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Nationale Tuinvogeltelling 2012 
enkele cijfers en getallen op een rij* 

  
Er deden     40496  verschillende mensen mee 
in totaal werden   28232   tellingen doorgegeven 
verdeeld over meer dan   631800  verschillende individuen. 
 
Er werden    129485 huismussen geturfd 
de merel is met    21763   keer het vaakst gemeld. 
 
In totaal werden    86   verschillende soorten vogels vastgesteld. 
In 2010 en 2009 waren dat  82  verschillende soorten. 
 
Gemeente Bennekom was met 78   tuintellingen recordhouder. Ook dit jaar! 
 
Maar liefst    12.870 mensen hebben de extra vragen ingevuld die erg nuttig 
zijn voor verdere analyse. 
 
Van de     27.895  tellingen vonden er  
     27.566  in de achtertuin plaats 

661  mensen telden hun balkon. 
 

Bijvoeren is populair  78%  van de deelnemers heeft de vogels gevoerd. 
 
Op zaterdag werd   25%  van de tellingen uitgevoerd 
op zondag was dat   75%  zeker na de uitzending van Vara’s Vroege Vogels vloog 
het aantal tellingen  
omhoog met ruim   3000  tussen 10.00 -11.00 uur 
 
Dit jaar werden   45   tjiftjaffen gezien. 
      
Gemiddeld werden bijna  24   verschillende vogels per telling gezien 
verdeeld over gemiddeld  7.5  soorten. 
 
Bijvoeren levert gemiddeld 26.3  vogels op, niet bijvoeren 
levert slechts   19.2  vogels op. Bijvoeren helpt dus! 
 
In 2011 werden maar  36   ijsvogels waargenomen,  
in 2012 waren dat er al weer  79  Gelukkig! 
 
Noteer in uw agenda  19 en 20  januari 2013 en doe dan ook weer mee met de  
Nationale Tuinvogeltelling 2013! 
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* Aantallen gecorrigeerd voor onwaarschijnlijke, dubbele en foutieve waarnemingen 
 

             

 
Nationale Tuinvogeltelling 2012  
 
De Nationale Tuinvogeltelling van 21 en 22 januari werd voor de 9ste keer georganiseerd door 
Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland, die de 
analyse van de gegevens voor haar rekening nam. Het werd een succesvolle telling, ondanks het zeer 
matige weer met meer dan 40.000 deelnemers (en bijna 28.000 tellingen) en in totaal meer dan 
764648 gemelde vogels! Na correctie voor dubbeltellingen en onwaarschijnlijkheden zijn er in totaal 
631768 individuen geteld.  
 
De Top 10 van hoogste aantallen is eigenlijk al een aantal jaar (nagenoeg) hetzelfde met enkel wat 
soorten die stuivertje wisselen (tabel 1). Dit jaar is de spreeuw van 6 (in 2010) naar 10 dit jaar 
gekukeld. De kauw is twee plaatsen gestegen van 7 naar 5. 
 
Tabel 1. Top 10 van talrijkste soorten.* 

1. Huismus                   129.485 
2. Koolmees        73.414 
3. Merel           53.679 
4. Pimpelmees      47.408 
5. Kauw            45.698 
6. Vink            37.087 
7. Turkse Tortel    34.291 
8. Houtduif        25.747 
9. Ekster          24.734 
10. Spreeuw   23.442 

* Aantallen gecorrigeerd voor onwaarschijnlijke, dubbele en foutieve waarnemingen 
 
De merel voert de lijst wederom aan als het gaat om in hoeveel tuinen een vogel is gezien tijdens de 
telling (zie tabel 2). Van de merel werd dus in 21.763 tuinen tenminste één exemplaar waargenomen. 
In totaal werden 86 verschillende vogelsoorten waargenomen: dat zijn er vier meer dan in 2010 (en 
2009).  
 
Tabel 2. Top 10 van algemeenste soorten.* 

1. Merel          21.763 
2. Koolmees       21.046 
3. Roodborst      16.486 
4. Pimpelmees     16.119 
5. Huismus        13.636 
6. Turkse Tortel   13.041 
7. Ekster         12.072 
8. Vink           11.866 
9. Houtduif       10.316 
10. Heggenmus         9456 

* Aantallen gecorrigeerd voor onwaarschijnlijke, dubbele en foutieve waarnemingen 
 
Over de deelnemers... 
In totaal werden 28.232 tellingen doorgeven (in 2011 28.374 tellingen, in 2010 36.909), met iets meer 
vrouwen dan mannen (50.2% vrouwen, 49.8 mannen) die deelnamen. In postcodegebied 6721 
(Bennekom) werden de meeste tellingen uitgevoerd, namelijk 78, gevolgd door postcodegebied 5283 
(Dronten) met 66 tellingen. Gemeente Bennekom doet wat dat betreft goede zaken want ook in 2011 
kwamen hier de meeste tellingen vandaan. Trouwe tellers daar dus! 
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Grafiek 1. Aantal doorgegeven tuinvogeltellingen per postcode4-gebied. 
 
