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Vogels tellen: zinvol en leuk! 
 
De Nationale Tuinvogeltelling wordt al sinds 2003 georganiseerd. Tienduizenden mensen tellen de vogels in 
hun tuin of op hun balkon. Daarmee levert de Nationale Tuinvogeltelling een momentopname van de aantallen 
vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met 
andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels. Daarnaast is het leuk 
om even een half uurtje niets anders te doen dan te kijken naar de vogels in je tuin of op je balkon!  
 

Tellers bedankt! 
 
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland willen alle tellers bedanken voor het 
doorgeven van hun tellingen! Alleen dankzij uw enthousiaste medewerking is er ook dit jaar weer veel 
informatie verzameld.  
 

De Nationale Tuinvogeltelling 2014 in het kort 
 
In verschillende opzichten was de Nationale Tuinvogeltelling 2014 een interessante 
Tuinvogeltelling. Het was deze winter zacht weer. Ten opzichte van 2013 werden er 
veel minder vogels in de tuinen gezien. Vooral de bosvogels, zoals mezen, vinken en 
boomklevers, bleven in het bos. Dankzij het zachte weer en vanwege bijvoorbeeld de 
goede oogst beukennootjes was de voedselsituatie in de bossen gunstig.  
 
In de top-10 traden geen grote veranderingen op. De huismus is nog steeds de 
talrijkste soort, terwijl de koolmees in de meeste tuinen werd gezien.  Een opvallende 
verandering, zeker in dit Jaar van de Spreeuw, is de daling van het aantal 
waargenomen spreeuwen ten opzichte van 2013.   
 
De aanvullende gegevens die uit de vragenlijst kwamen, gaven ook dit jaar waardevolle informatie over vogels 
in verschillende soorten tuinen. Grote tuinen in oudere wijken, met (vrijwel) geen bestrating en zonder 
schutting, leverden de meeste vogels op.  
 
De Nationale Tuinvogeltelling van 2014 was al de elfde op rij. Op 18 en 19 januari werd de telling weer 
georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Die 
nam de analyse van de gegevens voor haar rekening.  
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De cijfers op een rij 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er werden           149.756   huismussen geteld. 
 
De koolmees is met         29.962   keer in de meeste tuinen gezien. 
 
Net als in 2013 werden er       89     verschillende soorten vogels vastgesteld. 
 
De nieuwe app werd bij       5.518    tellingen gebruikt. 
 
Opnieuw was Bennekom met      91     Tuinvogeltellingen recordhouder, gevolgd door 
respectievelijk 
Boxtel en Wageningen met       86 en 82   tellingen.1 
 
Van de tellers vulden er       14.180   de aanvullende vragen in, die waardevolle extra 
informatie opleverden.                         
 
Van de            36.941   tellingen vonden er 
             35.863   in een tuin plaats en  
             883    op een balkon 
 
Bijvoeren deed         77,4%   van de deelnemers. 
 
Gemiddeld leverde  dat       8     soorten op.   
Niet bijvoeren zorgt voor      6,4    verschillende soorten. 
 
Gemiddeld werden er       20,8    vogels per telling gezien, 
verdeeld over          7,2    soorten. 
 
Op zaterdag werd ruim       26%    van de tellingen gedaan, 
tegen            73,5%   op zondag 
 
Dit jaar werden er wel       4.599    halsbandparkieten gezien. 
En in dit Jaar van de Spreeuw     25.849   spreeuwen. 
 
 

                                                 
1 We hebben hier gekeken naar het hoogste aantal tellingen per viercijferige postcode. Bent u benieuwd 
hoeveel tellingen er precies in uw postcodegebied gedaan zijn? Op www.tuinvogeltelling.nl/vogelwerkgroep 
kunt u per viercijferige postcode opvragen hoeveel tellingen er gedaan zijn door hoeveel deelnemers, en 
hoeveel vogels er gezien zijn. 

 Er deden in totaal      51.892     verschillende mensen mee 
 en in totaal werden er    36.941     tellingen doorgegeven 
 waarvan          194     scholen. 
 Dit leverde         764.568   getelde vogels op. 
 

http://www.tuinvogeltelling.nl/vogelwerkgroep
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Top-10 
 
De Nationale Tuinvogeltelling levert ieder jaar een top-10 van talrijke en algemene tuinvogelsoorten op. De 
top-3 is al jaren stabiel; steevast is de huismus de talrijkste soort. Onderin de top-10 wordt er wel jaarlijks van 
stuiver gewisseld. De meest algemeen verspreide soort in tuinen was jarenlang de merel. In 2014 is dat voor 
het eerst de koolmees.  
 
