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Doet u volgend jaar 
ook weer mee?  
In 2017 vindt de 
Tuinvogeltelling 

plaats op 28 en 29 
januari.  

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!  

 

 

Nieuwe ‘tuinsoort’ 
Maar liefst 7% van de deelnemers ziet tijdens de 

Tuinvogeltelling een nieuwe ‘tuinsoort’. 

 

 

Over de deelnemers 
In totaal werden er 41.575 tellingen ingestuurd door 

53.187 mensen. Veel mensen tellen samen de vogels in 

hun tuin, met partner of (klein)kinderen. Er zijn 118 

meer tellingen ingestuurd dan tijdens de 

Tuinvogeltelling van 2015. Vooraf hadden ruim 27.000 

mensen zich ingeschreven. Bijna de helft van de 

deelnemers heeft al eens eerder meegedaan aan de 

Nationale Tuinvogeltelling.  

 

 

 

     De Nationale 

 Tuinvogeltelling 2016: 

 editie 13 
De Nationale Tuinvogeltelling 2016 was de 

dertiende editie. Op 16 en 17 januari werd de telling 

georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in 

samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Op vrijdag 15 januari 2016 konden alle scholen, 

kinderboerderijen, kinderdagopvangen en NME-centra 

meedoen met de Tuinvogeltelling. De huismus is 

opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse 

tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze 

vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. 

In de top-10 staat de koolmees op de tweede plaats, 

gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de 

meeste tuinen is gezien. 

 

In dit rapport vindt u een analyse van de telresultaten. 

Op de website van de Tuinvogeltelling kunt u zelf nog 

meer resultaten opvragen: landelijk, per provincie, in uw 

buurt en opmerkelijke resultaten. 

 

 

Vier opvallende resultaten 

 
1) Spreeuw de top-10 uitgeduikeld 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale 

Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top-10, op de 

elfde plaats. Tijdens de Tuinvogeltelling van 2003 stond 

de spreeuw op plaats 3. De spreeuw neemt al jaren in 

aantal af. Dat beeld komt overeen met ander 

onderzoek: zo is het aantal spreeuwen dat in ons land 

broedt de afgelopen 20 jaar met 40% afgenomen. 

Hetzelfde zien we in andere Europese landen. 

 

De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet 

bekend. Om meer informatie te achterhalen was 2014 

het Jaar van de Spreeuw. De spreeuw neemt in aantal af 

door de vermindering van oppervlakte van geschikt 

voedselgebied (vochtig grasland) door intensivering van 
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Koolmees Stadsduif Halsbandparkiet

Halsbandparkiet Stadsduif Huismus

de landbouw en verstedelijking. Ook blijken er teveel 

jonge spreeuwen in hun eerste levensjaar te sterven.  

 

Meer weten over de uitkomsten van het Jaar van de 

Spreeuw? Sovon Vogelonderzoek Nederland 

publiceerde een informatieve infographic met de 

belangrijkste conclusies. 

 

2) Opkomst halsbandparkiet 
De halsbandparkiet is een knalgroene, tropisch-

uitziende vogel, die zich door toedoen van de mens hier 

heeft gevestigd. Het zijn ontsnapte en losgelaten 

kooivogels. De halsbandparkiet profiteert in de winter 

van het bijvoeren door de mensen en het vele voedsel in 

de steden. 

 

De opkomst van de halsbandparkiet is al enkele jaren 

gaande. Sinds het eerste broedgeval in Nederland in 

1968 in park Ockenburg bij Den Haag, is deze groene 

opvallende vogel toegenomen tot één van de meest 

algemene vogelsoorten in de Randstad. In de rest van 

Nederland werd de halsbandparkiet nog amper gemeld 

tijdens deze editie van de Nationale Tuinvogeltelling.  

