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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!  
 
 

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.  
 
 

De Nationale 
Tuinvogeltelling 2015 
in het kort 
De Nationale Tuinvogeltelling van 
2015 was de twaalfde editie. Op 17 
en 18 januari werd de telling weer 
georganiseerd door 
Vogelbescherming Nederland, in 
samenwerking met Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Sovon 
Vogelonderzoek Nederland 
publiceert binnenkort een 
detailanalyse van de telresultaten. 
Deze analyse vindt u binnenkort op 
de website van de Tuinvogeltelling. 
In dit document vindt u een eerste 
en voorlopige analyse van de 
telresultaten. 
 
De winter van 2014/2015 was een 
zachte winter. Ook in 2014 hadden 
we een zachte winter. Maar ten 
opzichte van 2014 werden er iets 
meer vogels in de tuinen gezien. 
Wellicht moeten we de oorzaak 
daarvan zoeken in de overvloedige 
oogst aan beukennootjes en ander 
natuurlijk voedsel in de bossen in de 
winter van 2014. Met name 
bosvogels zoals mezen, vinken en 
boomklevers werden toen duidelijk 
minder gezien in tuinen.  
 
In de top-10 traden in vergelijking 
met 2014 geen grote veranderingen 
op. De huismus is nog steeds de 
talrijkste soort, terwijl de merel in de 
meeste tuinen werd gezien.  De 
grootste verschuiving in de top-10 
zat in de onderste helft. De ekster en 
de roodborst hebben met elkaar van 
plaats gewisseld ten opzichte van 
vorig jaar. In 2015 staat de roodborst 
in de top-10 op de negende plaats, 
met de ekster op de elfde plaats. In 
2014 was dat precies omgekeerd: 
ekster op negen en roodborst op elf.   
 
 

Het weer 
De weersomstandigheden spelen 
een belangrijke rol voor zowel de 
tuinvogels als de tellers. Bij koud en 
wit winterweer doen meer mensen 
mee aan de Nationale 
Tuinvogeltelling én zien deelnemers 
gemiddeld meer vogels per telling. 
Het weekend van de Nationale 
Tuinvogeltelling vond plaats in een 
tot dan toe zachte winter. Op 
zaterdag 17 januari was het prachtig 
zonnig weer met ongeveer 3 graden 
Celsius. Zondag 18 januari was het 
grijzer, met in het oosten van het 
land sneeuw. In het westen en 
midden van het land viel er natte 
sneeuw en wat regen. 
 
 

Over de deelnemers 
In totaal werden er 41.457 tellingen 
ingestuurd door 53.186 mensen. 
Veel mensen tellen samen de vogels 
in hun tuin. Er zijn ruim 3.000 meer 
tellingen ingestuurd dan tijdens de 
Tuinvogeltelling van 2014. Vooraf 
hadden bijna 20.000 mensen zich 
ingeschreven. Bijna de helft van de 
deelnemers heeft al eens eerder 
meegedaan aan de Nationale 
Tuinvogeltelling.  
 
 

Nieuwe ‘tuinsoort’ 
Maar liefst 7% van de deelnemers 
ziet tijdens de Tuinvogeltelling een 
nieuwe ‘tuinsoort’. Zoals deze 
deelnemer die een bijzondere 
staartmees waarnam:  
“Eén van de gespotte staartmezen 
had een felwit petje. Met een beetje 
surfen op het net kom ik tot de 
conclusie dat het een mengvorm is 
tussen de Noord-Oost-Europese 
variant van de staartmees en onze 
soort. Ik had deze variant nog nooit 
gezien, terwijl staartmezen mijn tuin 
al jaren weten te vinden.” 
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Koolmees Houtduif Merel 

Vink  Koolmees Kauw 

Koolmees Merel Turkse 
tortel 

Kauw Koolmees Merel 

Huismus Spreeuw Koolmees 

Twee keer de top-10  
De top-10 van de 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 2015 
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. Opmerkelijk in 2015 is dat 
de roodborst weer terug is in de top-
10 van meest getelde soorten.  
 
1 Huismus   177.187 (1) 
2 Koolmees  112.902 (2) 
3 Merel    87.277 (3) 
4 Pimpelmees  74.095 (4) 
5 Vink    74.052 (5) 
6 Kauw    56.047 (6) 
7 Turkse tortel  49.267 (7) 
8 Houtduif   41.212 (8) 
9 Roodborst  35.938 (11) 
10 Spreeuw   34.882 (10) 
 
Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen. 
Tussen haakjes staat de top-10 positie van de 
Nationale Tuinvogeltelling van 2014. 
 

 

Top-10 meest gezien  
Hoewel de huismus de meest 
getelde soort was, wordt deze niet 
automatisch ook in de meeste tuinen 
gezien. De meest geziene soort in 
tuinen was jarenlang de merel. In 
2014 werden merel en koolmees 
allebei in 81% van de tuinen gezien, 
maar in 2015 is de merel weer de 
meest geziene soort.  
 
