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In het voorjaar van 2021 deed de voorzitter van Volkstuindersvereniging 
Nooit Rust, Harmen de Bruin, een oproep aan de Vogelwerkgroep voor leden 
die de vogelpopulatie op hun terrein wilden tellen. De gemeente Haarlem 
heeft grootschalige bouwplannen voor de ontwikkelzone Zuidwest en 
oorspronkelijk zou ook dit volkstuincomplex aan de Randweg en de spoorlijn 
Haarlem-Heemstede worden bebouwd. De Volkstuindersvereniging heeft hier 
met succes actie tegen gevoerd. Antje Ehrenburg heeft in 2019 een rapport 
gemaakt over de natuurwaarden van het volkstuincomplex. In 2021 wilden 
de tuinders de gegevens over de vogelpopulatie actualiseren.  
 
In de nieuwsbrief van de Vogelwerkgroep verscheen in maart daarom een 
oproep voor enthousiaste tellers. Hanneke, Tineke en Marcel reageerden 
hierop. Na een kennismakingsgesprek en een rondleiding op het terrein, dat 
een kleine hectare groot is en naast groente- en bloementuinen ook 
schuurtjes en tuinhuisjes heeft, overhandigde Harmen ons de sleutel van het 
hek. Het telwerk kon beginnen. 
 

 
Locatie van volkstuincomplex Nooit Rust. Bron: Avimap van Sovon 

 



 

Methode 

De tellingen zijn over een periode van één jaar gedaan. In alle maanden van 
het jaar is twee keer geteld, behalve in april en mei, toen drie tellingen zijn 
gedaan om een beter beeld van de broedvogelstand te krijgen. In totaal is er 
26 keer geteld. Tijdens het broedseizoen zijn bij de vogelwaarnemingen ook 
broedcodes genoteerd. De tellingen vonden plaats op verschillende 
momenten van de dag. Een telling duurde gemiddeld 50 minuten. Alle vogels 
met binding aan de volkstuinen werden geteld, overvliegende vogels dus niet. 
De gegevens zijn ingevoerd via LiveAtlas. Een telling werd doorgaans gedaan 
door één of twee personen. 
 

 

Volkstuincomplex Nooit Rust. Foto: Marcel Slaterus  

 



 

Resultaten 

In totaal zijn 39 vogelsoorten vastgesteld en ruim 1500 individuen geteld 
tijdens alle telronden. Groene Specht en Sperwer werden waargenomen 
buiten een ‘officiële’ telling door respectievelijk Hanneke en Marcel en tellen 
dus helaas niet mee. Ook de IJsvogel wordt nu en dan waargenomen door de 
tuinders, maar wij hebben dat geluk niet gehad. 
 
De vogel top tien van volkstuincomplex Nooit Rust ziet er zo uit: 
  
 Soort Aantal keren geteld 

1 Koolmees 176 
2 Merel 162 
3 Pimpelmees 131 
4 Roodborst 126 
5 Vink 95 
6 Winterkoning 83 
7 Wilde Eend 79 
8 Houtduif 69 
9 Waterhoen 68 
10 Ekster 58 
 
Andere soorten werden juist heel weinig gezien. Zo werd tijdens de tellingen 
maar twee keer een Vuurgoudhaan gezien en maar één Witte Kwikstaart, één 
Grote Gele Kwikstaart, één Bosrietzanger en één Houtsnip (hoewel een 
tuinder ons in april meldde dat hij eerder die week ook een Houtsnip op het 
terrein had gezien).  
 
Hieronder volgt een overzicht van de soorten en aantallen die tijdens deze 
tellingen op het volkstuincomplex zijn waargenomen. De soorten worden 
behandeld in drie hoofdstukjes: standvogels, zomergasten en wintergasten. 
De aantallen in de grafieken zijn de gemiddelden van de tellingen in die 
maand. 
 

Standvogels 

Standvogels zijn vaak ook broedvogels. In een gebied kunnen echter ook 

vogels het jaar rond voorkomen alleen om er voedsel te zoeken. Hun 

nestplaats ligt dan buiten dat gebied. Voor de volgende soorten van het 

volkstuincomplex lijkt dat op te gaan: 

 

Blauwe reiger Grote Bonte Specht Kauw Staartmees 
Buizerd Halsbandparkiet Krakeend Turkse Tortel 
Gaai Huismus Spreeuw  
 



Dat wil niet zeggen dat deze soorten nooit op het volkstuincomplex broeden, 

maar tijdens de tellingen van het afgelopen jaar hebben wij dit niet 

vastgesteld.  

Grafiek 1 laat zien dat het aantal van sommige standvogels door de maanden 

heen verschilt. Vinken zijn bijvoorbeeld het hele jaar door aanwezig, maar in 

de wintermaanden en tijdens de vogeltrek zijn zij het meest talrijk. Dat komt 

doordat de aantallen worden aangevuld met broedvogels van meer noordelijk 

gelegen streken. Hetzelfde geldt voor de Roodborst.  

 

 

Grafiek 1: Gemiddeld aantal Vink en Roodborst per maand 

 

Hoewel we geen broedvogelmonitoring hebben gedaan, hebben we tijdens het 

broedseizoen wel territoriumindicerende waarnemingen vastgelegd, zoals 

zang, nestbouw en pas uitgevlogen jongen. Van een aantal soorten kunnen 

wij dus met aanzienlijke zekerheid zeggen dat ze op het terrein broedden. 

