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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. 
 
Februari 2012 
Tijdens het winterweer werden maximaal 60 Wilde Zwanen uit de AW-duinen gemeld 
(Wnl). Ongekende aantallen Brandganzen spoedden zich door de vorst op de 4e naar 
het zuiden. Op telpost Parnassia, Kennemerduinen werden 3380 exx geteld (Lar). Op 
de 4e vlogen 2 Witbuikrotganzen mee met gewone zwartbuiken zuidwaarts langs Par-
nassia (Lar). Op de 17e vlogen weer twee exx naar het noorden langs telpost Bloemen-
daal aan Zee (Buc). De eerste officiële Roodhalsgans voor de regio (afgezien van dubi-
euze zomervogels in het verleden) zat op de 25e in een groep Kolganzen in de Heksloot-
polder (Huy ea). Het hoogste aantal Nonnetjes dat wegtrok voor het ijs betrof 68 exx in 
de middag van de 5e over de Zuidpier (Gro). Op de 8e vlogen 3 Parelduikers naar 
noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd door een ex op de 19e (Buc). 
Een Kuifduiker zwom op de 8e voor telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). De gehele 
maand was ook een vogel ter plaatse tussen de beide pieren, vaak goed te zien vanaf 
de Noordpier (Wnl). Op dezelfde dag zwom een Geoorde Fuut bij de Zuidpier (Hop). 
Een Roodhalsfuut migreerde op de 16e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). 
Roerdompen werden gezien bij de Bokkedoorns, Binnenliede, Hekslootpolder, maar 
vooral in de AW-duinen met een maximum van 7 exx op de 6e (Deu). Vanaf de 12e 
werden twee onvolwassen en een prachtig uitgekleurde adulte Kuifaalscholvers re-
gelmatig gezien bij de Zuidpier en de sluizen van IJmuiden (Wnl). Deze vogels bleven 
tot en met april. Maar liefst 900 Aalscholvers foerageerden tijdens de koude op de 4e 
bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Op de 24e zat er een Grote Aalscholver bij de 
Zuidpier (Noh). Tot diep in februari werden flink wat  Grote Zilverreigers gezien, met 
name in de AW-duinen. Grootste aantallen: 3 exx op de 2e langs de vijver in het Haar-
lemmermeerse Bos (Bog) en 5 exx streken neer langs het betonnen kanaaltje in de AW-
duinen op de 6e (Bui). De gehele maand waren een onv en een adult vrouwtje Ruig-
pootbuizerd aanwezig bij de Zwanenburgbaan van Schiphol. Op de 2e werd een ex in 
de AW-duinen gezien (Wnl) en op 4e trok een ex langs telpost Parnassia (Lar). Een 
Smelleken zat vanaf de 16e langs Tweeduizend El, Schiphol (Wnl). Deze vogel werd 
daar voor het laatst op 10 april gezien (Mar). De vorst van begin februari deed ook 589 
Wulpen besluiten om op de 4e langs telpost Parnassia naar het zuiden te vliegen (Lar). 
Door het winterweer lieten Bokjes zich vaak goed bekijken. Uit de hele regio kwamen 
meldingen, maar de AW-duinen, met zijn vele niet dichtgevroren wateren, boden de 
beste kansen om dit fraaie vogeltje te bekijken. Na de 11e werd, met de dooi, opeens 
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geen enkel ex meer gemeld. Overal in de regio werden in de vorstperiode Houtsnippen 
gezien. Ook voor deze soort was de beste plek de AW-duinen. Op de 20e werd een dode 
Grote Jager gevonden op het strand van de Zuidpier (Wnl). Een adulte Zwartkop-
meeuw zat op de 23e in het Zuider Buiten Spaarne, Haarle (Wnl). Kleine Burgemees-
ters werden bij de Zuidpier gezien op de 8e (een adult naar N, (Krb), op 21-22 februari 
(een 1e winter ex, Wnl), op de 24e (een adult tp op het strand, Sla) en weer op de 26e 
(een 1e winter ex, Wnl). Grote Burgemeesters werden, net als in de vorige maanden, 
veel gezien rond de Zuidpier. Op de 24e werden hier 2 exx gezien (Wnl).  Daarbuiten 
zat op de 1e een ex op het strand voor Bloemendaal aan Zee (Buc) en op de 15e vloog 
hier een 2e kj ex naar zuid langs (Buc). Op de 18e zat een adulte Geelpootmeeuw op 
het sluizencomplex (Wnl). Op de 22e werden twee exx gezien op het strand van IJmui-
den (Pie). Een adulte Pontische Meeuw zat op de 18e en  19e op het strand bij de 
Zuidpier (Lar) en een onv ex was hier op de 23e (Wnl). Op de 19e zaten er ook 2 exx op 
het strand van Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 1e werd een dode Alk gevonden op 
het strand bij de Zuidpier, IJmuiden (Spa). Op de 11e zwom een levend ex naast de 
pier (Rot) en op de 16e trok een ex naar noord langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Vanaf 
de 11e tot en met 27 april werden maximaal 4 Velduilen op Schiphol gezien (Wnl). Op 
de 21e werd een overvliegende Kerkuil gezien langs de A4 bij knooppunt de Hoek 
(Wnl). Op de 26e vloog een roepend ex door de Duinlustparkweg, Santpoort-Zuid (Ber). 
