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WEER 

dIe ZaCHte WInteR?

In de aanloop naar de tuinvogeltelling was er nog geen teken van winter geweest. Pas in de week van 

Het Grote Vogelweekend kwam de eerste winterprik. Warm weer… altijd welkom denk je dan. Dat 

is niet altijd waar. Door het boterzachte weer lag het aantal tuinvogels dat op vetbollen en nootjes 

afkwam lager.

Maar niet getreurd, we scoren ook dit jaar weer bijzonder goed en de trend is duidelijk gezet: Vlaande-

ren houdt van vogels voederen en meldt met plezier welke vogels er in de tuin verblijven. Het doel van 

een Citizen science project is daarmee bereikt: mensen aanzetten om te leren kijken en te genieten 

van wat er in de tuin leeft. Daarnaast leren ze in een sneltempo vogels voederen en herkennen.  

Samen met jullie overlopen we wat Het Grote Vogelweekend van 2016 ons zoals heeft geleerd.

Wist je dat tuinen 12% van de oppervlakte van Vlaanderen innemen. Wanneer een deel van die tuinen 

zich open stelt voor meer natuur, creëren we een bijzonder potentieel aan extra natuur in Vlaanderen. 

Dat kan voor sommige tuinvogelsoorten echt het verschil maken. Laat Het Grote vogelweekend dus 

zeker niet stoppen bij die ene telling, maar denk met ons mee over de mogelijkheden van jouw tuin, 

jouw eigen natuurgebied.

In 2016 telden 15.696 tellers in 11.056 tuinen in 

totaal 308.429 vogels. 259 scholen namen deel 

aan de Vogeltelweek voor Scholen, een groot 

succes. 4558 kinderen telden in totaal 6068 

vogels.
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Top 3  
enigszins 

voorspelbaar

VOLLEERDE 
tuInVoGellIefHeBBeRs

Tuinvogels kijken is erg populair geworden. Veel onder jullie kroonden zich tot volleerde tuinvogel-

liefhebbers. Helaas neemt het aantal tuinvogels de laatste jaren geleidelijk aan af (lees p. 5). Toch 

kunnen we samen voor sommige soorten het tij misschien nog keren door nog beter en gerichter te 

voederen.  Zo weten de vogels vooraf waar ze terecht kunnen wanneer die winterprik hun natuurlijke 

voedselbronnen onder een dik sneeuwtapijt begraaft. De tips op de website kunnen je helpen om 

vogels te voederen en om hen toch de nodige rust en veiligheid te bieden tegen verstoring of tegen al 

te ijverige huiskatten. Vergeet bv. niet om vetbollen na de koudeperiode weg te nemen en het  

voederen van deegwaren te beperken. Pinda’s en zaden mag je het hele jaar door blijven voederen.

De huismus behield ook dit jaar haar eerste plaats, 

die plek weet ze nu al te behouden sinds 2011. Met de 

koolmees op 2 en de vink op 3 bleef de top 3 zelfs 

ongewijzigd. Dat kan echter snel veranderen want nu 

al bokste de pimpelmees zich enkele aardige sprongen 

voorwaarts.

De weken voor Het Grote Vogel-

weekend werd duidelijk dat de 

uitzonderlijk warme winter een 

grote rol zou spelen, en voelden 

we al aan dat de huismus en de 

koolmees opnieuw goed zouden 

scoren.

Ook in Nederland stond de huis-

mus op 1 en de koolmees op 2, 

maar verder zijn er toch aardige 

verschillen in de rangschikking bij 

onze noorderburen.

Huismus 
42.556

Koolmees 
39.352

Vink 
38.553
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de sCHolentellInG: 
KINDEREN HOUDEN VAN VOGELS TELLEN

Net als vorig jaar bleek de scholentelling, de derde in de rij, een schot in de roos. In 259 deelnemende 

scholen werd druk meegeteld: 4558 kinderen telden in totaal 6068 vogels. In sommige scholen is dit 

evenement uitgegroeid tot een echte vogelweek, waarbij men voederplaatsen aanlegt, vetbollen en 

pindasnoeren maakt, en deelneemt aan de telling. Bedankt voor dit overweldigende enthousiasme!

De kauw stond wederom overtuigend op de eerste plaats. De zwarte kraai en de houtduif 

voerden een nek-aan-nekrace voor de tweede en derde plaats.

De merel (4de plaats) viel maar net buiten de podiumprijzen en zou het met betere winteraantallen 

zeker hebben gehaald van de houtduif. De huismus, winnaar van de tuintelling, moest het in de 

scholen hier doen met een 5de plaats. De ekster, de koolmees, de Turkse tortel, de vink en de 

pimpelmees vervolledigen de Scholen-top 10.

