
Spechtenpad: 
Het spechtenpad is drie kilometer lang en is een 
speurtocht naar verschillende spechten.  
Er zijn onderweg zeven houten vogels in de bo-
men te vinden, vijf spechten, en twee vogels die 
een beetje op spechten lijken. 
Je vindt ze bij de witte rondjes        op de kaart.    
Als je goed kijkt en luistert zie je vast ook wel 
echte spechten! Dus: speuren maar!  
Lees de vragen en schrijf de juiste letters in de 
vakjes die hieronder staan, en dan zie je een 
woord. De goede oplossing vind je ook ergens 
verborgen in deze folder en staat in  
spiegelbeeld... 
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Groene Specht: 
De Groene Specht is groter dan de 

Grote Bonte Specht, hij is ongeveer 
net zo groot als een Tortelduif.  

Hij staat op de rode lijst van  
beschermde vogelsoorten.  

Nu zijn er nog zo’n
5.000 broedparen.

 
Hij is herken-
baar aan zijn 

harde lach, 
“KluKluKlu”, 

ook wel de 
duivelslach 
genoemd.  
Hij roffelt  

nauwelijks  
op bomen. 

 
De tong van de 
Groene Specht 

is 10 cm lang. De 
tong gaat onder 
de huid over de 

schedel en komt 
zo in de bek en kan 

zeer ver worden uit-
gestoken om insecten 

te vangen. Hij zoekt 
zijn eten eigenlijk vooral 

op de grond. Hij is gek op 
rode mieren, waarbij hij 
met krachtige sprongen 

rondhipt op de bosgrond en 
mierennesten kapot maakt.

Hij leeft in gebieden met veel 
dood hout en waar loofhout wordt 

afgewisseld met open plekken. Ze ko-
men dus ook in parken en oude hout-

singels voor. Ze broeden het liefst in een 
zelfgehakt nest in een oude loofboom. 

 
 

u Vraag 8: 
Waarom lacht de Groene Specht?

> Hij wil ons bang maken - M
> Hij laat horen waar hij woont - N
> Hij heeft plezier - S

Zwarte Specht: 
 
De Zwarte Specht is de grootste specht in Neder-
land, en is zo groot als een Kraai. Er zijn ongeveer 
1500 broedparen. De vrouwtjes hebben alleen een 
rode vlek in hun nek en de mannetjes hebben een 
rode pet. 
 
Bij alarm schalt 
“kruuk-kruuk-
kruuk” door 
het bos. Hij 
heeft ook 
een lang-
gerekte 
roep (een 
beetje 
zoals een 
buizerd), 
ze noemen 
hem daarom 
ook wel de  regen-
fluiter. Het mannetje 
heeft een “hoofdroffel-
boom”.

Het is een vogel van 
0ude bossen met veel 
rottend hout. De Zwarte 
Specht eet larven van  
kevers, bv. van dennen-
scheerders en boktorren.

Hij is een goede vlieger en 
hij vliegt in een rechte lijn 
vliegt, terwijl de meeste andere 
spechten golvend vliegen.  
 
In een beuk, of een grote naald-
boom wordt een nestholte van 
40 bij 15 cm uitgehakt waarin 
houtspaanders komen te liggen waar-
op de eieren gelegd worden. Door de 
grote, ovale ingang is het hol anders 
dan de holen van andere spechten. 

 
u Vraag 7: 
Wat is waar: De Zwarte Specht is:

> De grootste specht van Nederland -  E
> Helemaal zwart- L
> Familie van de Kraai - R

7Grote Bonte 
Specht: 

 
De Grote Bonte Specht is ongeveer 

zo groot als een Merel. Deze specht 
zie je heel veel in Nederland (circa 

55.000 broedparen) en hun 
aantal neemt 

ook toe. 
Je hoort 

overal hun 
luide roep: 

“tsjiek”.

Mannetjes 
hebben een 

rood vlekje op 
hun achterhoofd 

en vuurrode 
onderstaart-dek-

veren.  
Jonge vogels 

hebben een geheel 
rode kruin (rood 

petje) en lijken hier-
mee op de Middelste 

Bonte Specht. 

De Grote Bonte Specht 
maakt geen comfortabel 

nest, in de nestholte worden 
de eieren gewoon op het har-

de hout gelegd. 

Deze spechten gebruiken een 
zogenaamde ‘smidse’: ze klemmen 

dennenappels tussen de schors of in 
een spleet van een boom om er op die 
manier vrij eenvoudig de zaden uit te 

kunnen peuteren. Daarnaast zoeken ze 
naar insecten tussen schors van bomen, ze 
hakken hierbij graag in zachte houtsoorten 

of rottend hout. 

u Vraag 6:  
De Grote Bonte Specht is in Nederland:

> Bijna uitgestorven - V
> Zeldzaam - P
> Overal te zien en te horen - T
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42 Boomkruiper:
De Boomkruiper is geen  

familie van de specht, maar 
je ziet hem overal in het 

bos. Hij wordt twaalf centi-
meter groot en weegt maar 

ongeveer 11 gram.  

Zijn onderkant 
is wit, de bo-

venkant heeft 
een prima 

schutkleur in 
de kleur van 

de boomschors. 
Hij heeft een wit 

streepje boven 
zijn ogen. De lange 

staart wordt gebruikt 
om zich af te zetten. Hij 
heeft een naar beneden 
gekromde, spitse snavel 

waarmee hij insekten kan 
vangen. Hij heeft zijn nest in 
een spleet achter de boom-

schors.

Hij heeft een kort hoog liedje 
wat je overal hoort in de bossen: 

“tuut-e-to-eti-titt!” 
De Boomkruiper kruipt in een 
boom altijd van beneden naar 

boven toe: bovenin aangekomen 
vliegt hij naar de onderkant van 

een volgende boom om daar 
weer omhoog te gaan. 

