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Waarnemingenjanuari-maart 2021 
Ellen de Bruin 

Europese Kanarie, 31 januari 2021, Zeeburg 

Nieuwjaarsdag begint direct met een spannende braamsluiper, die na DNA-onderzoek een 
Vale Braamsluiper blijkt te zijn. Volgens DBA is dit de ondersoort halimodendri van de 

Humes Braamsluiper. Op waarneming.nl, die een andere lijst hanteert, staat het vermeld als 
een ondersoort van de 'gewone' Braamsluiper. (Red.: In Gierzwaluw 59-1 is hieraan aan
dacht besteed.) 
Het eerste kwartaal wordt verder niet heel spannend, de langdurig aanwezige Europese Ka
naries daargelaten. Na de tweede week van februari - ijskoud met een sneeuwstorm - wor
den ze helaas niet meer gezien. 

Zorg datje je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op waarne
ming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal, 
geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine moeite maar een waardevolle aanvulling, 
en bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment. 
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WATERVOGELS 
Op 12/1 foerageert een 2kj Rotgans in De Nes in Waterland (le wrn. AD), op 18/2 1 op 
Marken (NA) en op 28/2 vliegt er 1 in zuidelijke richting over Aalsmeer (ChrK). 
In de periode 12-15/1 worden 2 adulte Roodhalsganzen gezien aan de Poppendammergouw 
(le wrn. AD), in de periode 19-27/2 op meerdere plekken in Waterland en op 8/3 de laatste 
in de Binnen-/Buitengouw. De enige 2kj vogel die als zodanig wordt gemeld is op Marken 
19/2 (PR). Langs de Burg. Peereboomweg loopt een adulte vogel soms náást het hok met 
2 witte soepganzen waar hij normaliter in zit; niet geringd maar duidelijk niet wild. Het 
blijft dus opletten ... 
Hoogste aantal van Kleine Rietgans over Eendrachtspark: 80 overvliegend op 4/2 (DD). 
Hoogste aantal van Toendrarietgans over het Diemerpark: 240 op 22/2 (FvG). 
In vergelijking tot vorig jaar veel meldingen van Kleine Zwanen; hoogste aantallen 15 tot 
20 vliegend over Volkstuinen Duivendrecht (8/2 AS), het Diemerpark (20/2, FvG), de Vijf
hoek (20/2 GvD, FV), tot op 21/2 er in totaal 49 over de Aetsveldsche Polder vliegen (EdB, 
RivD). Wilde Zwanen zijn met name waargenomen in de Aetsveldsche Polder met max. 12 
vogels op 28/1 (EdB); de laatste er werden waargenomen op 20/3, een familie met 3 jonge 
vogels, die er verbleven vanaf (in ieder geval) 5/2 (EdB). 
De eerste Zomertaling wordt gezien op 12/3 in de Wilmkebreek ("StefB"), een week later in 
het Diemerpark (EV) en pas op 31/3 op het Landje van Geijsel (le wrn. LH). 

Wilde Zwanen, 27 januari 2021, Weesp 
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Overwinterende Waterral in Frankendael, afgelopen winter waren er twee. 

Er overwinteren wat Krooneenden in de regio, maar niet de hoge aantallen van vorig jaar 
op de Gouwzee (130-150). Op 8/1 worden maar liefst ca. 1700 Toppers gezien op de Gouw
zee (LIJ). 
De enige Kuifduiker die gemeld wordt, is een opvliegende vogel op de Gouwzee op 3/1 
(AdW). 
Maximaal 2 Geoorde Futen in de buurt van de Kruithoorn in de periode 19/1-5/2 (le wm. 
Pieter Baalbergen, Jelle Aalders); op 15/3 zit er 1 in broedkleed (AS). Op 28/3 maar liefst 
5 vogels in zomerkleed "compact groepje, deels nog in overgang naar zomerkleed" op De 
Poel in Amstelveen (le wrn. Peter-Paul Boermans). 
De eerste Lepelaars verschijnen op 17 /2 in de Wilmkebreek en Polder Opperwoud (Tom 
Jongeling, EH). Hoogste aantal gemeld is 26 op de Kinseldam op 27/2 (EdB, RivD). 
Roerdompen worden o.a. gezien in de Lutkemeer, Vijfhoek Haven Ballast, en Waterland. 
Een vroege Purperreiger vliegt op 29/3 over de Gemeenschapspolder (EH), en 2 dagen later 
over de Vijfhoek (GvD). 