De merel, de houtduif en de kauw kenden de beste spreiding met een aanwezigheid in resp. 79%, 72% 

en 65% van de getelde schooltuinen.

Het Oost-Vlaamse Geraardsbergen mag zich tot absolute nr 1 kronen op het vlak van vogelvrien-

delijke scholen; niet minder dan 14 scholen namen hier deel aan de telling. De gedeelde tweede 

plaats, met elk acht scholen, is weggelegd voor de gemeenten Ieper, Kortrijk en Brugge. In Melle 

en Zoersel werden met 23 soorten het hoogst aantal vogelsoorten vastgesteld. Zoutleeuw, Ieper 

en Aalst scoorden elk 22 soorten.

Werpt ook jouw school zich volgend jaar mee in de telstrijd?

3

1
KAUW

2
ZWARTE 
KRAAI

HOUTDUIF
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tIPs 
VOOR ZACHTE WINTERS

Tot begin januari was er een overtuigend herfst- of zelfs al lentegevoel. Zo’n zachte winter was er 

nog nooit geweest. Voedsel was nog makkelijk te vinden in de natuur (we zagen in januari zelfs nog 

heel wat vliegende insecten), niet alle vogels hadden dus de neiging om naar de voederplaats af te 

zakken. Soms ervaren mensen dat als weinig motiverend om te blijven voederen. Onterecht, want het 

blijft voor vogels zeer belangrijk om te weten waar er garanties zijn op voedsel: bij een plotse, extreme 

winterprik bespaart dit hen uren zoekwerk, of het verschil tussen leven en dood. Bovendien is er een 

belangrijke positieve boodschap wanneer vogels niet reageren op ons voedselaanbod; ze kunnen dan 

immers nog voldoende vinden op eigen kracht, en hebben wellicht geen extra vetstoffen nodig.

We moeten het voedsel dat we aanbieden in zo’n natte, warme winter afstemmen op de 

omstandigheden. Voedsel bevriest niet maar doorweekt en wordt wak. Het beschimmelt of ontkiemt. 

Het is daarom zeer belangrijk om voedsel in kleinere hoeveelheden aan te bieden, en regelma-

tiger te voederen. Brood wordt al snel een brok deeg en het zoutgehalte is niet gezond voor onze 

wilde vogels. Tracht dat aanbod dus te beperken. Fruit wordt vaak vergeten. Lijsters zijn echter dol op 

appels en die mogen oud, gerimpeld of zwaar gekwetst zijn. Vogels zijn gek op pindakaas, (die voor 

vogels, niet die we zelf consumeren), zeker wanneer je hier ook zaden en zonnepitten in vermengd. 

Plant bessenstruiken aan zodat vogels in het najaar een sappige bes kunnen meepikken.

Maar voor sommige soorten ligt het helaas nog iets anders. Denk aan bv. de ringmus: zij verschijnen 

niet meer aan de voedertafel omdat hun aantal zo sterk is afgenomen. Soms door natuurlijke invloe-

den die we zeer moeilijk kunnen veranderen. Meestal omdat vele soorten niet meer op kunnen tegen 

onze menselijke invloeden:  verstedelijking, intensieve landbouw, industrie, pesticiden. En daar kunnen 

we wél het verschil maken. Zorg voor een tuin met niet enkel een strakke gazon waarin geen worm nog 

kan overleven. Geen regenworm: geen Merel. Geen broedgelegenheid: geen broedvogels. 

Op www.vogelweekend.be vind je alle info over de tuintelling.

Ook de oudere rapporten vind je op deze site. 
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Resultaten 
HET GROTE VOGELWEEKEND 2016

 

Op 16 en 17 januari 2016 registreerden 15.696 tellers in 11.056 tuinen in totaal 308.429 

tuinvogels. Geen nieuw record voor Het Grote Vogelweekend maar toch een erg mooi resultaat!

 
TOP 10 VOOR VLAANDEREN

Deze top 10 geeft de rangschikking weer van de 10 meest getelde soorten. Dat betekent niet dat die 

soorten het momenteel noodzakelijk goed doen, of dat ze het meest verspreid waren, maar daar 

komen we later zeker op terug. Vaak zijn het soorten die in groepsverband leven, die de top halen. 