Talrijke en algemene soorten 
De top-10 van meest talrijke soorten heeft een aantal verschuivingen ten opzichte van 2013. De huismus is nog 
steeds de meest getelde tuinvogel. Ook de koolmees en de merel behielden hun positie. De vink verschoof van 
plek 4 naar 6, een duidelijk verschil. De ekster kwam ten koste van de roodborst weer terug in de lijst, terwijl 
de spreeuw de laatste positie innam. De Soort van het Jaar 2014 is in de laatste vijf jaar gezakt van positie 6 
naar 10.  
 

Top-10 van talrijkste soorten in 2014 
 

1. Huismus                   149.756 
2. Koolmees         97.791 
3. Merel             67.300 
4. Pimpelmees      62.059 
5. Kauw     51.134   
6. Vink            50.917 
7. Turkse Tortel            40.746 
8. Houtduif    31.281 
9. Ekster         28.950 
10. Spreeuw    25.849 

 

 
Huismussen zijn nog steeds het talrijkst tijdens de Tuinvogeltelling. Maar huismussen worden in veel minder 
verschillende tuinen gezien dan de nummer 1, de koolmees.  
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Hoewel de huismus de meest getelde soort bleek, wordt deze niet automatisch ook in de meeste tuinen gezien. 
De soort die verspreid over de meeste tuinen is waargenomen, was in 2014 de koolmees. Het aantal tuinen 
waarin merels en koolmezen werden gezien, lag al jaren erg dicht bij elkaar. In de top-10 van meest algemene 
soorten is het aantal tuinen gegeven waarin de soorten werden gezien. 

 
Top-10 van meest algemene soorten in 2014 
 

1. Koolmees               29.962 
2. Merel         29.886 
3. Pimpelmees          23.778 
4. Roodborst       21.900 
5. Huismus     19.291  
6. Vink            17.343 
7. Turkse Tortel            16.738 
8. Ekster     15.435 
9. Houtduif        14.216 
10. Kauw     12.273 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invloed van foutieve waarnemingen op de resultaten 
De Nationale Tuinvogeltelling is een citizen science project. Oftewel: niet-wetenschappers leveren een bijdrage 
aan onderzoek, in dit geval naar het tuingebruik door vogels in de winter. Het is daarbij onvermijdelijk dat 
deelnemers een verkeerde waarneming doorgeven. Dankzij het gebruik van zogeheten drempelwaardes voor 
een aantal vogelsoorten worden grote aantallen onwaarschijnlijke waarnemingen uit de resultaten gefilterd. 
Kleine aantallen foutieve waarnemingen (bijvoorbeeld een verschil tussen 4 of 5 huismussen), of vergissingen 
tijdens het invoeren van tellingen (iemand voert per ongeluk een boomklever in waar hij of zij een boomkruiper 
zag), kunnen niet voorkomen worden. Het is belangrijk om te bedenken dat deze fouten als het ware ‘verdund’ 
worden door de massaliteit aan gegevens die verzameld worden tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.  
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Het weer en de deelnemers 
 
De weersomstandigheden lijken een belangrijke rol te spelen voor zowel de tuinvogels als de tellers. Tijdens de 
koude, sneeuwrijke telling van 2013 werden er beduidend meer vogels gezien door een recordaantal tellers 
(84.986). Tijdens die telling waren de kramsvogel en koperwiek bijvoorbeeld veel talrijker dan tijdens 
voorgaande tellingen. Veel open water was in 2013 dichtgevroren en de voedselsituatie in de bossen was 
schraler dan in 2014.  
Ook het aantal deelnemers lijkt weersafhankelijk. De sneeuwval van 2013 maakte het voor veel mensen 
aanlokkelijk om mee te tellen. In 2013 verdubbelde het aantal tellers ten opzichte van 2012, toen de 
weersomstandigheden tijdens de telling ook zacht waren. 
In 2014 deden er 51.892 tellers mee en daarmee is de groei vanaf de eerste Tuinvogeltelling in 2003 er nog 
steeds niet uit.  
 
Weersomstandigheden 18 en 19 januari 2014 
Het weekend van de Tuinvogeltelling vond plaats in een tot dan toe zachte winter. De gemiddelde temperatuur 
in januari was 5,6 graden Celsius. Op 18 en 19 januari was het respectievelijk 6 en 7 graden Celsius gemiddeld. 
Normaal gesproken is het in januari 3,1 graden Celsius gemiddeld (weerstatistieken.nl, 30-1-2014). 18 januari 
was een vrij zonnige dag, met een matige wind vanuit het zuidoosten. Op 19 januari stond er weinig wind, was 
het overwegend bewolkt en liepen in het zuidoosten de temperaturen op tot 9 graden.  
 
