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DE 14DE TUINVOGELTELLING 
De Nationale Tuinvogeltelling op 28 en 29 januari 2017 
was de veertiende editie. In dit rapport vindt u een 
analyse van de telresultaten. Op de website van de 
Tuinvogeltelling kunt u zelf nog meer resultaten zien, 
onder andere van de getelde vogels in uw wijk of uw 
gemeente. 
 

OVER DE DEELNEMERS 
In totaal werden er 46.227 tellingen ingestuurd door 
61.299 mensen. Veel mensen tellen samen met partner 
of (klein)kinderen de vogels in hun tuin. Vooraf hadden 
ruim 38.000 mensen zich ingeschreven. Deelname is 
uiteraard ook mogelijk zonder van tevoren in te 
schrijven. In 2017 stuurden 259 scholen, 
kinderboerderijen en andere groepen tellingen in.  
 

HET WEER EN DE VOGELS DIE 
U ZIET 
Het weer is voor een deel bepalend voor welke vogels 
en hoeveel vogels u ziet in uw tuin. Vooral bosvogels 
zoals mezen en vinken zoeken pas tuinen op als ze door 
het weer ‘gedwongen’ worden.  
Oftewel: als er veel sneeuw ligt in de bossen en hun 
voedsel (beukennootjes, eikels en zaden van els of berk) 
door sneeuw of ijs onbereikbaar wordt, komen deze 
vogels naar onze tuinen toe. Tuinen vormen dan een 
soort laatste strohalm waar de vogels nog voedsel 
kunnen vinden.  
In aanloop naar de Tuinvogeltelling in januari was het 
koud, helder met soms wat sneeuw en mist. 
Temperaturen waren overdag rond het vriespunt, 's 
nachts een paar graden vorst. Op zaterdag was het voor 
het eerst in ongeveer 3 weken weer dik boven nul, zo'n 5 
a 8 graden. Het was bewolkt maar geen regen met 
zwakke wind uit het zuid-zuidoosten. Op zondag was 
het wat bewolkter dan zaterdag, en iets koeler met 4 à 6 
graden. Hier en daar wat regen of miezerregen, de wind 
was zwak uit het zuiden. 
We zagen dit jaar dat er nog voldoende voedsel te 
vinden was in de bossen, waardoor mensen gemiddeld 
minder mezen en vinken zagen per telling dan in jaren 
waarin het veel sneeuwde.  
 

HET BELANG VAN 
VOGELVRIENDELIJKE 
TUINEN 
Gedachte-experiment: stelt u zich onze stad en onze 
woonwijken eens voor vanuit het perspectief van een 
kleine vogel zoals een koolmees. U vliegt over een 
woonwijk en kijkt naar beneden: u ziet rijen huizen, met 
tuinen als vierkante of langwerpige hokjes, 
afgescheiden met schuttingen. Er lopen katten, honden, 
mensen en spelende kinderen in de tuinen. U ziet tegels, 
soms gras, er staan wat bomen.  
Vanuit het perspectief van zo’n vogel is een tuin best 
eng. Een vogel zoekt namelijk drie dingen: veiligheid 
(tegen katten of roofvogels), voedsel en een plek om 
een nestje te maken. Als wij bij het inrichten van onze 
tuinen rekening houden met deze drie dingen, dan 
kunnen we er het hele jaar door voor zorgen dat vogels 
onze tuinen aantrekkelijke plekjes vinden.  
 
Wilt u meer doen voor vogels in uw tuin? 
Vogelbescherming heeft veel tips voor het inrichten 
van een vogelvriendelijke tuin.  
 

In een vogelvriendelijke tuin vindt een koolmees ook 's winters 
iets van zijn gading. Foto Jouke Altenburg, Vogelbescherming 

Nederland. 

  

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting
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OPVALLENDE RESULTATEN 
 

Mezen kregen een gevoelige tik 
Vogelbescherming kreeg in aanloop naar de 
Tuinvogeltelling al veel signalen dat er minder mezen in 
de Nederlandse tuinen gezien werden. Dat beeld zien 
we ook uit uw tellingen. Ook al consolideerde de 
koolmees zijn tweede plek en staat de pimpelmees op 
plek vijf, het aantal mezen ligt beduidend lager dan in 
voorgaande jaren. Zo werden er vorig jaar gemiddeld 
3,4 koolmezen per tuin gezien, en dit jaar ‘slechts’ 2,8. 
 