 

2016

1 Huismus  42.556 

2 Koolmees 39.352 

3 Vink  38.553 

4 Merel  30.651 

5 Pimpelmees 30.307 

6 Kauw  28.806 

7 Houtduif 24.110 

8 Turkse Tortel 23.916 

9 Ekster  15.858 

10 Spreeuw  13.522

 

Door het lagere aantal tellers liggen ook de tellingen per soort lager, dat is normaal. Toch namen de 

aantallen vogels ook procentueel af. Het aantal getelde tuinen nam af met 25% terwijl het aantal 

getelde vogels daalde met 35%. Ook vorig jaar zakte het aantal vogels procentueel al met 10%. Een 

zorgwekkende trend die we snel de andere richting willen zien opgaan. En dat geldt vooral voor onze 

standvogels. Daaraan zullen we volgend jaar zeker extra aandacht besteden.

De huismus mag dan wel winnaar zijn, ze zit in slechts 52% van de tuinen, alweer een percentje minder 

dan vorig jaar. Zonder twijfel zitten sommige soorten er veel meer dan de telling aangeeft. De kans 

is groot dat er bv. veel meer koolmezen in je tuin komen dan je vermoedt. Ze hebben een dichte 

spreiding, zijn sociaal en niet bang voor mensen maar ook in de bossen zijn ze algemeen. Dit zou wel 

2015

1 Huismus  52.376 

2. Koolmees 50.533 

3 Vink  50.281 

4 Merel  41.113 

5 Kauw  35.506 

6 Houtduif 32.698 

7 Turkse tortel 32.288 

8 Pimpelmees 30.507 

9 Ekster  21.212 

10 Spreeuw  19.897
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eens de meest algemene vogel in Vlaanderen kunnen zijn. En niet de huismus zoals de top 3 van de 

meest getelde tuinvogelsoorten doet vermoeden. Om te weten welke vogel de meest algemene is in 

Vlaanderen hebben we echter een heel ander onderzoek nodig. Met de Tuinvogeltelling brengen we 

alleen de aantallen en trends van onze tuinvogels in kaart.

De spreeuw bengelt net als vorig jaar op de 10de plaats. Tot 2009 haalde hij nog een zevende plaats. 

Tussen 1980 en 2011 zakte de West-Europese broedpopulatie met 52%. Een ferme aanfluiting 

voor de versoepeling van de bestrijding van de spreeuw door onze regering. Dit is zonder 

enige discussie een soort die alleen maar een strengere bescherming verdient.

GeMIddeld 
AANTAL VOGELS PER TUIN

 

We zagen dit jaar gemiddeld 28 vogels in onze tuinen. Samen met 2014 is dat een historisch diepte-

punt. In 2015 hoopten we dat de 32 vogels per tuin een nieuwe aanzet was van een oplopende curve. 

Het wordt spannend om de resultaten te zien van de eerstvolgende strenge winter met veel wintervo-

gels. De topjaren waren 2006, 2009 en 2011 met elk gemiddeld 43 vogels per tuin.

Voor sommige van die noordelijke vogels is er een positieve keerzijde aan die medaille: bij zacht 

weer moeten zij niet het risico nemen om de verre hongertocht te maken. Jonge vogels die vorig 

jaar werden geboren lopen zo minder het risico geconfronteerd te worden met voor hen onbekende 

gevaren in onze streken. Al is dat niet voor alle soorten de reden: voor verschillende van hen gaat het 

gewoon steil bergaf.

 

Gemiddeld aantal vogels per tuin tijdens de telweekends 2004-2016

De curve geeft uiteraard een beeld van de gemiddelde tuin van onze tellers. Voor de gemiddelde 

Vlaamse tuin zou het aantal vogels veel lager liggen want niet overal wordt gevoederd en vele tuinen 

zijn niet natuurvriendelijke ingericht.
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Best Getelde GeMeenten 
IN VLAANDEREN

In enkele gemeenten werden duidelijk extra inspanningen rond tuinvogels. De burgers worden er 

aangezet om mee te tellen. Het is duidelijk dat dergelijke inspanningen goede resultaten opleveren.

De gemeenten met de meeste tellers in 2016 waren:

1. Gent 360 tellers

2. Brugge 228 tellers

3. Leuven 154 tellers

Hoe meer tellers, hoe meer waarnemingen, en hoe meer soorten, al hoeft dat niet altijd de regel te 

zijn. Dit jaar alvast wel. De verschillen tussen het aantal tellers in die gemeenten was dermate groot, 

dat zich dat ook weerspiegelt in het aantal vastgestelde soorten. Samen gaat het nu eenmaal beter. 

Het hoogste aantal soorten werd vastgesteld in

1. Gent 54 soorten

2. Brugge 47 soorten

3. Leuven 46 soorten

Het is tekenend dat het hoogste aantal soorten werd vastgesteld in grootsteden als Gent en Leuven. 

