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Het was een droge maar bewolkte dag op zondag 7 februari, toen negen  enthousiaste 
vogelaars en excursiebegeleider Eef van Huijssteeden samen gingen vogelen op de Zuid-
pier van IJmuiden. Een paar vogelaars waren zelfs zo enthousiast dat ze op de fiets kwa-
men, ondanks een stevig windje. Nou ja, eigenlijk waaide het zo hard dat de pier was af-
gesloten, waardoor het vogelen enigszins beperkt werd. Ook mijn zicht werd enigzins 
beperkt door het stuifzand dat van alle kanten onder mijn lenzen werd geblazen. Het deed 
me denken aan het kampje naar Terschelling in 2015. In de duintjes zagen we dit keer 
helaas geen Sneeuwgorzen, op het strand vooral meeuwen. Wel vijf soorten: Kok-, Storm-, 
Kleine Mantel-, Zilver- en Grote Mantelmeeuw. Aan het begin van de pier, waar je nog wel 
kon komen, zaten de gebruikelijke piervogeltjes als Steenloper, Paarse Strandloper en 
Oeverpieper. Op zee zaten veel Futen, een eenzame, slapende Zwarte Zee-eend en een 
Kuifaalscholver.
Maar wat bleek - niet iedereen hield zich aan het verbod om de pier te betreden. Een aan-
tal individuën lapte het gewoon aan hun laars. Vanaf een afstandje hadden we ze al zien 
zitten op de rand van de pier: een grote groep Aalscholvers, op een rijtje. Ze zaten daar te 
poetsen, hun vleugels te drogen of gewoon een beetje te zitten. Toen we aan het begin van 
de pier stonden zagen we pas hoe groot de groep was. De tellers houden het op zo’n 200 
exemplaren. Ze zaten niet alleen op de rand maar er zat ook een groep midden op de pier 
(bij een aantal van hen was de witte broedvlek op de flanken al goed te zien). Een bijzon-
dere bijeenkomst! Natuurlijk riep dit gedrag een hoop vragen op. Waarom zaten ze met 
zo’n grote groep op de pier? Had het iets te maken met de harde wind? Was het om uit te 
rusten (of uit te waaien) voor hun volgende fourageerrondje? Of dachten ze dat de vissen 
zo hun bek in zouden waaien? Zouden ze dit wellicht vaker gaan doen als de pier structu-
reel afgesloten zou zijn voor mensen en vissers? Wie het weet, mag het zeggen. Bijzonder 
was het wel.
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Een samenscholing van Aalscholvers
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