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Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werk-
gebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante mel-
dingen 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 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 mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krij-
gen. 
 
November 2011 
Vrij ongebruikelijk was het langdurige verblijf van een aardig aantal Grote Zee-
eenden deze maanden bij de Zuidpier, met max 20 exx op 12 november (Wnl). Op-
nieuw slechts vier waarnemingen van Patrijs deze periode, alle uit de Haarlemmer-
meer. De beste plek voor deze soort lijkt tegenwoordig de Cateringweg, Schiphol-Oost. 
Hier werden max 15 exx gezien op de 14e (Mar). Van 3-13 november werd regelmatig 
een Parelduiker gezien bij de Zuidpier. Op de 26e trok een ex naar Z langs Bloemen-
daal aan Zee (Buc), gevolgd door een ex naar N op de 30e (Lar ea).  Een IJsduiker trok 
op de 27e naar Z langs Zandvoort (Wnl). Een Roodhalsfuut vloog op de 6e noordwaarts 
langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Maar liefst 4 exx trokken naar het zuiden langs 
Bloemendaal aan Zee op de 30e (Lar). Tot en met de 9e verbleef een ex bij de Zuidpier 
(Hie ea). Op de 8-9 november en op de 26e zat een Kuifduiker bij de Zuidpier 
(Hie,Wnl). Op de 30e migreerden 2 Noordse Stormvogels langs Bloemendaal aan Zee 
(Lar ea). Late Grauwe Pijlstormvogels passeerden Bloemendaal aan Zee op de 27e 
(Gee), en op de 30e, 3 exx (Lar ea). Het aantal Roerdompen deze maanden was schrik-
barend laag. Er waren in november enkele waarnemingen uit de AW-duinen, Molen-
plas (Schalkwijk), Westbroekplas (Velserbroek) en Santpoort-Zuid (Wnl). Daarna volg-
de slechts één waarneming, op 26 december, in de AW-duinen (Noh). Een Kleine Zil-
verreiger werd op de 20e in de Haarlemmermeer gezien (Wnl). Het was nog niet zo lang 
geleden ondenkbaar, maar Grote Zilverreiger is te algemeen geworden om afzonder-
lijke waarnemingen van te vermelden. In deze 3 maanden zijn er minimaal 48 waar-
nemingen in de regio gedaan, zowel van overvliegende als pleisterende vogels. Vooral 
uit het poldergebied, maar ook de AW-duinen. In de meeste gevallen ging het om soli-
taire exx. Heel laat is de Purperreiger die op de 3e naar Z vloog aan de westzijde van 
het Kennemermeer, IJmuiden (Kru). De gehele maand (en ook december) verbleven een 
geringde en ongeringde Ooievaar in de Verenigde Polders bij Schalkwijk en bij Hage-
veld, Heemstede (Bul,Ter). Van 1-6 november verbleef een ex in de Uiterdijken (Pie). 
Op de 16e trok een ex over de Sasbergen, AW-duinen (Wnl). Ruigpootbuizerds bleven 
in de nasleep van de sterke doortrek in oktober deze winterperiode relatief algemeen, 
met veel waarnemingen in bijv de Houtrakpolder, Schiphol en AW-duinen. De doortrek 
zette in november nog even door met bijv 4 exx langs Parnassia op de 11e (Huy,Lar). 