Stel je voor dat ook kleinere en meer groen gelegen steden en gemeenten zich in deze strijd zouden 

werpen. Hier is zeker nog meer mogelijk. Overhaal jij je eigen stad om volgend jaar te ijveren voor de 

eerste plaats?
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VeRsCHIllen 
PER PROVINCIE 

West-Vlaanderen   

De kauw werd uit de top 3 gezet, de ranking wordt ook hier nu aangevoerd door huismus, koolmees 

en vink. Meer vee op de weiden, meer koeienvlaaien en dus meer spreeuwen, wel schuiven ze een 

plaatsje naar achter tegenover vorig jaar, naar de 8ste plaats. Zal de achteruitgang zich ook hier 

verder manifesteren de volgende jaren? Net als vorig jaar doet de ekster het hier minder goed dan 

elders in Vlaanderen, en weet ze maar net binnen de top 10 te blijven. De houtduif doet het hier 

slechtst op de voederplaats (9de plaats en in slechts 54% van de getelde tuinen), wellicht omdat de 

meeste vogels hier in het veld foerageren.

Oost-Vlaanderen   

Net als de vorige twee jaar staat de vink hier op 1. De huismus vinden we pas 4de in de ranking. De 

kauw eist opnieuw haar derde plaats op zoals in 2014 (vorig jaar op 5). De Turkse tortel moet alweer 

een plaats prijsgeven en belandt op de 8ste plaats. De staartmees (13de op Vlaams niveau) stapt in 

de top 10 en schopt de ekster eruit.

Vlaams-Brabant   

Vink, koolmees, huismus, omgedraaide wereld in Vlaams-Brabant. Net als in Limburg behoudt de 

zwarte kraai haar 10de plaats van vorig jaar. De laagste score voor kauwen in Vlaanderen, alweer, we 

zien ze pas op de 9de plaats. We zijn benieuwd wanneer de halsbandparkiet zijn intrede doet in de top 

10, die staat nu nog op de 17de plaats.

Antwerpen   

De kauw schuift van 5 naar 4 en de pimpelmees van 7 naar 5. Overigens verandert er in deze provincie 

maar weinig in vergelijking met 2015.

Limburg   

In alle provincies wist de pimpelmees enkele plaatsen te veroveren maar in Limburg komt ze op een 

3de plaats terecht, waar ze de hete adem laat voelen in de nek van de koolmees op 2. De merel geeft 

zijn 3de plaats weg in het voordeel van de vink. Twee jaar geleden stond de groenling hier op de 10de 

plaats maar die is nu overal uit de top 10 verdwenen.
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De meest getelde soorten voor Vlaanderen en de provinciale verschillen.  

De cijfers tussen haakjes geven telkens de positie in de Vlaamse Top 10 weer.

 

De meest 
verspreide soorten 

De eerder besproken top 10 gaf al aan welke soorten het meest 

werden geteld maar niet welke soorten het meest verspreid zijn. 

Daarvoor moeten we kijken naar het aantal tuinen waarin elke 

soort werd vastgesteld.

Die aantallen gebruiken we verder in dit rapport om de trendlijn 

van elke soort uit te tekenen; dit cijfer is immers niet onderhevig 

aan het variabel aantal tellers, dat jaarlijks sterk kan verschillen.

De top 10 van de spreiding van tuinvogels geeft in eerste instantie aan dat de meeste soorten hebben 

moeten inboeten wat spreiding betreft maar de posities blijven behouden. Alleen de pimpelmees schuift 

3 plaatsen hoger in de ranking en zat nu in 72% van de tuinen, vorig jaar was dat nog 65%. Wil je zien 

hoe die cijfers sinds 2010 zijn geëvolueerd, kijk dan verder naar de bespreking van onze Top 10 soorten.
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nieuwe invoermodule
De invoer met de nieuwe module werkte vlotjes en kon de grote toestroom probleemloos aan. 

Twee knelpunten worden aangepast naar de volgende telling:

•	 Het bleek niet mogelijk om aantallen in te voeren die hoger lagen dan de door ons bepaalde 

‘alertgrens’. Die grens wordt ingesteld om mensen alert te maken dat ze een zeer hoog aantal 

invoeren zodat foute invoer beperkt wordt. Voor enkele soorten werden een beperkt aantal 

hoogste aantallen ingevoerd. Die grenzen werden al aangepast.

