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Middelste Bonte Specht 
Foto: Piet Broekhof 
 
In de vorige eeuw behoorde deze specht tot de zeer zeldzame vogels van ons 
land. Tot 1973 broedde af en toe een paartje in Twente, meestal op landgoed 
Twickel bij Delden. Het duurde tot 1995 voordat er weer een Middelste 
Bonte Specht in ons land werd gezien, deze keer in Midden-Limburg.  Rond 
de eeuwwisseling broedden er nog maar enkele paren in Midden- en Zuid-
Limburg. Hierna begon de opmars in Twente, gevolgd door broedgevallen in 
Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland. Terwijl deze soort in het oosten en 
zuiden van ons land verder in aantal toenam, stokte de verdere uitbreiding 
naar het westen. Op de bosrijke Utrechtse Heuvelrug en in ’t Gooi is deze 
specht nog steeds een zeldzame verschijning. De bossen langs de 
binnenduinrand lijken geschikt, maar tot nu toe verscheen deze specht hier 
maar enkele keren. Het bekendste geval was in 1997 toen van 3 tot 20 mei 
een mannetje te zien en te horen was in het oude loofbos van Huis te 
Vogelenzang. 
Piet Broekhof had het geluk om in oktober 2020 bij Garderen (Veluwe) van 
dichtbij deze fraaie specht te kunnen fotograferen. Goed is te zien dat de 
vogel opvalt door het ‘witte gezicht’ en het ontbreken van een zwarte streep 
langs het rode petje. Dit onderscheidt deze soort direct van een jonge Grote 
Bonte Specht die ook een rood petje heeft. Een ander kenmerk is dat deze 
specht niet roffelt, maar wel een heldere roep laat horen. Geschikt 
broedbiotoop wordt gekenmerkt door loofbos met veel dode takken waarin 
veel bomen met ruwe schors zoals eiken en wilgen te vinden zijn. 
 
Jelle van Dijk 
 