Smellekens spoedden zich zuidwaarts langs de Zuidpier op de 3e (Wnl), Parnassia op 
de 11e (Huy,Lar) en de Inlaagpolder op de 27e (Noh). Op de 19e en 26e zat een ex bij 
Schiphol (Rot). Twee Kraanvogels trokken op de 11e naar zuid langs telpost Parnas-
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sia, Kennemerduinen (Huy). Een Kemphaan foerageerde op de 19e in de Inlaagpolder 
(Huy,Mar). Een Bokje zat op de 9e in de slufter, Kennemerstrand (Rot) en op de 12e bij 
het Kennemermeer (Spa). Op de 13e werd een ex gevangen op VRS AW-duinen (Vad). 
Bij de jachthaven van IJmuiden vloog op de 14e een ex op (Rot), gevolgd door een ex op 
de 15e bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Lar) en een ex over de Zuidpier op de 20e 
(Lar). Op de 27e verbleef een Rosse Franjepoot bij de Zuidpier en trok een ex langs 
Zandvoort (Wnl). Enkele Middelste Jagers waren tot en met de 19e aanwezig langs de 
Zuidpier (Wnl. Op trek werden langs Bloemendaal aan Zee vogels op de voglende da-
gen gezien: 2 exx op de 2e (Gou), 1 ex op de 6e (Gou), 3 exx op de 27e (Gee) en 12 exx 
op de 30e (Lar ea). Een Zwartkopmeeuw vloog op de 6e over de Zuidpier (Pwi). De 
Vorkstaartmeeuw van de Zuidpier bleef hier tot en met de 6e (Wnl). Op de 27e en 30e 
vloog een ex naar Z langs Zandvoort (Wnl) resp Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Op de 2e 
en 6e zat een Pontische Meeuw op het strand van de Zuidpier (Pie ea). Een onv Grote 
Burgemeester werd op de 2e en 5e bij de Zuidpier gezien (Wnl). Voor het eerst sinds 
vele jaren was er weer een Zwarte Zeekoet ter plaatse, een onv vogel die op de 8e op 
zee ten zuiden van de Zuidpier dobberde (Rot ea). Kleine Alken werden gezien op de 
1e bij de Zuidpier (Wnl), tussen 6-13 november dagelijks enkele exx ter plaatse of 
langsvliegend bij de Zuidpier (Wnl) en een ex hier op de 23e (Wnl). Op de 30e trok een 
ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Op de 12e vloog een Papegaaiduiker 
langs de Zuidpier (Wnl). Zeer bijzonder is de waarneming van een wegvliegende 
Steenuil bij Veen en Duin, Bloemendaal op 27 oktober (Nuy). Later is de vogel hier 
niet meer aangetroffen. November was een prima maand voor Velduilen bij de Zuid-
pier. Tot en met de 19e werden op vele dagen overtrekkende en in de duintjes pleiste-
rende exx gezien, met een max van 4 overvliegende exx  op de 4e (Huy). Op de 11e werd 
ook een vliegende Velduil boven de AW-duinen gezien. Altijd spannend: een late Gier-
zwaluw, zoals een ex over de Zuidpier op de 3e (Ren). Leuk  is de waarneming van een 
trekkende Kleine Bonte Specht over telpost Parnassia op de 12e (Lar). Een nieuw 
telpostrecord van 83 Boomleeuweriken werd op de 12e gevestigd op Parnassia (Lar). 
Een Strandleeuwerik trok op de 3e over het Kennemerstrand naar Z (Wnl). Op de 8e 
zaten hier twee exx tp (Wnl). Op de 1e zat er een Grote Pieper in het Mussenveld, AW-