In sommige gebieden staat de halsbandparkiet zelfs in 

de top-3: 

 

Leiden Noorderkwartier (postcode 2316): 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam Oud-west (postcode 1054): 

 

 

 

 

 

 

3) Veel kepen 
Kepen zijn vink-achtige vogels die broeden in het 

noorden en oosten van Europa. Opvallend dit jaar is het 

aantal kepen in ons land, ruim twee keer zoveel als 

afgelopen jaar. Per waarneming werden ook meer 

kepen geteld dan vorig jaar. In 2015 gemiddeld zagen 

tuinvogeltellers 1,9 individuen per waarneming en in 

2016 2,6 per waarneming.  

 

Kepen overwinteren in landen waar veel beukennootjes 

te vinden zijn. In Nederland is nu sprake van een goed 

mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. 

Dat trekt niet alleen kepen aan, maar is goed voor meer 

vogelsoorten. Op de laatste pagina van dit rapport vindt 

u een infographic over de relatie tussen kepen en 

beukennootjes. 

 

4) Opvallende verschillen met vorig jaar 
Als we de top-10 vergelijken met de top-10 van 2015, 

zien we dat de eerste zeven vogels ongewijzigd zijn ten 

opzichte van 2015. Pas bij de hekkensluiters vinden we 

opvallende wisselingen. Waren in 2015 houtduif, 

roodborst en spreeuw respectievelijk de nummers 8, 9 

en 10, in 2016 waren dat roodborst, ekster en houtduif.  

 

 

Het weer 
De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol in 

de Tuinvogeltelling. De winter van 2015/2016 is een 

zachte winter. In de periode vóór de Tuinvogeltelling (3 

t/m 7 januari) was er een relatief lange ijzelperiode in 

Noord-Nederland met temperaturen rond het 

vriespunt, terwijl de temperaturen in het zuiden en 

midden van Nederland daar een paar graden boven 

lagen. Vogelbescherming verwachtte dat die 

weersverschillen terug te zien waren in de resultaten 

van de Tuinvogeltelling.  

 

Die verwachting kwam niet uit: er waren geen 

uitzonderlijke verschillen te zien tussen de vogels in 

Noord-Nederland en de rest van het land. Vanwege de 

relatief zachte winter lieten vogels zoals grote bonte 

specht, vink, koperwiek en kramsvogel zich minder in 

tuinen zien dan in strengere winters. Dergelijke vogels 

kunnen bij zacht weer nog voldoende voedsel vinden in 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/jaar-van-de-spreeuw-bekijk-hier-de-resultaten
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Tip! Op de 
website vindt u de 
provinciale top-10 
en de top-10 per 

gemeente. 

bossen en het buitengebied, waardoor er minder 

noodzaak is om naar de tuinen te trekken waar 

bijgevoerd wordt. 

 

 

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)        164.087 

2 Koolmees (2)       114.661 

3 Merel (3)         84.941 

4 Pimpelmees (4)       77.272 

5 Vink (5)         69.430 

6 Kauw (6)          58.603 

7 Turkse tortel (7)      45.468 

8 Roodborst (9)       35.167 

9 Ekster (11)        35.125 

10 Houtduif (8)         33.405 
 

Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen vogels. Tussen haakjes 

staat de top-10 positie uit de Nationale Tuinvogeltelling van 2015. 

 

Top-10 meest gezien  
Hoewel de huismus de meest getelde soort was, wordt 

deze niet automatisch in de meeste tuinen gezien. De 

meest geziene soort in tuinen was jarenlang de merel. In 

2015 werden merel en koolmees allebei in 81% van de 

tuinen gezien, maar in 2016 is de merel weer de meest 

geziene soort.  