 
Het nut van de aanvullende vragen 
Iets minder dan de helft van het aantal mensen (12.870 personen) heeft de moeite genomen om de 
aanvullende vragen in te vullen. Deze aanvullende gegevens zijn zeer welkom, want daarmee kan 
SOVON nog meer gerichtere analyses uitvoeren. 27.566 Tellingen werden gehouden in de 
(achter)tuin en 661 mensen telden hun balkon (in 2011 27.845 tellingen in de tuin en 660 vanaf het 
balkon). Het overgrote deel van de mensen (9920) die de aanvullende vragen heeft ingevuld, woont in 
een wijk ouder dan 25 jaar (2.707  tot 25 jaar oud, 167 in wijk tot vijf jaar oud).   
 
Ook was opvallend dat 9448 tellingen werden gedaan in een tuin telde die voor minder dan 50% 
bestraat is, erg veel groen dus, wat ook tot uitdrukking komt in de erfscheiding met de buren. 6389 
mensen (van de 12.870 facultatieve vrageninvullers) gaven aan dat de erfscheiding uit een heg 
bestaat, 3.879 mensen hebben een schutting en 2.508 vulden hier ‘anders’ in. 78% Van de 
deelnemers gaf aan dat ze de vogels hebben gevoerd alvorens ze gingen tellen (85% in 2011). Omdat 
het tot de Nationale Tuinvogeltelling bijzonder zacht weer is geweest, was de noodzaak om bij te 
voeren minder groot dan bijv. in 2009 en 2010. De meeste vogels konden genoeg voedsel elders 
vinden. Op de vraag of er een kat aanwezig was in de tuin tijdens de telling, gaven 11.099 mensen 
aan geen kat te hebben gezien (in de tuin), 1.413 deelnemers zagen één kat en 261 deelnemers 
zagen meerdere katten tijdens dat halve uur. Als laatste werd facultatief gevraagd of men vaker 
vogels wilde tellen. Maar liefst negen op de tien deelnemers gaf aan wel vaker vogels te willen tellen! 
Een verheugende score waar we zeker in de toekomst gehoor aan geven.  
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Foto 1: De weersomstandigheden waren tijdens deze tuinvogeltelling uitgesproken zacht te noemen.  
Foto: Januari 2012, Fred Hustings. 
 
 
 
In grafiek 2 is te zien hoe het aantal tellingen verdeeld is over de provincies. Zuid-Holland voert deze 
lijst aan en Flevoland sluit de rij. Deze verdeling van de best scorende provincies is natuurlijk niet echt 
heel verrassend, omdat de meeste mensen in Zuid- (en Noord-)Holland wonen. 
  

 
Grafiek 2. Aantal tuinvogeltellingen per provincie. 
 
Ook leuk om te zien is het tijdstip van tellen. Van de 27895 tellingen werden er 25% op zaterdag en 
75% op zondag gehouden. Dit jaar hield Vara’s Vroege Vogels zijn zondagochtenduitzending vanuit 
de winkel van Vogelbescherming in Zeist wat vermoedelijk veel mensen heeft aangespoord om ook te 
tellen.  De meeste deelnemers telden tussen 9.00-11.00 uur (zie grafiek 3). 

 

 
Grafiek 3. Aantal tellingen uitgesplitst naar tijdstip van de dag. 
 
Over de vogels... 
Dit jaar werden er (na correctie) ruim 630.000 vogels geteld, verdeeld over 86 soorten. Ervaren 
waarnemers zien over het algemeen meer soorten en hogere aantallen dan minder ervaren 
waarnemers. Zo zien waarnemers die vaker hebben meegedaan net iets meer soorten en vogels dan 
nieuwkomers. Het grootste verschil zit tussen ‘onervaren’ waarnemers en mensen die meedoen met 
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SOVON-projecten: de SOVON’ers zien gemiddeld drie soorten en bijna tien vogels meer dan de 
onervaren waarnemers. 
 
De tjiftjaf was weer terug na een jaar afwezigheid. Er werden er 45 doorgegeven. Van de zwartkop 
verschenen 165 exemplaren op de lijst. In 2010 werden er nog een onwaarschijnlijk aantal van 448 
doorgegeven. Deze zachte winter (tot eind januari) heeft waarschijnlijk menig tjiftjaf en zwartkop doen 
besluiten om hier te blijven. Bij meldingen van 20 kerkuilen, 146 ransuilen en 33 bosuilen (alle drie 
uitgesproken nachtvogels) en 13 visdieven (hoort in Afrika te zitten) lijkt het reëel om vraagtekens te 
plaatsen. 
 
 
Van de pestvogel ontbrak ieder spoor. In 2011 werden nog 144 exemplaren geturfd, dit jaar geen 
enkele! 
 
Gemiddeld werden tijdens een telling ongeveer 24 vogels waargenomen, verdeeld over gemiddeld 7,5 
soorten. In 2011 werden er gemiddeld bijna 28 vogels waargenomen, verdeeld over 8,6 soorten. De 
zachte winter en de telomstandigheden (veel wind en regen) van dit jaar zullen ongetwijfeld van 
invloed zijn geweest op de getelde en aanwezige aantallen en de verschillende soorten. 
 