Als we naar de periode 2010 tot 2017 kijken, was het 
aantal koolmezen en pimpelmezen dat mensen in hun 
tuinen zagen zelfs het laagste. In de grafiek hieronder 
ziet u het verloop. Op de blauwe lijn (koolmees) en de 
rode lijn (pimpelmees) ziet u het gemiddelde aantal 
koolmezen en pimpelmezen per tuin.  

 
De vermoedelijke oorzaak hiervan is drieledig: 2017 is 
een zogenoemd mastjaar. Er zijn veel beukennootjes in 
de bossen, een belangrijke voedselbron voor mezen in 
de winter. De drang om naar onze tuinen te komen is 
dus minder. Daarbij hebben de mezen waarschijnlijk een 
beroerd broedseizoen achter de rug. Vooral doordat het 
voorjaar koud en drijfnat was, precies op het moment 
dat er de meeste kuikens in het nest zaten. Er was 
minder voedsel en er zijn minder jongen groot 
geworden. Ten derde lijkt er minder trek van mezen te 
zijn. Of dat met het slechte broedseizoen verband heeft, 
moet nog nader onderzocht worden. Op trektelstations 
in Nederland zijn in ieder geval minder koolmezen en 
pimpelmezen geteld dan andere jaren.  
 

U kunt zowel koolmees als pimpelmees helpen door uw 
tuin vogelvriendelijk te maken. Het ophangen van een 
nestkastje en het geschikte voer aanbieden is al een 
eerste, eenvoudige stap.  
 

Turkse tortels  
De Turkse tortel staat in de top-10 op de zevende 
plaats. Op onderstaande kaart ziet u de geografische 
verspreiding van de Turkse tortel, met een duidelijk 
zwaartepunt in Laag-Nederland: delen van de 
provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Hollend en 
noordwest Friesland zijn rood gekleurd.  
De Turkse tortel komt pas sinds de jaren vijftig van de 
20ste eeuw in ons land voor, het zwaartepunt van de 
verspreiding heeft altijd op de hoge zandgronden 
gelegen. Daar is de laatste jaren duidelijk verandering in 
gekomen. In de provincie Drenthe staat de Turkse tortel 
zelfs niet in de top 10. In Zuid-Holland en Zeeland staat 
de soort op plaats 5.  
 

 
Deze kaart laat een beeld zien van de concentratie van getelde 
Turkse tortels tijdens de Tuinvogeltelling. Hoe donkerder rood, 

hoe hoger het gemiddelde aantal individuen per tuin. De 
gegevens zijn gebaseerd op niet-gecorrigeerde resultaten en 

kunnen niet gebruikt worden voor uitspraken over de 
verspreiding van soorten. 
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Provinciehoofdsteden laten gelijkvormig 
beeld zien 
De top-10 van de verschillende provinciehoofdsteden 
geven een tamelijk homogeen beeld. De top -10 van alle 
twaalf hoofdsteden lijkt op de landelijke top 10, maar 
vertoont wel enige ‘couleur 
locale’.  Naast de soorten van de 
landelijke top-10, zien we nog 6 
andere soorten. Stadsduif (in 
Groningen en 's-Gravenhage) , 
zwarte kraai (in Leeuwarden en 
Middelburg), heggenmus (in 
Lelystad en Maastricht), 
groenling (in Lelystad), ekster 
(in Leeuwarden, Assen, Zwolle, 
Arnhem, Haarlem, 's-
Hertogenbosch en Maastricht) 
en halsbandparkiet (in 's-Gravenhage). De 
halsbandparkiet is in grote delen van ons land afwezig, 
maar behoort inmiddels tot de vaste bewoners van de 
Randstad. In Amsterdam, Leiden, Schiedam, 
Vlaardingen, Zoetermeer en Aalsmeer scoort de 
halsbandparkiet ook een top-10 notering.  
Een verklaring voor de relatieve gelijkvormigheid 
binnen de provinciehoofdsteden is de vergelijkbare 
opbouw van de Nederlandse steden: een oude kern met 
daaromheen buitenwijken van begin 20ste eeuw tot en 
met heden. De uitzondering hierop is Lelystad. De hoge 
notering van groenling en heggenmus verraden het 
‘tuinstad’ karakter van Lelystad. 
 