•	 Enkele soorten konden niet worden ingevoerd: middelste bonte specht, witte kwikstaart en 

rietgors. Die soorten worden toegevoegd.

de toP 10
IN EEN NOTEDOP

    

1. Huismus

--------------------------------------------------------------------------

Dat de huismus de meest getelde tuinvogel is, 

geeft een vertekend beeld. De soort gaat namelijk 

dramatisch achteruit. De laatste drie jaar waren 

de slechtste ooit voor onze tsjilpende huisgenoot. 

In de stad zitten er doorgaans 4 bij elkaar en op 

het platteland worden er gemiddeld 5 samen 

gezien. Wetende dat huismussen in de winter zeer 

graag samentroepen, zijn dat bijzonder lage 

cijfers. 

Oost-Vlaanderen is de enige provincie waar de huismus pas op de vierde plaats staat, ze was er in 

slechts 46% van de getelde tuinen te zien. In Limburg kent de huismus de beste spreiding, ze werd er 

in 71% van de tuinen opgemerkt.
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Alleen in Herentals werd een groep van ca. 100 exemplaren geteld. In Kruishoutem zat een groep 

van 86 individuen. Dan neemt het snel af over 71 naar 57 exemplaren, vanwaar de aftelling haast 

per exemplaar verder afloopt. Echt grote groepen huismussen zijn daarmee een echte uitzondering 

geworden. Het schaarser worden van grotere groepen en broedkolonies wordt als een belangrijke 

oorzaak beschouwd voor de afname van de huismus. Grotere kolonies vormen immers belangrijke 

gemeenschappen. Het geïsoleerd geraken van broedparen impliceert meestal dat de soort het 

gebied snel zal verlaten. Om de groepjes huismussen in je tuin zekerheid te geven, is het belangrijk 

dat de bestaande broedplaatsen in de buurt worden behouden, of dat er extra nestgelegenheid wordt 

aangebracht.

Zachte winters zoals die van 2015-2016 kunnen een voordeel betekenen voor onze huismus; in een 

lang broedseizoen kunnen immers meerdere broedsels worden geproduceerd. Bij de huismus kan dat 

oplopen naar 2, soms 3 broedsels. Dat verklaart alvast de diepe val na 2013, toen het tot ver in de 

lente bleef winteren. Zowel in de winter als in de zomer hebben mussen behoefte aan veilige plekjes 

in de omgeving; een dichte haag waarin ze kunnen schuilen, voldoende broedplaatsen of nestkasten. 

Mits een beetje aandacht kunnen wij dus zeker het verschil maken voor de soort.

 2. Koolmees

--------------------------------------------------------------------------

De geleidelijke afname van koolmezen die zich 

sinds 2010 manifesteert, is nog niet gekeerd. Een 

lagere spreiding is equivalent voor een lager 

aantal vogels. 

De koolmees is één van die soorten waarvoor de 

tuintelling zeer goede gegevens oplevert: ze laat 

zich graag verleiden met een string pindanoten, 

zaadjes of een vetbol. Maar ze zijn ook sociaal  en 

weinig schuw. Ze worden ook gemakkelijk herkend.

Nog een top 3 soort met een dubbele boodschap dus: met een aanwezigheid in 84% van de tuinen 

spreken we over het op één na slechtste resultaat sinds onze tuinvogeltellingen.
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 3. Vink

--------------------------------------------------------------------------

De vink bleef in ongeveer even veel tuinen 

aanwezig als vorig jaar. Toch is dit een eerder 

matig resultaat. Tuinen met meer dan 15 vinken 

waren eerder uitzondering. Daaraan kunnen we 

wel toevoegen dat vinkachtigen zich vooral laten 

aantrekken naar tuinen waar zeer gericht wordt 

gevoederd. De cijfers zijn naar de toekomst toe 

zeker vatbaar voor groei, afhankelijk van het feit 

of de gemiddelde deelnemer nog beter en beter 

gaat voederen.

In de Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant prijkt de vink op 1. Daar zaten ze in resp. 70 

en 69% van de tuinen. In Limburg waar ze in 72% van de tuinen aanwezig waren, haalt ze slechts 

de vierde plaats. De groepsgrootte is dus belangrijk voor het eindresultaat. Naast de toestand op 

de voederplaats, die bepalend is voor het aantal vinkachtigen dat komt foerageren, kunnen lokale 

verschillen worden beïnvloed door de aanwezigheid van bossen met bv. beuken. In Nederland staat de 

vink pas op de 5de plaats.