 

1 Merel (1)      34.600    (83%) 

2 Koolmees (2)    33.556   (81%) 

3 Roodborst (3)    28.542   (69%) 

4 Pimpelmees (4)    27.074   (65%) 

5 Huismus (5)     21.764   (52%) 

6 Vink (6)      21.221    (51%) 

7 Ekster (7)      18.257    (44%) 

8 Turkse tortel (9)   17.268    (42%) 

9 Houtduif (8)     15.172    (36%) 

10 Heggenmus (10)   15.036    (36%) 

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

percentage is het percentage van het totaal aantal tellingen (n=41.575) 

waarin deze vogel gezien werd. Oftewel: in 83% van de tuinen wordt 

een merel waargenomen. Tussen haakjes staat de top-10 positie uit de 

Nationale Tuinvogeltelling van 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte mees & staartmees  
Tijdens deze editie van de Nationale Tuinvogeltelling 

werden opvallend meer zwarte mezen waargenomen 

dan tijdens andere jaren. Ook uit andere tellingen zagen 

we dat er dit jaar een invasie is van deze prachtige 

mezensoort.  

 

In 2015 werden van de zwarte mees 288 waarnemingen 

doorgegeven, tegenover maar liefst 1.325 

waarnemingen in 2016. Het gemiddeld aantal 

individuen per waarneming was in beide jaren 1,6. Er 

waren dus geen grotere groepen, maar de zwarte mees 

was in veel meer tuinen aanwezig.  

 

Er waren ook meer waarnemingen van de staartmees 

dan in 2015. Het aantal staartmezen was ongeveer 
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Koolmees Huismus Kauw

Koolmees Kauw Merel

Koolmees Merel Huismus

anderhalf keer meer dan vorig jaar. In sommige 

plaatsen, zoals Middelburg, Hoogeveen en Werkendam, 

haalt de staartmees zelfs de top-10.  

 

Grote steden 
De huismus staat landelijk op de eerste plaats van de 

Nationale Tuinvogeltelling. Maar in de vier grote steden 

– Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht –  staat 

de koolmees bovenaan. Doordat de koolmees 

voornamelijk foerageert in bomen (en dus niet 

afhankelijk is van voedsel op de grond zoals de huismus) 

komt de koolmees voor in stadskernen, waar de 

huismus ontbreekt. Bovendien is de koolmees met voer 

te lokken tot dicht bij huizen en op balkons, waar veel 

andere vogelsoorten zich niet laten zien.  

 

Dat de koolmees hoog in de top-3 voorkomt in de grote 

steden is typerend voor grote steden, maar niet 

exclusief voor grote steden. Ook in andere regio’s met 

een goede biotoop voor mezen (zoals Winterswijk) 

eindigt de koolmees hoog.  

 

Top-3 Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

Top-3 Den Haag 

 

 

 

 

 

 

Top-3 Utrecht 

 

 

 

 

 

Amsterdam  

De top-10 van onze hoofdstad is wezenlijk anders dan 

het landelijke beeld. Halsbandparkiet en stadsduif 

vallen op, maar minstens zo opmerkelijk is het 

ontbreken van de kauw. Daartegenover haalt de 

spreeuw wel de top-10 in Amsterdam, terwijl de 

spreeuw landelijk niet meer bij de tien meest getelde 

tuinvogels hoort: 

1. Koolmees 

2. Huismus 

3. Pimpelmees 

4. Merel 

5. Halsbandparkiet 

6. Houtduif 

7. Ekster 

8. Vink 

9. Stadsduif 

10. Spreeuw  

 

 

De ‘nieuwkomers’: middelste 

bonte specht en grote Canadese 

gans 
Op de tellijst van de Nationale Tuinvogeltelling 2016 

stonden twee nieuwkomers: de middelste bonte specht 

en de grote Canadese gans. De kans op een middelste 

bonte specht in uw tuin is het grootst in het oosten van 

het land. Maar zelfs daar zijn ze relatief zeldzaam. 