Regionale verschillen: telresultaten 
weerspiegelen het landschap en de vogels 
daarin 
Naast de landelijke overeenkomsten, lenen de gegevens 
van de Tuinvogeltelling zich uitstekend om te kijken 
naar regionale verschillen. Als we inzoomen op de 
provincie Groningen, dan zien we dat de vink in de 
verschillende gemeentes veel lager scoort dan landelijk. 
De vink is als bosvogel in de weinig ‘bossige’ provincie 
Groningen niet zo algemeen.  
Het feit dat de kramsvogel in de gemeentes Slochteren, 
Eemsmond en Oldambt in de top-10 staat is dan weer 
opvallend. Kramsvogels zoeken ’s winters voedsel in 
graslanden en komen vandaaruit ook in tuinen. Het 
buitengebied van deze gemeentes is aantrekkelijk voor 
kramsvogels. Ook opvallend is de relatief goede score 
van ringmus. De populatie ringmussen gaat landelijk 

zeer sterk achteruit, maar de ringmus haalt in 
Slochteren en Vlagtwedde de 10de plaats.  
Dergelijke regionale verschillen laten zien dat het 
buitengebied van een gemeente van directe invloed is 
op de tuinvogels die in uw tuin te zien zijn.  

 

Provinciesteden vergeleken met 
provincie-top-10 
Ondanks dat de koolmees op landelijk niveau 
een flinke tik gekregen heeft, staat de 
koolmees in de grote steden, Amsterdam, 
‘s-Gravenhage en Rotterdam op de eerste 
plaats. Koolmezen zoeken, veel meer dan 
huismussen, voedsel op balkons en hoog in 
straatbomen. In 2016 was ook in Utrecht de 
koolmees de meest getelde soort, maar dit 
jaar werd de koolmees voorbij gestreefd door 

de merel. In Delft, Alkmaar en Zoetermeer is de 
koolmees ook de meest getelde soort. In de sterk 
verstedelijkte provincie Zuid-Holland doet de kauw het 
goed. Deze slimme kraaiachtige haalt de derde plaats in 
de provinciale top-10 van Zuid-Holland en in de 
gemeentes Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar is 
de kauw zelfs de meeste getelde soort.  

 
 

Kauwtjes zijn slimme bewoners van onze stedelijke 
omgevingen. Dankzij hun sociale gedrag, intelligentie en 
aanpassingsvermogen doen ze het goed in onze steden. 

Illustratie van Elwin van der Kolk. 

Tip! Op de website 
vindt u de 

provinciale top-10 
en de top-10 per 

gemeente. 
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TWEE KEER DE TOP-10  
De top-10 van de absolute aantallen met meest getelde 
soorten wordt ieder jaar gepubliceerd op de website van 
de Nationale Tuinvogeltelling. Maar het is ook mogelijk 
om een andere top-10 te maken: van de meest geziene 
tuinvogelsoorten.  
 

Top-10 meest geteld 
De top-3 van de meest getelde tuinvogels is al jaren 
stabiel; steevast is de huismus de talrijkste soort. 
Huismussen leven in groepen: tijdens de Nationale 
Tuinvogeltelling 2016 telden mensen gemiddeld bijna 8 
huismussen per telling. Dat is de reden dat de huismus 
in deze top-10 bovenaan staat. Onderin de top-10 wordt 
er jaarlijks stuivertje gewisseld.  
 
1 Huismus (1)        158.386 
2 Koolmees (2)       97.168 
3 Merel (3)         95.527 
4 Kauw (6)         63.518 
5 Pimpelmees (4)       60.694 
6 Vink (5)          53.604 
7 Turkse tortel (7)      49.371 
8 Houtduif (10)       42.467 
9 Spreeuw (11)       42.238 
10 Roodborst (8)        42.219 
Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen vogels. Tussen haakjes 

staat de top-10 positie uit de Nationale Tuinvogeltelling van 2016. 

