
 

VOGELS IN DE WIJK: DE SPECHT 
Door Marijke van Ittersum 

 

Een specht te Naarden, in de nacht, 

 beklopte kwaad en zeer onzacht, 

 met een door drank verhitte kop 

 een uithangbord met "Bar" erop. 

 Pas 's morgens bleek toen dat die specht 

 dat "Bar" had aangevuld met "slecht"  

 

 (uit: Beestachtigheden, van Kees Stip 

 1913-2001) 

 Spechten 

 Vroeger bracht ik het op 

 een hele ochtend achter de zwarte 

 spechten aan te zitten 

 omdat in Zien is kennen ! stond 

 dat ze vrij zeldzaam waren. 

 Ik vertelde het ook aan niemand 

 want dat moest natuurlijk zo blijven. 

 U mag u best weten van die twee 

 in het Rozendaalse bos. De bomen 

 staan er trouwens niet meer 

 waar ik ze zag.   (Ton van Deel) 

 

 
 

Al vroeg in het voorjaar hoor je hem: de specht. 

Hij is bezig eten te zoeken. Hij ratelt dan met 

zijn sterke snavel tegen de stammen en dikke 

takken van de bomen om kleine insecten te 

verleiden eens te komen kijken wat er aan de 

hand is met al dat lawaai. De specht is er dan 

ook speciaal op gebouwd om te klimmen in 

bomen. Hij heeft zelfs echte klimvoeten: twee 

tenen naar voren en twee naar achteren (en 

eentje rudimentair) en zijn lange, stijve staart 

gebruikt hij als steuntje voor bij het klimmen en 

roffelen met zijn snavel tegen de stam. Zijn 

lange tong is weer erg handig om insecten uit 

kleine holletjes te halen, een lekker maaltje voor 

een hongerige specht.  

 

Mooi is de specht ook. De groene specht (Picus 

Viridis) en de bonte specht (Dendrocopos Major) 

komen hier het meest voor. De groene specht 

heeft een groen verenkleed, een opvallende 

geelgroene stuit en rood op de kop. Deze specht 

zoekt zijn meeste voedsel in het gras en in 

mierenhopen. De bonte specht hoor je het 

meest in de bomen tekeer gaan. Hij geeft met 

zijn snavel 8-10 tikken per seconde tegen de 

stam. Deze specht is zwart-wit met rode 

onderstaartdekveren. In Nederland is deze 

specht een vrij talrijke broedvogel. In onze wijk 

hoor je elke morgen de spechten ratelen tegen 

de stammen van de bomen. Bijnamen zijn er 

trouwens ook genoeg voor de spechten: wat 

dacht u van “Kloppermenneke” (bonte specht), 

“Meerts veulen” (voor de houtspecht) en 

Tamboer (voor de roodsnavelspecht)? 

 

De nestkasten voor de spechten in onze 

wijk zijn te vinden in de Italiaanse populier 

in de Roos van Dekemastraat  en in de 

lindeboom in de Parkstraat. Laten we 

hopen dat we deze nestkastjes spoedig 

bewoond zien met een hele familie 

spechten! 

 

Het bordje van de vogelroute bij de Winterdijk is 

inmiddels gesloopt en de tekst verdwenen. Wat 

jammer van alle inspanning die zoveel mensen 

zich getroost hebben. En wat jammer voor alle 

mensen en kinderen die het leuk vonden het 

bordje te lezen en zo wat meer aan de weet te 

komen over de vogels in de wijk. 

 

 

 

 





 


