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LEEFGEBIED VOOR DE ZWARTE SPECHT

De Zwarte Specht is in Nederland een van de meest 
karakteristieke vogelsoorten van bossen op de 
zandgronden. De soort koloniseerde Nederland pas 
begin 20e eeuw en kon zich hier uitbreiden door de 
aanplant van naaldhout op woeste gronden en het 
ouder worden van deze bossen. De laatste twee 
decennia is er verspreid over Nederland sprake van 
een afname van de aantallen, en doelen in Natura 
2000-gebieden worden niet gehaald.
De afgelopen jaren zijn leefwijze en ecologie van de 
zwarte specht onderzocht in Drenthe, Noord-Bra-
bant en op de Veluwe. De spechten blijken voor hun 
voedsel grotendeels afhankelijk van boktorlarven in 
dood naaldhout en daarnaast van mieren. Loof-
bomen worden gebruikt om in te nestelen, maar 
leveren slechts een kleine bijdrage aan het dieet. 
Met deze maatregelen houden we de Nederlandse 

 Samenvatting
bossen geschikt voor de zwarte specht:
• Behoud en ontwikkel grote aaneengesloten, ge-

varieerde bosgebieden waarin ook naaldbomen 
als grove den en fijnspar aanwezig zijn.

• Spaar afstervend en dood naaldhout om 
populaties van houtbewonende keverlarven en 
mieren de ruimte te geven. Spechten hebben 
voorkeur voor dikke stammen, maar kever-
larven kunnen zich ook ontwikkelen in dun, 
onderstandig naaldhout.

• Laat bij dunnen en oogsten niet alleen een lage 
stobbe, maar een groter deel van de stam staan 
als leefruimte voor keverlarven en mieren.

In het huidige streven naar meer natuurlijke loof-
bossen moeten we in de toekomst echter rekening 
houden met een structureel kleinere populatie 
zwarte spechten in ons land.
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Dood naaldhout blijkt cru-
ciaal te zijn voor de zwarte 
specht om voldoende 
voedsel te verzamelen voor 
zijn jongen.
(Foto Marijn Nijssen)
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Het onderzoek naar de zwarte specht 
vond plaats in opdracht van provincie 
Noord-Brabant, provincie Drenthe en 
Vogelbescherming Nederland. Deze 
brochure is gefinancierd door provincie 
Noord-Brabant en het Tringa Fonds.
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De zwarte specht wordt 
meestal ontdekt door de 
harde roep. 
(Foto Yves Adams/Vilda-
photo)

gg Al bij de jonge dieren 
in het nest is het verschil 
in geslacht te zien aan de 
hoeveelheid rood op het 
hoofd. Hier worden drie 
vrouwtjes en een mannetje 
geringd en onderzocht. 
(Foto Marijn Nijssen)

De zwarte specht is een van de grootste spech-
tensoorten ter wereld. Mannetje en vrouwtje zijn 
beide ongeveer zo groot en zwart als een kraai. 
Het mannetje heeft een opvallend rode kruin, het 
vrouwtje alleen een rode vlek op haar achterhoofd. 
De grote ivoorkleurige snavel wordt gebruikt om 
nesten en voedsel uit bomen te hakken. Het is een 
vrij schuwe soort die meestal wordt ontdekt aan 
de hand van de harde roep. Tijdens de vlucht klinkt 
vaak een luid en hoog krrüürrrüürrrü en vanuit zit 
een klaaglijk, langgerekt kli-uuuuh. Tijdens de paar-
binding in winter en voorjaar is vaak een opgewekt 
lachend, metaalachtig kui ... kui-kui-kui te horen. 
Ze roffelen minder vaak dan bonte spechten, maar 
de langzame, twee tot drie seconden durende roffel 
draagt ver.
Het verspreidingsgebied omvat grote delen van 
Europa en Azië. De soort is in de uitgestrekte
naaldbossen van Scandinavië, Baltische staten en 
Oost-Europa aanzienlijk algemener dan in Zuid- 
en West-Europa. Hoge dichtheden komen echter 
nergens voor, omdat de spechten grote territoria 
hebben van honderden hectare. Van alle Europese 
vogelsoorten is de zwarte specht het meest gebon-
den aan grote, slechts weinig door open landschap 
doorbroken bossen. In bossen kleiner dan 100 ha 
ontbreekt de soort meestal, ook wanneer deze 
ogenschijnlijk geschikt zijn. In sommige landen –
waaronder Nederland – doet de zwarte specht zich 
voor als cultuurvolger in aangeplante naaldbossen 
die overeenkomsten vertonen met natuurlijke 
habitats in gebergten en noordelijker en oostelijker 
gelegen delen van Europa.