duinen (Swa). De dag erna zat een ex bij de jachthaven van IJmuiden (Wnl). Op de 12e 
trok er nog een ex langs de duintjes bij de Zuidpier (Sla). Op de 6e zaten 3 Pestvogels 
in het Groot-Zwarteveld, AW-duinen (Wnl). Roodborsttapuiten werden nog gezien t/m 
de 14e in de duintjes bij de Zuidpier, IJmuiden (Wnl) en in de AW-duinen op de 25e 
(Wnl). Een erg late Kleine Karekiet hing op de 1e in de mistnetten van VRS Van Len-
nep, Kennemerduinen (Bep). Op de 1e streek een Pallas Boszanger neer op de blokken 
van de Zuidpier en verdween daar al scharrelend tussen de blokken (Bla). Een Blad-
koning werd gevangen op de 1e op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep). Op de 2e 
riep een ex fanatiek in de mist ten westen van het Cremermeer, Duin en Kruidberg 
(Nuy). Van 5-7 november zat een ex aan de oostkant van het Kennemermeer (Wnl). 
Weer een ex werd op de 7e geringd op VRS Van Lennep (Bon ea). Op de 1e werd een 
Baardmannetje gehoord in het infiltratiegebied, AW-duinen (Swa). Op 4-9 november 
zaten twee vogels bij het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). Twee exx werden op de 5e 
geringd op VRS AW-duinen (Eek), gevolgd door een mannetje op de 12e (Vad). Een 
Witkopstaartmees zat op de 16e in een groepje gewone Staartmezen ten westen van 
de waterleidingweg, Duin en Kruidberg (Nuy). Dezelfde dag zag dezelfde waarnemer 
nog 3 exx bij Jachtduin, Kennemerduinen. Klapeksters waren op veel plekken aanwe-
zig deze drie maanden, vooral in de AW-duinen. Niet minder dan 120 waarnemingen 
(waaronder natuurlijk dubbeltellingen van dezelfde exx) werden vooral via waarne-
ming.nl doorgegeven. Op de 5e en 12e trokken 1 resp 2 Fraters naar zuid over de duin-
tjes bij de Zuidpier (Sla). Op de 13e passeerde een ex Parnassia (Kie ea) en trokken 4 
exx langs het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). IJsgorzen werden waargenomen over 
de Zuidpier op de 3e en 7e (Wnl),  ter plaatse bij de Zuidpier op de 8e (Wnl), meerdere 
exx over VRS Van Lennep op de 9e (Bep), 1 ex op de 11e over Parnassia (Huy,Lar), 3 
exx op de 12e over Parnassia (Lar) en de laatste van het jaar op de 13e over het Ken-
nemerstrand, IJmuiden (Spa). Langstrekkende Sneeuwgorzen werden gezien langs 
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telpost Parnassia op de 5e en 6e (beide keren 1 ex, Kie,Lar), langs Duin en Kruidberg 
op de 10e (2 exx, Ber), op de 12e langs Parnassia (17 exx, Lar), op de 13e langs Parnas-
sia (3 exx, Kie ea), op de 16e langs het Kennemerstrand, IJmuiden (2 exx, Pie) en op de 
30e langs Bloemendaal aan Zee (2 exx, Buc).  Op de 9e zaten er op de parkeerplaats 
van Bloemendaal aan Zee max 6 exx (Gor,Bep) en 1 ex bij de Zuidpier (Wnl). Op de 22e 
werd een ex geringd op VRS Van Lennep (Bep). Een Geelgors trok op de 12e over de 
duintjes bij de Zuidpier (Sla), evenals 2 exx langs Parnassia (Lar). Op de 16e trok een 
ex over het Kennemerstrand, IJmuiden (Pie). 
 