Over de deelnemers 
In totaal werden er 36.941 tellingen doorgegeven, inclusief de 194 tellingen op schoolpleinen die in de week 
voorafgaande aan de telling werden gedaan. De schooltellingen zijn niet meegenomen in de verdere 
bespreking van de resultaten. Er deden bij elkaar 51.892 tellers mee en veel mensen tellen dus samen.  Ze 
werden van tevoren via www.Tuinvogeltelling.nl of andere media geïnstrueerd om een half uur lang de hoogst 
waargenomen aantallen van de soorten te tellen.  
 
Ook dit jaar waren in het viercijferige postcodegebied van Bennekom weer de meeste tellers actief. Er kwamen 
91 tellingen vandaan, gevolgd door 86 in Boxtel en 82 in Wageningen. Deze drie plaatsen stonden vorig jaar 
ook bovenaan de lijst.  In figuur 1. is het aantal tellingen per postcode4-gebied gegeven.2  

Figuur 1. Aantal tellingen per postocde-4 gebied 
 
                                                 
2 Bent u benieuwd hoeveel tellingen er precies in uw postcodegebied gedaan zijn? Op 
www.tuinvogeltelling.nl/vogelwerkgroep kunt u per viercijferige postcode opvragen hoeveel tellingen er 
gedaan zijn door hoeveel deelnemers, en hoeveel vogels er gezien zijn. 

http://www.tuinvogeltelling.nl/vogelwerkgroep
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Tellingen per provincie 
In de provincie Zuid-Holland werden opnieuw de meeste tellingen gedaan. Ten opzicht van 2013 zijn de 
telverhoudingen vrijwel gelijk gebleven. Op Zuid-Holland volgt Noord-Holland. Beide provincies zijn het 
dichtstbevolkt, dus zijn deze twee posities niet verwonderlijk.  
 

provincie aantal tellingen 

Zuid-Holland 7.171 

Noord-Holland 5.894 

Gelderland 4.839 

Noord-Brabant 4.788 

Utrecht 3.471 

Overijssel 2.349 

Limburg 1.838 

Friesland 1.772 

Drenthe 1.410 

Groningen 1.359 

Zeeland 998 

Flevoland 827 
Tabel 1. Aantal tellingen per provincie 

 
Tellingen per tijdstip 
De meeste tellingen werden ’s ochtends gedaan met een piekmoment rond tien uur. De eerste tellingen 
werden al in de ochtendschemer verricht, maar vanaf negen uur werden de tellers pas echt actief. Het einde 
van de middag is duidelijk de minst aantrekkelijke telperiode. Al is het alleen al vanwege het feit dat er dan 
minder vogels actief zijn. 
 

 
Figuur 2. Aantal tellingen per uur van de dag van beide teldagen. 
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Over de vogels 
 
In 2014 werden er – na verwijdering van dubbeltellingen en vreemde aantallen – ruim 764.568 tuinvogels 
geteld. Bij elkaar zagen alle tellers 89 verschillende soorten, precies hetzelfde aantal als in 2013. Gemiddeld 
zagen de tellers 7,2 verschillende soorten in hun tuin. Ten opzichte van vorig jaar is dat zeker één soort minder 
(toen 8,4). Vanwege het zachte weer werd vaak net die éne extra soort niet gezien, zoals een kramsvogel of 
koperwiek vorig jaar. Een nog opmerkelijker verschil is het aantal vogels per telling; de tuinvogeltellers zagen 
gemiddeld 21 vogels in hun tuin. Ten opzichte van 2013 zijn dat 3 vogels minder (24). Dat dit niet te wijten is 
aan bijvoorbeeld minder ervaring van tellers, blijkt uit het feit dat het aantal ervaren tellers gelijk bleef: net als 
in 2013 gaf 82 procent van de tellers aan ervaren te zijn. 
 