Het gemiddeld aantal vogels per tuin zien we verder inzakken. Waar we in 2013 nog een mediaan 

zagen van 5 vinken per tuin, lag die vorig jaar op 4, en dit jaar op slechts 3 exemplaren samen. Sneeuw 

en vriesweer zijn factoren die het foerageergedrag van vinken sterk kan beïnvloeden. Afwachten welke 

evolutie we gaan zien bij de eerste telling met streng winterweer.
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 4. Merel

--------------------------------------------------------------------------

Merels zijn vrijwel overal aanwezig, dat maakt het 

soms moeilijk om in te schatten of de soort het 

nu goed of slecht doet. Tijdens de telling lag het 

aantal merels laag. Alleen in 2013 en 2014 deden 

we slechter.

Belangrijke factor was de afwezigheid van 

noordelijke merels. In het noorden bleek nog 

voldoende voedsel aanwezig, dat was vorig jaar 

anders. De wintergrens lag in de weken voor de 

telling echter maar net ten noorden van ons: in Nederland  haalde de merel een derde plaats.

Overal zaten merels nu al te zingen. Die territoriale kriebels hebben mogelijk een deel van de lokale 

merels van de voederplaatsen weggehouden. In januari ontvingen we al een melding van een merel-

paar met jongen. 

 

5. Kauw

--------------------------------------------------------------------------

De afvlakking van de heel sterke toename, die 

zich het afgelopen decennium aftekende, lijkt 

voor het tweede jaar op  rij verder te stagneren. 

Dit is een typisch natuurlijk fenomeen en de vrees 

van velen voor een ‘overpopulatie’ (wat in de 

natuur maar zelden voorkomt) mag netjes 

worden opgeborgen. Vogels nemen toe tot boven 

een voor hen ‘leefbaar niveau’, waarna er 

opnieuw een afname plaatsvindt. Trends verlopen 

zo vaak in een herhaalde golfbeweging. Ofwel 

stabiliseren ze op een niveau dat perfect werkt voor die soort. Dit is een trend die bij meerdere 
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kraaiachtigen wordt vastgesteld. Dat is logisch: een soort kan nooit algemener worden dan het 

voedselaanbod waarvan hij afhankelijk is.

De kauw bleef steken bij een aanwezigheid in 37% van de getelde tuinen, dat is vergelijkbaar met het 

niveau van de vorige twee jaren maar nog steeds een zeer hoge score vergeleken met 10 jaar gele-

den, toen ze in 21% van de tuinen aanwezig was.

In Oost-Vlaanderen behaalde de kauw een derde plaats (aanwezig in 40% van de tuinen), de provincie 

met het minste kauwen is Vlaams-Brabant, met een aanwezigheid in slechts 22% van de tuinen 

haalde ze daar een 9de plaats. Het landschap heeft een zeer grote invloed op de aanwezigheid van 

kraaiachtigen.

 6. Houtduif

--------------------------------------------------------------------------

Net als de kauw is de houtduif een soort die de 

laatste decennia enorm sterk toenam, maar nu 

lijkt te stagneren. Met een aanwezigheid in 64% 

van de getelde tuinen vallen we terug naar de 

toestand in 2010. Een bevestiging van wat we 

vorig jaar al vaststelden.

De provincie Antwerpen scoort het hoogst wat de 

spreiding betreft: in 73% van de getelde tuinen 

(7de plaats wat aantallen betreft) is de soort 

aanwezig. Daar heeft ze een erg stabiele en veilige omgeving gevonden.

In Limburg behoudt de soort haar 8ste plaats en was ze in 55% van de tuinen te zien. In landelijk 

West-Vlaanderen voelde de houtduif nog geen behoefte om naar de stad te trekken en was ze in 

slechts 54 op 100 tuinen aanwezig, daar haalde ze slechts een 9de plaats.
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7. Pimpelmees

--------------------------------------------------------------------------

Met de telling van 2016 worden, de resultaten 

voor de pimpelmees opnieuw toonbaar. In 2014 

kende de soort immers een dieptepunt met een 

aanwezigheid in slechts 61% van de getelde 

tuinen. In 2015 klom dat cijfer naar 66% en nu 

werd ze weer in 72% van de tuinen opgemerkt. 

Dat leverde overal een betere ranking op. In 

Limburg slaagde ze er zelfs in om een derde 

plaats te veroveren, daar was ze dan ook in 78% 

van de tuinen aanwezig.

De oorzaak van die heropleving is duidelijk het gevolg van een extreme aanvoer van noord(oost)elijke 

pimpelmezen in het najaar. Dat verhaal zien we ook bij zwarte mezen en staartmezen.

Dat geeft dus geen garanties op een betere toekomst, een groot deel van die vogels zal snel onze 

streken weer verlaten.

 8. Turkse tortel

--------------------------------------------------------------------------

We hadden het al enigszins voorspeld, maar de 

afname van de Turkse tortel begint nu wel erg 

frappant te worden.

