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VERSLAG VWG-EXCURSIE NAAR DE ZUIDPIER EN DUIN EN KRUIDBERG OP 15 NOVEMBER 1987 

Cees van Oostveen 

De aankondiging van het KNMI dat op een regenachtige en winderige dag gerekend 
mocht worden, weerhield twaalf mensen er niet van zich als deelnemer voor de 

.excursie naar de Zuidpier aan te melden. Aldus begaven we ons, deze keer 
met voldoende auto's, richting IJmuiden waar we even voor negenen arriveerden. 
Het viel direct op, dat de schoorsteenpijpen van de Hoogovens nu witte rook 
uitbraakten in tegenstelling tot door-de-weekse-dagen, wanneer je getrakteerd 
wordt op rook van de meest uiteenlopende kleuren. Kennelijk staan de activi
teiten hier in het weekeinde op een letterlijk laag pitje. 
Een eerste blik over het water tussen de pieren - we kwamen uiteindelijk 
voor de vogels,. nietwaar ••• - resulteerde in de niet meest fraaie waarneming 
van die dag: een met olie besmeurde Drieteenmeeuw. Ongeveer tien Rotganzen 
vlogen over. De wandeltocht naar de kop van de pier gaf het gebruikelijke 
beeld van Paarse Strandlopers, Steenlopers en Oeverpiepers tussen de beton
blokken, van de gewone meeuwesoorten op het strand en Eidereenden op het 
water. Niettemin valt er tussen dit "gewone" spul wel wat leuks te ontwaren. 
Zo lieten zich bijvoorbeeld verschillende Dwergmeeuwen, herkenbaar aan de 
donkere ondervleugels, mooi in het kijkerbeeld vangen. Een niet alledaagse 
waarneming was die van een Zwartkopmeeuw die zich in een groepje andere meeuwen 
achter een uitvarend schip ophield, terwijl ook een Alk acte de présance 
gaf. 
Inmiddels was het in de luwte van het vuurtorentje op de kop een drukte van 
belang geworden. Kennelijk waren wij niet de enigen die zich hier in excursie
verband bevonden. Ook VWG-Haarlem had '!De Pier" die dag op haar programma 
staan, terwijl tevens verschillende solitaire vogelaars dit gebied aandeden. 
Zo kon het gebeuren dat ongeveer dertig vogel-enthousiasten getuige waren 
van het op korte afstand langs vliegen van een Kleine Alk! Het beest streek 
zelfs nog neer op de golven, zodat degene die hem in eerste instantie gemist 
had, deze "misser" alsnog goed_kon maken. Het moet gezegd worden ••• de 
waarneming verhoogde de sfeer bij de toeschouwers zeer en niet in de laatste 
plaats, omdat het voor menigeen een "Nieuwe Soort" inhield. ,Wat waren langs
vliegende Bergeenden en groepjes Zwarte Zeeèenden ineens gewoontjes ••• 
Teruglopend zagen we nog een Roodkeelduiker op het water tussen de pieren. 
Ook mag de waarneming van een Zeekoet op circa zeven meter afstand en die 
van een Middelste Zaagbek niet onvermeld blijven. 
Tijdens het versterken van de inwendige mens in Paviljoen Zuidpier bleek, 
dat onze Kleine Alk al tenminste een week door verschillende waarnemers in 
het logboek was genoteerd. 
Na de koffie, al dan niet met appelgebak, maakten we ons op voor het tweede 
gedeelte van de excursie namelijk het natuurmonument Duin en Kruidberg. Hier 
hoorden we en zagen we naast diverse mezesoorten ook een drietal Boomklevers. 
Een Zwarte Specht schrok van ons en vloog weg. Een bezoek aan de schuilhut 
leverde niet meer op dan Fuut, Kuif- en Tafeleenden en wat meeuwen. Tot slot 
is de waarneming van een Bruine en Blauwe Kiekendief het vermelden waard. 
Bij het terugkomst op het beginpunt was er zeker reden tot tevredenheid, te me~r 
omda~·de voorspelde regenbuien in alle hevigheid losbarstten, toen wij alweer 
in de auto zaten richting Amsterdam. 