Bosvogels bleven in het bos 
Dit verschil laat het effect zien van een sneeuw en kou of juist zacht weer. Er trokken beduidend minder vogels 
naar de tuinen. Daar komt bij dat er dit jaar minder werd gevoerd; blijkbaar zagen tuinvogeltellers minder 
aanleiding om een vetbol op te hangen of de voedertafel te vullen. In 2014 gaf 77 procent van de deelnemers 
aan dat ze bijvoerden, terwijl dit in 2013 ruim 89 procent was. Kijken we naar de soorten die vooral verstek 
lieten gaan, dan gaat het vooral om de bosvogels. Die bleven in het bos. Vanwege bijvoorbeeld de goede oogst 
van beukennootjes in het najaar van 2013 was de voedselsituatie daar gunstig. Vooral zaad- en noteneters 
bleven in het bos. Dit jaar werd eenderde minder vogels gezien dan vogels in 2013 en vooral de verschillen van 
appelvink, boomklever, grote bonte specht en keep zijn opvallend (tabel 2). Er werden in verhouding ongeveer 
evenveel koolmezen gezien als vorig jaar. Blijkbaar geldt voor deze soort dat die meer gehecht is aan de tuinen 
dan de andere soorten. 
 

verschil 2014 t.o.v. 2013 in aantal vogels  -33 % 
appelvink -68% 
boomklever -49% 
grote bonte specht -48% 
keep -86% 
koolmees -31% 

        Tabel 2. Procentuele verschillen voor 5 bosvogelsoorten.  
 
Meer halsbandparkieten 
Een kleurrijke exoot die steeds vaker wordt gezien, is de halsbandparkiet. Blijkbaar weten steeds meer 
halsbandparkieten onze tuinen te vinden. Vorige winter werden er nog 3.842 geteld, deze keer eindigde de 
teller op 4.599. Uit andere telgegevens van Sovon blijkt dat de trend van de halsbandparkiet sinds 2010 stabiel 
is, en het aantal vogels rond de 10.000 exemplaren schommelt. De halsbandparkiet is wel bezig met een 
uitbreiding naar andere steden. Ze komen niet alleen meer in de Randstad voor, maar breiden zich oostwaarts 
uit. Zo is Utrecht al gekoloniseerd. Als deze uitbreiding doorzet, kunnen de tuinvogeltellers die wat oostelijker 
wonen deze groene parkiet ook in hun tuin verwachten.  
 
Iets meer zomervogels 
Er werden meer overwinterende zomervogels gezien dan in 2013. De tjiftjaf en zwartkop waren beter 
vertegenwoordigd. In totaal werden er 79 tjiftjaffen en 243 zwartkoppen gezien. Ook werden er weer zwarte 
roodstaarten gezien, 7 in totaal. Bijna alle roodstaarten trekken  naar Zuid-Europa en Spanje, maar een 
enkeling waagt een poging om te overwinteren. Deze vogels weten zo de beste broedplaatsen te bemachtigen.  
 
Stijgers en dalers 
Natuurlijk zijn er nog meer stijgers en dalers op te noemen. Zo werden er meer grote zilverreigers gezien: 96 
tegenover 83 in 2013. De witte reigers veroveren elke winter meer terrein. In 2013 zaten ze vooral op plekken 
waar open water te vinden was, terwijl ze in 2014 meer verspreid zaten. Daardoor hadden tuinvogeltellers in 
poldergebied meer kans om er eentje te zien tijdens hun telling. Het tegenovergestelde effect zien we bij een 
daler: de kokmeeuw. Er werden naar verhouding 56 procent minder kokmeeuwen gezien dan in 2013. Anders 
dan in 2013 hoefden de kokmeeuwen niet naar het stedelijke gebied om voedsel te vinden.  
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Het Jaar van de Spreeuw  
Hoeveel spreeuwen werden er gezien? Deze vraag is natuurlijk extra interessant omdat 2014 het Jaar van de 
Spreeuw is. In totaal waren dat er 25.849 en daarmee bungelt de soort onderin de top-10 van talrijkste 
soorten.  

Figuur 3. Dichtheid van spreeuwen tijdens de telling van 2013 en 2014 per viercijferige postcodegebieden. 
 
In 2013 werd er gemiddeld zeker 1 spreeuw per tuin geteld. In 2014 was dat net geen 0,7 spreeuw per tuin. Dat 
de spreeuw tijdens de Tuinvogeltelling van 2014 veel minder algemeen was, is duidelijk te zien in figuur 3. De 
donkerblauwe postcodegebieden herbergden de meeste spreeuwen. Tuinen met veel spreeuwen liggen vooral 
in het westen van Nederland in de veenweidegebieden. Waarom waren er tijdens de koude, sneeuwrijke 
Tuinvogeltelling van 2013 veel meer spreeuwen aanwezig in de tuinen? Waarschijnlijk heeft ook hier de 
voedselsituatie een belangrijke rol gespeeld:  net als voor veel andere soorten was het voedsel toen het 
gemakkelijkst te vinden in tuinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spreeuwen blijken tijdens de Tuinvogeltelling vooral in het westen van Nederland gezien te worden.  
  



