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Vogelwaarnemingen in Zuid-
Kennemerland aflevering 167
1 februari 2008 - 1 mei 2008

Waarneming.nl
Misschien is het sommigen vanu al opgevallen: het doorgeven en raadplegen
van waarnemingen op de site van de VWG Zuid-Kennemerland vindt sinds

kort plaats middels de prachtige faciliteiten van waameming.nl. Kijk gerust

eensop: httn: //waarneming.nl/werkgroep/index.php?werkgroep=kennemer.

Ik wil waarnemers aanmoedigen om hun waarnemingen via dit medium door

te geven. Ik zorg ervoor dat de leukste in dit overzicht komen en dat de rele-

vante waarnemingen aan het archief worden toegevoegd.

Waameming.nl biedt meerdere voordelen:

• Doorgeven van waarnemingen: een exacte plaatsaanduiding is bijvoorbeeld

mogelijk en ingevoerde waarnemingenkunnen op termijn aan het digitale
archief van de VWG gekoppeld worden.

• Raadplegen van waarnemingen: het overzicht is veel actueler dan de week-

of maandoverzichten die ik tot nu toe maakte. Daarnaast kan men per

soort of gebiedook oudere waarnemingen raadplegen.

Deze voordelen worden groter naarmate meer mensen hun waarnemingen op

deze wijze gaan invoeren. Hopelijk kunnen we op deze wijze een compleet en

actueel waarnemingenoverzicht krijgen, een wens die door velen reeds geuit is!

Om ook waarnemingenvan de VZK e-mail groep in het systeem te krijgen wil

ik daarnaast een rooster maken, waarbij iemand een of twee dagen per week

de VZK-mails checkt en de leuke waarnemingen invoert in waameming.nl.
Dan zijn we echt up-to-date en kunnen we gasten van buiten de regio nog be-

ter verleiden om in ons fraaie werkgebied te komen vogelen. Met 4-5 mensen

kunnen we dat waarmaken. Vrijwilligers kunnen zich bij mij opgeven (zie gege-

vens onderaan de rubriek)! Ook wordt er nog gewerkt aan het tot stand bren-

gen van een koppeling tussen het totale waarnemingenarchief en waarne-

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in

het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemdeperiode.

Alle relevante 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) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA,

postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid.Hiervoor kunt u speciale 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 mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten eenuitspraak van

de CDNA te krijgen.
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ming.nl. Ik krijg nu vaak verzoeken om overzichten van een bepaalde soort te

maken. Hopelijk kan iedereen dat in de toekomst zelf doen.

Februari 2008

De mogelijke Vale Braamsluiper in Velserbroek bleef nog t/m de 1= (Hun). In de In-

laagpolder werden grote aantallen Toendrarietganzen (max 790 exx op de 17=) gezien
met meerdere Taigarietganzener tussen (vele). Een adulte Grote Aalscholver (onder-
soort carbo) dook regelmatig op in het haven- en sluizengebied van IJmuiden (vele).
Van 3-16 februari zwom een 9 Ijseend in het Kennemermeer, IJmuiden (Gro,IJms) en

van 17-24 zwom dit ex bij de Zuidpier (IJms). Bokjes bleven de gehele maand aanwe-

zig rond het Kennemermeer, met een max van 3 exx op de 3r (Gro). Ook verbleefhier al

die tijd een paartje Baardmannetje (vele). Maximaal 3 Roerdompen hielden in Fe-

bruari domicilie in de Houtrakkerbeemden-Oost (vele). Op de 13= zat een ex bij gemaal

Cruquius (Tho). Begin februari werd bekend dat vanafhalf januarieen groepjeVeldui-

len pleisterde op eenstukje braakliggend terrein aan de zuidkant van Hoofddorp bij de

Toolenburgerplas. Op de 5e
en 16= zat een Bonte Kraai net in de regio bij zweefvlieg-

veld Langeveld (Sla,Tho). Een Smelleken werd met enige regelmaat gezien vanaf de 8e

in de Houtrakpolder (Mar ea). Roepende Kleine Bonte Spechten in de AW-duinen

werden gehoord op de 8- in het Vinkenveld (Gro), op de 15= langs de Drieduinenweg,
Heerenduinen (Tak) en op de 25r in het Bos van de Verrassing (Pom). In de AW-

duinen verbleven nog langetijd flinke aantallen Krooneenden, max 18 exx in de peri-

ode 8-20 februari (vele). Op de 9= zat er een Roek in Hoofddorp (Wok). Een knaller was

de Kleine Burgemeester die op de 9r in zuidelijke richting langs telpost Langevelder-

slag, AW-duinenvloog (Tho). Naast de Velduilenwas er nog eenleuke groep uilen in de