Tien jaar geleden troffen we de sympathieke duif 

nog aan in bijna 80% van de tuinen. Voor het 

eerst vallen we nu terug naar 61%.

In West-Vlaanderen zitten Turkse tortels in 

68% van de tuinen en de laagste dichtheid l in 

Vlaams-Brabant met 53%.
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Ook in Nederland haalde de Turkse tortel de achtste plaats. 

De trends van de winterpopulatie is gelijk aan die in Vlaande-

ren. Dat zie je als je de twee grafieken vergelijkt. De recente 

achteruitgang is een algemeen gegeven in West-Europa.

 

--------------------------------------------------------------------------

9. Ekster

Net zoals voor de kauw, geldt ook voor de ekster 

dat de hoogtepunten uit de jaren ’80 al lang 

verleden tijd zijn. Toch wordt de prachtige vogel 

nog te vaak, maar volledig onterecht, gestigma-

ti-seerd als uiterst schadelijk. In 2011 nog aanwe-

zig in 65% van de tuinen, nu wordt ze nog gezien 

in 61% van de getelde tuinen.

In de Vlaams-Brabantse tuinen scoort de ekster nog het best en is er in 65% van de tuinen aanwezig, 

dat brengt hier daar op een 7de plaats. In de andere provincies haalt de soort een 9de plaats. Alleen 

in West-Vlaanderen doet ze slechter en sluit de ekster de top 10 af.



Het Grote Vogelweekend

10. Spreeuw

--------------------------------------------------------------------------

De periode dat de spreeuw nog in ca. 40% van de 

tuinen op bezoek kwam, ligt helaas al lang achter 

ons. In 17% van de tuinen werden nog spreeuwen 

gezien. Vorig jaar was dat nog bijna 20%. Groep-

jes trekken elkaar echter van ver aan. In Neder-

land verdween de soort dit jaar uit de top 10. 

België en Nederland is de laatste 20 jaar meer 

dan 40% van zijn broedpopulatie kwijt geraakt. 

Dringend tijd om meer aandacht te besteden aan  

      extra broedgelegenheid voor de holenbroeder.

Het is aan West-Vlaanderen te danken dat de spreeuw nog in de top 10 prijkt; daar haalde hij op de 

8ste plaats. De aanwezigheid van vee is uiteraard de verklaring want die trekken extra insecten aan. In 

de landelijke tuinen in West-Vlaanderen telden groepjes spreeuwen gemiddeld 14 vogels, in stedelijk 

gebied in die provincie waren dat er slechts 7. Net als vorig jaar haalde de spreeuw In de andere 

provincies de top 10 niet meer.

Help de spreeuw  Hang een nestkast in je tuin tegen een hoge fruitboom of tegen de muur.

Een broedpot oogt mooi maar heeft veel minder kans op succes.
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OPMERKELIJKE 
VaststellInGen

Winnaars

Putter

Vorig jaar bespraken we de lichtjes positieve 

trend van de putter al maar 2016 verbrak alle 

records. We spreken dan nog wel over lage 

aantallen maar voor het eerst werden in meer 

dan 2% van de getelde tuinen putters gezien.

We zien dit kleurrijke vinkje steeds vaker 

opduiken in de groenere steden, waar zelfs 

gebroed wordt. We zijn benieuwd naar het 

verdere verloop.

Halsbandparkiet

Op Vlaamse schaal blijft de halsbandparkiet een 

bescheiden plaats opeisen met een aanwezigheid 

in slechts 3% van de tuinen. Toch is dat de beste 

score die hij ooit neerzette. Wanneer we naar de 

Brusselse agglomeratie kijken staat de groene 

exoot op de 8ste plaats en komt hij in 34% van de 

getelde tuinen op bezoek. De grootste groep telde 

13 vogels.

Een eerste zomerse slaapplaatstelling in 2015 leverde al snel 10.000 vogels op. Vooral in de Brusselse 

agglomeratie, maar ook in verschillende Vlaamse steden werkt hij nu snel aan een opmars. Een soort 

waar we nog veel van zullen horen.
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Groene specht

Spechten zorgen altijd voor spektakel in de 

tuin. De groene specht is wel een buitenbeentje; 

een specht hoort immers tegen een boom te 

plakken. Groene spechten verkiezen om hun 

voedsel op de grond te zoeken. Nu de bodem 

zacht blijft vinden ze makkelijk hun natuurlijke 

voedsel: mieren. Niet op de voederplaats dus, 

maar aan de rand van het gazon. Voor het eerst 

verscheen hij in 11% van de tuinen. Een nieuw 

record.