 
10 Resultaten Tuinvogeltelling 2014 

Katten, tuininrichting en leeftijd van de wijk 
 
Aan iedere tuinvogelteller werd gevraagd om enkele vragen over de telling in te voeren. In totaal namen 
14.120 tellers de moeite om de vragenlijst in te vullen. Hun antwoorden leveren waardevolle aanvullende 
informatie op. De vragen zijn in de onderstaande figuur gekoppeld aan het aantal waargenomen soorten per 
variabele.  

Figuur 4. Gemiddeld aantal soorten per telling per variabele, uitgesplitst naar: 
A. aanwezigheid van katten; 
B. Bestrating van de tuin; 
C. Type erfscheiding; 
D. Leeftijd van de wijk; 
E. Telplek ; 
F. Grootte van de telplek; 
G. Wel of niet gevoerd; 
H. Weersomstandigheden tijdens tellen; 
I. Aantal personen dat meedeed tijdens de tellingen. 
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Waar werd er geteld? 
Op basis van de vragenlijst kunnen we stellen dat bijna iedereen dit jaar in de tuin telde: 35.863 tellers. Er 
waren 883 tuinvogeltellers die het helemaal dicht bij huis hielden: zij telden de vogels op hun balkon.  
 
Meer vogels, meer katten 
Katten hebben geen negatieve invloed op het aantal getelde vogels in de tuin. Sterker nog: tuinen met 
meerdere katten leverden gemiddeld 8,4 soorten en op en bijna 30 vogels. In tuinen waar geen enkele kat 
werd gezien, waren gemiddeld 7,7 soorten en 21,8 vogels te zien. Het is op basis van deze gegevens natuurlijk 
dubieus om te stellen dat vogels op tuinen afkomen waar meerdere katten zitten. Het is eerder andersom: 
tuinen met veel vogels trekken katten aan.  
 
Top-10 heeft geen tegels 
Wat is de perfecte tuin voor vogels in de winter? Uit de gegevens ontstaat een duidelijk beeld van zo’n toptuin. 
De deelnemers vulden vragen in over de leeftijd van hun wijk, de hoeveelheid bestrating in de tuin, de grootte 
van hun tuin en de tuinafscheiding.  
 
Wijk  
Oude wijken zijn vaak wat groener en hebben meer variatie in de begroeiing. Tuinvogels weten er ’s winters 
beschutting te vinden. In wijken van 25 jaar of ouder werden gemiddeld 7,9 soorten en bijna 23 vogels per tuin 
gezien. In nieuwbouwwijken die jonger dan 5 jaar zijn, werden gemiddeld 5,3 soorten en 14,7 vogels per tuin 
gezien. In oudere wijken zijn per tuin gemiddeld 8 vogels meer te zien. 
 
Bestrating 
Vogels houden van tuinen zonder al te veel tegels, nog liever zoeken ze naar voedsel in tuinen zonder 
bestrating. In niet-betegelde tuinen werden er gemiddeld 8,9 soorten en 29,5 vogels gezien. In tuinen die voor 
de helft of meer bestaan uit tegels, werden er gemiddeld 6,4 soorten en 17,4 vogels gezien. In tuinen zonder 
tegels zagen de tuinvogeltellers dit jaar zeker 2 soorten meer en maar liefst 12 vogels meer.  
 

 
Vogels zien liever een heg of natuurlijke afscheiding dan een schutting om een tuin.  
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Grootte en afscheiding 
Het ligt voor de hand dat een grote tuin ook meer vogels oplevert. Maar hoeveel meer precies? In tuinen van 
40m² of groter worden gemiddeld bijna twee soorten en 7 vogels meer gezien dan in kleinere tuinen.  
De afscheiding van de tuinen is een belangrijke factor. Tuinen die een heg of andere afscheiding hebben dan 
een schutting, leverden ruim één soort meer op (8,1 en 8,2 versus 6,8). Tuinen met een natuurlijke afscheiding 
zijn aantrekkelijker voor meer vogels: er komen zeker 6 vogels meer voor.   
De meeste vogels werden geteld in tuinen met geen bestrating en een geen of een andere natuurlijke 
afscheiding dan een heg: gemiddeld 31,2. In tuinen die grotendeels betegeld zijn en omheind zijn met een 
schutting, zaten gemiddeld de minste vogels: 15,9. 
 