ROOFVOGELS a UILEN 
Blauwe Kiekendief wordt veel gemeld in de omgeving van Schiphol in de periode 2/1-16/3; 
en in Waterland. 
Op 3/1 vliegt een Rode Wouw over Osdorp (PM) en op 12/1 over De Poel in Amstelveen 
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Cetti's Zanger is inmiddels heel gewoon geworden. Lange Bretten, 30 mrt 2021 

(Gerard van Buuren). Op 18/2 over Weesp (Joep Duijvesteijn) en op 23/3 over Diemerpark 
(FvG). 
Zeearend is in de regio erg schaars in de maand januari; nog geen handjevol sinds de le 
vastgelegde waarneming in 1968. Toch enkele waarnemingen dit keer: op 5/1 wordt er 1 
gemeld in het Ilperveld (Remco Daalder) en op 8 en 17 / 1 vliegt een onvolwassen vogel 
over de Aetsveldsche Polder, resp. naar zuidwest en naar noord (EdB, Fons de Meijer). In de 
periode 1/2-20/3 meerdere waarnemingen van meest onvolwassen vogels en tweemaal een 
adult: op 9/2 in het Gaasperpark (Jan Brandenbarg) en op 19/3 Amerikahaven (PM). Op 
21/2 vliegen in totaal maar liefst 5 onvolwassen Zeearenden over de Aetsveldsche Polder 
(EdB, RivD); een Nederlands trektelrecord dat alweer op 19/3 wordt verbroken naar 6 op 
een telpost in Muntendam, Groningen. 
Op 22/2 wordt een Ruigpootbuizerd gemeld in de Gemeenschapspolder; "grote lichte bui
zerd, witte staart met duidelijke zwarte rand en donkere vlek op de buik" (Raoul Kluivers). 
Gezien de locatie lijkt het een waarneming vanuit de auto op de A9 te zijn. 
In de periode 7/1-27/3 wordt in de buurt van Schiphol regelmatig een Smelleken gezien 
(le wrn. GvD). Op 27/1 jaagt er 1 in de Bovenkerkerpolder (AJ). Op 28/2 en 24/3 een vogel 
in de Lutkemeer (EV, RR). In februari op 3 verschillende plekken in Waterland (Cathy Wier
sema, Tom Visbeek, Joep Heldoorn). 
In de Bovenkerkerpolder worden er max. 2 Velduilen waargenomen (le wrn. 5/1 AJ). Op 
31/1 een vogel vliegend in oostelijke richting over Uitdam (AS) en op 1/3 een vogel in 
Weespersluis (SW). 
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STELTLOPERS 
Op 20/3 vliegen 4 Zilverplevieren in noordelijke richting over de Aetsveldsche Polder; 
"zwarte buik, zwarte oksels" (EdB, RivD). De eerste Regenwulpen vliegen op 30/3 over 
Varkensland (RVos) en de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD), resp 1 en 2 ex. 
In de periode 18/1-5/2 foerageert een Zwarte Ruiter in de zuidpunt van de Bovenkerker
polder (le wrn. AJ). Op 1/2 een vogel in de Duivendrechtsche Polder (AJ) en op 9/3 max 2 

op het Landje van Geijsel (WvdW e.a.). 
Vroege waarnemingen van Oeverloper: 18/1 IJburg (Hein Masseling), 20/1 Vijfhoek 
(AdW). Op 12/2 wordt er 1 in de sneeuw gefotografeerd aan de Muider kust (Dorothea van 
Griethuysen). 
Op Marken zit een Kanoet op 14 en 20/3 (NA); op 19 en 27/3 op het Landje van Geijsel 
(LH, AS,WS, EdB), op 22-27/3 in De Nes (le wrn. NA), en op 23/3 nog 1 in de Lutkemeer 
(RR). Hoogste aantal van Bonte Strandloper is 25 vliegend over het Landje van Geijsel 
(Fred Scholte). Op Marken max. 15 op 21/3 (LIJ). Hoge aantallen van Kemphaan: 27/3 Rij
perweg 74 (FV) en 31/3 Landje van Geijsel 63 (Vincent Schieveen, Sander Hietkamp). 