Zwarte mees

Voor het eerst ooit werden zwarte mezen in 17% 

van de tuinen opgemerkt, dat is meer dan in de 

topjaren 2006 en 2008-‘09. Vorig jaar zaten 

ze in slechts 9% van de tuinen. De toename is 

het rechtstreekse gevolg van en grote  

najaarsinvasie van de soort in 2015. Heel wat 

vogels bleven gewoon ter plaatse en zoeken de 

tuinen op. Waar aanwezig zaten ze gewoonlijk 

met 2.

De grafiek vertoont scherpe pieken en dalen: die zijn kenmerkend voor soorten die afhankelijk zijn van 

mastjaren, en dus soms ook een invasief voorkomen hebben.
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Valse hoop voor de staartmees

Dit jaar zaten er terug staarmezen in 17% van de 

getelde tuinen, dat is meer dan een verdubbe-

ling van vorig jaar. Toen berichtten we nog over 

de snel afnemende trend van de staartmees. 

De vastgestelde toename dit jaar verandert 

helaas niets aan dat verhaal. We zien immers 

een weerspiegeling van een oostelijke invasie in 

het najaar. Trouwens, tot pakweg 6 jaar geleden 

zagen we nagenoeg jaarlijks staartmezen in ca. 

30% van de tuinen.

Ondanks de erg zachte winter zagen we ook dit jaar zagen niet de enorme toename van tjiftjaffen 

en zwartkoppen aan de voederplaatsen die we hadden verhoopt. Mogelijk bleven een aantal vogels 

onder de radar: het zijn onopvallende vogels die niet vaak gericht op de voederplank afkomen. Het 

aantal tjiftjaffen was heel normaal en in vergelijking met het eerste decennium van deze eeuw, kunnen 

we zelfs stellen dat er bijzonder weinig zwartkoppen waren.

 

Grote verliezers

Groenling

Ook bij de groenling zet de afname van de laatste 

7 jaar zich door. Nu staat de groenling nog  op de 

14de plaats. In het topjaar 2010 was de groenling 

in 40% van de tuinen aanwezig, nu is dat nog 

het geval in 20%. De groenling is nog het meest 

algemeen op de Limburgse voederplaatsen, waar 

hij in 24% van de tuinen aanwezig was.

Ondanks de stagnering van de laatste jaren, toont 

de Nederlandse langetermijntrend een geleidelijke 

groei en heeft de kleine achteruitgang weinig invloed op de totale populatie.
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Heggenmus glijdt verder weg

Het gaat al 10 jaar bergaf met de heggenmus 

en die trend zet zich helaas door. In Vlaanderen 

haalt de heggenmus nog een 15de plaats, in 

Nederland is dat nog de 12de. Die achteruitgang 

past helaas in de algemene neerwaartse trend 

die ook elders in Europa wordt vastgesteld 

(European Bird Census Council).

Waar zitten de winterse 
zanglijsters?

De recente achteruitgang van de zanglijster 

in de tuinvogeltelling wordt ook in Nederland 

vastgesteld. In 2007 zagen we de soort nog in 

24%  van de tuinen, dit jaar was dat nog in een 

schamele 7%. Net als voor merels geldt dat heel 

wat zanglijster al erg territoriaal waren in midden 

januari. Maar dat is natuurlijk geen verklaring 

voor de afname van de laatste 10 jaar. Voor broedvogels is de afname gelukkig minder dramatisch.
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Hoe was het in 
nederland?

Vogelbescherming Nederland coördineerde in hetzelfde weekend de Nederlandse tuinvogel-

talling.  Meer dan 53.000 mensen namen deel aan deze telling. In meer dan 41.500 tuinen werden in 

totaal 938.000 vogels geteld.

De nationale top 10 bestaat grotendeels uit dezelfde soorten als de Vlaamse, maar hier en daar zien 

we kleine verschuivingen. De huismus lijkt alvast vaal beter te scoren op vlak van relatieve aantallen. 

Ook de pimpelmees scoorde met een 4de plaats nog beter dan in Vlaanderen. In Nederland staat de 

roodborst op een 8ste plaats (in Vlaanderen op de 11de plaats), maar verdwijnt de spreeuw uit de top 

10 naar een 11de plaats.

Zowel wat aantallen als spreiding betreft moet de houtduif de Turkse tortel nog steeds laten voorgaan 

in Nederland. Dat is in Vlaanderen net andersom.

 



De tuinvogeltelling geeft ons een gedetailleerd overzicht van de verspreiding en 

aantallen van de vogels in onze Vlaamse tuinen. In dit rapport werden enkel de eerste 

bevindingen samengevat. 
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