Haarlemmermeer te zien. In Vijfhuizen zat een roestplaats van maximaal 11 Ransui-

len (vele). Max 2 adulte Kuifaalscholvers waren vanaf de 10= bij de Zuidpieraanwezig

(vele). Op de 13r zat een Kruisbek bij VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Maa). Een

Parelduiker trok op de 15= langs de Zuidpier (Tak). Een Kerkuil liet zich in de kop-

lampen snappen langs het Noordzeekanaal bij Zijkanaal B op de 16= (Hot). Op de 17r

zijn 5 Fraters gemeld uit de Liguster, Kennemerduinen (DBA). Een Grote Jager trok

op de 23= langs Zandvoort (Sla). Zomertalingen waren erg vroeg dit jaar: op de 25=

zwommen al drie exx langs het Duinpieperpad, Kraansvlak (Ren). Op de 25= zwom een

Kuifduiker bij de Zuidpier (WNL). Vanaf de 27= de eerste werden IJslandse Grutto's

gezien in het Landje van Gruijters (vele). Op de 29e trokken 2 Ooievaars over de Bre-

derodelaan, Heemstede (Buc).

Maart

Op de 1= vloog een onv Grote Burgemeester naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou

ea). Mogelijk hetzelfde ex zat op de 8e

op het strand van de Zuidpier (Tho ea); op de 14=

vloog hier een 2= kj naar Z (IJms). Op de 15= vloog een 1= winter ex naar Z langs TP

Langevelderslag(Tho), Bloemendaal aan Zee (Buc) en de Zuidpier (Bru). Op de 1= vloog
ook een onv Middelste Jager langs Bloemendaal aan Zee naar N (Gro ea). Tenslotte

trok op de 1= ook nog een Noordse Stormvogel langs (Gou). Op de eerste zaten er 4

Bokjes in de omgeving van de Zwaneplas, AW-duinen (Rei). Op de 23= en 31= zaten er

2 exx bij het Kennemermeer (Abr.IJms). Een Roodhalsfuut vloog op de 2= langs Bloe-

mendaal aan Zee (Buc). Een <J Ijseend vloog op de 2= langs de Zuidpier (IJms). Op de

3= zaten 2 exx op het Duinmeer, Midden-Heerenduin (Bud). Een Zwartkopmeeuw
stond op de 2= (en 22=) op het strand van Zandvoort (Sla). Een ad ex zat op de 14= in

Hekslootpolder (Huy) en die dag en de 15= vloog een ex bij de Zuidpier (IJms,Tak). De-

zelfde dag vloog ook een ad ex tussen de pieren van IJmuiden (Pom). Op de 16= zaten

twee ad exx in de Lievelden, Haarlemmerliede (Tho) en op de 20= en 22= vloog een ad ex

langs Bloemendaal aan Zee (Gee,Buc). Op de 30= bevond een2= zomer ex zich in groep

Kokmeeuwen langs de Kromme Spieringweg,Vijfhuizen (Tho). Op de 2= en 28= (en tot

slot op 1 april) werd de ad Grote Aalscholver weer gezien bij de sluizen van IJmuiden

(IJms). Er waren dit voorjaar maar weinig Rouwkwikstaarten ter plaatse; de beste

plek waren de weilanden bij ingang De Oase van de AW-duinen. Hier zaten van 4-15

maart max 7 exx op de 7= (vele). Op de 7= liep een $ ex in De Boseilanden, Hoofddorp
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(Wok), op de 8 e werden 2 exx geringd op VRS Van Lennep (Buc) en liep een ex bij de