MEEUWEN El: STERNS 
Op 28/3 vliegen 16 Dwergmeeuwen in westelijke richting over het IJmeer, gezien vanaf 
Muiden (EdB, RivD). 
Een dag later worden er 3 gezien op IJburg (WvdW). 
De eerste Zwartkopmeeuw wordt gezien aan de Albardagracht op 7/2; de vogel is nog in 

Dwergmeeuwen kwamen in het tweede kwartaal veel langs. /Jburg, 17 apr 2021 
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winterkleed (DD). Op 7/3 30 vogels aan de Durgerdammergouw (WP). 

Bij Schiphol wordt op 18/1 een jonge Stormmeeuw met een opvallend kleed waargeno
men, waardoor gedacht wordt aan een Russische Stormmeeuw (ondersoort heine,); "opval
lend licht beest met witte kop met wat donkere streping achter in de nek en lijkt ook wat 
lichte streping op achterhoofd te hebben. Ongetekende witte ondervleugel/oksel contras
terend met donkere armpennen. Ongetekende flanken, staartbasis en onderstaartdekveren. 
Buitenste staartpennen volledig wit. Oranje/roze snavelbasis met duidelijk afgesneden 
donkere punt. Grijs op de schouders doorbroken door bruine tweede generatieveren met 
lichte randen" (Han Jacobs). Nadien door velen gezien en gefotografeerd, maar de combi
natie van de kenmerken blijkt niet voldoende te zijn voor een zekere determinatie. Laatste 
waarneming is 30/1. 
Op 19/3 vliegt een jager over het Ilperveld (Anton Telder). Op basis van de foto's wordt de 
vogel door Rob van Bemmelen gedetermineerd als een adulte Kleinste Jager: "egale on
dervleugels en de afwezigheid van een lichte vlek aan de basis van de onderkant van de 
handpennen sluit Kleine Jager uit. Bovendien is net te zien dat de dekveren op de boven
vleugel lichtgrijs zijn en sterk contrasteren met de zwarte armpennen". Superwaarneming! 

HOENDERS, DUIVEN a SPECHTEN 
Grote aantallen Patrijzen rondom Schiphol, maximaal zo'n 24 vogels. Het doet sommigen 
de wenkbrauwen fronsen; gaat het hier om uitgezette exemplaren? Op 31/1 een waarne
ming van 10 vogels in - gezien de foto bij de waarneming - een achtertuin in Badhoeve
dorp ... ("Christel"). 
Een vroege datum voor een overvliegende Kraanvogel: 21/2 over de Aetsveldsche Polder, in 
oostelijke richting (EdB, RivD). Ook op 27/3 vliegt er een vogel, dan over Weesp (GL). 
In de periode 27/1-20/3 wordt een vrouwtje Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek waarge
nomen (le wrn. "Ruben"). Enorm veel waarnemingen van Groene Specht, te veel om op te 
noemen. 

ZANGVOGELS 
Wederom relatief hoge aantallen van Roek in het noordelijke deel van Amsterdam. Interes
sant is het ontstaan van een nieuwe, kleine kolonie van 4 nesten in Weesp: "kleine roeken
kolonie op de Fijnvandraatlaan in Weesp. In 2020 heeft er 1 paar gebroed en was er dus 
1 nest. Dit jaar zijn er 3 nesten bijgekomen. Het is een gezellig kabaal in de buurt" (Onno 
Wildschut). 
De Raaf neemt duidelijk toe in aantal. De soort wordt pas sinds vorig jaar regelmatig 
waargenomen injanuari. De eerste Raaf van dit jaar vliegt dan ook al op 1/1 over de Aets
veldsche Polder (EdB, RivD). Op 26/3 wordt een vogel met een oranje ring waargenomen 
in Polder IJdoorn; "zat in het veld bij een stuk aas" (Koen Wonders). Naar mijn weten de 
eerste (vastgelegde) vogel in onze regio boven het IJ. En dan tel ik de uit Artis afkomstige 
vogel van 18-1-1999 uiteraard niet me: "baltsend met Zwarte Kraaien". Het ging toen om 
een Raaf die met de hand was grootgebracht, "vrij rondvliegend in en rond Varkensland 
nam hij het ervan. Regelmatig ging hij op bezoek in de Roekenkolonie van Het Schouw" 
(FY, WvdW). 
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Overvliegende Boomleeuweriken worden gezien op de Vijfhoek op 20, 21 en 4 op 22/2 

