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Op 2 april 2019 togen Wim van Zwieten 
en Rutger Rotscheid toch naar de Ege-
lantiertuin in de Heiliglanden, nabij het 
Frans Hals Museum en Museum Haar-
lem. Tot hun verbazing vonden ze de 
Pallas’ Boszanger al snel terug, al zing-
end en foeragerend, in het binnen-
stadsparkje.
De vogel verbleef tot en met 16 april 
2019 op deze locatie en werd door veel 

Pallas’ Boszanger

Op 1 april 2019 verscheen op de site van Waarneming.nl een waarneming van  

Marcus Bouma van een Pallas Boszanger, met enkele foto’s, waarbij de aangegeven 

locatie zich midden in het centrum van Haarlem bevond. Zowel de tijd van het jaar, 

Pallas Boszanger is namelijk vooral een najaarsgast, als de locatie deed menig 

wenkbrauw fronsen. En dat ook nog op 1 april ! Elk jaar komen er op Waarneming.nl 

wel een paar flauwe meldingen binnen op deze dag, zoals bijvoorbeeld foto’s van 

keukentrappen in een veld met als soortnaam Kleine Trap. Deze waarneming van de 

Pallas’ liet men dan ook al snel links liggen.

Géén 1 april grap !

Pallas’ Boszanger, Haarlem, 13 april 2019 
Foto: Jelle van der Helm

vogelaars bewonderd. Een unieke gele-
genheid om een zingende Pallas in  
Nederland te horen ! De vogel vertoonde 
in het begin nog wat actieve rui op met 
name de kop en borst, waardoor de  
Pallas een wat rommelig uiterlijk had. 
Tijdens zijn verblijf in Haarlem ver-
dween dit min of meer.
De Pallas’ Boszanger heeft ook de pers 
gehaald en was één van de onderwer-
pen in de Vroege Vogels radio-uitzen-
ding van 7 april 2019.
De Pallas’ Boszanger is een onregel-
matige gast in onze regio, vooral in de 
duinstreek, met name in de maanden 
oktober - januari. Eén januari exem-
plaar verbleef van 15 januari - 21 maart 
2007 in Driehuis. Deze waarneming 
van april 2019 betreft het eerste voor-
jaarsgeval in onze regio.
In Nederland zijn er enkele andere voor-
jaarsgevallen bekend; echter het gros 
van alle waarnemingen vallen in de 
maanden oktober en november. Gezien 
de toename van het aantal waarnemin-
gen in de afgelopen decennia, heeft de 
CDNA (Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna) besloten deze soort na 
1996 niet meer te beoordelen.

■ Han Buckx