Zuidersluis, IJmuiden (IJms) en op de 15= zat een ex in het Heilige Land, Kennemer-

duinen (Vee) en werd een ex geringd op VRS AW-duinen (Eyk). Op de 23r tenslotte zat

een ex in de Houtrakpolder (via Mar). Naast de Ransuilen van Vijfhuizen bleken er

deze maand in de Schoollaan in Bennebroek 5 exx te roesten (Tho). Een Pontische

Meeuw zat op de 8= op het strand bij de Zuidpier (Tho ea). Op de 22= zat een4 e kj op

het strand van Bloemendaalaan Zee (Buc ea). Op de 10= trokken 2 Kraanvogels over

de regio die in de AW-duinen en over het centum van Haarlem werden gezien (Gro ea).
Het aantal IJslandse Grutto's in het Landje van Gruijters liep op van 1 ex op de 14=

naar max 45 exx op de 26" (vele). Maar liefst 9 Grote Jagers trokken op de 12= tijdens

een storm langs Zandvoort (Sla). Na deze storm werd op de 13= werd een verzwakte

Noordse Stormvogel van het strand ter hoogte van IJmuiderslag opgeraapt en over-

gebracht naar het Vogelhospitaal (IJms). De enige melding van een Zwarte Specht
kwam van de 13= uit de Dronkendel, Kennemerduinen (Wnl). Op de 15" trokken 6 Zo-

mertalingen langs Bloemendaal (Buc,Tho). Op de 16= en 27e zat ook een ex bij de

Spaarnwouderplasen op de 3O zaten er hier 2 exx (Mar). Een Parelduiker trok op de

15= naar N over de Zuidpier (Bru). Deze dag vloog hier ook een IJsgors langs (Bru). Op
de 15= trokken 2 Sneeuwgorzen naar Z over het strand bij de Zuidpier (Bru). Op de

25= zat er nog een ex in de Wieringen (Hin) en op de 27' liep een mak ex op het strand

bij de Zuidpier (IJms). Op de 15= zaten er twee Krooneenden op het Vogelmeer in de

Kennemerduinen (Nuy). Maar liefst 4 roependeKleine Bonte Spechten werden op de

15= in de Kennemerduinen gehoord (Nuy). Een geringde Ooievaar zat op de 17= in de

weilanden bij Klooster Alverna, Heemstede (Buc). Op de 26= en de 30= vloog eenex over

Hoofddorp (Vli). Het broedpaar van de Fazantenlaan, Heemstede was ook weer present

(vele). Op de 17= trok een Grote Zilverreigernaar NO over Haarlemmerliede (Deu). Op
de 19= zaten 2 Witgatjesin de Tweede IJtocht, Haarlemmermeer (Wok). Op de 20= trok

een recordaantal van 68 Kemphanen langs Bloemendaal aan Zee (Gee) en op de 24=

passeerde een groep van 35 exx de Zuidpier (IJms), maar in het poldergebied bleven

waarnemingen dit voorjaar zeer schaars. Een waarschijnlijkeKerkuil zat op de 21= 's

nachts langs de Zandvoortselaan, Zandvoort (Zwj). Op de 23= zat er nog steeds een $

Smelleken in de Houtrakpolder (Mar). Knaller van deze maand was het j Amerikaan-

se Wintertalingdat op de 24= in de oostelijke Houtrakkerbeemden zwom (Sla ea). Het

betrof pas de tweede waarneming van deze soort in de regio. Op de 24= zat er nog een

Roerdomp in de Houtrakkerbeemden (Gro). Op de 26= verbleef korte tijd een Strand-

leeuwerik op de parkeerplaats ten noorden van het Kennemermeer (IJms). De eerste

Zwarte Wouw van het jaar vloog op de 29= naarZW over Rijsenhout,Haarlemmermeer

(Mar.Dyk). Verrassend was de Purperreiger die op de 31= in de Houtrakkerhoek zat

(Bij).

