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E
indelijk:massalevogel-
trek. De zonbegint net
op te komen,maar het
is al goed zichtbaar in
de ochtendscheme-
ring, iets voor achten,
opduintopDeVulkaan,
bij Den Haag: grote

groepenvinkenenspreeuwenvliegen
vlak voor ons langs, laag boven de
smalle duinreep tussen het uitkijk-
puntenhetstrand.Enachter,bovenen
voor vliegen sperwers, en eenblauwe
kiekendief, alsof het niets is. Eindelijk
dus,wantde‘zichtbare’najaarstrekliet
dit jaarlangopzichwachten.Rinsevan
derVliet,eenvandeervarentellersvan
telpostDeVulkaan,hadhetalgemeld:
vandaagwerdhetmogelijkwel goed.
Zuid tot zuidoostenwind,windkracht
drie tot vier, geen regen, in principe
ideaal.Dat luistertnauw.Staatermeer
wind, dan vliegen de meeste vogels
niet,wantookvogelshoudenniet van
teveel tegenwind. Zehoudenookniet
van veel regen. Enbij noordenwind is
ernietstezien,danlatendevogelszich
meevoeren op de hogere luchtstro-
men, buiten het zicht van de trektel-
lers.Maaropeendagalsvandaaggaan
devogels juist laagvliegen,omzowei-
nig mogelijk last te hebben van de
lichte tegenwind. En zijn zedus volop
zichtbaaren telbaar.

BijnaalleHaagsetellerszijnopdezeza-

terdagochtendkomenopdagen,tegen
de twintig, bijna allemaal mannen,
veertigersenvijftigersvooral.Deduin-
topstaatvolmetstatieven,erwordtge-
tikt op handtellers, geschreven, ge-
tuurd, gefotografeerd, geluisterd en
geroepen. En het klinkt ongeveer zo:
‘Tweewittekwik,’, ‘kneu’, ‘keep’, ‘boom-
leeuw,’ ‘oewa’, ‘blauwekiek,’ ‘hole.’ Af-
kortingenvaak.Somsiseropeenscom-
motie. Dan roept iemand: ‘Er komen
kruisbekkenaan,’endandraaientwin-
tighoofdenindezelfderichting.Want
er kan een zeldzame grote kruisbek
tussen zitten, en grote kruisbekken
wordenvoorheteerstin23jaarveelvul-
diggezien.

TelpostDeVulkaangeldtalseenvande
betere vanNederland, als het gaat om
denajaarstrek. Vanwegehet aantal te-
luren,maar vooral vanwege de grote
aantallen die er worden geteld. Dat
komtdoorde ligging. Er zijnvele trek-
routes,maar vaststaat is dat veel land-
trekvogels uit Noord-Europa en Rus-
land zo halverwege Nederland bij de
kustuitkomen, endanverderdekust-
lijn naar Zuid-Europa – of verder – vol-
gen. Stuwende trekheet dat. En vanaf
De Vulkaan is er perfect zicht op de
smalle duinstrook, een soort trechter,
tussendetelpostenzee. ‘Bewondering’
voor de enorme inspanning van de
trekvogels, dat is eendeel vande fasci-
natie, zegt Thijs Sanderink, eenvande

regelmatig tellers. Datmiljoenen vo-
gelsopeenbepaaldmomentbeslissen:
numoetenwegaan,opzoeknaarvoed-
selrijker oorden inhet zuiden. Enook
hetwedstrijdelement, de competitie,
spelen een rol, zeggen anderen. Het
trektellen heeft aan populariteit ge-
wonnen sinds de oprichting van trek-
tellen.nl, een landelijke database, ze-
ven jaargeleden,waarinallegegevens
kunnenwordeningevoerd,endusver-
gelijkbaar zijn. Teller Rob Berkelder
heeft nog een ‘romantischer’ verkla-
ring.Detelpost,meenthij, isvergelijk-

‘Grote piep!’ Rinse
rentweg, naar de
rand vandeduintop.
Daar hoordehij dus
een grote pieper, en
dat iswat je noemt
eenbijzondere
waarneming.

Reportage Vogeltrek

Nederlanders en
Belgen telden
zaterdag een

recordaantal vogels
opweg naar het

zuiden.Met recht dus
eenmemorabele dag

op duintop
De Vulkaan. ‘Hier voel
je dat de helewereld

met elkaar
verbonden is.’

Door Caspar Janssen


