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Vogels tellen 

Dit weekeinde is er weer een nationale tuinvogel telling aan de orde. Aangezien ik 

tegenwoordig een tuin heb leek me dat wel een leuke bezigheid. Het schijnt ook nuttig te zijn 

om de vogelstand in Nederland in kaart te brengen. Zo heb ik mij aangemeld bij de site van 

tuinvogeltelling.nl en ben er eens goed voor gaan zitten achter het glas van de tuindeur. Ik kan 

u vertellen dat dit tellen geen doen is. Ik heb onderstaand verslag naar de tuinvogeltelling 

vereniging gemaild.  

De achtertuin is twintig meter diep en veertien meter breed. Het ligt tegen het centrum van 

Beilen aan in een rustige straat waar geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is. De vorige 

eigenaar was een echte vogelliefhebber die er alles aan deed om de vogels naar de tuin te 

lokken. Ik woon er nu ruim een maand en ik kan zeggen dat het goed gelukt is. Al weet ik niet of 

dit de verdienste is van de vorige bewoner. Het stikt hier werkelijk van de vogels. In twee weken 

lockdown heb ik 36 verschillende vogelmerken voorbij zien komen inclusief twee kippen. Doen 

kippen ook mee aan de telling? De heg zit helemaal vol met vogels evenals de omringende 

bomen. Ik heb een poging gedaan om de vogels te tellen. Dat is geen doen. Honderden per 

dag. Neem nu de heggenmus. Daar vliegen er zo een stuk of tachtig van door de tuin. Omdat 

ze allemaal op elkaar lijken tel je al gauw een vogel drie keer in een kwartier. Ik zal een geweer 

moeten aanschaffen om ze allemaal uit de bomen te schieten om ze vervolgens op een rij te 

leggen en dan tellen. Ik begrijp dat dit niet de bedoeling is van de vogeltellingen. Dan houden 

we geen vogels over. Verder zag ik voorbij komen in willekeurige volgorde: de vlaamse gaai, 

ekster, heggenmus. koolmees, roodborst, houtduif, tortelduif, kerkuil, valkuil, zilvermeeuw, 

kokmeeuw, vink, keep, appelvink, groenling, sijs, zwarte mees, goudhaantje, putter, merel, 

huismus, pimpelmees, ijsvogel, groene specht, zwarte kraai, sperwer, kauw, zanglijster, 

spreeuw, ringmus, boomkruiper, staartmees, kuifmees, goudhaantje, ringmus, waarschijnlijk 

ook nog de kolibrie maar die zijn zo klein dat je ze niet ziet, en tenslotte dan nog de kip waar er 

twee van rondlopen. Die vliegen in ieder geval niet door elkaar heen zodat die wel te tellen zijn. 

Door de noodgedwongen lockdown heb ik dus de tijd gehad om alle soorten vogels te 

herkennen maar dat tellen is werkelijk geen doen. Als er iemand is die dit slap gelul vindt dan 

nodig ik diegene uit om een half uurtje in mijn tuin te komen tellen. Ik zelf zie er van af.   

Prettig weekend! 


