoogroups.com. Waar-

nemingen die via deze VZK e-mailgroepverspreid worden, belanden ook in het waar-

nemingenarchief.


