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Jelle van der Helm, Dick Groenendijk 
en Roy Slaterus, de makers van dit 
boek, hebben deze unieke locatie vast-
gelegd in een lange reeks bijzondere fo-
tomomenten op en rond de pier van 
IJmuiden. Vooral om ‘onvergetelijke vo-
geldagen’ vast te leggen. Dat hebben ze 
gedaan door een lange reeks fotomo-
menten te verzamelen van bijzondere 
vogels, die ooit op de pier te zien waren. 
Het is als het ware een breed overzicht 
van vogelwaarnemingen op en rond 
deze bijzondere plek aan de monding 
van het Noordzeekanaal.
De pier is natuurlijk dé ‘hotspot’ voor 
kust- en zeevogels. En dan bedoel ik 
natuurlijk vooral de Zuidpier. De uit 
loodzware betonblokken samengestelde 
strekdam steekt zo’n anderhalve kilo-
meter de zee in en brengt zo een talrijk 
aantal watervogels, en soms ook bruin-
vissen of zeehonden, heel dichtbij. Niet 
alleen reguliere bezoekers komen daar 
op af, maar ook veel zeldzame trekvo-
gels, die de pier graag benutten als een 
tijdelijke rustplek. Daarom, en dat stel-
len de samenstellers terecht, kun je op 
de pier ‘elk moment worden verrast 
door mooie en bijzondere vogels’.
Alles bij elkaar leveren deze bijzondere 
‘fotomomenten’ een keur van meer dan 

Vogels van de Pier,
Een prachtig kijkboek

Om een onduidelijke reden associeer ik een Aalscholver altijd met een witachtige, 
waterige poepboog, die met veel kracht uit het vege lijf wordt geperst. Dat deze actie 
van een Kuifaalscholver prachtig is vastgelegd op de gevoelige plaat maakt het net 
verschenen fotoboek ‘Vogels van de Pier’ al meteen tot een bijzondere uitgave. Ook de 
foto van een troepje ‘Drietenen’, twee bladzijden verder, streelt mijn vrolijke voge-
laarsgevoel. Elders in het boek vind ik het gevoel van vrijheid van de zee, en van de 
pier, en van talloze vreugdevolle vogelmomenten op een plek, waar voor vogelaars 
vrijwel altijd wat te zien is.

300 prachtige vogelfoto’s. Keurig geru-
briceerd en voorzien van kwalificaties 
als ‘algemeen’, ‘dwaalgast’, ‘schaars’, 
‘zeldzaam’ en ‘zeer zeldzaam’ en nog 
wat aanvullende informatie over de 
aangegeven soort. Bijvoorbeeld over de 
tijd van het jaar waarin je de de betref-
fende soort op of nabij de pier kunt vin-
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den. Het is een rijk palet aan soorten 
(319) dat de lezer/kijker krijgt voorge-
schoteld. Van alles wat en nog wat 
meer. Het ‘Overzicht van in de IJmond 
waargenomen soorten’ is een fotoboek 
over één plaats. En dat betekent ook 
een beetje saai. Want op heel veel foto’s 
zie je die plaats niet eens. De lezer/kij-
ker mag al blij zijn als een Oeverpieper 
op een basaltsteen zit, want dat is ty-
pisch des piers. Maar ja, niet alle vogels 
poseren even op het strand of op de pier 
zelf.  Want wat valt er allemaal over 
deze ene plek te vertellen. Niet zo heel 
veel, zelfs als het over de pier gaat. Wat 
mij betreft had dit boek wat meer infor-
matie mogen geven over bijvoorbeeld 
tellingen in het verleden, een specifiek 
overzicht van zeldzame soorten, hoe be-
palend de weersomstandigheden zijn 
voor waarnemingen ter plekke, de rijk-
dom aan planten en vogels bij het Ken-
nemermeer en het altijd voorkomende 
probleem van honden die zowel bij het 
meer als op het strand worden uitgela-

ten. Om maar wat dingen te noemen. 
Daarmee was ‘Vogels van de Pier’ in-
houdelijk mogelijk wat interessanter 
geworden. Nu is het vooral een kijk-
boek. Maar wel een heeeeel mooi kijk-
boek !

■ Jan Kuys

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
heeft de uitgave van ‘Vogels van de Pier’ 
(168 pags, oblongformaat, uitgever 
Noordboek) mede mogelijk gemaakt. 
Leden van de Werkgroep kunnen voor 
een bedrag van 19,95 euro (winkelprijs 
24,90 euro) het boek verkrijgen bij:
•  Nico de Bont, Kerkplein 2, 
 Velsen-Zuid; telefoon 06-21121245
•  André Broekmans, Kazerneplein 7, 

Haarlem; telefoon 06 10139041
•  Chris Brunner, Bos en Vaartstraat 

22, Haarlem; 023-5320911
•  Johan Stuart, Zeilpad 6,
 Velserbroek; telefoon 06 12984385
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