Excursie IJmuiden, 25 november 2017
Zaterdag 26 november ging de excursie naar de zuidpier en het strand in IJmuiden. Met dertien leden
van de VWG reden we naar het vrijwel lege parkeerterrein direct achter de duinen. Het weer was
aangenaam. Dat we drie kilometer ver over de pier de zee in zouden moeten lopen werd duidelijk
toen Johan een vouwfiets in mijn auto laadde. “Als nu de zee eens tot aan de duinvoet zou staan, dan
zal ik er niet veel aan hebben”, mijmerde hij. Het liep anders, het strand was breed en hard en lag vol
aanspoelsel. De wind was matig (4 bft) en het bleef droog tot aan het einde van de excursie. Johan
besteeg zijn fiets nauwelijks, daarvoor waren er te veel afleidingen op deze excursie. Het begon al op
het unieke stukje groene strand, dat je alleen nog ongestoord vindt op de Waddeneilanden.
Komende over de duinovergang zagen we rechts direct een groepje van 26 sneeuwgorzen. Even
zorgvuldig gekeken of er soms ook strandleeuweriken bijzaten. Maar dat was niet het geval. De
strandleeuwerik was vroeger een vaste gast op veel stranden, maar wordt steeds minder vaak
gezien. Voor de sneeuwgors gaat dit minder op. De sneeuwgorzen zochten lopend als leeuweriken
naar eetbare zaken. Hun voedsel in de winter is gevarieerd. Op het strand leven veel vliegen, er ligt
van alles dat eerder door de zee is aangevoerd en onder stukken hout zitten altijd wel strandvlooien.
Kleine, eerder aangespoelde en nog levende slakjes en schelpjes, staan ook op hun menu. Langs de
zee stonden meeuwen te rusten en renden drieteenstrandlopers zich een ongeluk op zoek naar
wormpjes en kreeftjes die direct onder het zand leven en die zij door sondering met hun snavel
feilloos weten op te sporen. Ons prachtige strand, dat zich uitstrekt van Cadzand tot
Schiermonnikoog is het grootste kerkhof van ons land. De strandlopertjes en de meeuwen eten daar
van wat er leeft, maar vooral van al wat stervend of dood aanspoelt. Ondanks de populariteit van het
strand door het jaar heen is het één groot Terra incognita, een van de laatste natuurlijke
landschappen van ons land en voortdurend in verandering. Er lag overigens van alles, van nog
levende schelpdieren, eikapsels van roggen, tot uit het zand voor de kust losgespoelde
schelpkokerwormen, sommige met de borstelworm er nog in.
We gingen de pier op en ook daar was het feest. Aan de binnenzijde zwommen roodkeelduiker,
zwarte zee-eenden, een paar zeekoeten en wat aalscholvers. Direct op en aan de voet van de pier
zagen we rustende scholeksters, drentelende drieteentjes, stoere steenlopertjes en aan het einde
van de pier bemerkten enkelen onder ons een groep fraters. Maar het meest bleven mij bij de
oeverpiepers, steenlopers en paarse strandlopers, die zich vlak voor ons op het wandelgedeelte van
de pier waagden om samen met zilvermeeuwen zoet water te drinken. Wij nuttigden koffie en
boterhammen omgeven door de vogels in een bij tijd en wijle warm herfstzonnetje. Nadat we nog
even uit de wind op de punt van de pier hadden staan kijken naar een voorbijvliegende
drieteenmeeuw liepen we in een steeds donker wordende regenwereld terug naar het strand waar
de sneeuwgorzen nog steeds druk heen en weer liepen. Na de pauze in een strandtent keken we nog
even naar tafeleenden in de duinplas voordat we, achter Inge aan, naar Schiphol-Oost vertrokken.
Want daar was een woestijntapuit te zien. Inge volgend zagen we al van enige afstand het silhouet
van de zeldzame gast boven een groepje fotografen uitsteken. Een makkelijke jongen, die zich
moeiteloos op foto en film liet vastleggen. Een heel mooie vogel aan het einde van een wel heel
mooie vogeldag.
Arno van Berge Henegouwen

Foto’s: Fanny Fekkes en Kees Luijks.

Soortenlijst
Roodkeelduiker, Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans,
Smient, Wilde eend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte zee-eend, Buizerd, Torenvalk, Smelleken,
Meerkoet, Scholekster, Drieteenstrandloper, Steenloper, Paarse strandloper, Kievit, Kokmeeuw,
Drieteenmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote mantelmeeuw, Zeekoet, Turkse tortel,
Oeverpieper, Roodborst, Woestijntapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Pimpelmees, Koolmees,
Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Huismus, Vink, Groenling, Frater, Sneeuwgors
Met dank aan Johan Idema voor het bijhouden van de lijst met 47 soorten.