Daarnaast vertelden verschillende tuinders ons enthousiast welke 

nestkasten bezet waren en waar jongen succesvol waren uitgevlogen, waar 

een Houtduif of Zwarte Kraai op een nest zat, of waar een Meerkoet, of eend 

met jonge pullen rondzwom. 



 

We hebben geen officiële broedvogeltelling gedaan of aantal territoria 

vastgesteld, maar vogelsoorten die hun nestplek op het volkstuincomplex 

hebben zijn: 

 

Boomkruiper Koolmees Roodborst Winterkoning 
Ekster Meerkoet Tjiftjaf Zanglijster 
Groenling Merel Vink Zwarte Kraai 
Heggenmus Pimpelmees Waterhoen  
Houtduif Putter Wilde Eend  
 

 

Zomergasten 

Zomergasten op het volkstuincomplex zijn de Tjiftjaf en de Zwartkop (zie 

grafiek 2). Eind maart arriveren zij, in april klinkt hun zang uitbundig over 

de tuinen en binnen enkele weken zijn zij druk in de weer met het verzorgen 

van een nest met jongen. Als het najaar aanbreekt vertrekken deze vogels 

weer naar zuidelijke streken.  

 

Grafiek 2: Gemiddeld aantal Tjiftjaf en Zwartkop per maand in 2021 

Tijdens de tellingen zijn ook Bosrietzanger en Witte Kwikstaart 

waargenomen. Ondanks dat dit ook zomergasten zijn in Nederland, zal het in 

deze gevallen bij de volkstuinen om doortrekkers gaan, want deze vogels zijn 

slechts één keer waargenomen. 

 



 

Wintergasten 

Sommige soorten werden alleen tijdens de trekperiode en in de 

wintermaanden gezien bij de volkstuinen. Het betreft: 

 

Goudhaan Keep Vuurgoudhaan 
Grote Gele Kwikstaart Koperwiek  
Houtsnip Sijs  
 

De waarnemingen van Grote Gele Kwikstaart en Houtsnip betreffen 

doortrekkers. Zij zijn maar éénmaal waargenomen tijdens de tellingen en 

deze vogels zullen elders (in Nederland?) overwinterd hebben.  

Een klein aantal Sijzen broedt in Nederland, maar er zijn in het broedseizoen 

geen waarnemingen van Sijzen gedaan bij de volkstuinen, dus we kunnen er 

vanuit gaan dat de Sijzen die de tuin bezoeken doortrekkers en wintergasten 

zijn (zie grafiek 3).  

 

Grafiek 3: Gemiddeld aantal Sijs, Koperwiek en Keep per maand 

 



 

Sijs. Foto: Marcel Slaterus 

 

Koperwieken worden in de herfst- en wintermaanden in heel Nederland 

aangetroffen. Ook op het volkstuincomplex zijn ze dan te vinden. Van 

oktober tot april werden groepjes van 3 tot 8 Koperwieken in de tuinen 

geteld. De afwezigheid van de vogels in januari en februari duidt erop dat het 

overwegend doortrekkers zijn die de volkstuinen aandoen. 

De Keep is een broedvogel van Noord-Europa. In Nederland komen 

broedgevallen nagenoeg niet voor. De najaarstrek piekt in oktober en in die 

periode werd een aantal keer een Keep tussen de Vinken waargenomen.  

 

Concluderend 
 
Het volkstuincomplex bood in 2021 aan 18 vogelsoorten broedgelegenheid. 
11 andere soorten bezochten de tuin het jaar rond. Buiten het broedseizoen, 
tijdens de vogeltrek en in de wintermaanden, werd de tuin veelvuldig bezocht 
door vogels die er voedsel zoeken, of een plek om even uit te rusten (zie 
grafiek 4). 
In totaal zijn in één jaar 41 vogelsoorten waargenomen op het 
volkstuincomplex. Gemiddeld zagen wij 18 soorten en 58 vogels tijdens een 
telling. 
 



 
 
Grafiek 4: Gemiddeld aantal getelde vogelsoorten en individuen  
 
Tijdens onze bezoeken aan de volkstuinen bleken de meeste tuinders 
geïnteresseerd in onze waarnemingen. In hun verenigingsblad ‘Even Rust’ 
hadden zij gelezen over de voorgenomen vogeltellingen en aan onze 
verrekijkers en hesjes waren wij makkelijk te herkennen. Sommigen 
informeerden naar wat wij gezien hadden en soms vulden zij onze 
waarnemingen aan met hun eigen waarnemingen. Een enkeling trakteerde 
ons zelfs op ‘groenten uit de tuin’. Met veel plezier hebben we een jaar rond 
geteld op dit volkstuincomplex. Wij geloven dat dit terrein niet alleen de 
tuinders veel plezier verschaft, maar dat dit ook een waardevolle plek is voor 
lokale broedvogels en voor doortrekkers en wintergasten, een plek om te 
behouden dus, en te behoeden voor stedelijke bebouwing 
 
Bronnen 
Ehrenburg, A. 2019.  