 

Top-10 meest gezien  
Hoewel de huismus de meest getelde soort was, wordt 
deze niet automatisch in de meeste tuinen gezien. 
Sterker nog, in minder dan de helft van de tuinen 
worden huismussen gezien. In driekwart van de tuinen 
tellen mensen echter merels en koolmezen. 
Onderstaande top-10 zal dan ook voor de meeste tellers 
meer herkenbaar zijn dan de top-10 van meest getelde 
vogels.  
 
1 Merel          34.600 (75%) 
2 Koolmees        33.556 (73%) 
3 Roodborst        28.542 (62%) 
4 Pimpelmees        27.074 (59%) 
5 Huismus         21.764 (47%) 
6 Vink          21.221 (46%) 
7 Ekster         18.257 (39%) 
8 Turkse tortel       17.268 (37%) 
9 Houtduif         15.172 (33%) 
10 Heggenmus        15.036 (33%) 

Gebaseerd op het aantal tuinen waarin de vogel gezien wordt. Het 

percentage is het percentage van het totaal aantal tellingen 

(n=46.227) waarin deze vogel gezien werd. Oftewel: in 75% van de 

tuinen wordt een merel waargenomen. Tussen haakjes staat de top-10 

positie uit de Nationale Tuinvogeltelling van 2016. 

 

Top-25 
Bent u benieuwd naar de top-25 van de Tuinvogeltelling 
van 2017? Deze vindt u op de website. 

 

Opmerkelijke waarnemingen: middelste 
bonte specht en ijsvogel 
In 2016 is de middelste bonte specht toegevoegd aan de 
tellijst van de Tuinvogeltelling. Deze spechtensoort (het 
kleinere ‘neefje’ van de grote bonte specht) is bezig aan 
een opmars in Nederland. Met name in Twente, Zuid-
Limburg en delen van Noord-Brabant heeft u kans op 
een middelste bonte specht. Dit jaar werden in 47 
tuinen 58 middelste bonte spechten gemeld. In 
vergelijking met de grote bonte specht is dat maar een 
klein aantal. Van de grote bonte specht werden er in 
5.585 tuinen 6.856 vogels gezien.  
 

 
Het verschil tussen de grote, middelste en kleine bonte specht 

op een rij. Illustraties van Elwin van der Kolk. 

 
Tot slot nog een opmerkelijke tuinsoort: de ijsvogel. Er 
zijn op dit moment relatief veel ijsvogels in ons land 
door de relatief zachte winter én een goed broedseizoen 
in voorjaar/zomer 2016. Tijdens de Tuinvogeltelling van 
2017 zagen maar liefst 344 mensen 364 ijsvogels in hun 
tuin. Vooral in het zuiden en oosten van het land én 
wanneer u een mooie vijver in uw tuin heeft, maakt u 
kans op een ijsvogel in uw tuin.  
 

https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/top-25
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KINDEREN TELDEN OP HUN 
SCHOOLPLEIN  
Vrijdag 27 januari 2017 was ‘scholenteldag’. 
Schoolklassen, groepen op kinderboerderijen, NME-
centra of andere groepen mogen vóór de 
Tuinvogeltelling tellen op een moment dat hun schikt 
en vanaf vrijdag hun tellingen insturen. Dit jaar konden 
scholen in aanloop naar de scholentelling een gratis 
lespakket van Ekoplaza aanvragen. 550 scholen 
maakten gebruik van dit gratis lespakket. 
 

Top-10 van de Tuinvogeltelling voor 
scholen 
Aan de Tuinvogeltelling voor Scholen deden 259 
groepen mee met meer dan 2.377 tellers. De resultaten 
van een telling op een schoolplein, kinderboerderij of 
een ander plein verschilt van een telling in een tuin. 
Pleinen zijn over het algemeen voor het grootste deel 
betegeld, waardoor vogels zoals kauwen en kraaien hier 
meer gezien worden.  
Kauwen en kraaien zoeken hun voedsel door in het open 
veld rond te stappen. Zij hebben minder dekking nodig 
voor roofvogels dan kleine vogel zoals mussen en 
mezen. Mussen en mezen vermijden grote, open vlaktes 
zoals schoolpleinen. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat in de scholen-top-10 de kauw en 
de zwarte kraai een hogere top-10 notering hebben dan 
in de telling van particulieren.  
 
