
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VOGELS – deel 6   Spechten en duiven 
 
Spechten en duiven behoren tot verschillende families en hebben dus niets met elkaar gemeen, behalve dan 
dat het vogels zijn die voorkomen in het Oosterdelgebied. 
 
Spechten 
Spechten leven in een bosrijke omgeving, waar ook oude bomen staan. Bomen zijn van belang voor hun 
voedselvoorziening, maar ook nodig voor de communicatie tussen spechten onderling en de bouw van nest-
holtes. 
 
Ze hebben poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. 
Hiermee kunnen zij zich goed vastklemmen. Ze gebruiken hun staart vaak als extra steun. 
Het zijn vogels met harde, scherpe snavels. Hiermee hakken zij in het hout. Op deze manier kunnen zij bij in-
secten komen die ze vervolgens met hun kleverige tong beetpakken. Daarnaast is hun snavel hét instrument 
om te roffelen op boomstammen en om nestholtes uit te hakken. Dat hameren op boomstammen heeft als 
functie het lokken van vrouwtjes, het verstevigen van de paarband en het aangeven van het territorium. Zowel 
mannetjes als vrouwtjes roffelen. 
Je verbaast je over de kracht waarmee spechten in het hout hakken. Dit moet toch een enorme belasting zijn 
voor de kop en de hersenen. Het lichaam van de specht is hierop aangepast. De schedel bevat weinig hersen-
vocht, waardoor de hersenen relatief vast zitten. Het bot heeft een sponsachtige structuur dat een deel van de 
klap absorbeert, waardoor het een soort schokdemper is. Het sterk vergrote tongbeen fungeert als een soort 
veiligheidsgordel dat om de schedel heen ligt. 
 
In het Oosterdelgebied komen we twee soorten spechten tegen: de grote bonte specht en de groene 
specht. In mei van 2021 was ook de zeldzame draaihals hier te zien.  
 
Grote bonte specht 
De grote bonte specht is de meest algemene spechtensoort in Nederland. Naast zijn zwarte en witte veren is 
hij te herkennen aan de “rode broek”. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd. Deze ontbreekt bij 
het vrouwtje. Jonge grote bonte spechten hebben een rood petje.  
 

    
Vrouwtje  Mannetje Jonge specht 

 
Specht hakkend in een 
boom 

In de voor spechten kenmerkende golvende vlucht vallen bij deze soort de grote witte schoudervlekken op.  
Hun roffel en roep hoor je met name in oudere bossen, parken en tuinen. De bomen die hier zo’n 40-45 jaar 
geleden geplant zijn, zijn inmiddels oud genoeg voor deze spechten. De roffel die zij ten gehore brengen klinkt 
bij deze bomen extra luid en de bomen zijn geschikt om er nestholtes in uit te hakken. De grote bonte specht 
heeft een voorkeur voor bomen met zacht hout, zoals wilgen en berken. Jaarlijks wordt een nieuwe holte uit-
gehakt. 
 
Balts 
Bij de balts vliegen mannetje en vrouwtje constant achter elkaar aan. Ook klimmen zij achter elkaar aan in bo-
men, vaak spiraalsgewijs. 
 
Broeden 
Vanaf begin april broedt de grote bonte specht. Er is één legsel per jaar met 5-7 eieren. De eieren worden ge-
woon op het hout gelegd. Man en vrouw broeden beide op de eieren, die na 10-12 dagen uitkomen. De jon-
gen blijven daarna nog 20-23 dagen op het nest, waarna ze ook na het uitvliegen nog 10 dagen gevoerd wor-
den.  
 

 *)    



 
Voedsel 
En zoals alle jonge vogels in onze tuin leren ook deze jongelingen van hun ouders waar zij kersen kunnen 
eten. In het voorjaar en de zomer eten zij naast fruit insecten. Ze eten soms eieren en jongen van andere vo-
gels. In naaldbossen eten zij ’s winters de zaden van sparrenkegels en dennenappels. In het Oosterdelgebied 
komen zij vaak af op het vogelvoer dat wij verschaffen, zoals vetbollen, ongebrande pinda’s en potten met vo-
gelpindakaas. Grote bonte spechten verblijven het hele jaar in hun broedgebied. ’s Winters zoeken zij wel in 
een ruimer gebied naar voedsel.  
Natuurlijk bosonderhoud, waarbij bomen oud mogen worden en dood hout blijft staan of liggen, zijn net als 
voor zoveel andere dieren ook voor spechten van essentieel belang. Iets waar wij, met de oude bomen in 
onze tuinen, rekening mee kunnen houden.  
 