IJsvogels werden natuurlijk veel gemeld tijdens de vorstdagen, maar werden na de 
15e stukken zeldzamer. Het is waarschijnlijk dat het winterweer een zeer negatieve 
invloed op de stand van deze soort heeft gehad. In maart en april werd maar één zeker 
broedpaar waargenomen, bij Ipenrode, Heemstede (Wnl). Daarnaast waren er nog 
eenmalige waarnemingen bij voormalige broedlocaties in deelplan Houtrak en bij Fort 
Benoorden Spaarndam (Wnl). Op de 4e verscheen ook een Pestvogel boven telpost 
Parnassia (Lar). Opmerkelijk is de waarneming van een laagvliegende en frequent roe-
pende Raaf die op de 4e eerst langs telpost Parnassia vloog (Lar) en later werd opge-
merkt bij de Zuidpier van IJmuiden (Sla). Bijzonder is de waarneming van een Pallas 
Boszanger op de 5e in het dennenbos aan de Zandvoortselaan, AW-duinen (Wyt). In 
dit zelfde bos zat 10 jaar geleden ook een exemplaar in de winter. Klapeksters waren 
talrijk deze winter met verschillende exemplaren in de AW-duinen, Kennemerduinen 
en Duin en Kruidberg (Wnl). Op de 28e zaten er twee Bonte Kraaien in het Oosterveld, 
AW-duinen (Bee). Waarnemingen van Appelvinken deze periode waren talrijk, maar 
kwamen bijna uitsluitend uit de duinstreek en landgoederen (slechts twee uit het pol-
dergebied) en er werden nergens groepjes van meer dan 10 exx gemeld (Wnl). Sneeuw-
gorzen worden als wintergast steeds zeldzamer in onze regio. De enige twee waarne-
mingen uit de gehele periode kwamen van 7-8 maart: 1 ex bij de Zuidpier (Pie,Krb).  
 
Maart 
Leuk is de binnenlandwaarneming van een Rotgans in de Hekslootpolder op de 21e 
(Mej). In de AW-duinen werd een maximum van minstens 52 Krooneenden gezien op 
de 13e (Krb). Ook verbleef er een paartje Krooneenden op verschillende plasjes in de 
Kennemerduinen (vele) en op de 26e en 27e werd een paartje gezien in de Groene 
Weelde, Haarlemmermeer (Bee). Grote Zee-eenden passeerden de Zuidpier op de 10e 
(4 exx, Wnl) en de 18e (weer 4 exx, Wnl) en telpost Bloemendaal aan Zee op de 23e (1 
ex, Buc) en 29e (4 exx, Buc). Op de 24e trok een Roodhalsfuut langs telpost Bloemen-
daal aan Zee (Buc). Op de 18e zwommen twee Kuifduikers bij de Zuidpier (Wnl). Vanaf 
de 6e werden weer Geoorde Futen gezien op de bekende broedlocaties in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland: Vogel- en Spartelmeer en zo nu en dan Duinmeer. Maxi-
maal 10 vogels werden waargenomen (Wnl). Op de 15e werden de eerste Zomertalin-
gen van het jaar gezien; 3 exx trokken naar noord langs Bloemendaal aan Zee en een 
mannetje zat bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Buc). Maar liefst 9 exx trokken op 
de 23e naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Verder waren er meerdere 
waarnemingen uit de Hekslootpolder en de Zuidpier. Een mannetje IJseend spoedde 
zich langs telpost Bloemendaal aan Zee op de 23e (Buc). Op de 1e trokken 2 Grote Zil-
verreigers over de Ringvaart bij Cruquius (Tho). Van 11-27 maart viel een ex te be-
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wonderen in de Poelpoder, Schalkwijk (Wnl). Een Rode Wouw trok op de 8e over de 
AW-duinen (Deu). Op de 10e hing een vogel rond bij Zandvoort (Wnl). De twee Ruig-
pootbuizerden van de Zwanenburgbaan, Schiphol bleven de gehele maand aanwezig. 