 
 
Rosse Franjepoot. 17 Dec 2011. Strand Zuidpier. Foto Lars Buckx 
 
December 
Op de 4e trok een Parelduiker zuidwaarts langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), ge-
volgd door 2 exx op de 6e  en 11e (Lar,Gou). Een IJsduiker was zo vriendelijk om op de 
4e pal voor telpost Bloemendaal aan Zee neer te strijken, alvorens na een tijdje verder 
naar Z te vliegen (Lar ea). Een Roodhalsfuut passeerde Bloemendaal aan Zee op de 
10e (Gou ea). Leuk is de binnenlandwaarneming van een Kuifduiker op de 7e op de 
Westbroekplas (Wnl). Op de 10e zwom een ex voor telpost Bloemendaal aan Zee (Gou 
ea). Noordse Stormvogels lieten een voorproefje zien van wat de volgende maand zou 
komen. Langs Bloemendaal aan Zee werden de volgende aantallen gezien: 1 ex op de 
3e (Gou), 7 exx op de 4e (Gou), 2 exx op de 6e (Lar ea), 16 exx  waaronder een donkere 
fase op de 7e (Gou), 25 exx op de 10e (Gou ea) en 1 ex op de 17e (Bje). Langs de Zuid-
pier werden op de 4e ook 4 exx gezien (Sla), op de 5e 2 exx, op de 10e 1 ex en op de 11e 
10 exx (Wnl). Nog later dan de november-beesten was de Grauwe Pijlstormvogel die 
op de 4e naar N vloog langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), gevolgd door 2 exx op de 7e 
(via Gou). Kuifaalscholvers werden de gehele periode gezien, exclusief in IJmuiden, 
met max 3 exx op de 17e op het sluizencomplex (Wnl). Twee Ooievaars zaten op de 24e 
bij Beukenhorst, Hoofddorp (Wnl). Een Smelleken trok over de Zuidpier op de 17e 
(Wnl). Op de 12e verbleven twee exx bij Tweeduizend El, Schiphol (Mar). Drieteen-
strandlopers waren talrijk op het strand van IJmuiden, met max 900 exx op de 17e 
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(Pie). Een off-seasonal Grutto zat op de 21e bij het Kennemermeer (Wnl). Het enige 
Bokje van deze maand werd op de 17e gezien bij het Kennemermeer, IJmuiden (Pie). 
Een Rosse Franjepoot was kort ter plaatse voor telpost Bloemendaal aan Zee op de 3e 
(Gou). Op de 7e vloog hier ook een ex voorbij (Gou ea). Op de 17e foerageerde een ex op 
het strand bij de Zuidpier (Buc ea). Op de 25e trok hier een ex noordwaarts (Wnl). 
Vanaf de 27e was weer een ex aanwezig bij de Zuipdier, nu wat langduriger (Wnl). Ook 
deze maand waren Middelste Jagers nog talrijk, met 23 exx op de 3e langs Bloemen-
daal aan Zee (Gou), 6 exx op de 4e langs de Zuidpier (Sla), 19 exx op de 4e langs Bloe-
mendaal aan Zee (Gou ea), 15 exx op de 6e (Lar ea), 34 exx op de 7e (Gou ea), 2 exx op 
de 10e (Gou ea), 1 ex op de 11e (Gou) en een ex op de 18e (Buc). Bij de Zuidpier werden 
enkele exx gezien (Wnl). De eerste Kleine Burgemeester van deze winter, een 1e win-
ter ex, vloog op de 17e over het strand bij de Zuidpier (Buc,Lar). Op de 7e trok een Gro-
te Burgemeester langs Bloemendaal aan Zee (via Gou). Vanaf de 14e werd een 1e win-
ter ex regelmatig gezien rond de Zuidpier (Wnl). Erg late Vorkstaartmeeuwen trokken 
op de 4e naar N langs Bloem aan Zee (Gou ea), op de 10e  over de parkeerplaats van 
Bloemendaal aan Zee (Noh) en op de 17e langs de Zuidpier (Wnl). Op de 11e en 21e zat 
er een onv Pontische Meeuw op het strand van de Zuidpier (Wnl). Deze maand wer-
den enorme aantallen langstrekkende Drieteenmeeuwen gezien. Op de 10e vlogen 4 
Kleine Alken langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea). Op de laatste dag van het jaar 
werd nog een ex bij de Zuidpier gezien (Wnl). Een Papegaaiduiker vloog naar Z op de 
3e langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 10e werden 375 Halsbandparkieten geteld 
op de slaapplaats in Schalkwijk (Stu). Op de 21e zat een Pestvogel in In den Argus, 
Kennemerduinen (Wnl) en de dag erna vloog een ex over Bennebroek zuidwaarts (Deu). 
Op de 10e en 27e werd nog een Roodborsttapuit in de AW-duinen waargenomen 
(Wnl). Op de 30e zat een Siberische Tjiftjaf in het Marelvlak, AW-duinen (DBA). Vanaf 
de 17e werd een Bonte Kraai gezien in het zuidelijk deel van de AW-duinen (Wnl). Op 
4-6 december zaten 3 Sneeuwgorzen op de parkeerplaats van Bloemendaal aan Zee 
(Lar ea). Onregelmatig werden deze maand max 2 exx bij de Zuidpier gezien (Wnl). Op 
de 31e zat een ex op het strand thv de AW-duinen (Jar).  
 