April
Vanaf de eerste werden weer Porsleinhoentjes gevangen op de VRS Van Lennep, in

totaal 12 exx deze maand, met een max van 3 exx op de 18= (div). Op de 2= zaten nog 6

Krooneenden op de Zwaneplas, AW-duinen (Wie). Een paartje van onbekende her-

komst zat op de 14= in de plas bij Big Spotters Hill, Floriade (Gou). Een bleke onv

Kleine Burgemeester zat kortstondig op de 5= op het strand van de Zuidpier (Vrk). Op
de 4= zat een ad Pontische Meeuw op het strand van Bloemendaal aan Zee (Gro). Op
VRS Van Lennep trof de ringer op de 4= maar liefst 4 Bokjes in de mistnetten (Bep).
Ook op de 10= en 11= werd hier nog een ex gevangen Pep). Een ex zat op de 12= langs
Geul 29, AW-duinen (Vli). Op de 14= vloog eenex op bij de Vijfhuizerzandput(Gou). De

laatste waarneming bij het Kennemermeer is van de 20=, toen hier 2 exx opvlogen

(Pom). Een Ijseend passeerde Bloemendaal aan Zee op de 5= (Buc). Dezelfde vogel

vloog later langs de Zuidpier (IJms). Vanaf de 12= zit een <J op het Duinmeer, Midden-

Heerenduin (Dyf). Een $ Rouwkwikstaart vloog op de 5= op in Langerak, Kennemer-

duinen (Gro) en eenex zat op die dag bij het Kennemermeer (IJms). Drie Kuifduikers

zwommen op de 5= bij de Zuidpier (Sla) en ook 3 exx (dezelfde?) zwommen op deze dag

voor Bloemendaal aan Zee (Buc). Een 2= kj Grote Burgemeester zat op de 6= op het
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sluizencomplex, IJmuiden (Cot). Nelson, de hybride Grote Burgemeester x Zilver-

meeuw werd deze periode voor het laatst op de 6= in IJmuiden gezien (IJms). Een

Zwartkopmeeuw vloog voorbij Bloemendaal aanZee op de 6'' en op de 16e (Buc). Op
de 27= trok een ex over het Kennemermeer (IJms). Een Kleine Bonte Specht werd op

de 5*' opgemerkt langs de Drieduinenweg, Heerenduinen (Tak) en op de 6'' en 8e roffel-

de een ex bij het Snoekebos en in het Koekoeksbos, Kennemerduinen (Sla,Grp). Van

10-13 april zat een ex in Middenduin (Slo). Opmerkelijk is de waarnemingvan een ex

op de 17c in het Boerhavepark, Schalkwijk (Kot). Vanaf de 9= werden zeker 2 territoria

van de Matkop vastgesteld in het Westhoffbos (Kru,Gro). Op de 19= werd een ex ge-

meld van de Bergweg, Kennemerduinen (Tak). De eerste Kleine Zilverreiger van het

jaar vloog op de 11= oostwaarts over de Zijlweg, Haarlem (Nob). Mogelijk hetzelfde ex

zat op dezelfde avond en op de 12= in de Poelpolder, Schalkwijk (Cot,Wok) en later aan

de andere kant van de Ringvaart, Vijfhuizen (Sla.Tho). Op de 28e trok eenex over in

W-richting over het sluizencomplex, IJmuiden (IJms). Op de 12= trokken 3 Beflijsters
naar N over De Wieringen, Kennemerduinen (Abr). Op de 14e zat een cj in het Zuider-

vlak, Duin enKruidberg (Sta) en verbleef een groepje van 7 vogels bij VRS Van Lennep
(Cot,Bon). Op de 18=' 20= en 23" werd een ex geringd op deze vinkenbaan (Bep.Zwj).
Twee vogels zaten op de 19e in de AW-duinen (Vli). Een groepje van 12 exx trok over

het Vogelmeer, Kennemerduinen op de 20". Hier zaten die dag ook 3 exx ter plaatse

(Buc) en op die dag en op de 23" en 27" werd ook een ex bij het Kennemermeer gezien

(IJms). Op de 24= zat een ex bij uitkijkpunt de Hazenwei, Kennemerduinen (Sle). Bui-

ten de duinen zat op de 26" een J bij de skiheuvel in Spaarnwoude (Huy). Over de

Leidse Buurt in Haarlem trok op de 13" een Rode Wouw (Sle). Nog eenex vloog naar

NO over het Middenveld, AW-duinen op de 19" (Lej). Op de 13" zaten nog enkele IJs-

landse Grutto's op de slaapplaatsen van Grutto's in de Spaarnwouderplas en het

Landje van Gruijters (Tan). Eer. ex vloog op de 18" naar N langs Bloemendaalaan Zee