De zwarte specht is een standvogel die in de winter 
hetzelfde territorium gebruikt als in de zomer. We 
hebben gezien dat zwarte spechten in de winter 

bomen onderzoeken en de schors eraf tikken en 
dan in het broedseizoen hierin gaan hakken om 
boktorlarven eruit te halen. Dit lijkt er op te wijzen 
dat de zwarte specht geschikte voedselbomen 
inventariseert, waarvan hij later gebruik kan maken. 
Op die manier kan de soort ook bij lage dichtheden 
dood hout nog in de voedselbehoefte voorzien.
De zwarte specht is een belangrijke sleutelsoort 
voor de biodiversiteit in bossen. Hun holen zijn 
groter dan van andere spechten en blijven veel lan-
ger intact in de harde, vaak levende bomen waarin 
ze worden uitgehakt. Holen van de zwarte specht 
vormen dan ook voor tientallen soorten dieren een 
geschikte leefruimte, zoals bijen en wespen, bosuil, 
holenduif, kauw, boommarter en eekhoorn.

5

De zwarte specht heeft 
een groot verspreidings-
gebied, van West-Europa 
tot in Japan. De soort 
ontbreekt op de Briste 
eilanden en is in zuidelijke 
landen vaak gebonden aan 
berggebieden.
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Op basis van oude beschrijvingen over het voor-
komen van de zwarte specht in Nederland moeten 
we concluderen dat deze tot de eerste helft van de 
20ste eeuw zeldzaam was. Onbekend is of de soort 
te lijden heeft gehad van grootschalige ontbossin-
gen die vanaf de middeleeuwen plaatsvonden, of 
dat ze daarvoor al ontbrak in de lage landen. In De 
Nederlandsche Vogelen (deel IV 1809) van Sepp en 
Nozeman wordt gesteld: “Het spreekt van zelve, dat 
een Vogel, welke zich in de groote boschen ophoud, 
niet voorkomt in een Land dat daarvan ontbloot is, 
en dus dat men dezelve niet dan allerzeldzaamst in 
onze Gewesten ontmoet”. 

Verspreiding
Pas vanaf 1913 breidt de soort zich over ons land uit 
en koloniseert de ouder wordende naaldbossen die 
op de hogere zandgronden vanaf 1850 zijn aange-
plant. De toename duurt voort tot in de jaren ’90. 
Tijdelijk worden ook de Noord-Hollandse duinen 
gekoloniseerd, maar als de soort vanaf de jaren ’90 
landelijk afneemt, verdwijnt deze kustpopulatie 
weer. Momenteel komt de zwarte specht voor op 
alle hogere zandgronden waar aaneengesloten 
bospercelen te vinden zijn. De Veluwe is met 
ongeveer 400 broedparen het grootste kernge-
bied, daarnaast vormen de Utrechtse heuvelrug, 
de Maasduinen in Noord Limburg en uitgestrekte 
boswachterijen in Drenthe, Overijssel , Gelderland 
en Noord-Brabant belangrijk leefgebied.

Lastig monitoren
Het is bij de zwarte specht zeer lastig om tot 
goede aantalsschattingen te komen. De zwarte 
specht is namelijk een notoir lastige soort om te 

Verspreiding en trend in Nederland

inventariseren. De dieren roepen vooral in de late 
winter en het vroege voorjaar, voordat de reguliere 
broedvogelmonitoring begint, en verplaatsten zich 
veel in hun grote territorium. De spechten maken 
van meerdere holen verspreid over hun territorium 
gebruik om in te overnachten en aangrenzende 
territoria kunnen aan de randen overlappen. De in-
ventarisaties gaan veelal op gehoor, waarbij het van 
belang is de verschillende soorten geluiden goed 
te interpreteren. In combinatie met het gedrag kan 
duidelijk worden of het om een broedpaar gaat, 
een alleenstaande man of om conflicten met buren 
over territoriumgrenzen. Uiteindelijk geeft alleen 
het vaststellen van een nest met eieren of jongen 
zekerheid over de aanwezigheid van een broedpaar, 
maar dit is tijdrovend werk. Gericht onderzoek in 
grote steekproeven (>1.000ha) geeft al veel betere 
schattingen dan de reguliere territoriumkartering, 
die vooral een indicatief beeld geeft van de dicht-
heid en het terreingebruik. 

Over hoeveel zwarte spechten  
gaat het?

In de broedvogelatlas over de periode 1998-2000 
werd de Nederlandse populatie geschat op 2.380 
broedparen. De meest recente schatting op basis 
van landelijke tellingen voor de nieuwe broedvo-
gelatlas (periode 2013-2015) geven een aantal 
van 700-1000 broedparen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de recente inschattingen van het 
aantal broedparen, op basis van de toegenomen 
kennis van het gedrag en ruimtegebruik van zwarte 
spechten, voorzichtiger is dan de aantalsopgaven in 
de jaren ’90. Wanneer we met eenzelfde voorzich-
tigheid terugkijken dan is een schatting van 1100 

Verspreidingskaart van de 
zwarte specht in Neder-
land in 2013-2015 en de 
veranderingen ten opzichte 
van 1998-2000, toen de 
populatie van de soort op 
zijn top was.
(Bron: SOVON)

Trend van de Nederlandse 
broedpopulatie van de 
zwarte specht tussen 1990 
en 2018. 
(Bron: NEM | Sovon, RWS, 
CBS, provincies).