1 Merel    86% (1) 
2 Koolmees  83% (1) 
3 Roodborst  72% (4) 
4 Pimpelmees  65% (3) 
5 Huismus   54% (5) 
6 Vink    53% (6) 
7 Houtduif   44% (9) 
7 Ekster    44% (8) 
9 Turkse tortel  43% (7) 
10 Heggenmus  38% (11) 
 
Gebaseerd op het percentage tuinen waarin 
de vogel gezien wordt. Tussen haakjes staat 
de top-10 positie van de Nationale 
Tuinvogeltelling van 2014. 

 
 

Lokale verschillen 
De huismus staat landelijk op de 
eerste plaats van de Nationale 
Tuinvogeltelling. Maar er zijn grote 
lokale verschillen. We vergelijken 
een aantal gemeentes. De koolmees 
is de meest getelde soort in Geleen. 
In Zeist, dat in een bosrijke omgeving 
ligt, staat de vink op de eerste plaats. 
 
Top-3 Geleen: 

 
Top-3 Zeist: 

Ook binnen één provincie kunnen de 
verschillen aanzienlijk zijn. Binnen de 
provincie Zuid-Holland zoomen we in 
op drie gemeentes van verschillende 
grootte. 
 
Top-3 Zoetermeer: 

 
Top-3 Oegstgeest: 

 
Top-3 Naaldwijk: 

 
Net als in de landelijke top-10 van 
meest getelde vogels, staan ook hier 
soorten die in groepen leven 
bovenaan. Huismus, vink, kauw, 
spreeuw en verschillende soorten 
mezen en duiven leven ’s winters 
allemaal in groepen en profiteren 
van het voer dat in tuinen wordt 
aangeboden.  
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Toelichting op de grafiek: Het aantal deelnemers aan de Nationale Tuinvogeltelling 
wisselt van jaar tot jaar. Voor deze grafiek is het aantal getelde grote bonte spechten 
omgerekend naar indexcijfers. Dit maakt vergelijking van verschillende jaren 
mogelijk. Het basisjaar is 2008 (=100). 

Grote bonte spechten 
in strenge winters 
Bij een aantal soorten zien we 
duidelijk de gang naar tuinen in 
strenge winters. Bijvoorbeeld bij de 
grote bonte specht. In de grafiek 
hiernaast ziet u dat grote bonte 
spechten vooral in strenge winters 
meer geteld worden in tuinen. Ze 
komen af op onze voedertafels, op 
vogelpindakaas en op vetblokken.  
 
In 2015 zijn er 5.786 individuele 
grote bonte spechten geteld. In bijna 
12% van de tuinen waar geteld werd, 
werd een grote bonte specht gezien. 
Dat is in vergelijking (geïndexeerd 
naar het aantal deelnemers) iets 
meer dan in 2014, maar veel minder 
dan in de strenge, witte winter van 
2013 toen er een recordaantal van 
9.769 grote bonte spechten geteld 
werd. In de winter van 2013 werd in 
ruim 16% van de tuinen een grote 
bonte specht geteld. Waarschijnlijk 
konden grote bonte spechten tijdens 
de Nationale Tuinvogeltelling van 
2015 nog voldoende voedsel vinden 
in de bossen en parken, waardoor ze 
minder in onze tuinen geteld 
werden.  
 
 

Kinderen telden 
‘schoolpleinvogels’ 
Tussen 12 en 23 januari 2015 telden 
bijna 6.000 kinderen ook de vogels 
op schoolpleinen, bij 
kinderdagopvang locaties, bij 
kinderboerderijen en tal van andere 
plekken. De top-10 van de 
Tuinvogeltelling voor Scholen ziet er 
anders uit dan de top-10 van de 
Nationale Tuinvogeltelling. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de plekken 
waar de kinderen tellen: grotendeels 
betegelde pleinen in tegenstelling 
tot tuinen en balkons. 
 

 

Top-10 van de 
Tuinvogeltelling voor 
Scholen 
Dit is de top-10 van meest getelde 
soorten bij de Tuinvogeltelling voor 
Scholen. 
 
1 Zwarte kraai  2.286 (3) 
2 Huismus   2.197 (2) 
3 Kauw    1.996 (1) 
4 Merel    1.608 (5) 
5 Koolmees  1.564 (4) 
6 Ekster    1.113 (8) 
7 Houtduif   1.060 (6) 
8 Pimpelmees  924 (7) 
9 Stadsduif   796 (11) 
10 Vink    754 (9) 
 
Gebaseerd op de absoluut getelde aantallen. 
Tussen haakjes staat de top-10 positie van de 
Tuinvogeltelling voor Scholen van 2014. 
 

Net als bij de Nationale 
Tuinvogeltelling kunnen we ook hier 
een top-10 maken van vogels die het 
meest gezien werden: 
 
1 Merel    79% 
2 Koolmees  74% 
3 Ekster    66% 
4 Huismus   65% 
5 Zwarte kraai  63% 
6 Houtduif   59% 
7 Kauw    59% 
8 Pimpelmees  57% 
9 Roodborst  56% 
10 Vink    47% 
 
Gebaseerd op het percentage schoolpleinen 
waarop de vogel gezien wordt. 