Groene specht 
Misschien heeft nog niet iedereen een groene specht in de tuin gezien, maar wel zijn lachende roep gehoord. 
Als je hem tegenkomt, dan zie je hem vaak op de grond of in het gras zitten en met zijn snavel in de grond 
poeren. Hij is dan op zoek naar grote mieren, zijn lievelingskostje. Vooral rode mieren, die in bossen leven, 
hebben zijn voorkeur. Bij ons moet hij het doen met steekmieren en gele weidemieren. 
Deze specht is groter dan de grote bonte specht. Je ziet hem minder vaak in bomen en hij roffelt daar ook niet 
vaak op. Zijn roffel is ook veel zachter dan die van een grote bonte specht. Groene spechten zijn standvogels, 
dit wil zeggen dat zij het hele jaar in hetzelfde gebied verblijven. 
 

   
 Volwassen groene specht Jonge groene specht 

Broeden 
Ook de groene specht hakt meestal zelf zijn nest uit in een oude loofboom met zacht hout en broedt in de peri-
ode maart-juni. Er is één legsel van 4-6 eieren. Na 14-15 dagen komen de eieren uit, waarna de jongen nog 
zo’n 23-27 op het nest blijven. Na het uitvliegen blijft de familie tussen de 3-7 weken bij elkaar of man en 
vrouw verdelen de jongen. 
 
Voedsel 
Omdat de groene specht is aangewezen op mieren als voedsel kunnen zij het in strenge winters slecht heb-
ben.  
 

   
 
Draaihals 
Het is een heel ander soort specht dan de eerder genoemde spechten. Dat hij door verschillende mensen in 
mei 2021 in Broek op Langedijk gezien is, is een unicum, omdat hij in deze omgeving alleen als zeldzame 
doortrekker gezien kan worden. Een van die mensen is Dick Huijssoon. Ik mocht de foto’s die hij op de Meeuw  
maakte, gebruiken voor dit artikel en ben hem hier dankbaar voor, want ik heb zelf nog nooit een draaihals 
gezien. Draaihalzen danken hun naam aan de flexibele hals die in vreemde kronkels gedraaid kan worden. 
 

   



Zij foerageren in schrale pioniersvegetaties op zandgronden waar ze leven van mieren. Ook de draaihals in 
het Oosterdelgebied at mieren tussen de stenen en in het gras. Draaihalzen leven in Nederland vooral in het 
oosten van het land. Hun aantal neemt steeds verder af. De vogels overwinteren in Afrika ten zuiden van de 
Sahara. In mei worden ze vaker gezien als zij op doorreis zijn naar Scandinavië. 
 
Duiven 
De duiven die in het Oosterdelgebied leven zijn houtduiven en Turkse tortels. Af en toe wordt er ook een 
holenduif gespot. In dit artikel laat ik de holenduif buiten beschouwing. 
 
Houtduif 
De houtduif is de grootste duif die we in Nederland kennen. Zijn leefgebied varieert van steden, tuinen, parken 
tot akkers. Houtduiven zoeken hun voedsel meestal op de grond, maar bessen versmaden ze niet. Als ze niet 
aan het eten zijn zitten ze rustig in een boom te koeren. Deze duiven zijn goede vliegers maar met het landen 
in een boom of struik zie je ze toch vaak wat stuntelig doen. Vooral bij het opvliegen maken ze nogal wat her-
rie doordat ze de vleugels boven en onder het lichaam tegen elkaar klappen. 
 

   
 
Je herkent de houtduif aan het forse lichaam met de in verhouding tot het lichaam kleine grijze kop, de grijze 
rug, de taupekleurige borst, de kenmerkende witte streep op de vleugels en aan de bij volwassen vogels aan-
wezige witte halsvlek. Vooral door het wit in de vleugels is de houtduif in de vlucht goed te onderscheiden van 
de stads- en de holenduif. 
 
Baltsen en broeden 
Houtduiven zijn in principe monogaam, maar hun “huwelijk” is min of meer vrij. In de baltstijd maakt de hout-
duif bijzondere baltsvluchten. Hierbij vliegt hij vrij steil omhoog, waarna hij met de vleugels klapt en zich in een 
zweefvlucht naar beneden laat glijden met zijn vleugels in een “V” gehouden. 
Tijdens de balts zet het mannetje (doffer) zijn borst op en hij buigt, al koerend, diep voorover voor het vrouwtje 
(duivin). Zijn staart sleept hierbij over de grond. Zij loopt dan vaak weg en het mannetje blijft haar al koerend 
en buigend achterna lopen. (Zie foto van een paartje stadsduiven dat ook dit gedrag vertoont.) 
Als het vrouwtje bereid is te paren, dan vertoont zij, als zoveel vogels, het typische bedelgedrag, waarbij zij de 
vleugels laat trillen en met haar kop naar de krop van het mannetje reikt. Is er gepaard, dan vliegt het man-
netje klapwiekend weg. Als ze eenmaal een paartje zijn, dan zie je ze vaak dicht tegen elkaar aan zitten en 
met elkaar kroelen. 
 

