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Het Liesbos en de Middelste Bonte Specht: een goede match 
 

Kees Baselier 

 

Het Liesbos 

Dit in natuurlijk opzicht geïsoleerd liggende bos, ten zuiden van Prinsenbeek, beslaat zo’n 

220 ha en bestaat voor het grootste deel uit loofhout. Het beheer berust bij Staatsbosbeheer. 

Het heeft landelijke bekendheid als grootste zomereikenbos. Ook Beuk en Berk zijn goed 

vertegenwoordigd. 

Op de hoger gelegen delen staat naaldhout, met o.m. Grove Den. 

Het bos is ontsloten door voornamelijk brede, open lanen. Deze lanen werden in vroegere 

tijden door de Oranje Nassaus voor de jacht gebruikt. Ze beoefenden hier o.m. de valkerij. 

 

     

     Op de vochtige bodem vind je  voorjaarsbloeiers   

     als Bosanemoon en Speenkruid 

 

  

 

 

  Karakteristieke laan in het Liesbos                                     foto’s Kees Baselier 
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De reigerkolonie hier stamt volgens diverse bronnen (o.a. West Brabantse Vogelwerkgroep) 

al uit de middeleeuwen. De meest recente broedvogelinventarisatie uit 2016 vermeldt het 

aantal van 43 nesten. . 

In de jaren 80 van de vorige eeuw had het Liesbos een reputatie opgebouwd als hèt bos voor 

de Kleine Bonte Specht. Nu heeft zijn grotere broer, de Middelste Bonte Specht, ook deze eer. 

 

De Middelste Bonte Specht (Mibo) 

Deze specht was tot 1996 een zeer schaarse, onregelmatige broedvogel in het uiterste zuiden 

en oosten van ons land. Alleen op landgoed Twickel in Twente bevond zich een kleine, 

constante populatie Middelste Bonte Spechten. Deze verdween in de jaren zestig van de 

vorige eeuw.  

 

Daarna werd de Mibo, aanvankelijk 

in zeer kleine aantallen, een 

jaarlijkse broedvogel. 

Het heeft heel wat jaren geduurd 

voordat deze soort vanuit het oosten 

in het Liesbos arriveerde. Maar 

vanaf 2006 werd het hier een 

jaarlijkse broedvogel en 4 jaar later 

bezette de soort Mattenburgh (Van 

Dongen 2013). 

 

 

 

 

De verspreidingskaart rechts toont de 

positieve ontwikkeling.   
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Goede determinatiekenmerken van de MiBo zijn het witte, open gezicht 

                  en de zalmroze “broek”                               foto Leo Konings 

 

Onderstaande tabel laat zien wanneer deze specht als broedvogel in onze regio verscheen. 

 

Tabel 1. 

Eerste waarneming Mibo als broedvogel in West-Brabant, van oost naar west 

(Sierdsema, Van Dongen e.a., 2014) 

gebied jaar 

Liesbos 2006 

Trappistenklooster Zundert 2011 

De Moeren 2011 

Oude Buisse Heide (Angorahoeve) 2010 

Wallsteijn 2010 

Kleine Meer 2011 

Mattenburgh 2010 
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De ideale biotoop voor de Middelste Bonte Specht is ouder loofbos, met een sterke voorkeur 

voor Zomereik. Het Liesbos, met zijn grote areaal aan Zomereik, past dus precies in dat 

plaatje.  

Daarom is het altijd de moeite waard om in het vroege voorjaar dit bos één of meer keren te 

bezoeken. De activiteitspiek van deze specht is van half februari tot half april. Bij rustige, 

windstille en zonnige ochtenden heb je dan de meeste trefkans. 

Op een Beuk zul je hem niet aantreffen. De stam van deze boomsoort is te hard en te glad om 

daar insecten(larven) te vinden. Op het zachte hout van de Populier kun je hem weer wel 

aantreffen. 