Voeren helpt, dat is bekend. Voeren levert gemiddeld bijna twee soorten meer op dan wanneer er niet 
gevoerd wordt. 
 

 
Grafiek 4. Gemiddeld aantal aanwezige soorten tijdens de tuinvogeltelling per provincie*. 
* resultaten zijn gecorrigeerd voor andere factoren die het aantal soorten bepalen. 
 
Grafiek 4 laat zien hoe de verdeling is van het aantal soorten per provincie. Het hoogst gemiddeld 
aantal verschillende soorten is in Limburg waargenomen. Limburg scoort bijna 8 soorten gemiddeld, 
Utrecht is wat minder rijk bedeeld met ruim 7 soorten gemiddeld.  
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Foto 2: Een vrouwtje zwartkop doet zich te goed aan vlierbessen. Het is een van de zomergasten die met enige regelmaat 
probeert te overwinteren. Deze tuinvogeltelling werden er 165 geteld. Foto: Harvey van Diek. 
 
 
 

 
Grafiek 5. Gemiddeld aantal waargenomen vogels per telling uitgesplitst naar postcodegebied. 
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Grafiek 6. Totaal aantal waargenomen soorten per postcode-gebied. 
 
Tellingen die op een balkon zijn gedaan scoorden gemiddeld twee vogels minder dan in 
(achter)tuinen, en met toenemende ouderdom van de wijk werden er meer soorten waargenomen.  
 
Nieuwe wijken lijken dus minder geliefd te zijn door de tuinvogels. De mate van  bijvoeren is van 
invloed op het gemiddeld aantal soorten en aantal vogels dat werd waargenomen tijdens de tellingen. 
Voerde men bij dan kon men gemiddeld negen soorten turven, zonder bijvoeren lag dat aantal op iets 
meer dan acht (grafiek 7.G). Daarnaast levert bijvoeren gemiddeld 26,3 vogels op, ten opzichte van 
19,2 als niet gevoerd wordt. In tuinen die gescheiden worden door een heg zijn gemiddeld 1,4 soorten 
meer waargenomen dan in tuinen met een schutting. De mate van bestrating heeft een duidelijke 
invloed op de soortenrijkdom en aantallen vogels. In grafiek 7 worden de gemiddelde aantallen 
waargenomen soorten uitgezet tegen de hierboven genoemde kenmerken. Conclusie: uw tuin zo 
groen mogelijk inrichten met zo weinig mogelijk bestrating, een heg als erfscheiding, en bijvoeren 
levert gemiddeld de hoogste aantallen soorten en individuen op!  
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Grafiek 7. Gemiddeld aantal waargenomen soorten per telling*, uitgespitst naar aanwezigheid van katten (A); 
Bestrating van tuin (B); Type erfscheiding (C); Leeftijd van de wijk (D; Telplek (E); Grootte van de telplek (F); Wel 
of niet gevoerd (G);  Weersomstandigheden tijdens tellen (H);  Aantal personen dat meededen tijdens de tellingen 
(I). * resultaten zijn gecorrigeerd voor andere factoren die aantal soorten bepalen. 
 
 

 
Foto 3: Dit jaar kwamen er 79 ijsvogels op dé lijst. Foto: Harvey van Diek. 
 
Winterkoning en ijsvogel 
Tot slot zoomen we in op de winterkoning en de ijsvogel. Deze soorten zijn beide gevoelig voor 
strenge winters. De winterkoning herstelde zich minder goed van de winterverliezen van de laatste 
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twee jaar: 2010 10.831 ex., 2011 4.698 ex. en 2012 4.646 ex. (grafiek 8). Er zijn dit jaar duidelijk meer 
individuen van de ijsvogel waargenomen dan vorig jaar. In 2010 werden 85 ijsvogels, in 2011 36 en dit 
jaar 79 ijsvogels waargenomen (grafiek 9). 
 

 
Grafiek 8 Gemiddeld aantal waarnemingen van winterkoningen per postcode in de jaren 2010, 2011 
en 2012. 

 
 

 
Grafiek 9 Totaal aantal waarnemingen van ijsvogels per postcode in de jaren 2010, 2011 en 2012. 
 
 
We hopen dat u ook in 2013 weer massaal meedoet met de Nationale Tuinvogeltelling op 19 en 20 
januari 2013 en op die manier bijdraagt aan meer kennis over onze stadse vogels. Hoe langer we 
tellen, hoe beter de resultaten met elkaar te vergelijken zijn.   
 
Kent u de stadvogels goed, dan kunt u dit voorjaar nog meedoen aan de stadstellingen in het kader 
van het Meetnet MUS. Zie de webpagina http://www.sovon.nl/default.asp?id=367 voor meer informatie 
en opgave. 
 
Nog meer tellen? Kijk voor meer informatie over een groot aantal telprojecten van SOVON op de 
website http://www.sovon.nl/default.asp?id=855 
 
Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland 
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