(Gro). De eerste Grauwe Kiekendief van het jaar, een <$, vloog op de 13" naar ZZW

over de Vereenigde Binnenpolder (Gro). De 16" was de laatste datum dat de Ruigpoot-
buizerd van de Zwanenburgbaan, Schiphol werd gezien (vele). Op de 18" zat er een

IJsgors op VRS Van Lennep (Bep). Langs Bloemendaal aan Zee vlogen op de 19" twee

Zomertalingen(Buc), gevolgd door 2 exx op de 20" (Gro ea). Op de 20" zaten ook 3 exx

op zee bij de Zuidpier (Pom). Op de 22" zwom eenpaartje in de Peperendel, Kennemer-

duinen (Sli) en op de 27" een ex opde Westbroekplas (Bma). Een Visarend trok op de

19" naar NO over het Middenveld, AW-duinen (Lej). De dag erna trok een ex zuid-

waarts over het Vogelmeer (Gar), eenex naar N over de AW-duinen (Tho), een ex langs
de A9 bij Boesingheliede (Lej) en de 4" van deze dag trok over Hillegom naar N (Die).

Op de 21" vloog een ex naar N over IJmuiden (IJms). Nog eenex trok op de 23" over de

Bokkedoorns, Overveen met een vis in zijn klauwen (Gou). Op de 20" vloog een Smel-

leken hoog over het Landje van Gruijters (Nob). Langs Bloemendaal aan Zee vlogen 2

exx naar N (Gro,Buc). De dag erna vloog een ex rond bij Cruquius (Gou) en trok weer

een ex naar N langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 20" vloog een Ooievaar over

Hoofddorp (Gou) en op de 22" 3 exx en op de 27" 2 exx over Parkwijk, Haarlem (Gee).
Tussen 23-25 april bevonden zich twee geringdeexx op en bij de Geniedijk, Hoofddorp

(Oom). Leuk is het tweede broedpaar in de regio: naast het paar van de Glip, Heemste-

de koos een ander paar de nestpaal bij Groenendaal, Heemstede uit (via Nob). Een

Velduilzat op de 20" in de Houtglop, Kennemerduinen (via Vee); mogelijk hetzelfde ex

was daarvoor over zee vliegend gezien bij Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 20" vloog
eenex over Hoofddorp (Gou) en op de 23" eenex over de Zuidpier (IJms). Een <J Engel-

se Kwikstaart liep op de 21" op de westoever van het Vogelmeer (Deu) en op de 22"

werd een ex gezien in De Wieringen, Kennemerduinen (Rot). Vanaf de 21" pleisterde
eenNoordse Kwikstaart langdurigin een stoppelveldje in de Houtrakpolder (Buc ea).

Op de 21" werd ook eenex geringd op VRS Van Lennep (Bon ea). Vanaf de 22" bevond

zich een zingende Snor in de Hekslootpolder (Huy). Ook in het Spaarnwouderveen
zong op de 26" een ex (Gee). Op de 27" werd een ex gehoord bij de Westbroekplas

(Bma). Een Roerdomp vloog op de 23" over het Poelpolderpark, Schalkwijk (Wok). In

het Eerste Infïltratiegebied,AW-duinenhoempde op de 24" een ex (Dok). Op de 26" viel
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een ex in bij het plasje van de Hekslootpolder (Huy). Ook in april eiste Roy Slaterus de

titel "Knaller van de maand" voor zich, toen hij samen met Lodewijk Blokland op de

23 c een Slangenarend over de Houtrakkerbeemden-West naar N zag vliegen; de vogel
is gefotografeerden is daarmee de eerste goed gedocumenteerdeSlangenarend voor de

regio! (Sla). Op de 23e passeerden 2 Parelduikera Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd
door een ex op de 26 e (Buc). Die dag vlogen hier ook de eerste 2 Sneeuwganzen (witte

fase) langs (Buc). Het broedpaarSlechtvalken van de KPN-toren in de Waarderpolder,
Haarlem maakte dankbaar gebruik van de geplaatste nestkast (Wok ea). De eerste

Boaruiter van het jaar vloog op de 25 e over de Hekslootpolder (Nob). De eerste Fluiter

van het jaar zong op de 26e in Kennemergaarde,Santpoort-Noord (Eff). En de eerste