Op de 13e werd ook een ex gezien over de sluizen van IJmuiden (Wnl). Een Smelleken 
zat op de 5e bij de Zwanenburgbaan, Schiphol (Mar). Op de 3e vloog een Zwarte Ibis 
noordwaarts over het centrum van Haarlem (Spa). Aan het begin van de maand wer-
den door de oostenwind meerdere groepen Kraanvogels trekkend over de regio gezien: 
22 ex op de 5e over Schiphol (Mar), op de 6e minimaal 1 ex ’s avonds over Heemstede 
(Noh), 5 exx over de Velserbroek (Wnl), 10 exx over de Kennemerduinen (Bep), 30 exx 
over Haarlem-West (Sle) en meer dan 40 exx over de Haasvelderduinen, AW-duinen 
(Pom). Op de 12e trokken er 42 exx over Nieuw-Vennep en op de 14e 27 exx over 
Schiphol (Wnl). Een fraaie adult Strandplevier zat op de 31e op het strand bij de 
Zuidpier (Cot). Een mooi aantal van 2548 Bonte Strandlopers haastte zich naar de 
noordelijke troendra’s op de 24e, geteld vanaf telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). He-
laas worden doortrekkende en pleisterende Kemphanen in het voorjaar in de regio 
steeds zeldzamer. Op de 22e trokken er 28 exx naar noord langs Parnassia (Huy), maar 
kwamen uit de polder vrijwel geen waarnemingen. Op de 25e zaten er maximaal 5 exx 
in het Landje van Gruijters (Rot). Ook de teloorgang van de Grutto uit zich in lagere 
aantallen in onze regio. In maart werden maximaal 300 pleisterende exx gezien in het 
Landje van Gruijters (Wnl), waar “vroeger” een veelvoud van dit aantal werd geteld. 
Tussen de Grutto’s van het Landje van Gruijters zaten max 100 IJslandse op de 8e 
(Mej). De gehele maand waren hier ook IJslandse Grutto’s aanwezig met een maxi-
mum van 90 exx op de 8e (Mej). Erg vroeg waren de 2 Regenwulpen die op de 8e naar 
noord vlogen langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Een dode Grote Jager werd op 
de 5e aangetroffen op het strand bij de Zuidpier (Spa). Een adulte zomerkleed, altijd 
mooi, Zwartkopmeeuw zat op de 11e bij de Zuidpier (Wnl). De dag erna passeerde een 
adult telpost Bloemendaal aan Zee, gevolgd door exx op de 19e, 26e en 29e (Buc,Gee). 
Een 2e kj ex volgde op de 29e (Buc). De gehele maand werden een eerste en twee winter 
Grote Burgemeester gezien bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Op de 29e trok en 1e 
winter ex naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 1e zat een 2e kj 
Geelpootmeeuw bij de Zuidpier (Wyt) en op de 17e werd een 3e kj ex langsvliegend in 
de havens van IJmuiden gezien (Wnl). Dode Alken werden bij de Zuidpier nog gevon-
den op de 4e en 15e (Spa,Pie). Op de 4e trok een Velduil noordwaarts over de Zuidpier 
(Bee). Vanaf de 7e werden weer Rouwkwikstaarten in de regio opgemerkt, maar waren 
de gehele periode nergens algemeen (Wnl). Maximaal 5 Baardmannetjes zaten tussen 
16-31 maart bij het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). Meerdere Klapeksters waren nog 
de hele maand te zien in de AW-duinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
(vele). Zo werden er 3 exx op de 2e gezien bij het Rechte en Kromme Schusterkanaal, 
AW-duinen (Ter). Twee Roeken vlogen naar zuid op de 20e langs telpost Bloemendaal 
aan Zee (Buc). Op de 24e zat er een Geelgors aan het begin van de Zuidpier (via Krb). 
