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DE GROTE BONTE SPECHT  ziet er cool uit. 
Het mannetje draagt een zwart-wit jasje, 
een rode broek en een rood petje. Hij staat 
bekend als kampioen sneldrummen. Roepen 
kan hij ook: tjiek, tjiek, tjiek... Natuurlijk 
drumt en roept hij op zijn eigen manier.  
Op z’n spechts dus. In de winter kun je hem 
overal horen en vooral ook goed zien. Dan 
beginnen zijn drumconcerten en hij komt 
zijn buikje vullen op de voedertafel. 

Hoe gaat dat drummen 
eigenlijk? Waarom doen 
spechten dat? En wat  
eten ze in de winter?  
Lees maar! 

HOI!

Vaak verstopt de specht zich 
achter de stam zodra hij jou ziet.2



NIET ALLEEN  
HET MANNETJE ,  
ook het vrouwtje drumt er  
stevig op los. Stammen en takken van 
bomen zijn hun drumstel. Hun lange snavel 
is de drumstok. Vanaf januari drummen ze 
steeds vaker. Ze roffelen het liefst op oude of 
dode takken. Die geven goed geluid. 
Het mannetje tikt tegen het hout met zijn 
snavel. Die gaat supersnel op en neer. Er 
klinkt kort maar luid: prrrrrrrt. En nog eens: 
prrrrrrrt. En nog eens… Het betekent: dit is 
mijn gebied, hier komt mijn nest. Zijn drum-
solo lokt het vrouwtje. Vaak roffelt ze terug. 
In bijna alle bossen, parken en tuinen zijn 
die roffels te horen. Dan weet je: hier leven 
spechten! 

Mannetjes en jonkies hebben 
een rood petje, vrouwtjes niet. 
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HUN SCHERPE SNAVEL  gebruiken ze ook  
als beitel. Ze hakken een nesthol in de stam 
van een dikke boom. Eerst een rond gat en 
dan naar beneden een diepe holte. Daar zijn 
ze enkele weken zoet mee. Dit hakken klinkt  
anders dan die snelle drumpartij. Het lijkt 
meer op timmerwerk. Let er maar eens op. 
Luister of je hun getimmer hoort. Of kijk eens 
langs een stam omhoog of je een rond gat ziet. 
 
Krijgen ze geen koppijn van al dat roffelen 
en hakken? Nee hoor! Er zitten sterke spieren 
in hun nek en een soort schokdemper in  
hun voorhoofd. 
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IN DE LENTE EN DE ZOMER   
eet de specht veel insecten en  
larven. Ze hipt met sprongetjes tegen  
de boomstam omhoog. Met haar scherpe 
klauwtjes klemt ze zich vast. Ook haar stijve 
staart geeft steun. Ze tikt met haar snavel 
tegen de stam. Zo hoort ze of er een gangetje 
in het hout is met een dikke keverlarf erin. 
Ze hakt hem eruit en grijpt hem met haar 
lange tong. Daar blijft hij aan plakken.  
Hap slik, weg larf. Ook steekt ze haar tong  
in allerlei spleetjes in de boomschors en  
peutert er beestjes uit. Soms eet ze wat 
anders. Dan pikt ze een ei of zelfs een jonkie 
van een andere vogel.  5



IN DE WINTER  zijn er weinig insecten. Op 
haar menu staan dan hazelnoten, beuken-
noten, walnoten en de zaden uit dennen- 
en sparrenappels. Hoe krijgt ze die uit de 
omhulsels? Grote truc! De specht klemt een 
walnoot of dennenappel vast in een spleet 
van een boom. Ze hakt net zo lang tot ze het 
hapje te pakken heeft. De restjes vallen op 
de grond. Als ze dat steeds in dezelfde boom 
doet, kunnen er een heleboel opengehakte 
dennenappels of andere restjes liggen.  
Zo’n plek heet een smidse. Kijk maar eens  
of je de smidse van een specht vindt.
 

De grote bonte 
specht is gek op 

vetbollen, pinda’s 
(geen zoute), 

vogelpindakaas, 
noten en fruit. 6



POST
Bedankt voor jullie inzendingen.  
Heel leuk gedaan! Hier de elfjes  
met precies 11 woorden. 
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Elfenbankjes
Overal zoeken
Met mama gezocht
In het bos gevonden
Mooi!
Sarah (5 jr) en mama

Maira (6 jr)

ik 
vind het 
leuk dat het 
elfenbankje in Engeland kalkoenstaart
heet
Dex (11 jr)

Daar
Een elfje
Op een elfenbankje
Je gelooft me niet?
Jammer.
Zoë (7 jr)



DOE JE MEE?  Heb je een specht gezien of 
gehoord? Of heb je sporen van een specht 
gevonden, zoals een smidse? Schrijf het ons, 
al of niet met een foto of tekening erbij! 
Stuur je inzending voor 12 februari 2023  
naar Het Limburgs Landschap en kijk in  
het lenteboekje van 2023 of jouw inzending 
erin staat. Gelukkig nieuwjaar! 

GROTE-BONTE-SPECHT-WEETJE   Vroeger 
werden bossen opgeruimd. Nu laten we 
dood hout expres liggen. Er leven talloze 
beestjes in, die voedsel zijn voor spechten  
en andere dieren. 

Het Limburgs Landschap 
Rijksstraatweg 1, 5943 AA Lomm 
T  077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl 
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst  
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Alle tot nu toe verschenen  
natuur boekjes zijn voor scholen en 
natuurgroepen te downloaden via:  
www.limburgs-landschap.nl/ 
kinderboekjes
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