Tijdens de Tuinvogeltelling werden vanuit 59 tuinen 

middelste bonte spechten gemeld. Gezien het relatief 

kleine aantal waarnemingen en daarmee de geringe 

steekproef is het nog niet mogelijk om iets te zeggen 

over de verspreiding van middelste bonte spechten 

tijdens de Tuinvogeltelling. Sovon Vogelonderzoek 

Nederland heeft op haar website van de Vogelatlas 

voorlopige schattingen van de populatie middelste 

bonte spechten gepubliceerd.  

 

Het aantal waargenomen grote Canadese ganzen ligt 

nog lager: vanuit 28 tuinen werden deze ganzen 

gemeld. Gezien de voorkeur van grote Canadese 

http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/8830
http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/8830
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ganzen voor natte gebieden en grote stadsparken, is de 

kans op een grote Canadees in uw Tuinvogeltelling het 

grootst als uw tuin aan een omvangrijk park met veel 

waterpartijen grenst. Alle grote Canadese ganzen zijn 

afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn 

uitgezet, aangevuld met siervogels uit parken. Het 

zwaartepunt van de populatie ligt in Zuid-Holland en de 

kop van Overijssel. Op de website van de Vogelatlas 

geeft Sovon Vogelonderzoek Nederland voorlopige 

schattingen van de populatie grote Canadese ganzen. 

 

 

Kinderen telden schoolplein 
Vrijdag 15 januari 2016 was ‘scholenteldag’. 

Vogelbescherming had scholen opgroepen om op 

vrijdag 15 januari of een dag daarvoor de vogels te 

tellen. Vanaf vrijdag konden de tellingen worden 

ingestuurd. Bijna 300 basisscholen in Nederland deden 

mee met meer dan 2.000 leerlingen.  

 

De Tuinvogeltelling voor Scholen is vooral bedoeld om 

leerlingen en leerkrachten bewust te maken van de 

vogels op hun schoolplein. Kinderen leren over vogels, 

leren vogels herkennen en worden zich bewust van wat 

een vogel zoekt op een schoolplein (voedsel, 

nestgelegenheid). Vogelbescherming stelt veel gratis 

educatief materiaal ter beschikking. Leerkrachten 

kunnen zelf kiezen welk materiaal ze willen gebruiken. 

Van een eenvoudige tellijst waarop kinderen kunnen 

aankruisen wat ze gezien hebben, tot lesbrieven over 

het vogelvriendelijk maken van je schoolplein. Alle 

materialen zijn gratis te downloaden vanaf de website 

van de Tuinvogeltelling.  

 

Reacties 

Leerkrachten en leerlingen reageren enthousiast op de 

Tuinvogeltelling: 

“De kinderen van groep 3/4 van de Katholieke 

Montessorischool hebben vanuit de klas de 

tuinvogeltelling gedaan. Eerst hebben we zelf vetbollen 

gemaakt om ze te lokken en binnen een paar dagen is 

onze tuin nu een plek waar we dagelijks heel veel vogels 

zien. We vonden het heel leuk om te doen. Groeten van 

de kinderen van groep 3/4 van Anjetta en Pauline.” 
 

“Wij vonden het erg leuk om mee te doen met de 

telling. Het was ook leerzaam. Groetjes groep 5/6 

basisschool de Klaverwoid.” 
 

“Wij hebben ontzettend genoten van de 

tuinvogeltelling met onze klas! De verschillende soorten 

vlogen ons om de oren. Heerlijk, een klas vol nieuwe 

vogelliefhebbers. Groetjes van de Sint Jozefschool uit 

Egmond.” 

 

“Ik heb met groep 6 van De Gooische School in Laren 

meegedaan aan deze telling. De kinderen vonden dit 

heel bijzonder en gaan het weekend thuis ook tellen.” 