 
 
IJsduiker. 9 Jan 2012. Ringvaart Haarlemmermeer. Foto Lars Buckx 
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Grote Burgemeester, 1e winter. 29 Jan 2012. Zuidpier. Foto Lars Buckx 
 
Januari 
Krooneenden werden deze periode uitsluitend in de AW-duinen gezien met een maxi-
mum van 36 exx op de 4e (Wnl). Op de 8e trok een Parelduiker noordwaarts langs 
Bloemendaal aan Zee (Gou ea). Eindelijk was er weer een meerdaagse pleisterende 
IJsduiker in de regio! Van 8-10 januari (maar wellicht daarvoor al tp) zat een fraai, 
niet schuw ex op de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De vogel verplaatste zich ech-
ter tussen Hillegom en Cruquius en was daardoor niet voor iedereen weggelegd (div). 
Een Roodhalsfuut zwom op de 8e voor telpost Bloemendaal aan Zee (Gou ea).  Een 
Geoorde Fuut werd op de 8e op de Toolenburgerplas gezien (Wnl). Deze maand trok-
ken Noordse Stormvogels nog sterker door dan in december. Langs Bloemendaal aan 
Zee werden de volgende aantallen geteld: 3 exx op de 4e (Buc,Lar), 18 exx op de 5e, 
waarvan 7 “dubbeldonker” en 2 “enkeldonker” (Gou ea), maar liefst 255 exx op de 7e 
(136 donkere exx, Gou ea), 61 exx (25 donkere) op de 8e (Gou ea), 2 exx op de 20e 
(Buc) en 9 exx (2 donkere) op de 22e (Gee). Langs de Zuidpier werden op de 4e 2 exx en 
op de 14e 1 ex gezien (Wnl). De pier was deze periode ivm werkzaamheden vaak afge-
sloten, dus was het niet mogelijk om hier goed over zee te kijken. Een Grote Aalschol-
ver zat op de 2e en 16e op het Kennemermeer (Lar,Buc). Mogelijk hetzelfde ex werd op 
de 14e gezien bij de sluizen van IJmuiden (Wnl). Twee Ooievaars zaten op van 9-17 
januari langs de Ringvaart bij Bennebroek (Buc,Wnl). Een Smelleken werd op 14-16 
januari bij Schiphol gezien (Mar). Bokjes werden deze maand alleen bij het Kenne-
mermeer gezien (Wnl). De Rosse Franjepoot van de Zuidpier bleef tot en met de 12e; 
op de 7e en 8e vergezeld van een tweede ex (Wnl). Op de 13e foerageerde een ex op zee 
thv de AW-duinen (Swa). Op de 2e zaten er 3 Pontische Meeuwen op het strand bij de 
Zuidpier (Lar), en op de 7e en 14e nog een ex (Gro ea). Op de 6e vertoefde een ex op het 
strand ter hoogte van de AW-duinen (Wnl). Een ad ex zat op de 26e op het strand bij 
Bloemendaal aan Zee (Laa). Een 1e winter Kleine Burgemeester vloog op de 22e naar 
N langs Bloemendaal aan Zee (Gee,Buc). Op de 28e en 29e zat een fraaie 2e winter ex 
bij de Zuidpier (Gro,Ble,Lar), Er werden deze maand veel Grote Burgemeesters in de 
regio gezien: vanaf de 4e dezelfde 1e winter vogel van december bij de Zuidpier (Wnl), 
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op de 11e een ad ex op het strand van Zandvoort (Wnl). Hier werd op de 14e een 1e 
winter gezien (Pul). Op de 20e stond een 2e winter op het strand bij de Zuidpier (Rot) 
en op 25/27 januari werden max 3 1e winters en een 2e winter op het strand van 
Zandvoort gevonden (Ble ea). Op de 27e zat een 2e winter bij Langevelderslag (Pom) en 
tenslotte trok een 1e winter naar Z over de Zuidpier op de 29e (Lar). Bijzonder, maar 
ook triest is de waarneming van een zwemmende, met olie besmeurde Drieteenmeeuw 
in de Bakenessergracht, Haarlem (Fey) op de 21e. Het hoogste aantal langstrekkende 
exx bij Bloemendaal aan Zee deze maand bedroeg 9871 op de 22e (Gee). Ook deze 
maand werden, zeer ongebruikelijk, nog op veel dagen Middelste Jagers langs de kust 
gezien, met een maximum van 8 exx op de 7e langs Bloemendaal aan Zee (Buc ea). 
Alken waren veel algemener dan normaal in de winterperiode. Vooral in de tweede 
helft van januari werden ongekende aantallen gezien, vooral bij de Zuidpier, met bijv 
40 exx tp op de 15e (Wnl) en niet minder dan 200 foeragerende exx op de 29e 
(Lar,Huy). In januari werden in Nederland meerdere dode en levende Papegaaiduikers 
aangetroffen. Op de 7e trok een ad in winterkleed naar N langs Bloemendaal aan Zee 
(Gou), op de 20e vloog een ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op het strand 
bij de Zuidpier werden op de 17e 4 dode exx gevonden (via Gee). De gehele maand ver-
bleef een groepje Velduilen rond Schiphol, met een max van 6 exx op de 2e (Wnl). De 
Siberische Tjiftjaf was op de 3e nog steeds aanwezig in de zuidelijke AW-duinen 
(Wou). De enige Kruisbekken van deze maanden betroffen 4 exx op de 29e in het 
Naaldenbos, AW-duinen (Wnl). Twee Sneeuwgorzen zaten op het strand ten noorden 
van Langevelderslag, AW-duinen op de 8e (Hie). Die dag vloog ook een ex langs de 
Zuidpier (Wnl). Op de 22e tenslotte foerageerden 2 exx op het strand ten noorden van 
Zwandvoort (Pwi).  
 
