
Nu te zien en te horen op het landgoed  

Soort vogel bijzonderheid Geluid  
Buizerd Gesignaleerd met een tak, voor een nest? 

Koppeltje vliegt vaker samen door de tuin 
Miauwen in de vlucht  

Torenvalk  Gesignaleerd met tak en met twee  Hoge fluittoon  
Kraai  Standvogel Zijn druk met het bestrijden van de 

roofvogels  
Schreeuwt, krijst…. 

Kauw Standvogel Proberen nesten te bouwen onder 
de daken van het monasterium…. 

Is stil of kletst tegen zijn ega 

Ekster Standvogel Helpt de kraai bij het bestrijden van 
de roofvogels, en is zeer luidruchtig en fel  

Kan krijsen…  

Vlaamse gaai Standvogel Komt kijken als er wat onrust is en 
imiteert de buizerd door in een boom te gaan 
zitten miauwen zoals de buizerd doet wanneer 
hij hoog in de lucht vliegt  

Maakt allerlei krijsgeluiden.. 

Lijster  Zingt vanaf januari het hoogste lied krijgt nu 
concurrentie van de merel. 

Zingt vanaf een hoge top zijn lied  

koolmees Standvogel, houdt van gezelligheid en leeft in 
groepjes maar kan ook goed vechten,  

zingt allerlei deuntjes 

Pimpelmees  Standvogel, is kleiner dan de koolmees,  Zang een heldere triller 
Staartmees  Standvogel, de lange staart gaf hem zijn naam, 

vliegt mee met de koolmezen.  
Hoge, korte, scherpe en tsjirpende 
geluiden. 

Zwartkop  begin april gehoord, kwam net uit Afrika, heeft 
een zwarte kop, grijs verenpak en is heel druk, 
nu goed te zien bij weinig blad.  

 Kletst een tijd en is dan weer stil 

Fitis Kleine groen/grijze vogel, in struiken of hoog in 
de takken 

Produceert een hoog piepje, of 
zingt helder dalend riedeltje van 
zoete, melancholieke klanken 

Tjif tjaf Kleine groen/grijs/geel hoog in de toppen van 
bomen 

Zingt een tijdje tjiftjaf en dan een 
rateltje 

Tuinfluiter  Lichtbruin/grijs  Lijkt erg op de zwartkop,  
Vink Standvogel Bruine buik en grijstinten op de 

vleugel, Gemeenschapsvogel, zit met een heel 
stel op het gras en vliegen gezamenlijk op. 

Kenmerkende, aflopende zang, 
met aan het einde een korte 
verhoging in tonen (vinkenslag). 

Winterkoning  Standvogel klein, 9-10 cm met een parmantig 
klein staartje, bruin met witgele stipjes. Zit 
tussen het struikgewas. Is een nerveus type 

Zang luid en explosief, combinatie 
van trillers en heldere klanken 

Goudhaantje  Standvogel Zeer klein, 8 cm. Grijsgroen, met 
een felle gele streep op zijn kop. Leeft in het 
dennenbos, met een stel samen, scharrelt 
tussen de dennennaalden, zoekt naar beestjes 

Zeer hoge tonen, ijl  

Bonte specht Standvogel Vliegt door heel de tuin op zoek 
naar voedsel dat hij tussen schors van de 
bomen vind. Zit niet vaak stil. Vliegt in een 
golfbeweging van boom naar boom of bv. Over 
het water naar de andere kant van de tuin.  
Boomholbewoner  

Maakt in zijn vlucht of zittend het 
een ‘tjsik’ geluid. Zo kun je hem 
goed vinden. Ook roffelt hij op 
oude takken. Zo bakent hij zijn 
territorium af kan hij ook duidelijk 
maken dat hij wil paren. 

Groene specht Standvogel Vliegt door heel de tuin zoekt naar 
voedsel op de grasweiden waar hij grote mieren 
eet. Vliegt in golfbeweging, is geel groen met 

Deze specht maakt een lachend 
geluid, vrij hard.  



een rode streep op zijn kop. Bij het eten  zoeken 
komt telkens zijn kop boven het gras uit. 
Boomholbewoner  

Blauwe specht of 
boomklever 

Standvogel Heeft een blauw-grijze rug, en een 
zacht roze-oranje buik. Vliegt op een boomstam 
en zoekt ondersteboven naar voedsel. 12-14cm. 
Boomholbewoner  

Heeft het geluid van een cavia en 
produceert luide fluittonen en 
trillers  

Boomkruiper Standvogel Kleine vogel, bruin getekend met 
witte buik. Wat langere staart waardoor hij 
goed tegen de stam aan ‘lopen’.  Vliegt tegen 
de boomstam een zoekt omhooggaand zijn 
voedsel. Hij heeft een vrij lange snavel die wat 
krom is, waarmee hij goed tussen de schors kan 
komen.  

Heeft een hoge toon zang  

Roodborst  Standvogel een gezellige eenling die niet bang 
is van mensen, bruin met rode borst. Is 
nieuwsgierig en komt graag even kijken als je de 
tuin bewerkt. 12-14cm 

Zang waterig en vlug, loopt hele 
toonladder op en af. 

Heggenmus  Voor ons geen standvogel, deze week voor het 
eerst gezien in onze tuin. Ze waren met een stel 
samen. Bruine rug met een grijze band om de 
nek, waardoor de wang mooi bruin uitkomt, 
grijze buik  

Korte riedel, helder  

Merel Standvogel zwarte vogel met gele snavel, 
vrouwtje bruin van kleur. Zenuwachtig type. 