Cettis Zanger van het jaar werd op de 26e
gevangen op VRS Van Lennep (Cot). Erg

leuk is de waarnemingvan een Lachstern op de 27 e die even tp zat voor telpost Bloe-

mendaal aan Zee en daarna doorvloognaar N (Gou). De eerste Kwartels van het jaar
werden op de 27c (5 exx) gevangen op VRS AW-duinen (Eyk). Een Zwarte Wouw trok

op de 22e over Klein Olmen, Kennemerduinen (Rot), nog een ex op de 27c over de AW-

duinen(Vli) en de Heerenduinweg, IJmuiden (IJms). Een paartjeBonte Vliegenvanger
zat op de 30 c in het Poelpolderpark (Wok). Op de 30e zaten er 10-11 broedparen Lepe-
laar in de kolonie aan de Buitenliede (Tan). De gehele periode verbleven maximaal 4

(op 10 feb) Kuifaalscholvers in IJmuiden, veelal bij de Spuisluis, op het Forteiland en

langs de Zuidpier (IJms).

Deze waarnemingenrubriekis samengestelduit waarnemingenvan:

Abr Rino Abrahamse

Bep Patrick Bergkamp
Bma Mare Broeckaert

Boh Harm Botman

Bon Maarten Bongertman

Bij Joop van den Brink

Bru Ellen de Bruin

Buc Han Buckx

Bud Mare Budding
Bul Peter Buising
Cot Fred Cottaar

Cou Bram Couperus
DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen

Die Jaco Diemeer

Dok Adriaan Dokter

Dijk Ronald van Dijk

Duy Anton Duijnhouwer

Dyf Frank Dijkstra
EffRob Effern

Egg Ton Eggenhuizen

Egm Aijan van Egmond
Ehr Antje Ehrenburg

Eyk Pieter van Eijk
Gad Dick van Galen

Gar Jacob Garvelink

Gee Steve Geelhoed

Gfr Frank van Groen

Gou Amon Gouw

Gro Hans Groot

Grp Peter van Graafeiland

IJms IJmuiden-site Roy Slaterus

Hom WillemJan Hooijmans

Hop Fred Hopman
Hun Annemieke Huneker

Huy Evert van Huijssteeden
Kern Christien Kemp
Koh Huib Koel

Kot Zita Kottman

Krb Bert van der Kruis

Krr Rene Kriek

Kru Ben Kruijsen

Kuy MatthijsKuijpers
Lam Joop Lambert

Lpe Peter Logtmeijer
Lun Ruud Luntz

Maa Erik Maassen

Mar Paul J. Marcus

Mru Ruud Maaskant

Nob Pim de Nobel

Oom Mieke Ooms

Pie Arno Piek

Pom Willem Pompert
Rei Erwin Reinstra

Ren Nico Rensen

Robb Magnus Robb

Rot Rutger Rotscheid

Scm Marcel Schalkwijk
Sla Roy Slaterus

Sle Ben Sleeman

Sli Rienk Slings
Slo Nico Slotboom

Spa Tom van Spanje
Sta Arno Stoute

Stm Marianne van der Stoop
Stu Johan Stuart
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Tak Paul Tak

Tan Dirk Tanger
Ted Pierre A. Teders

Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas

Tri Louis van Trigt
Vbu Rob Verburgt
Vdh Bery van der Hoorn

Vee Piet Veel

Ven Harry Vendel

Voo Martijn Voorvelt

Vrk Kees de Vries

Vos Wim Vosse

Wei Peter van der Weiden

Wie Jan Wierda

Wil Marianne Willems

Wnl Waarneming.nl
Wok Erik Wokke

Zijd Marianne Zijderveld

Zwj Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar ofzijn medewerking!

Hans Groot

Waarnemingenvoor Fitis 3 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven
worden tot 15 augustus 2008 aan:

Jan Luykenstraat 35

2026 AC Haarlem

telefoon: 023-5256335;

E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Op de site www.vwgzkl.nl wordt iedere maand een overzicht van de leukste vogelwaar-

nemingen in de regio gegeven. Wiltu zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws

en beschikt u over e-mail, geefu dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland (VZK)
door te mailen naar: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@vahoogrouDS.com.

Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het

waarnemingenarchief.