 In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grote Bonte Specht, die in het najaar overschakelt naar 

het eten van zaden, is de Mibo een jaarrond insecteneter. 

 foto Leo Konings 

 

De Middelste Bonte Specht in het Liesbos 

In maart werd het eerste rondje gemaakt, in ideale weersomstandigheden.  

Net uit de auto en nog nippend aan een McDonalds koffie-to-go werd ik al meteen gecon-

fronteerd met de zang van de Mibo. Deze roep doet aan die van een Gaai denken. Ook een 

Spreeuw geeft weleens zo’n imitatie weg. Maar na een paar keer luisteren kun je je bijna niet 

meer vergissen. En in zo’n kaal loofbos laten ze zich goed bekijken. Dus heb je zekerheid uit 

welke snavel dat geluid komt. 

Een ander geluid is de contactroep, wat ook wel omschreven wordt als “bieken”. Ook vaak te 

horen bij Grote Bonte Spechten, maar bij de Middelste Bonte klinkt het net wat hoger. 

 

Hij roffelt bijna niet. En als de Middelste Bonte het eens een keer doet, moet je eerder denken 

aan de zachte ratel van een Kleine Bonte Specht. 

Al rondslenterend hoorde ik op deze ochtend vanuit verschillende kanten gelijktijdig de 

baltsroep. Na twee uurtjes kwam ik uit op minimaal zes verschillende territoria. Mijn ervaring 

is dat dit aantal, na één deelbezoek, altijd maar een  fractie is van wat er daadwerkelijk zit als  
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er systematisch onderzoek wordt gedaan. De schatting is dat er nu 15+ broedparen aanwezig 

zijn in het Liesbos (med. Joey Braat, boswachter van SBB). 

 

Op 9 april nog een rondje gemaakt, ook weer onder goede omstandigheden. Nu bespeurde ik 

bij deze soort al meteen minder activiteit. De activiteitspiek raakt  in deze periode over zijn 

hoogtepunt heen. Een bezoek op 12 mei leerde  dat de trefkans miniem is geworden. 

Na half mei, als er jongen zijn,  kun je daarentegen weer wat meer activiteit verwachten. 

 

Nog meer holenbroeders in het Liesbos 

Tijdens één van de bezoeken klonk de zang van een Zwarte Specht, gevolgd door een 

kauwachtig geluid: de contactroep.  

Naast de drie soorten bonte spechten en de regelmatig gehoorde Groene Specht verblijft er 

dus ook een koppel Zwarte Spechten in het Liesbos. Na de “klieeeeuw” zitroep volgde de 

eerste zichtwaarneming van de  man, later gevolgd door een driftig hakkende vrouw. 

Een nieuwkomer dit jaar (med. Joey Braat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisseling van de broedzorg van de Zwarte Specht                          foto Jaap Vos 
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Uit het broedvogelverslag van 2016 blijkt dat het Liesbos een grote aantrekkingskracht heeft 

op holenbroeders. Zie hiervoor de volgende tabel. 

 

Tabel 2. Overzicht van holenbroeders in het Liesbos in 2016 

soort aantal opmerking 

Holenduif 19  

Bosuil 8  

Groene Specht 6   

Zwarte Specht -                     2021: 1 broedterritorium 

Grote Bonte Specht ?                 wel aanwezig 

Middelste Bonte Specht 8                2021: vermoedelijk 15+ 

Kleine Bonte Specht 7  

Boomklever 23  

Boomkruiper 15  

Kauw 27  

 

De conclusie lijkt mij gerechtvaardigd dat het Liesbos beschouwd kan worden als een  

bolwerk van de Middelste Bonte Specht. In 2023 vindt er weer een integrale broedvogel- 

inventarisatie plaats. Benieuwd wat dat op gaat leveren. 

 

 

 

Met dank aan Joey Braat, Boswachter Ecologie Staatsbosbeheer West-Brabant, die mij 

voorzag van informatie over de broedvogels van het Liesbos. 