De Boomkruiper zit graag in 
loofbossen en ook in parken, 

tuinen en fruitbomen. Je ziet hem 
het hele jaar door in Nederland.

u Vraag 4:
Wat is waar?

> Het is een zeldzame vogel - G
> Het is een specht - L
> Hij kruipt altijd naar boven - E

1Over spechten:
In het voorjaar kun je spechten goed 
horen. De hele dag roffelen ze op 
dode takken. Op die manier laten 
ze weten dat ze daar wonen en op 
zoek zijn naar een vrouwtje. Ook 
kun je hun roep 
van heel ver 
horen. Soms 
hoor je ook 
een zacht 
geklop; 
dan zoeken 
ze insecten 
onder de 
schors.  
 
Je ziet ze niet 
makkelijk zitten want zodra 
ze jou zien klimmen ze naar de andere 
kant van de stam! Spechten kunnen 
goed klimmen, ze hebben twee tenen 
naar voren en twee naar achteren, 
zo kunnen ze zich goed vastgrijpen 
aan boomstammen. De stevige staart 
steunt tegen de stam. 
 
Ze hakken met hun stevige snavel een 
gat voor hun nest in een boomstam. 
Hoofdpijn krijgen ze niet omdat hun 
schedel extra stevig is. Eerst maken ze 
een horizontaal gat en hollen dat naar 
beneden toe uit, tot 30 cm diep.  
Ze leggen 2 tot 8 witte, glanzende eieren.  
De ouders broeden en voederen geza-
menlijk. 

Spechten voelen met hun tong; onder 
de schors zitten insecten en met die 
kleverige, dunne tong kunnen ze 
zelfs de kleinste insecten oplikken. In 
de winter eten ze ook wel zaden en 
noten. 

Nu het bos steeds natuurlijker wordt 
met meer oudere bomen zijn er steeds 
meer spechten te vinden. Je ziet ze 
vaak vliegen met hun golvende vlucht.

u Vraag 1:  
Waar zie je een specht het meest? 

> In de stad - A
> In een weiland- B
> In het bos- I

3
Middelste Bonte 
Specht:
Zoals de naam als zegt zit de maat van 

deze specht tussen de Kleine en de 
Grote Bonte Specht in. 

 
In Nederland was 

hij een tijdje 
uitgestorven 

als broed-
vogel, 

maar van-
af 1997 

broedt hij 
hier weer. 
Inmiddels 

zijn er tussen 
de 100 en 200 

broedparen.

Hij eet vruchten en 
zaden, en insecten 

die niet alleen uit het 
hout worden gehakt, 
maar ook van blade-

ren en takken worden 
gepikt. Daarnaast lust hij 

ook boomsappen. 

De Middelste Bonte Specht 
komt vooral voor in oude 

loofbossen met veel dood en 
rottend hout. Het nest wordt uit-
gehakt in zachte of rotte plekken 

van oude bomen. Hij houdt het 
meest van bossen met open plek-

ken en van weiden en dichte bosjes. 

Kleine Bonte 
Specht:
De Kleine Bonte Specht is 
ongeveer zo groot als de 
Huismus. Het is de klein-
ste specht van 
Europa. Hij is 
moeilijk te 
zien, het 
is net een 
kabouter! 
Hij heeft 
witte ban-
den op de 
vleugels en 
rug. De kruin van 
het mannetje is 
geheel rood. 

Het roffeltje van 
de Kleine Bonte 
Specht is veel sneller 
en zachter dan roffel 
van de Grote Bonte 
Specht 

De Kleine Bonte Specht 
blijft alijd op dezelfde 
plek wonen. Hun aantal 
neemt licht toe, er zijn 
momenteel circa 5.000 
broedparen in Nederland. 

Ze zijn veel te vinden in de 
buurt van dood hout, waar-
in ze enthousiast hakken 
om een nest te maken of op 
zoek naar insecten en ande-
re kruipende beestjes. Daar-
naast happen ze ook graag 
vliegen uit de lucht. Insecten 
zijn hun enige maaltje. 

 
u Vraag 3: 
Wat eet deze specht niet?

> Noten - S
> Duizendpoten - P
> Pissebedden - D

3

 
u Vraag 2:  Wat is het verschil tussen deze 
specht en de Grote Bonte Specht?

> Deze heeft een kromme snavel - R
> Deze heeft een rood petje - N
> Hij maakt een vogelnestje op een tak - O

5Boomklever:
De Boomklever is een kleine en actieve vogel 
met een krachtige puntige snavel. Het lijkt wel 
of hij aan de bomen kan kleven; hij rent op en 
neer, heen en weer over de takken en de stam. 
Hij lijkt ook wel wat op een spechtje, maar hij is 
van een andere familie. 

De Boomklever broedt van eind april tot juli 
in boomgaten of spechtengaten. Soms broedt 
hij ook in gaten in muren of in nestkastjes. Hij 
maakt het nest niet zelf, maar gebruikt oude, 
verlaten holen van spechten. Hij pleistert de 
ingang dicht met klei vermengd met speeksel 
zodanig dat hij er zelf nog net door kan. 
Het broeden duurt twee weken.

Boomklevers eten vooral veel insecten, maar 
ook zaden, noten, vruchten, graan en bessen. 
Noten worden vastgezet tussen boomschors om 
vervolgens het bovenstuk kapot te hameren. 
Grotere insecten knippen ze letterlijk in stukjes 
met hun snavel. De Boomklever legt ook voorra-
den aan. 

 
u Vraag 5:  
Wat is waar: 

> De Boomklever is een druk vogeltje - C
> De Boomklever heeft kleverige poten - Z
> De Boomklever is een klein spechtje - P


