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natuur ontdekken en beleven
KNNV Uitgeverĳ  is de uitgever van informatieve boeken 
over natuur & duurzaamheid. Je vindt bĳ  ons inspirerende 
boeken op het gebied van Groene Lifestyle, Kind & 
Natuur, Wildlife & Reizen, Filoso� e & Wetenschap. 
Daarmee geeft de uitgeverĳ  waardevolle kennis door aan 
een breed publiek.
Zo dragen we bĳ  aan de bescherming van de Nederlandse 
natuur en aan het plezier dat je eraan beleeft.



Robin Roodborst woont in een mooie tuin. 

Robin zingt elke dag een liedje: ‘Dit is mijn 

tuin.’ Daarna gaat Robin op zoek naar eten. 

Er is in de herfst genoeg te vinden in de tuin. 

Robin is dol op spinnetjes eten!

Roodborst

De roodborst kun je beter 
‘oranjeborst’ noemen! 

Als je in de tuin aan 
het rommelen bent, 
met een hark ofzo, dan 
komt de roodborst in de 
omgewoelde aarde al gauw 
naar insecten en andere 
beestjes zoeken.

Voedsel:

Meer weten over 
de roodborst? 
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Merel 

De merel is de meest 
‘gewone’ vogel in de tuin. 
In het voorjaar leven er wel 
twee miljoen merels in ons 
land. Maar de mannetjes 
zingen zó mooi, dat is echt 
niet gewoon meer!

Voedsel:

Meer weten over 
de merel? 

Daar zit een zwarte vogel op de lijsterbesstruik.

‘Wat doe jij in mijn tuin?’ vraagt Robin.

‘O, uh, ik ben Mike Merel en ik ben dol op bessen,’ zegt Mike.

‘Nou vooruit,’ zegt Robin, ‘die besjes lust ik niet, maar van 

die kardinaalsmutsjes moet je afblijven!’
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Gaai

Gaaien zĳ n slimme vogels, 
maar ook een klein beetje 
vergeetachtig. In het 
najaar verstoppen ze op 
heel veel plekken eikels 
en beukennootjes, zodat 
ze in de winter ook wat te 
eten hebben. Maar niet alle 
nootjes vinden ze terug, 
Dat worden dan weer eiken 
en beukenbomen!

Voedsel:

Meer weten over 
de gaai? 

Er scharrelt wat bij de eikenboom…

‘Zeg, wat doe jij hier?’ vraagt Robin.

‘Ik kom een paar eikels verstoppen,’ zegt Gonny Gaai, 

‘dan heb ik in de winter ook wat te eten. Wil je ook?’

‘Nee,’ zegt Robin, ‘verstop ze maar en ga dan gauw 

weer weg. Dit is míȷń tuin!’
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Koolmees

Met zĳ n zwarte petje 
en zĳ n stropdasje is 
de koolmees een vaste 
gast in héél veel tuinen. 
De mannetjes hebben een 
net iets grotere stropdas 
dan de vrouwtjes.

Voedsel:

Meer weten over 
de koolmees?

In de winter ligt er een mooi laagje sneeuw in 

de tuin. Een vogel met een blauwe muts 

en een vogel met een zwarte muts maken ruzie.

‘Zeg, Kaatje Koolmees,’ zegt de vogel met de 

blauwe muts, ‘ik wil die dikke pinda daar!’

‘Nee, Pien Pimpelmees, die is voor mij!’

‘Wat doen jullie hier?’ vraagt Robin.

‘Nootjes eten,’ zeggen Pien en Kaatje tegelijk.

‘Ach, ik hou niet zo van nootjes, dus vooruit maar. 

Maar hou op met ruziemaken!’
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Pimpelmees

De pimpelmees heeft 
een blauw petje. Hĳ  is 
net een tikkie kleiner dan 
de koolmees, maar hĳ  is 
toch wel een durfal! Aan 
de pindaketting laat een 
pimpelmees zich niet 
zomaar wegjagen. 

Voedsel:

Meer weten over 
de pimpelmees?

Elke dag komen Pien 

en Kaatje nootjes 

eten en kibbelen over 

de dikste pinda’s. Robin is 

het geruzie zat.

‘Dit is míȷń tuin, 

wegwezen jullie!’
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Huismus

Huismussen zĳ n 
gezelligheidsdieren. Ze 
leven in grote groepen 
en maken ook nesten bĳ  
elkaar in de buurt. Onder 
de dakpannen kunnen heel 
veel huismussen vlak bĳ  
elkaar hun thuis hebben.

Voedsel:

Meer weten over 
de huismus? 

Op een hoge paal zit een voederplank. En op die plank 

zitten wel acht mussen! Ze hebben reuzepret.

‘Hé, zeg, wat doen jullie in mijn tuin?’ vraagt Robin.

‘We komen gezellig bij jou eten,’ zegt Hans Huismus.

‘Samen met onze vriendenclub,’ vult Hannie Huismus, 

het vrouwtje van Hans, aan.

Robin wordt een beetje boos van al die herrie. ‘Dit is 

míȷń tuin, en míȷń voederplank!’ ‘We zullen wat voor je 

overlaten,’ zeggen Hans en Hannie vrolijk.
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Heggenmus

De heggenmus is helemaal 
geen mus! Kĳ k maar naar 
zĳ n snavel. Een mus heeft 
een dikke snavel, om 
zaden mee te kraken. Een 
heggenmus heeft juist 
een puntig snaveltje, om 
insecten mee te pakken.

Voedsel:

Meer weten over 
de heggenmus?

In de lente komen er bloemen in de bomen. 

Robin wordt er blij van. Hoog in de bloesem 

zingt een vogeltje.

‘Ben jij daar nou wéér, Hans?’ roept Robin 

naar boven.

‘Nee, ik ben Hein Heggenmus.’

‘Je zingt wel mooi, Hein. Maar kan dat niet 

bij de buren? Dit is míȷń tuin!’
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In de lente komen meer en meer vogels zingen in de tuin. 

Robin kan zelf ook mooi zingen.

‘Dit is mijn tuin, dit is mijn tuin.’

Vanuit de struiken zingt Sjaak Zwartkop terug: ‘Wat is 

het hier mooi, wat woon ik hier graag.’

Robin vindt het maar niks! Maar zolang Sjaak een beetje 

aan de rand van de tuin blijft, mag het.

ZZwartkop

Mevrouw zwartkop moet 
eigenlĳ k ‘bruinkop’ heten. 
In de lente is de zwartkop 
één van de eerste vogels 
die weer gaat zingen. 
Eerst mompelt-ie een paar 
seconden wat en daarna 
jubelt-ie het uit.

Voedsel:

Meer weten over 
de zwartkop?
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