TREKTELPOST HAZEWATER
Gideon Vreeman
Een aantal jaren geleden maakte ik kennis met het fenomeen “trektellen”. “Gewoon” vogelen deed ik al geruime tijd, maar tijdens een bezoek aan trektelpost
Ketelbrug (www.ketelbrug.nl) ging er een luchtruim voor mij open. Ik verwonderde me enorm over de kennis en kunde waarmee tellers (als Mervyn Roos) trefzeker elke vogel, op welke afstand dan ook, op naam konden brengen. En bovendien kon je “alles verwachten”, wat het tellen enorm spannend maakt.
In eerste instantie was ik tijdens het vogelen vooral geïnteresseerd in het zien van
bijzondere vogelsoorten. Dit is dan ook de reden dat ik ooit een kijkje ging nemen
op een telpost. Later ben ik mij meer gaan richten op vogels in eigen regio. Zo
kwam ik samen met mijn broer Joachim op het idee het trektellen dichter bij huis
te zoeken door een telpost te beginnen op de Westdijk te Bunschoten. Hier maakten we (wederom bijzondere vogelsoorten te zien) kennis met vogelaars uit de
regio, zoals Hanno Steenbergen (sindsdien niet meer weg te slaan).

Tellers in actie op telpost Hazewater - Gideon Vreeman

Trektelpost Hazewater
Sinds dit najaar zijn we gestart op (de bestaande) trektelpost Hazewater op het
landgoed Den Treek, net ten zuiden van Amersfoort.
De telpost is in 2005 met een vrij fanatieke start opgericht, maar is de laatste
jaren inactief. De plek ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en wordt gekenmerkt door een glooiend heidelandschap. Dat deze plek de vogelaars in de
regio meer aanspreekt, blijkt wel uit de dagrecords aan medetellers die veelal zijn
waar te nemen.
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Trektellen is veel geduld hebben. Op momenten dat er niets trekt, vraag je jezelf
af waarom je je eigenlijk met trektellen bezighoudt. Zo ook tijdens de start van de
Euro Birdwatch 2011 op 2 oktober. De eerste 2,5 uur stonden we in dichte mist.
Veel ontmoedigender kunnen de omstandigheden bijna niet zijn om trekvogels
waar te nemen. Maar we hadden nooit kunnen bedenken dat er later op de dag
een heuse juveniele steppekiekendief zou overvliegen! Een supergoede soort voor
de regio.

Links de rode wouw en rechts kramsvogels - Hanno Steenbergen

Nieuwe inzichten
Juist het onvoorspelbare karakter van de vogeltrek maakt het tellen ervan tot een
uitdagende bezigheid. De altijd aanwezige mogelijkheid van bijzondere soorten of
hoge aantallen houdt het spannend. Bovendien maakt de bijdrage aan het beeld
van de vogeltrek over Nederland (inzicht in veranderingen van populatiegrootte en
in processen die schuilgaan achter het fenomeen vogeltrek) het waardevol.
Voor telpost Hazewater is het daarvoor nog in een te pril stadium. Het is het beste
om meerdere jaren op een post te tellen. De gegevens krijgen meer waarde wanneer ze een langere periode betreffen. Om een goed beeld te krijgen, is het bovendien wenselijk het gehele jaar door op regelmatige basis te tellen. Door de
komst van meer enthousiaste tellers gaan we in ieder geval de goede kant op.
Bijzondere waarnemingen
Opmerkelijke waarnemingen die op telpost Hazewater zijn gedaan, betreffen onder andere een rode wouw, ruigpootbuizerd, bladkoning, morinelplevier, roodkeelpieper, grote pieper en duinpieper. Maar minstens zo bijzonder zijn de soms
grote aantallen. Zo werden er dit jaar op 15 oktober 205 buizerden geteld, waarvan 1 groep van 72 (!) exemplaren. En een week later (in 5 uur tellen) meer dan
4000 vinken!
Meer weten?
Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen en/of meer weten over de tellingen, mail
dan naar: gideonvreeman@vogelwacht-utrecht.nl of kijk op (http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=275).
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