 

“Donderdagochtend op basisschool de Pinksterbloem 

Amsterdam: met 12 kleuters hebben we een prachtige 

schuilhuit gemaakt van de bibliotheek met als beloning 

vogels op de vensterbank. Zijn we net aan de 

halsbandparkieten gewend, landt er een 

Alexanderparkiet in ons binnentuintje! Knalrode vlek op 

de vleugels en GROOOOOT ook grote rode snavel 

zonder lichte punt. De kinderen vonden hem (want ook 

rode vlek in de nek) heel mooi. Ondertussen zagen we 

allerlei vogeltjes: een hele familie halsbandparkiet, 

mannetje, vrouwtje en 4 kinderen. We besloten dat de 

vink het dapperst is. Alleen zij durft bij de parkieten.” 

 

 

Top-10 van de Tuinvogeltelling 

voor Scholen 
Aan de Tuinvogeltelling voor Scholen deden 298 

scholen mee. De resultaten van een telling op een 

schoolplein verschilt van een telling in een tuin. 

Schoolpleinen zijn over het algemeen voor het grootste 

deel betegeld, waardoor vogels zoals kauwen en kraaien 

http://vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/1661
http://vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/1661
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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 (3)      921 

2 Huismus (2)      831 

3 Koolmees (5)    644 

4 Zwarte kraai (1)    608 

5 Merel (4)      606 

6 Houtduif (7)     505 

7 Ekster (6)     468 

8 Pimpelmees (8)    394 

9 Vink (10)      345 

10 Stadsduif (9)    329 

 
Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen. Tussen haakjes staat de 

top-10 positie van de Tuinvogeltelling voor Scholen van 2015. 

 

 

Net als bij de Nationale Tuinvogeltelling kunnen we ook 

hier een top-10 maken van vogels die het meest gezien 

werden: 

1 Merel (1)       71% 

2 Koolmees (2)     67% 

3 Ekster (3)      59% 

4 Pimpelmees (8)     50% 

5 Houtduif (6)      48% 

6 Huismus (4)      45% 

7 Roodborst (9)     45% 

8 Kauw (7)       45% 

9 Zwarte kraai (5)    37% 

10 Vink (10)       33% 

 
Gebaseerd op het aantal schoolpleinen waarop de vogel gezien wordt. 

Het percentage is het percentage van het totaal aantal tellingen 

(n=298) waarin deze vogel gezien werd. Oftewel: op 71% van de 

schoolpleinen wordt een merel waargenomen. Tussen haakjes staat de 

top-10 positie uit de Tuinvogeltelling voor Scholen van 2015. 

 

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.  
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Infographic: beukennootjes en kepen 
De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen 

aanwezig zijn: landelijk, per provincie en per gemeente. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met 

andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels.  

 

Zo zien we onder andere dat het aantal waargenomen kepen gelijke trend houdt met de hoeveelheid 

beukennootjes (de groene kolommen in de grafiek hieronder). In onderstaande grafiek is de index van het aantal 

waargenomen kepen (de oranje lijn in de grafiek) afgezet tegen de mast van de beuk . Een mastjaar is een term voor 

een jaar waarin bomen meer vrucht dragen dan normaal. De mast wordt in het najaar geteld op een schaal van 1 t/m 

5: 1 is zeer slecht, 5 is zeer goed. Na de goede beukenoogst in het najaar van 2010 zagen we een recordaantal kepen 

tijdens de Tuinvogeltelling van januari 2011. Ook tijdens de Tuinvogeltelling van 2016 werden opvallend veel kepen 

gezien.  

 

Op de website van de Nationale Tuinvogeltelling vindt u op de resultatenpagina meer infographics.  

 

 
Toelichting bij de grafiek: het aantal deelnemers van de Nationale Tuinvogeltelling wisselt van jaar tot jaar. Voor deze grafiek is het 

aantal getelde vogels omgerekend naar een indexcijfer. Dit maakt vergelijking van verschillende jaren mogelijk. Het basisjaar is 

2006 (=100). Cijfers van het aantal kepen in 2007 ontbreken i.v.m verplaatsen vande telling van december 2006 naar januari 2008. 

© Vogelbescherming Nederland, 2016. 

 