 
 
Deze waarnemingenrubriek is 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 
Bje Jeroen Breidenbach 
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 
Bul 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 van Ee 
Eig Klaas Eigenhuis 
Eff Rob Effern 
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 
IJms IJmuiden-site Roy Slaterus 
Hie Ferdy Hieselaar 
Hin Martin Hin 
Hol Age Niels Holstein 
Hop Fred Hopman 
Huy Evert van Huijssteeden 
Jar Rob Janson 
Jul Pim Julsing 
Kem Christien Kemp 
Kie Eef Kieft 
Krb Bert van der Kruis 
Kru Ben Kruijsen 
Laa Silvan Laan 
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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 Pull 
Ren Nico Rensen 
Rot Rutger Rotscheid 
Scm Marcel Schalkwijk 
Scw Wim van der Schot 
Sla Roy Slaterus 
Slm Marcel Slaterus 

Slo Nico Slotboom 
Sno Edwin Snoek 
Spa Tom van Spanje 
Sta Arno 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 Rolf de Vries 
Wei Peter vd Weiden 
Wie Jan Wierda 
Wil Marianne Willems 
Wnl Waarneming.nl 
Wou John vd Woude 
Zijd Marianne Zijderveld 
Zje Jesse Zwart 

 
Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn 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. 
 
Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven 
worden tot 15 mei 2012 aan: 
Hans Groot. 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@yahoogroups.com. Waar-
nemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waar-
nemingenarchief. 
 
 
 
 

   
 