(GvD, FV) en in de Aetsveldsche Polder op 21/2 en 2/3 (EdB, RivD). Op 23/2, 24/2 en 1/3 
is er een vogel ter plaatse in het Diemerpark (le wrn. FvG). Witkopstaartmezen worden 
gezien op de Vijfhoek, in Frankendael en Zuidoost. 
Twee waarnemingen van Snor dit kwartaal: 30/3 in de Brettenzone (Jeroen Groenendijk, 
Alwin Borhem) en 30 en 31/3 in de Lutkemeer (GK, RR). 
Op 1/1 foerageert een braamsluiper-soort in het Diemerpark (le wrn. FvG). Omdat een 
gewone Braamsluiper in de winter niet voor de hand ligt, wordt al snel gedacht aan een 
Siberische Braamsluiper. Ook worden uitwerpselen verzameld (SW) waardoor begin feb
ruari door de DBA bekend wordt gemaakt dat het hier een Vale Braamsluiper betreft, een 
nieuwe soort voor de Amsterdamse regio, en de derde voor Nederland. 
Een vroege Blauwborst meldt zich in de Lutkemeer op 26/2, de eerste februariwaarneming 
ooit in de regio (RR). 
Net als vorig jaar één waarneming van Tapuit dit kwartaal: op 31/3 in de Lutkemeer (Jan 
van Blanken). 
Rouwkwikstaarten, zowel man als vrouw, worden gemeld op het Landje van Geijsel in de 
periode 24/2-10/3 (le wm. Nelly van Brederode), in de Lutkemeer 11-26/3 (le wrn. RR) en 
in het Schinkelbos op 12/3 (o.a. John van der Woude). 
Een Oeverpieper wordt o.a. gezien in Waterland 17 /2 (EH), aan de Muider kust 24/2 en 
13/3 (EdB, RivD) en op Marken max. 4 vogels in de periode 8-20/3 (le wrn. WP). 

Blauwborst was extreeem vroeg dit jaar, 26 februari 2021, Lutkemeerpolder 
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Rouwkwikstaart, 25 februari 2021, Landje van Geijssel 

Een vroege Boompieper en man Beflijster worden gemeld vliegend over De Kinsel (AD). 
Veel meldingen van Rouwkwikstaart: in de periode 20/2-31/3 o.a. in de Aetsveldsche Pol
der, op het Landje van Geijsel, de Kinsel, Lutkemeer, Schinkelbos en Rijperweg. 
Meldingen van barmsijzen: 7/3 vliegend over de Landsmeerderpolder (FV) en op 28/3 aan 
De Derde Diem, gemeld als Kleine (LH). 
Veel vogelaars schrijven er een nieuwe soort bij in de regio na de ontdekking van Europese 
Kanarie op 12/1 op Zeeburg (EH). Er worden er maximaal 3 gezien in de periode t/m 4/2, 
zowel aan de oostkant als aan de westkant van de AIO, vaak in een grote groep Vinken. 

Gebruikte afkortingen 

AD Arjan Dwarshuis EV Els Velzing PM Paul Marcus 

AdW Alfred de Weerd FV Frank Visbeen RivD Ricardo van Dijk 

AJ Auke Jansen FvG Frank van Groen RR Rutger Rotscheid 

AS Adrie Streefland GvD Guus van Duin sw Steven Wytema 

DD Daan Drukker LH Leobard Hinfelaar WP William Price 

EdB Ellen de Bruin LIJ Lodewijk IJlst WvdW Willem van der Waal 

EH Ewout Huibers NA Niels Aa gaard 
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Wat vinden de buren? John van der Woude 

Overwinterende Klapekster bij het Naardermeer, 22jan 2021 

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 57, 2021 nr. 1 
Grote Pieper overwintert in de regio 
Grote Pieper is een schaarse doortrekker met in Nederland zo'n 100 exemplaren per 
jaar. Maar tijdens de afgelopen winter verbleven er langdurig drie Grote Piepers 
in de regio, twee in de akkers langs de Noorderweg in Spaarndam, en één in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (Groot Zwarteveld). Overwinteren is zeldzaam in 
Nederland, met ca. 5-10 vogels per jaar. 