 
April 
Op de 1e zat er een Kleine Rietgans in de Spaarnwouderplas (Tan). Intrigerend is de 
waarneming van een wat afwijkend gekleurde man Witoogeend op de 30e in het Spar-
telmeer, Kennemerduinen (Nob). Maximaal twee mannetjes en een vrouwtje Kroon-
eend bleven de gehele maand in de Kennemerduinen rondzwerven (Wnl). Op de 1e 
trokken 6 Maar liefst 9 exx trokken op de 23e naar noord langs telpost Bloemendaal 
aan Zee (Buc). Vier Grote Zee-eenden trokken langs de Zuidpier op de 8e (Hol), ge-
volgd door 7 exx op  de 14e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Gou,Lar) en 5 exx daar 
op de 23e (Buc). Dat de Zomertaling waarschijnlijk niet meer broedt in de polder, 
blijkt uit de enige waarneming van de maand in dit gebied: een mannetje op de 8e in 
de Houtrakkerbeemden (Wnl). Daarnaast werden exx gezien in de Kennemerduinen, 
AW-duinen en Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). De eerste Kwartel van het jaar werd 
op de 29e geringd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Pul), waarna nog 3 exx volg-
den de dag erna (Bon ea). Twee Parelduikers vlogen voorbij telpost Bloemendaal aan 
Zee op de 2e (Buc), nog één ex op de 23e (Buc) en op de 30e (Gou). Op de 5e werd een 
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langstrekkende Roodhalsfuut vanaf telpost Bloemendaal aan Zee gezien (Buc), even-
als op de 14e (Gou,Lar), 23e en 29e (Buc). Op de 14e trok een Kuifduiker naar noorde-
lijke broedplaatsen langs Bloemendaal aan Zee (Gou,Lar). Hoempende Roerdompen 
werden weer op diverse plekken in de AW-duinen gehoord (Wnl). Een Grote Zilverrei-
ger verbleef van 20-23 april in de Vereenigde Binnenpolder, Spaarnwoude (Buc,Pie). 
Ooievaars bezetten paalnesten langs de Middenduinerweg, Santpoort-Noord (Kru) en 
bij het Reijgerbos, Bennebroek (Wnl). Ontbraken de vogels dit jaar op het bekende nest 
aan de Fazantenlaan, Heemstede? Een Steppenkiekendief werd geclaimd over Fort 
Spaarndam Noord op de 30e (Wnl). Rode Wouw vloog op de 29e ten noorden van het 
Vogelmeer, Kennemerduinen (Hin,Zij). In de namiddag van de 29e trok een 2e kj Zwar-
te Wouw naar noord over telpost Parnassia (Lar). Mogelijk hetzelfde ex vloog de vol-
gende ochtend vroeg heel rustig zuidwaarts over Vogel- en Spartelmeer, Kennemerdui-
nen (Nob ea). Op de 30e werd ook een vogel bij de Marelberg, AW-duinen gezien (Tho). 
Op de 4e zaten er maar liefst 3 Ruigpootbuizerds rond de Zwanenburgbaan van 
Schiphol (Rot). De laatste dag dat hier een ex werd opgemerkt was de 27e. Op de 14e 
trok de eerste Visarend van het jaar over het Haasveld, AW-duinen (Wnl), gevolgd door 
exx op de 27e over de AW-duinen (Deu) en de 30e over de Marelberg, AW-duinen (Tho) 
en de Zuidpier (Gdi). Een Smelleken jakkerde op de 5e langs telpost Bloemendaal aan 
Zee (Buc) en telpost Parnassia (Gor,Lar). Op de 23e werd een ex gezien in de AW-
duinen (Wnl) en op de laatste dag van de maand trok een vogel door de Kennemerdui-
nen (Wnl). Op de 14e trokken twee luid roepende Kraanvogels over de Kennemerdui-
nen (Wnl). IJslandse Grutto’s werden nog tot en met de 14e in het Landje van Gruij-
ters gezien, hoewel het slechts om enkele exx ging (Wnl). Op de 1e zat een ex bij de 
Spaarnwouderplas (Tan) en op de 18e werden hier nog 20 exx waargenomen (Mar). Op 
de 22e werd een Bokje gezien in Duin en Kruidberg (Wnl). Een Kleine Jager vloog op 
de 8e landinwaarts langs telpost Parnassia (Lar). Een fraai aantal van de schitterende 
Dwergmeeuw, migreerde op de 14e langs Bloemendaal aan Zee: 48 zuid / 2068 noord 
(Lar,Gou). Een 1e winter Zwartkopmeeuw pleisterde op de 4e op het strand van IJ-
muiden (Pie). Een 3e kj ex trok op de 5e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc), ge-
volgd door een adult op de 14e (Gou,Lar). Op de 18e vloog een adult ex rond bij de 