Prachtig fluitende en rollende zang 
van de man in het voorjaar.  

Houtduif  Standvogel veel voorkomend, grootste duif van 
ons land. De volwassen houtduif heeft een 
witte vlek in de nek, een brede roze borst en 
een zeer kenmerkende witte streep op de 
vleugels 

Donker koeren  

Turkse tortel  licht beigegrijs, met een zwart-witte nekband 
en een contrasterende donkerrode iris 

drielettergrepig gekoer van 
zuivere, fagotachtige klanken 

 

Vogels die zomaar langskomen, om te rusten of te 'snacken' 
Sperwer  Roofvogel, deze heeft twee maal bij ons 

gebroed met succes, vorig jaar is ze door de 
kraaien en eksters zo gepest dat ze wegging  
Vrouwtje groter dan mannetje, grijs-bruin met 
gestreepte buik, vrouwtje witter van kleur 

Vreemd klagend geluid 

Blauwe reiger Watervogel, een stille jager die rustig wacht op 
zijn prooi, en deze in zijn geheel doorslikt… 

Schreeuw bij onraad 

IJsvogel  De ijsvogel gebruikt onze vijver als snackbar de 
afgelopen 4 jaar is hij er regelmatig in de zomer 
soms met twee, de jongere vogels komen dan 
met de oude mee. Ze zijn klein en heel snel, het 
is adembenemend hem te zien vliegen, een 
soort mystieke ervaring, daar moet je soms lang 
op wachten. De winter bracht een aantal weken 
ijs, dit is voor de ijsvogel niet goed ze leven 
alleen van vis en een paar dagen zonder voedsel 
betekent de dood. Dus na januari ook nog geen 

een fluitende roep: zo kondigt een 
ijsvogel zich vaak aan. 



vogel gespot in de vijver…… 
witgatje Watervogel 21cm donker van boven, wit van 

onder. Bij opvliegen is de witte stuit en 
staartbasis zeer opvallend en contrastrijk.  

Roept dan een schel "tju-
wiét..wiet-wiet" 

aalscholver Duikt onderwater en komt meters verder weer 
boven, na enkele duiken moet hij drogen. Dan 
staat hij aan de kant en spreid de vleugels 80-
100c m 

 

Scholekster  Watervogel, zwart van boven en witte buik, 
rode lange snavel, loopt langs de oever zoekend 
naar voedsel. In de vlucht geven ze een 
krachtige roep. 39-44 cm 

Schel tjiet 

Bosuil  Vorige jaren vooral in de nacht actief bv. In de 
plataan met zijn akelige schreeuw.  

IJzige schreeuw 

Oehoe Dit jaar wordt er in de avond een roep gehoord 
die doet denken aan de uil met de naam Oehoe. 
Mooie vogel met oranje ogen. 

Roep: Oehoe, Oehoe 

   
andere bewoners van onze landschapstuin. 
Vlinders 
Verder zijn er naast de vogels ook vlinders te zien, op dit moment vliegt  het citroentje, de 
dagpauwoogvlinder, en de gehakkelde aurelia vlinder rond. Maar de komende tijd komen daar bij: 
blauwtjes, de Atlanta, kleine vuurvlinder, distelvlinder, kleine vos, witjes etc. 
Libellen en juffers 
De vijver trekt libellen aan en ze hebben er een goed jacht en leef gebied. De volgende libellen leven hier:  
blauwe glazenmaker, bloedrode heidelibel, gewone oeverlibel, grote keizerlibel, paardenbijter, viervlek, 
platbuik, glassnijder azuurwaterjuffer,  lantarentje, vuurjuffer, gewone pantserjuffer. 
Konijnen 
Ze kunnen zo door het hek naar binnen huppelen dus hebben ze bij ons een goede woonplaats gevonden, 
de konijnen, er zijn diverse soorten, maar namen ontbreken.  
Eekhoorns 
In 2014 zijn er drie eekhoorns uitgezet in de tuin, zij kwamen uit de vogelopvang in Zundert. De eekhoorns 
hebben het erg naar hun zin bij ons en storen zich niet aan de zusters. Er is een nest te zien in een linde 
boom.  
Egels   
Een gezonde egel zie je alleen tegen de avondschemer en in de nacht. Dan gaan ze op pad om voedsel te 
zoeken, dus vaak zien we een egel niet. Toch zijn er sporen, pootafdrukken en uitwerpselen verraden hun 
aanwezigheid. Soms is een egel ziek en dan kan het zijn dat het op het middaguur voedsel gaat zoeken. 
Vaak ligt het de volgende dag dood in de tuin, aangevreten door de wormen of andere parasieten. 
In de vijver 
In de vijver zijn wilde eenden en twee koppels meerkoeten neergestreken. De meerkoeten hebben al 
enkele keren geprobeerd jongen groot te brengen maar de jongen werden vaak opgegeten door roofvogels 
of eksters of de reiger. De eenden zijn ook niet erg succesvol. Wel broed er al een aantal jaren een 
vrouwtje in de binnenhof van de abdij waar een kleine vijver is. De jongen krijgen in die vijver zwemles en 
daarna moeten ze via de kloostergang naar de grote buitenwereld. Dat is altijd even spannend.  
De kikkers laten zich weer horen, hele concerten geven ze. Het is voornamelijk de Groene kikker die in de 
vijver verblijft. Maar er zullen ook zeker Padden zijn.  
Verder zit er in de vijver een grote hoeveelheid vis voornamelijk voorn. De kraamkamer ligt in het ondiepe 
stuk en in het diepere leven de grotere exemplaren.  

 

 


