Trektelpost Beemsterweg

op zʼn minst sprake is van een lichte stuwing. Om
dat in te schatten wordt de topograﬁsche kaart
geraadpleegd. De samenhang van bos, houtwal-

Trektellen beschouw ik als een hele
leuke tak van de vogelsport. Het is
altijd weer spannend wat er zoal
overkomt en het vertoeven in een
mooie omgeving is sowieso leuk.

len, rivierduin en de Oude IJssel ten noorden van

In 2001 was ik op zoek naar een trektelpost in

komen die om een praatje verlegen zitten. Zeker

de omgeving van Doesburg. Een belangrijke

als er veel vliegt moet je zo goed opletten dat

voorwaarde waaraan zoʼn post moet voldoen is

daar helemaal geen tijd voor is. Na enig zoekwerk

natuurlijk een vrij uitzicht en geen omgevingsla-

en uitproberen is dat de Beemsterweg in het

waai. Immers trektellen bestaat voor een heel

Eldrik geworden.
Deze locatie voldoet over het
g

belangrijk deel uit het herkennen van de soms
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de telpost kunnen deze stuwing opleveren. Verder vindt ik het van belang dat de post goed per
auto bereikbaar is (spaart reistijd uit en in de auto
kun je schuilen voor een bui regen). Ook heb ik er
zelf een voorkeur voor dat er nauwelijks mensen

zachte geluiden die de overvliegende vogels
gels
maken. Voor een telpost is het van belang
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Figuur 1. Ligging trektelpost Beemsterweg in het Eldrik. ‘X’ marks the spot...
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meter ten zuidoosten van Doesburg vlakbij de

IJsselvallei. Opvallende dagtotalen staan op naam

Oude IJssel. De telpost is goed bereikbaar vanuit

van de volgende soorten: Houtduif (9110), Boom-

Arnhem, Doetinchem of Dieren (zie ﬁguur 1).

leeuwerik (41), Boerenzwaluw (1162), Krams-

Het is een soort bypass van de Eldrikseweg en er

vogel (1005), Koperwiek (3506), Vink (5174) en

liggen drie boerderijen aan. Er is geen door-

Barmsijs (138). De fascinerende enorme groepen

gaand verkeer. Vanaf 2008 is de Beemsterweg

Houtduiven staan in het geheugen van de tellers

onderdeel van een recreatief ﬁetspad. Hier wordt

gegrift. Het is leuk om de eerste najaarsgasten te

vooral wat later op de ochtend en in de middag

zien: Koperwieken, Kramsvogels en Kepen ergens

in het weekend gebruik van gemaakt. Gelukkig

in september. Tevens worden er regelmatig

ﬁetsen de mensen door en worden er nauwelijks

krenten in de pap waargenomen: Lepelaar, Kleine

praatjes gemaakt. Op de weg heb ik een groene

rietgans, Rode wouw, Rosse grutto, Grote pieper,

noordpijl gespoten om de locatie van de telpost

Duinpieper, Europese kanarie, IJsgors en Orto-

te markeren. De auto kan in de berm geparkeerd

laan. Maar wat denk je wat er door de tellers heen

worden. Aan beide kanten van de weg liggen

ging toen er heel ver weg een groep Casarcaʼs

akkers. In de omgeving staat veel maïs en als een

(38!) opgepikt werd die uiteindelijk bijna recht

maïsperceel bij de telpost geoogst wordt kun je

over de telpost heen kwamen?

wel weer naar huis gaan: de grote machines maken een enorm lawaai en je hoort dan niets meer.

Bij deze nodig ik iedereen uit om ook af en toe

Dit is mij gelukkig zelden overkomen.

een ochtendje te komen tellen. Neem een stoeltje, eten en drinken mee! De telpost is een zoge-

Vooral de eerste jaren heb ik weinig teluren

naamde “vrije” telpost. Als je zin hebt ga je tellen,

gemaakt. Vanaf 2006 wordt er aardig geteld en

afhankelijk van de beschikbare tijd en het weer.

komen er ook weleens andere vogelaars tellen. Er

Het tijdstip kun je ook zelf bepalen maar de och-

werd natuurlijk ook bij Dieren geteld! Tot 2010 is

tend is wel het meest lonend. Er is geen schema

de telpost wat onbekend bij andere vogelaars. De

met dagen wanneer de tellers aanwezig zijn. Het

telpost is aangesloten bij trektellen.nl (Beemster-

zou wel mooi zijn als er bijvoorbeeld minstens

weg/Eldrik bij Doesburg) waarop alle bekende

twee keer in de week geteld wordt en wanneer er

tellingen zijn ingevoerd.

minstens 40 teluren per najaar gemaakt worden.
Als je er bent moet er natuurlijk wel geschreven

Er wordt vooral in het najaar geteld. In het voor-

worden. Een totaal aantal per soort is voldoende.

jaar treedt er op de Beemsterweg geen stuwing

Het is mooi wanneer het tijdstip genoteerd wordt

op en is tellen zelden enerverend (kan wel, zoals

indien er een bijzondere soort overvliegt. Het

een Wielewaal die een keer in het voorjaar over-

totaallijstje kan naar mij gemaild worden. Als je

vloog). Tot en met 2010 zijn er 141.406 vogels

vaker gaat tellen krijg je de code om rechtstreeks

geteld. Inclusief de soorten die in de aanliggende

op trektellen.nl te kunnen invoeren. Uiteraard

akker zijn neergeploft of anderszins in de directe

is de telpost ook bezet tijdens de European

omgeving vertoeven komt het totale soortenaan-

Birdwatch Day op zondag 2 oktober. Bob Coenen

tal nu op 135.

is voor die dag het aanspreekpunt bob.coenen@

Opvallend daarbij is dat typische soorten van de

hetnet.nl Voor de andere tellingen etc. kun je mij

IJsselvallei (Gele Kwikstaart, Graspieper) hier veel

bevragen: tel. 0313-474907 of eg.lam@hetnet.nl.

minder overvliegen maar dat de meeste andere
soorten, zeg maar die van Oost-Nederland, hier

Erik Lam

in veel grotere aantallen overvliegen dan in de
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Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