Zuidpier (Ble), op de 22e vlogen twee vogels bij de Zuidpier (Wnl) en op de 30e trokken 
weer 2 exx over de Zuidpier (Gdi). Off-seasonal is de Drieteenmeeuw die op de 29e 
voorbij Bloemendaal aan Zee kwam zetten (Buc,Gou). Een eerste winter Grote Burge-
meester werd de hele maand april gezien bij de Zuidpier (Wnl). Nog een eerste winter 
was op de 23e ter plaatse op het strand van Bloemendaal aan Zee (Buc). Een 2e kj 
Kleine Burgemeester vloog op de 26e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 
30e kwam een Velduil uit zee zetten bij de Zuidpier (Gdi). Op de 6e werd een Kerkuil 
gezien bij golfclub Houtrak (Buc). In de nacht van 13 op 14 april vloog een ex roepend 
nabij Burgemeester Rijkenspark, Santpoort-Noord (Kru). Op de 15e werd een ex opge-
merkt nabij de parkeerplaats van Elswout (Lar). Twee Zomertortels zaten op de 25e 
bij de Bruid van Haarlem, Kennemerduinen (Deu). Zeer bijzonder is de waarneming 
van een roepende Middelste Bonte Specht bij Middenduin op de 24e (Wouter Hel-
mer). Dit is pas het tweede geval van deze soort, na die van mei 1997 van Huis ten 
Vogelenzang. Helaas is de vogel van Middenduin niet meer gezien na de 24e. Het re-
cordaantal langs Parnassia trekkende Boerenzwaluwen werd op de 29e verbrijzeld, 
toen de teller na een dag tellen op maar liefst 6953 exx bleef staan (Lar). Een Engelse 
Kwikstaart vertoefde in het Landje van Gruijters van 16-19 april (Wnl). Op de 29e 
passeerde een ex telpost Parnassia (Lar), gevolgd door 2 exx de dag erna (Lar). Op de 
30e werd ook een ex gevangen op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bon) en zat een 
ex in het Kraansvlak (Kie). Leuk is de waarneming van een overtrekkende Duinpieper 
op telpost Parnassia op de 29e (Lar). Op de 30e zat er een Paapje in het Langerak, 
Kennemerduinen (Deu) en bij de Zuidpier  (Grd). Vanaf de 4e trokken er Beflijsters 
door de regio, met een maximum van 22 exx in het Kraansvlak op de 11e (Kie). De 
waarnemingen kwamen vooral, zoals gebruikelijk, uit de duinstreek. Van 4-11 april 
zat een mannetje in een weiland achter Alverna, Aerdenhout ter hoogte van de achter-
tuin van de familie Buckx (Buc,Lar). Een Snor zong op de 30e bij het Spaarnwouder-
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veen, Vereenigde Binnenpolder (Pwi). Een Bonte Vliegenvanger werd op de 30e zowel 
in de AW-duinen als de Kennemerduinen gezien (Wnl). Op de 29e trokken 3 Roeken 
langs telpost Parnassia (Lar) en de dag erna vlogen 3 exx over de Zuidpier (Gdi). Klap-
eksters bleven lang hangen. De laatste werd op de 15e in de Grote Markt in de Ken-
nemerduinen gezien (Nob). Twee Europese Kanaries vlogen afzonderlijk van elkaar 
langs telpost Parnassia op de 30e (Lar). De enige waarneming van een Kruisbek deze 
periode kwam op de 1e uit de Kennemerduinen (Buc). Een vrouwtje Geelgors vloog 
roepend langs telpost Parnassia op de 20e (Lar).  
 
Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:  
 
Atk Robert Atkins 
Ban Andrea Bloem 
Bar Ruud Bakker 
Bee Peter vd Beek 
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 
Bui Rob Buiter 
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 
Gdi Dick Groenendijk 
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 
Hoe Ed Hoek 
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 
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 
Sle Ben Sleeman 
Slm Marcel Slaterus 
Slo Nico Slotboom 
Sno Edwin Snoek 
Spa Tom van Spanje 
Sta Arno Stoute 
Str Cyria Strijbosch 
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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 
Wnl Waarneming.nl 
Wyt Steven Wytema 
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 3 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven 
worden tot 15 augustus 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. 
	  

	  

 
 
 
     


