
Verslag Spechtenexcursie 4 maart 2017 

Om 6.30u vertrokken Gerard, Cor, Kees en Peter in één auto vanaf Vierwegen 

richting Landgoed de Mattenburgh voor de al bijna traditionele 

spechtenexcursie. Daar aangekomen stond Rinus op ons te wachten, vijf 

deelnemers dus. Trudie had zich verslapen en kwam pas later aan. 

Iedereen kon zich de spechtenexcursie van vorig jaar nog herinneren waarbij 

niet zo veel waarnemingen gedaan werden omdat het zo koud was. Nu was er 

weinig wind, het regende een beetje maar het was totaal niet koud, helaas liet 

de zon zich niet zien. Vanaf het parkeerterrein liepen we over de asfaltweg het 

bos door. Langs de weg lieten zich 5 Roodborsten horen, ook hoorden we de 

zang van merels, zanglijsters, winterkoning, vinken en koolmezen.  

We zagen dat er vlakbij de Orangerie veel bomen gekapt waren om een grote 

parkeerplaats aan te leggen. Ook  is de gracht rondom de villa uitgegraven, 

allemaal werkzaamheden die veel verstoring met zich meebrengt, dus we 

vreesden voor de spechtenpopulatie. 

Nadat we het bos inliepen, hoorden we al gauw de eerste roffel van de Grote 

Bonte Specht en later zagen we er drie achter elkaar aanvliegend waar bij ze 

dat typische geluid maken wat je op geen enkele geluidsopname kan vinden. 

Daarna hoorden we het ‘lachend’ geluid van de Zwarte Specht dat we meteen 

goed konden onderscheiden van dat van de Groene Specht omdat die zich bijna 

tegelijkertijd liet horen. We liepen door het bos tot we bij het bankje kwamen 

tegen over het witte beeld, een al bekende plek waar we voorgaande jaren ook 

veel spechtenwaarnemingen hebben gedaan.  

Net toen we op het (natte) bankje waren gaan zitten vloog er een Zwarte 

Specht vlak voor ons langs en later hoorden we zijn zware roffel. Een ander 

geluid dat we hoorden had veel weg van de klagende roep van de Havik en 

toen we daarna een Havik man met prooi langs zagen vliegen, was dat een 

bevestiging dat dit geluid van deze soort afkomstig was.  

Overal om ons heen hoorden we Boomklevers en Boomkruipers, altijd leuk om 

ze samen te horen. Echt heel veel vogelzang was er nog niet, misschien door 

het ontbreken van de zon maar zeker ook omdat we nog heel vroeg in het 

voorjaar zijn. Toen we ongeveer half negen terug naar de auto liepen, kwam 

Trudie net aan. Omdat het nog vroeg was hebben we aan de andere kant van 

de A 58 in het dennenbos van de Mattenburgh nog een boswandeling gemaakt. 



Om 10 uur vertrokken de meeste deelnemers, Trudy wilde toch nog even terug 

en Peter ging mee. 

Opnieuw hoorden en zagen we elkaar achter na jagende Grote Bonte Spechten 

en liet ook de Groene Specht weer van zich horen. Boomklevers mooi in beeld 

en ook liet een koppel kuifmeesjes zich goed zien, het klagend geluid van de 

havik was ook weer te horen. Maar dit keer zagen we de vogel die dit geluid 

maakte, het ging helemaal niet om een havik maar om de Middelste Bonte 

Specht. Het is maar weer eens duidelijk, als je een vogelgeluid niet vaak hoort 

kan je het gemakkelijk vergeten. Gelukkig hadden we deze zeldzame specht 

goed in beeld terwijl hij dat typische geluid produceerde. Hier een link naar een 

filmpje van de Middelste Bonte Specht, luister vooral naar het 2e deel waarin 

zowel de overeenkomst met havik en waterral goed te horen is: 

https://www.youtube.com/watch?v=L84E_rDbq34 

De volgende afbeelding komt van de site van de Tuintelling:  

 Je moet er vroeg voor op maar het was weer zeker de moeite waard. 

Verslag van Peter Boelee 
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