
Januari-februari 2021 

De eerste maanden van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Nog altijd gelden de corona-

maatregelen en kunnen we niet met elkaar op pad. Maar gelukkig komen velen elkaar nog 

wel af en toe tegen buiten in het veld, zeker in de winterse periode in de 2e week van 

februari. Deze winterperiode is ondanks de korte duur voor vele vogels afzien geweest, 

maar heeft ons als vogelaars heel wat mooie waarnemingen opgeleverd.  

Een goede week later startte het voorjaar en naast de heerlijke vogelzang van bijv. 

merel, zanglijster en heggenmus was dit ook alweer het begin van de komst van 

zomergasten zoals de grutto. Komende periode zullen vele andere vogelsoorten volgen.  

Waterral         IJsvogel 

Januari 

De siberische tjiftjaf die in december bij Archeon werd ontdekt werd in de eerste 

maand van het jaar nog eenmaal gezien.  

Natuurlijk waren ook de koereigers nog aanwezig, tot zelfs 14 stuks tegelijk. Met de 

komst van de kou in februari zijn ze verdwenen en via de kust bij Den Haag naar zuid 

getrokken. Anders zullen enkele exemplaren het waarschijnlijk niet overleefd hebben. 

Qua roofvogels was een aanwezige zwarte wouw bij Leiden, Hazerswoude en later de 

Compierekade een opvallende verschijning. Deze soort is in het verleden in januari nog 

geen 10x in heel Nederland gezien en werd later nog in Utrecht en Gelderland gemeld. 

Zwarte wouw        Blauwe kiekendief 



In de Lagenwaardse polder werd de zeearend ook weer een keer waargenomen, tot nu 

slechts door 1 persoon en helaas dus blijkbaar geen vaste gast zoals 2 jaar geleden. 

Veelvuldig aanwezig zijn blauwe kiekendieven, zowel mannetjes als vrouwtjes jagen 

regelmatig door onze polders. Een bosuil heeft zich weer laten horen in Zegersloot-

Noord. Nu met de avondklok is het horen van dit beest beperkt tot de mensen die hier 

wonen.  

Voor het zien van meeuwen moet je naar De Schans (Suez) tegenover de 

containerterminal. Tussen de vele zilvermeeuwen, kokmeeuwen en stormmeeuwen zijn 

regelmatig enkele pontische meeuwen (en soms ook geelpootmeeuwen) te vinden.  

Waterpiepers laten zich af en toe zien tussen de graspiepers in het Zaanse Rietveld. 

Pontische meeuw        Waterpieper 

Februari 

De koude periode in februari zorgde voor veel bevroren wateren en ook het Markermeer 

en IJsselmeer moesten er gedeeltelijk aan geloven. Als dit gebeurt, dan kun je er op 

rekenen dat op de diepe plassen zoals de Zegerplas en bevaarbare stukken zoals de 

Gouwe en Oude Rijn er leuke verrassingen mogelijk zijn. Al flink wat jaren was de 

Zegerplas een saaie plek aan het worden voor vogelaars maar nu eindelijk werd het weer 

interessant met duizenden watervogels. Tussen de vele smienten, kuifeenden en 

krakeenden doken langzaam ook andere soorten op als slobeend, wintertaling en 

pijlstaart. Na nog wat meer vorst kwamen ook de voor onze regio betere soorten als 

nonnetje, grote zaagbek en brilduiker. 

Nonnetje         Grote zaagbek 



Veel vogelaarsogen zorgen ook voor meer waarnemingen en al snel werd een mooie 

winterkleed roodhalsfuut ontdekt die zich regelmatig van dichtbij liet bekijken.  

Tijdens het zoeken naar de roodhalsfuut kwam opeens ook een ander fuutje in beeld: 

een kuifduiker (ook winterkleed). Deze werd slechts door een aantal mensen gezien 

maar gelukkig zorgde een tweede exemplaar een aantal dagen later in het Aarkanaal en 

soms ook Zegerplas voor meer gelukkige gezichten. 

Roodhalsfuut         Kuifduiker 

 

Rondom de Zegerplas en Kromme Aar lieten de ijsvogels zich veel makkelijker zien dan 

normaal. Helaas hebben zij het moeilijk met de kou en zijn diverse ijsvogels gestorven. 

Ook een torenvalk leek zich bij gebrek aan muizen te specialiseren op de felblauwe 

vogeltjes. 

De waterral is op zich best wel aanwezig in ons gebied, maar vaak laten ze zich slecht 

zien. Ook voor deze soort verandert dit als er ijs ligt. Op diverse plekken zoals de 

Kromme Aar, Zegerplas, Spookverlaat en het Zaanse Rietveld lieten ze zich soms mooi 

aan de rand van het riet of op het ijs zien.  

De houtsnip was ook een opvallende gast deze periode en werd in grote aantallen gezien. 

Soms ongelukkig tegen ramen gevlogen of op vreemde plekken in woonwijken maar ook op 

veel plekken waar bosjes en flink wat beplanting aanwezig is. Vele wandelaars in het 

Zegerslootgebied, Bentwoud en Zaanse Rietveld zullen een of meerdere exemplaren op 

hebben zien vliegen. In de sneeuw waren ook volop sporen van de houtsnip te zien en 

bijna altijd leiden ze naar de voet van de bomen waar wat bladeren liggen. Met wat 

geduld waren ze soms ook mooi te bekijken, vooral op plekken waar de zon goed scheen 

en er minder sneeuw lag zoals onder vollere (naald)bomen. Hier waren ze druk op zoek 

naar wormen om de kou te overleven.  



Houtsnip 

Het bokje, een andere steltloper, was een stuk lastiger om te vinden. O.a. in Woubrugge 

en bij het Spookverlaat zijn ze wel kortstondig gezien.  

Zowel voor als na de vorstperiode waren er soms mooie groepen overvliegende ganzen te 

zien, waarbij tussen de kolganzen ook een kleine rietgans werd waargenomen.  

In het Zaanse Rietveld werd op een baggerig veldje nog een rouwkwikstaart gezien en 

ook de eerste zwartkopmeeuwen beginnen voorzichtig binnen te druppelen. 

Verder trok de spreeuwenzwerm aan het Rietveldsepad veel belangstelling. Op sommige 

avonden zorgden enkele jagende sperwers en een slechtvalk voor een geweldige 

voorstelling.  

Spreeuwenzwerm 

 


