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Bij ’s-Gravenhage linksaf
Reportage Vogeltrek

Nederlanders en
Belgen telden
zaterdag een
recordaantal vogels
op weg naar het
zuiden. Met recht dus
een memorabele dag
op duintop
De Vulkaan. ‘Hier voel
je dat de hele wereld
met elkaar
verbonden is.’
Door Caspar Janssen

indelijk: massale vogeltrek. De zon begint net
op te komen, maar het
is al goed zichtbaar in
de ochtendschemering, iets voor achten,
op duintop De Vulkaan,
bij Den Haag: grote
groepen vinken en spreeuwen vliegen
vlak voor ons langs, laag boven de
smalle duinreep tussen het uitkijkpunt en het strand. En achter, boven en
voor vliegen sperwers, en een blauwe
kiekendief, alsof het niets is. Eindelijk
dus, want de ‘zichtbare’ najaarstrek liet
dit jaar lang op zich wachten. Rinse van
der Vliet, een van de ervaren tellers van
telpost De Vulkaan, had het al gemeld:
vandaag werd het mogelijk wel goed.
Zuid tot zuidoostenwind, windkracht
drie tot vier, geen regen, in principe
ideaal. Dat luistert nauw. Staat er meer
wind, dan vliegen de meeste vogels
niet, want ook vogels houden niet van
teveel tegenwind. Ze houden ook niet
van veel regen. En bij noordenwind is
er niets te zien, dan laten de vogels zich
meevoeren op de hogere luchtstromen, buiten het zicht van de trektellers. Maar op een dag als vandaag gaan
de vogels juist laag vliegen, om zo weinig mogelijk last te hebben van de
lichte tegenwind. En zijn ze dus volop
zichtbaar en telbaar.

E

Bijna alle Haagse tellers zijn op deze za-

terdagochtend komen opdagen, tegen
de twintig, bijna allemaal mannen,
veertigers en vijftigers vooral. De duintop staat vol met statieven, er wordt getikt op handtellers, geschreven, getuurd, gefotografeerd, geluisterd en
geroepen. En het klinkt ongeveer zo:
‘Twee witte kwik,’, ‘kneu’, ‘keep’, ‘boomleeuw,’ ‘oewa’, ‘blauwe kiek,’ ‘hole.’ Afkortingen vaak. Soms is er opeens commotie. Dan roept iemand: ‘Er komen
kruisbekken aan,’ en dan draaien twintig hoofden in dezelfde richting. Want
er kan een zeldzame grote kruisbek
tussen zitten, en grote kruisbekken
worden voor het eerst in 23 jaar veelvuldig gezien.

Telpost De Vulkaan geldt als een van de
betere van Nederland, als het gaat om
de najaarstrek. Vanwege het aantal teluren, maar vooral vanwege de grote
aantallen die er worden geteld. Dat
komt door de ligging. Er zijn vele trekroutes, maar vaststaat is dat veel landtrekvogels uit Noord-Europa en Rusland zo halverwege Nederland bij de
kust uitkomen, en dan verder de kustlijn naar Zuid-Europa – of verder – volgen. Stuwende trek heet dat. En vanaf
De Vulkaan is er perfect zicht op de
smalle duinstrook, een soort trechter,
tussen de telpost en zee. ‘Bewondering’
voor de enorme inspanning van de
trekvogels, dat is een deel van de fascinatie, zegt Thijs Sanderink, een van de

‘Grote piep!’ Rinse
rent weg, naar de
rand van de duintop.
Daar hoorde hij dus
een grote pieper, en
dat is wat je noemt
een bijzondere
waarneming.

regelmatig tellers. Dat miljoenen vogels op een bepaald moment beslissen:
nu moeten we gaan, op zoek naar voedselrijker oorden in het zuiden. En ook
het wedstrijdelement, de competitie,
spelen een rol, zeggen anderen. Het
trektellen heeft aan populariteit gewonnen sinds de oprichting van trektellen.nl, een landelijke database, zeven jaar geleden, waarin alle gegevens
kunnen worden ingevoerd, en dus vergelijkbaar zijn. Teller Rob Berkelder
heeft nog een ‘romantischer’ verklaring. De telpost, meent hij, is vergelijk-