Conclusie 
Op basis hiervan kunnen we dus stellen dat een toptuin voor vogels: 

• in een wijk van 25 jaar of ouder ligt, 
• (vrijwel) geen tegels heeft, 
• groter is dan 40m², 
• is omheind met een heg, andere natuurlijke afscheiding of niet omheind is. 

 
Meer vogels in uw tuin? 
Vogelbescherming Nederland geeft advies op maat bij het inrichten van uw vogeltuin. Wilt u uw eigen tuin 
aantrekkelijk(er) maken voor vogels, maar bent u niet helemaal zeker wat u wel en niet moet doen? Dan kan de 
tuinvogelconsulent van Vogelbescherming u helpen. De consulent geeft u deskundig advies over de 
vogelvriendelijke inrichting uw tuin. Kijk voor meer informatie op www.vogelbescherming.nl/tuinvogel.  
 
Bijvoeren en ervaring 
Aan de deelnemers werd ook gevraagd of ze bijvoerden in de tuin en of ze al ervaring hadden met het tellen 
van tuinvogels.  
 
Bijvoeren 
Dat bijvoeren meer vogels naar de tuin lokt, is algemeen bekend. Deelnemers werden via voedertips op de 
website opgeroepen om vogels naar de tuin te lokken. Ten opzichte van vorig jaar werd er uiteindelijk wat 
minder bijgevoerd door de tellers: 77,4 procent gaf aan gevoerd te hebben, terwijl dit in 2013 nog 89,7 procent 
was. Ongetwijfeld heeft het zachte weer in 2014 minder deelnemers gestimuleerd om bij te voeren.  
 
De deelnemers die wel bijvoerden, zagen gemiddeld 23,6 vogels tegenover 17,2 vogels voor de deelnemers die 
niet bijvoerden. Bijvoeren helpt, zo blijft het adagium. 
 
Ervaring 
Net als in 2013 gaf 82 procent van de deelnemers aan een ervaren (tuin)vogelaar te zijn. 89 procent had al eens 
vaker meegedaan met de Tuinvogeltelling. De ervaren tellers zagen gemiddeld 7,4 soorten tijdens hun telling. 
Onervaren tellers zagen 5,6 soorten, terwijl deelnemers die ook voor Sovon tellen 9 soorten zagen. Ervaring 
doe je op door vaker en met anderen naar vogels te kijken en je te verdiepen in de verschillende soorten.  
 
Het beste leer je van anderen: als lid van een vogelwerkgroep leert u van andere enthousiaste 
vogelliefhebbers. Er zijn veel lokale vogelwerkgroepen in Nederland die zich vaak ook nog inzetten voor lokale 
vogel- en natuurbescherming. Op de website van Vogelbescherming vindt u een compleet overzicht van alle 
lokale en regionale vogelwerkgroepen in Nederland. U kunt ook gebruik maken van de app Tuinvogels voor 
Android en iPhone (waarmee u tijdens de Tuinvogeltelling van 2015 meteen uw telling kunt doorgeven!) en van 
de online vogelgids van Vogelbescherming.  
 
 
  

http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen
http://www.vogelbescherming.nl/vogelgids


 
13 Resultaten Tuinvogeltelling 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeldverantwoording 
Pimpelmees cover: Markus Varesvuo, Agami 
Huismussen: Martin Hierck 
Koolmees: Martin Hierck 
Spreeuw: Jankees Schwiebe 
Tuin: Peter Eekelder 

Vaker tellen? 
Vogelbescherming Nederland organiseert ieder jaar de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met 
Sovon Vogelonderzoek Nederland. We hopen dat u in 2015 weer meedoet aan de telling. Zet alvast in uw 
agenda: 17 en 18 januari 2015. De Tuinvogeltelling voor Scholen is in 2015 van 12 t/m 23 januari 2015. Tel 
mee en draag bij aan de kennis over onze stadse vogels. Hoe langer we ze tellen, hoe beter de resultaten 
met elkaar te vergelijken zijn. 
 
In het voorjaar kunt u meedoen aan stadsvogeltellingen voor MUS, een project van Sovon. Meer 
informatie vindt u op de telpagina. De tellingen van MUS vormen de basis van de stadsvogelbalans die in 
2013 werd uitgegeven. 
 
 

http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/scholen
https://www.sovon.nl/nl/content/tellen-met-sovon
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/stadsvogelbalans-2013