Nieuwe oeverzwaluwwand Hoofddorp 
De kunstmatige oeverzwaluwwand van de Toolenburger Plas in Hoofddorp is vorig 
jaar door vandalen vernield. Dit was een grote schok en de daders zijn nooit gepakt. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft op dezelfde plek nu een geheel nieuwe en nog 
grotere kunstwand geplaatst, met maar liefst 144 nestgaten. 

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 55, 2021 nr. 1 
Klapeksters in het Gooi 
Overwinterende Klapeksters zijn in de afgelopen twee decennia op negen locaties 
aangetroffen in het werkgebied van deze VWG. In de laatste paar jaren was dat 
beperkt tot drie gebieden: de omgeving van het Naardermeer, de noordelijke 
heidevelden, en de polder Achteraf/Egelshoek. Bij het Naardermeer betreft het 
de Hilversumse Bovenmeent en de Nieuwe Keverdijkse Polder, dus de bekende 
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natuurontwikkelingsgebieden aan de rand van het Naardermeer. Hier worden de 
Klapeksters van het Gooi het vaakst aangetroffen. Deze natuurontwikkelingszone van 
het Naardermeer zal vanuit Amsterdam het dichtstbijzijnde gebied zijn waar je een 
redelijke kans maakt op deze interessante wintergast. 

Rijke broedvogelstand in de Horstermeer 
Het zuidelijke deel van de Horstermeer bij Nederhorst Den Berg is een weinig bekend 
vogelgebied, maar het is er prima vogelen. Daar ligt de stille want doodlopende 
Radioweg, waarvan het oost-west gedeelte (1,5 km lang) tussen allerlei opslag van 
half natte natuur loopt. De Horstermeer staat bekend om de 'overlast' door kwelwater, 
en in dit deel van de polder is zo'n tien jaar geleden de strijd tegen het kwelwater 
opgegeven. In 2020 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels. Naast allerlei 
kleine moerasvogels zoals Bosrietzanger, Blauwborst, Snor en Sprinkhaanzanger 
kent het gebied in de bosschages ook een aardige populatie Nachtegaal en werden 
daar ook Goudvink, Spotvogel en Matkop als broedvogel genoteerd. Bovendien zijn 
onverwacht ook Roerdomp, Kwartelkoning en Baardman aangetroffen. Kortom een 
aantrekkelijk excursiegebied, niet ver van Amsterdam. Het gebied is alleen vanaf de 
stille Radioweg te bekijken, er zijn geen zijpaden. Maar gewoon rustig de Radioweg 
heen en weer lopen levert al veel op, is mijn ervaring. Het is een klein uur fietsen 
vanaf metrostation Gaasperplas, en 20 minuten met de auto. Parkeren kan het beste 
op 52.242264, 5.087266, de knik in de Radioweg. Als bonus kom je eerst nog langs 
de grote oeverzwaluwkolonie van het grondbedrijf Cito. 

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbekjg. 64, 2021 nr. 1 
Grote Karekiet in de Loosdrechtse Plassen 
Jarenlang waren de oostelijke Vechtplassen het bolwerk van Grote Karekiet in 
Nederland, met 40 tot 60 broedgevallen. Vanaf 2013 ging het een stuk minder 
goed, maar met 10-15 broedgevallen, vooral rond de Loosdrechtse Plassen, nog 
altijd heel goed voor Nederlandse begrippen. Het probleem was dat de rietkragen 
te lijden hadden onder vraat door Grauwe Ganzen, maar de rietkragen worden nu 
beter beschermd en herstellen zich goed, ze groeien weer het diepe water in. Er 
waren in 2020 weer iets meer broedgevallen dan in 2019. Maar een ander, meer 
recent knelpunt is de matige reproductie van Grote Karekiet hier, dus de aantallen 
uitgevlogen jongen. Of de populatie zich echt kan herstellen is daarom nog de vraag. 

