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Onderzoek Zwarte Spechten op de Brabantse Wal in 2017: het laatste nieuws. 

 

Hidde Bult, 13 mei 2017 

 

Tot nu toe hebben leden van de VWG op 23 locaties Zwarte Spechten gevonden die daar 

volgens de Sovon criteria een territorium gevestigd houden. In een sommige van die territoria 

lijken echter alleen maar ongepaarde, niet-broedende vogels te huizen. Zo vond ik een 

vrouwtje dat er vrolijk op los roffelde en zong. In dat opzicht deed ze niet onder voor een 

man, maar ze leek vrijgezel want er zijn geen aanwijzingen voor een partner.  

 

Afgelopen maandag 08-05-2017 hebben de studenten die de Zwarte Specht op de Brabantse 

Wal onderzoeken het nest in Zoomland bezocht en vier jongen geringd. Het waren drie 

dochters en één zoon.  

 

Gisteren (12-05-2017) hebben ze vier andere nesten bezocht om ook daar de jongen te ringen. 

Ignace Ledegen, Ton Bakker en ik waren erbij toen het eerste nest werd onderzocht.  

Wim, een Vlaamse boomchirurg, beklom de beuken in razend tempo (zie foto’s), maar bij het 

nest in het Moretusbosch was het nestgat erg nauw. Daardoor duurde het wel even om de 

jongen uit het nest te halen. Hierin zaten drie jonge dames. Ze zijn geringd en allerlei maten 

zoals gewicht, vleugellengte, tarsuslengte zijn gemeten (zie foto’s). Helaas bleek de camera, 

die er was geplaatste om onder meer het aantal voerbeurten te volgen, niet goed 

gefunctioneerd te hebben.  

 

Ton is nog meegegaan naar een tweede nest. Dat was in de Bieduinen, daar ging het veel 

vlotter om de jongen uit het nest te halen. In dit nest zaten drie jonge mannen. 

 

Daarna zijn de studenten met boomchirurg Wim naar twee nesten op het Landgoed Groote 

Meer gegaan. Maar daar wachtte een teleurstelling. Beide nesten bleken door Boommarters 

gepredeerd te zijn. Dat geeft te denken. De terugkeer en opkomst van de Boommarter op de 

Brabantse Wal kan allicht bijdragen aan de achteruitgang van de Zwarte Specht in onze regio. 

 

 

Nestholte met daaronder de cameraval in het 

Moretusbosch. Onder de nestholte is op de 

stam een zogenaamde “Chinezenbaard” 

ontstaan. Daaraan kun je zien of een nest 

bewoond is. De groene aanslag op de stam is 

weggeschuurd, maar dat gebeurt alleen als de 

oudervogels steeds op dezelfde plek landen als 

ze het nest bezoeken. De “Chinezenbaard” 

ontstaat dus niet altijd bij elk bewoond nest.
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Boomchirurg Wim stapt in zijn harnas.. 

 
En weg is hij…. 
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In een mum van tijd is hij op 

grote hoogte.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim haalt het eerste jong uit 

de nestholte. 
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Ze krijgt daarna een ring. 

Daarna is het wegen en meten… Bij vrouwtjes zit het rode petje alleen op het achterhoofd.  
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