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Bij de v o o r plaat 

Arnold Meijer 

Op die druilerige winterdagen, zoals we die regelmatig 
meemaken, is het niet overdreven goed gesteld met de 
verscheidenheid aan vogels. 
Maar in het vochtige kreupelhout komen we soms groe
pen mezen tegen die gezamenlijk het bos afzoeken naar 
voedsel. Vaak treffen we in deze foerageergroepjes an
dere soorten aan. Meestal zijn er wel Goudhaantjes en 
Boomkruipers aanwezig, vaak komen die dan langs als 
de mezen al voorbij zijn. 

Zelf vind ik het altijd erg leuk om deze groepjes af te 
zoeken, soms als je denkt dat je alles gezien hebt duikt 
er toch nog een kruipertje op. Met een beetje geluk kun 
je ook een Kleine Bonte Specht aantreffen. Hangend aan 
takjes (vaak niet tegen een stam) valt hij zeker niet op 
en je raakt hem dan ook snel weer kwijt om hem na een 
tijdje weer terug te vinden. 
Het mannetje heeft als enige wat kleur, namelijk een 
rood petje. De Kleine Bonte Specht is in Noordwijk een 
onregelmatige broedvogel. 
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