   
 
In het broedseizoen leven houtduiven solitair, daarbuiten kunnen ze ook in grote groepen aangetroffen wor-
den. Houtduiven kunnen het hele jaar tot broeden komen, maar doen dit toch meestal in het voorjaar en de 
zomer (tot drie keer per jaar). De nesten die deze duiven maken zijn zo eenvoudig en slordig gebouwd met 
takken, dat predatoren soms van onderaf het nest al kunnen zien dat er eieren in liggen. Het nest valt ook nog 
wel eens van ellende uit elkaar, waarna de duiven een nieuw nest gaan bouwen. De meestal twee eieren wor-
den 16-18 dagen bebroed. De jongen blijven daarna een kleine maand op het nest. Vanaf 35 dagen zijn zij 
volledig vliegensvlug. Jongen worden de eerste week gevoed met “duivenmelk” uit de krop van de ouders. 
 
Voedsel 
Houtduiven eten hoofdzakelijk plantaardig materiaal, zoals zaden, bloemknoppen en bladeren.  
Zodra er krenten aan het Amerikaans krentenboompje verschijnen zijn zij de eerste vogels die deze ontdek-
ken. Bessen van de meidoorn en de wilde liguster zijn ook in trek. Ik schreef al eerder dat de kersen in onze 
tuin veel aftrek hebben bij vogels en natuurlijk komen houtduiven hier ook foerageren. In het vroege voorjaar 
eten zij de bloesemknoppen en later de kersen. Op akkers eten houtduiven oogstresten en in de bebouwde 
omgeving is voldoende voedsel voor hen te vinden, bijvoorbeeld achtergebleven etensresten. 



 

   
Nestbouw In de kersenboom In de wilde liguster 

 
De meeste houtduiven zijn standvogel. Slechts enkele trekken weg naar Frankrijk of Spanje. In de winter ko-
men er ook houtduiven uit Duitsland en Scandinavië naar Nederland. 
 
Turkse tortel 
In vergelijking met de houtduif is de Turkse tortel een kleiner en fijner gebouwde duif. De duiven kunnen wel 
15 jaar oud worden. Je ziet ze vaak als paartje samen. Het zijn standvogels. 
Deze duif komt oorspronkelijk uit de Balkan en heeft zich vanaf 1900 in West-Europa gevestigd. In 1950 werd  
in Nederland het eerste broedgeval geregistreerd. En dat beviel kennelijk goed, want het aantal Turkse tortels 
heeft zich flink uitgebreid en ook verspreid over het gebied. Zij leven in tuinen, parken, boerenerven en in de 
stad. 
 

   
 
Voedsel 
Hun voedsel bestaat uit granen, zaden van wilde planten en vruchten, maar soms eten zij ook kleine torretjes 
en rupsen. In tuinen komen ze graag op voedertafels zaden eten. Jongen worden gevoed met de duivenmelk 
uit de krop van beide ouders. 
 

    

 

 
Broeden 
De Turkse tortel kent een lange broedperiode, van half februari tot in november. Er zijn twee tot wel vijf legsels 
met telkens twee eieren. De jongen die zijn uitgevlogen zijn gelijk zelfstandig. Moeder zit na het uitvliegen al 
gelijk weer op het volgende nest. De jongen uit het eerste nest kunnen zich datzelfde jaar al voortplanten. 
Veel nesten gaan verloren omdat ze zo slordig gebouwd zijn. Het nest op de foto hierboven was gebouwd 
door een merel, die het nest verliet omdat eksters het ontdekt hadden. Het jaar erop vulden Turkse tortels het 
nest aan met enkele takjes. Ik denk dat het vrouwtje overleden is, want op een gegeven moment was het nest 
verlaten en zag je het mannetje telkens alleen. Nog weer later nam een houtduif het nest over, maar ook dit 
nest bracht geen jongen voort. 
  
 
Danny Disma-van Laar, december 2021 
 
Bron: www.vogelbescherming.nl en www.wikipedia.org  
 
 
 
*) Foto van een mannetje grote bonte specht met jong in het nest, genomen door Dick Huijssoon 
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