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Krekelzanger

Zaterdagochtend, 13 juli 2019, maakte ik zoals wel vaker een rondje bij de Zuidpier 
van IJmuiden, het Kennemermeer en de Kunstenaarsduintjes. Behalve een vissende 
adulte Jan-van-gent, een naar noord vliegende man Zwarte Zeeeend en een Grijze 
Zeehond tussen de pieren was er weinig beweging onder de vogels. Op de Pier zaten 
onder meer twee groepjes Steenlopers, een Tureluur, een Kanoet in zomerkleed, een 
Regenwulp en in het totaal 31 Scholeksters. Op het strand deed een 2ekj Grote Man-
telmeeuw zich tegoed aan een dode Hondshaai. Verderop zaten 33 Visdieven, 15 
Grote Sterns en liepen 5 Bonte Strandlopers langs de waterlijn.

Nieuw voor de regio ! 1 mei 2019 - 1 september aflevering 211

Bij het Kennemermeer was het druk met een groep van 200 Gierzwaluwen en 30 Oever-
zwaluwen. Tot slot het duin over en als laatste de Kunstenaarsduintjes. Even voor half 
elf leek bij de bocht ter hoogte van het ‘hondenbadderplasje’ wel een Krekelzanger te 
zingen! Een bijzondere soort, dus fiets op slot en naar het plasje gelopen. En ja hoor, 
vanuit een bosje Grauwe Wilgen klonk vanaf de overkant met enige regelmaat het on-
miskenbare, intrigerende geluid van een Krekelzanger, af en toe begeleid door Groenling, 
Kleine Karekiet en een overvliegend vliegtuig. Als bewijs maakte ik een paar geluidsop-
names met m’n telefoon en plaatste de waarneming op Waarneming.nl. Even later op 
m’n werk was het direct druk met appjes en telefoontjes van mensen, die wilden weten 
of ik me niet vergist had. Nee dus! Om alle twijfel weg te nemen daarom de geluidsopna-
me bij de waarneming geüpload. Later op die ochtend en begin van de middag hebben 
naar schatting enkele tientallen mensen de vogel nog gehoord en sommigen hebben een 
glimp gezien. Het betreft het eerste geval van deze oostelijke soort in de regio Zuid-Ken-
nemerland. In 2000 (: 2 - 16 juni) en 2001 (: 16 - 23 juni) bevond zich een zingend  
exemplaar nabij onze regiogrens in de Brettenzone ten oosten van Halfweg. Sinds 1  
januari 2015 is Krekelzanger geen beoordeelsoort meer. Ik kan me dus de moeite van het 
indienen bij de CDNA van deze waarneming besparen.

■ Frank van Groen
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