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieftjg. 45, 2021 nr. 1 
Wisselvallig broedseizoen 2020 van roofvogels en uilen 
Qua aantallen uitgevlogen jongen van roofvogels en uilen laat 2020 in deze regio 
meer minnen dan plussen zien. Met Steenuil en Sperwer ging het beter dan in de 
voorgaande jaren, maar met Buizerd, Havik, Ransuil, Bruine Kiekendief en Kerkuil 
slechter. Dit is deels te wijten aan de overvloedige regenval in februari en maart, waar 
de veldmuizenstand sterk onder leed. De roofvogelwerkgroep heeft een eigen website, 
kiekenkaike.nl, kijk daar voor meer details. 
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Steenuil deed het in de Zaanstreek niet slecht 

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 56, 2021 nr. 2 
Roofvogelinventarisatie 2020 
De roofvogelwerkgroep hier inventariseert jaarlijks het hele duingebied tussen Wijk 
aan Zee en Camperduin op broedgevallen. In 2020 werden de volgende aantallen 
territoria vastgesteld, met tussen haakjes het aantal aangetroffen nesten: Wespendief 
6 (4), Havik 20 (20), Sperwer 10 (7), Buizerd 54 (35), Torenvalk 17 (3), Boomvalk 8 (0). 
Het paartje Slechtvalk op het Tata Steel-terrein bracht dit jaar vier jongen groot, het 
paartje in de Laurentiustoren van Heemskerk twee jongen. 

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alkjg. 39, 2021 nr. 1 
Dwergganzen bij Petten 
Als gevolg van Scandinavische herintroductieprojecten zien we geleidelijk meer 
overwinterende Dwergganzen in Nederland. Jonge vogels worden opgevoed door 
Brandganzen en volgen deze naar de overwinteringsgebieden in Nederland. De 
Dwergganzen zijn dan overwegend in drie gebieden te vinden: bij Anjum in 
Friesland, in het Oude Land van Strijen en bij Petten. Bij Petten gaat het om de 
polders achter natuurreservaat De Putten (tussen Camperduin en Petten) en ze zijn 
daar meestal vanaf oktober tot in april in groepen van enkele tientallen vogels te 
zien. In de laatste twee winters was dit beperkt tot de periode van half december 
tot eind februari, met de grootste aantallen in de maand januari. In de winter 
van 2019/2020 zaten ze vooral in de Harger- en Pettemerpolder, in de winter van 
2020/2021 ook in Polder Q (dichter bij Petten). Door de polders lopen kronkelende 
weggetjes, het gebied is per auto in drie kwartier vanaf de ring AIO te bereiken, en 
per fiets vanaf station Alkmaar in een uur. 
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Twee Zilvermeeuwen, geringd op het Forteiland IJmuiden. Zeeburg, 2 mei 2021 

Toch geen 41 jaar oud ... 
In Alkmaar was een geringde Zilvermeeuw aangereden. De vogel leefde nog en werd 
door de dierenambulance opgehaald. De ring werd afgelezen en daaruit bleek dat de 
vogel erg oud was, wel 41 jaar, en geringd op Schouwen-Duiveland. Inmiddels had 
de vogel een spuitje gekregen omdat de verwondingen te zwaar waren voor een kans 
op herstel. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vond die leeftijd van 41 jaar zo 
bijzonder dat ze de vogel helemaal uit Alkmaar kwamen ophalen. In Rotterdam werd 
de ring nog eens opnieuw afgelezen, en wat bleek, bij de eerdere melding waren 
twee cijfers verwisseld. Ineens was de vogel niet meer zo bijzonder, want geringd in 
2017, op Texel. Maar de vogel had behalve een gewone ring ook nog een kleurring 
(F.BBH), en had daardoor in haar korte leven heel wat aandacht getrokken van de 
vogelaars. Eerst nog op Texel bij de zandsuppleties, maar al gauw in Alkmaar op de 
daken. Daar bleek ze enig contact te hebben met een man Zilvermeeuw die ook een 
kleurring droeg, dus nu zouden die twee hopelijk als paartje te volgen zijn. Maar dit 
mannetje gaf uiteindelijk de voorkeur aan een ongeringde Zilvermeeuw. Later legde 
ons vrouwtje het aan met een andere gekleurringde man Zilvermeeuw en hadden ze 
samen enkele broedsels. Ze is nog her en der tussen Texel en Alkmaar waargenomen 
maar kwam op 17 januari 2021 te dicht bij het verkeer. 
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