
Spreekwoorden nest: 
 

• Aan de veren kent men de vogel 
• De ooievaar nakijken 
• Een ei in het nest laten 
• Naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen 
• Waar aas is vliegen kraaien 
• stroken voor stroken maakt de vogel zijn nest. 

Door steeds een klein beetje te sparen krijg je uiteindelijk een heel bedrag. 
• Gooi geen spek in een hondennest. 

  Verspil je energie niet aan dingen waaraan je niets hebt. 
• Een oude zwaluw weet haar nest. 

  Oude mensen hebben veel levenservaring. 
• Zijn hand in een wespennest steken. 

  Zich in een netelige kwestie mengen. 
• Dat past als een klink op een kraaiennest. 

  Dat past helemaal niet bij elkaar. 
• Hij heeft wat muizennesten in zijn hoofd. 

  Hij maakt zich zorgen om diverse kleine zaken. 
• Hij is de nestor van het gezelschap. 

Hij is de oudste van het gezelschap. 
• Stroken voor stroken maakt de vogel zijn nest. 

Door steeds een klein beetje te sparen krijg je uiteindelijk een heel bedrag. 
• Kleine vogels kleine nesten. 

  Bescheiden mensen hebben aan weinig genoeg. 
• Zuidwest regennest. 

  Wind die uit het zuidwesten komt brengt meestal regen mee. 
• Hij redeneert als een zwaluw op een bonenstaak. 

  Hij praat onzin 
• Er zijn altijd weer vogels die nesten beginnen. 

 
 
 
Spreekwoorden vogels: 
 

• 't Dunkt elke uil, dat zijn jong een valke is. 
• 't is beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen. 
• 't Is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuild. 
• 't Is een slimme vogel. 
• 't Zijn vogels van diverse pluimage. 
• Als de hemel valt, zijn alle mussen dood. 
• Als de koekoek zwijgt, dan hoort men de leeuwerik. 
• Als het elzeblad zo groot is als een duit, komt er de koekoek uit. 
• Als men een ekster uitstuurt, krijgt men een bonte vogel weer in huis. 
• Als vinken helder slaan, is 't mooie weer gedaan. 
• Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. 



• Beter tien vogels in de lucht, dan één in de hand. (ingezonden variant) 
• Bij gebrek aan tarwe nestelt de leeuwerik in de haver. 
• Blauwe duiven, blauwe jongen. 
• Dat dank je de koekoek. 
• Dat is een vreemde eend in de bijt. 
• Dat is struisvogelpolitiek. 
• Dat was zijn zwanenzang. 
• De koekkoek en de sijs, hebben niet de zelfde wijs. 
• De kraaienmars blazen. 
• De man een vogel, de boer een gans. 
• De mussen vallen dood van het dak. 
• De tijden worden slecht, zei de kraai; toen werd de galg afgebroken. 
• De vlieg wil vogel zijn. 
• De vogel is gevlogen. 
• Een uilskuiken. 
• Eén spreeuw op het dak, maakt de zomer niet. 
• Een vaak herhaalde kwartelslag, voorspelt de boer een droge dag. 
• Een vliegende kraai vindt altijd wat. 
• Een vogel die te vroeg zingt, wordt s'avonds door de kat gegeten. 
• Eén bonte kraai maakt nog geen winter. 
• Eén ezel overbalkt wel tien nachtegalen. 
• Eén vogel in de hand is beter als tien in de lucht. 
• Eén zwaluw maakt nog geen zomer. 
• Elk houdt zijn eigen spreeuw voor een lijster. 
• Elk meent zijn uil een valk te zijn. 
• Elke koekoek roept z'n eigen naam. 
• Elke vogel prijst zijn nest. 
• God spijst de vogels, maar ze moeten er om vliegen. 
• Hij loopt als een kieviet. 
• Hij slaat door als een blinde vink. 
• Hij is een vreemde eend in de bijt. 
• Hij is snip verkouden. 
• Hij is zo vlug als het vogeltje dat koe heet. 
• Hij weet er net zo veel van als de kraai van zaterdag. 
• Hij ziet er uit als een uil in doodsnood. 
• Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. 
• Iedere uil meent dat z'n jongen valken zijn. 
• Iemand vogelvrij verklaren. 
• In mei leggen alle vogels een ei, behalve de kwartel en de griet die leggen in de 

maand mei niet. 
• Kind noch kraai hebben. 
• Kleine vogels, kleine nesten. 
• Kraaien vlak bij schuur en huis, de winter voelt zich thuis. 
• Loop naar de koekoek. (loop naar de duivel) 
• Meeuwen op het land, onweer aan het strand. 
• Men kent de vogel aan zijn veren. 



• Met den eersten van de Mei, hebben de vogels een nest of een ei. 
• Onder iemands duiven schieten. 
• Op het vinkentouw zitten. 
• Oprecht gelijk de duiven. 
• Padden broeden geen zangvogels uit. 
• Schijten als een reiger. 
• Sint-Ambroos (7/12), patroon van bijen en van spreeuwen, houdt van waaien en 

van sneeuwen. 
• Spreeuwen eten wel kersen, maar de bomen poten ze niet. 
• Trekvogels in septembernacht maken de kersttijd zacht. 
• Twee kraaien pikken elkaar de ogen niet uit. 
• Uilen naar Athene brengen. (Water naar de zee dragen) 
• Uilen vliegen met geen bonte kraaien. 
• Van uilen komen uilen. 
• Vogeltjes die zo vroeg zingen zijn 's avonds voor de poes. 
• Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het weer mooi en droog. 
• Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil. 
• Wat van eksters komt huppelt graag. 
• Wees slang in peinzen en vogel in doen. 
• Zich blij maken met een dode mus. 
• Zij is een duifje zonder gal. 
• Zij zingt als een lijster. 
• Zij zingt als een nachtegaal. 
• Zo doof als een kwartel. 
• Zo fris als een hoentje. 
• Zo trots als een pauw. 