Dit is de top-10 van meest getelde soorten bij de 
Tuinvogeltelling voor Scholen: 
 
1 Kauw (1)       939 
2 Merel (5)        708 
3 Huismus (2)      639 
4 Koolmees (3)     635 
5 Zwarte kraai (4)    555 
6 Houtduif (6)      475 
7 Ekster (7)       453 
8 Pimpelmees (8)     367 
9 Stadsduif (10)     364 
10 Kokmeeuw (15)     297 
Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen. Tussen haakjes staat de 
top-10 positie van de Tuinvogeltelling voor Scholen van 2016. 

 
Net als bij de Nationale Tuinvogeltelling kunnen we ook 
hier een top-10 maken van vogels die het meest gezien 
werden: 
 

1 Merel (1)       198 (76%) 
2 Koolmees (2)     187 (72%) 
3 Roodborst (6)     160 (62)% 
4 Ekster (3)      157 (61%) 
5 Pimpelmees (4)     136 (53%) 
6 Houtduif (5)      134 (52%) 
7 Kauw (8)       126 (49%) 
8 Huismus (7)      125 (48%) 
9 Zwarte kraai (9)    118 (46%) 
10 Vink (10)       95 (37%) 
Gebaseerd op het aantal schoolpleinen waarop de vogel gezien wordt. 
Het percentage is het percentage van het totaal aantal tellingen 
(n=259) waarin deze vogel gezien werd. Oftewel: op 76% van de 
schoolpleinen wordt een merel waargenomen. Tussen haakjes staat de 
top-10 positie uit de Tuinvogeltelling voor Scholen van 2016. 

 
Een conclusie die we uit deze twee verschillende lijsten 
kunnen halen, is dat een aantal soorten vogels zich 
weliswaar regelmatig laat zien op schoolpleinen 
(merels, koolmezen), maar dat zij zich niet in grote 
aantallen laten zien. Kauwen en huismussen laten zich 
wel in grote aantallen zien, waardoor zij in de top-10 
met meest getelde vogels bovenaan staan.  
 

 
De Tuinvogeltelling is een geweldige aanleiding om vogelvoer 

te maken met je klas, zoals deze groep deed van Basisschool 
de Springstok in Amsterdam. Foto van Fred van Diem, 

Vogelbescherming Nederland. 

 

Reacties 

“Erg top, de kinderen waren razend enthousiast en 
kijken nu dagelijks uit naar vogels rond de school!” 
 
“Aan de rand van ons schoolplein staat een hoge flat. De 
kokmeeuwen gingen daar op het dak zitten. Meedoen 
met de klas was erg leuk vooral omdat de kinderen in de 
weken ervoor zelf van thuis uit vogelvoer in creatieve 
creaties meegebracht hebben.” 
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“We hebben met alle kinderen van basisschool De 
Vlinderboom per groep drie kwartier vogels geteld. Het 
maximum van het aantal vogels dat we tegelijkertijd 
gezien hebben is doorgegeven. In de voorgaande week 
hebben de leerlingen allemaal de vogels in de klas 
geoefend en meegedaan aan een vogelquiz met behulp 
van stemkastjes. Zie de resultaten op Nature Today.” 
 

 
Kinderen van basisschool De Vlinderboom in Ede tellen onder 
leiding van Arnold van Vliet de vogels. Foto van Maartje van 

Walsum, Nature Today. 

 
“We hebben naast het schoolplein ook op een landtong 
aan de Dommel geteld. Wat een rijkdom om zoveel 
soorten te mogen onderscheiden en te tellen! De leden 
van de natuurwerkgroep Boxtel hebben ons geholpen 
en hadden ook grote kijkers bij zich. Al 6 jaar op een rij 
een fantastisch succes!” 
 
“De kinderen vonden het geweldig om mee te doen! Ze 
hebben allemaal een tuinvogeltelling papier 
meegenomen om thuis in hun eigen tuin óók te tellen. 
Maandagochtend voor twaalf uur zullen we alles op 
school invullen! We hebben ook het vogelhuisje van het 
melkpak gemaakt, dit pakket had ik aangevraagd en 
was een super voorbereiding op het tellen van de 
vogels!” 
 

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

 
TUINVOGELS TELLEN: 
ZINVOL EN LEUK OM TE 
DOEN 
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  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23228
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23228