tot 1600 broedpaar rond de eeuwwisseling realis-
tischer. Over een langere termijn (1990-2015) is de 
zwarte specht in Nederland zeker in aantal afgeno-
men. Hierbij zijn wel regionale verschillen te zien, 
met sterkere afnames in bijvoorbeeld de Brabantse 
Kempen en de Utrechtse en Sallandse heuvelrug en 
toenames langs de oostgrens in Noord-Limburg en 
Gelderland. De reden voor deze verschillen is nog 
niet duidelijk.
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Zo’n 200 jaar geleden 
stond de zwarte specht in 
De Nederlandsche Vogelen 
(deel IV uit 1809) vermeld 
als een uiterst zeldzame 
soort in Nederland.  
(Nozeman & Sepp 1809)

Het leven van de zwarte specht

Zwarte spechten leven een groot deel van het jaar 
solitair. Aan het einde van de winter vindt paar-
vorming plaats. Vaak vormen een mannetje en een 
vrouwtje meerdere jaren achter elkaar een koppel, 
maar relaties kunnen per jaar wijzigen. In het voor-
jaar wordt een nestholte uitgehakt. Hiervoor wordt 
een forse (stamdiameter tenminste 35 cm, vaak 
veel dikker) en onderin weinig vertakte boom met 
gladde stam gekozen, in Nederland meestal een 
beuk maar ook ander loof- en naaldbomen worden 
soms gebruikt. Nesten in levende beuken worden 
vaak meerdere jaren achtereen gebruikt, nesten 
in andere (levende of dode) boomsoorten meestal 
eenmalig. 
De meeste broedparen starten de eerste helft van 
april met eileg; nesten die later starten zijn vrijwel 
altijd een herlegsel nadat een eerste poging is mis-
lukt. Er worden 2 tot 5 helder witte eieren gelegd 
(gemiddeld 3,8) die 12 dagen worden bebroed. Eind 
april, begin mei komen de eieren uit, waarna de 

In het nest worden meestal 
3 of 4 eieren gelegd. Nadat 
de jongen uit het ei komen 
blijven ze nog ongeveer 
4 weken in het nest. De 
jongen op de foto zijn 13 
dagen oud (Foto’s Willem 
van Manen)

jongen ongeveer 4 weken in het nest blijven. Uit 
onderzoek blijkt dat, wanneer het niet uitkomen 
van eieren en verstoorde en gepredeerde nesten 
worden meegerekend, er in Nederland gemiddeld 
2,3 jongen per nest uitvliegen.
 
Adulte vogels verblijven gewoonlijk hun hele leven 
in hetzelfde territorium of verplaatsen zich hooguit 
naar een buurterritorium. Over dispersie van jonge 
vogels is weinig bekend; ze lijken zich meestal bin-
nen enkele tientallen kilometers van de geboorte-
plek te vestigen.

Zwarte spechten kunnen vrij oud worden – een 
vrouwtje in de kustduinen leefde minimaal 12 jaar. 
De meeste sterfte treedt op in de nestfase en 
waarschijnlijk in het eerste halfjaar na uitvliegen, 
wanneer de jonge dieren op zoek gaan naar een 
eigen plek.

8 9



LEEFGEBIED VOOR DE ZWARTE SPECHT

Gedurende een groot deel van het jaar leven 
zwarte spechten alleen, maar blijven wel 
in hun eigen territorium. Waarschijnlijk 
inventariseren de spechten gedurende de 
winter naaldbomen op de aanwezigheid van 
voedsel, zodat ze in het broedseizoen hun 
grote territorium efficiënt kunnen gebruiken 
om de jongen te voeren. (Foto Yves Adams / 
Vildaphoto)

Nestgaten worden vrijwel 
altijd gehakt in bomen met 
onvertakte gladde stam. In 
Nederland is dit meestal 
een beuk.
(Foto Marijn Nijssen)
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Voedsel

Vrijwel al het voedsel dat zwarte spechten eten 
of aan hun jongen voeren, is afkomstig uit afster-
vend en dood naaldhout, vooral van grove den en 
fijnspar. Nadat met de stevige snavel het schors 
en omliggende hout is verwijderd, worden prooien 
met een 5 cm ver uitstekende, gevoelige kleeftong 
met weerhaakjes aan het eind verzameld. Voer 
voor de jongen wordt in de keelzak verzameld en 
als voedselproppen in het nest verdeeld tussen de 
hongerige kelen. Door deze voedselproppen te ver-
zamelen kan het dieet van nestjongen nauwkeurig 
onderzocht worden.

In de literatuur wordt de specht een mierenspe-
cialist genoemd. Onderzoek in Noord-Brabant, 
Drenthe en de Veluwe heeft echter uitgewezen dat 
in Nederland keverlarven tijdens de nestperiode 
een groter deel van het dieet uitmaken dan mieren. 
Niet in aantallen, maar omdat de keverlarven ge-
middeld veel groter zijn dan mieren leggen ze meer 
gewicht in de schaal. Het betreft voornamelijk bok-
torlarven, bijvoorbeeld van wortelboktor en bruine 
grootoogboktor, maar ook larven van de vuurkever 
en kleinere schorskevers waar ook de letterzetter 
toe behoort. Van de mieren worden hoofdzake-
lijk de eieren, larven, poppen en werksters van 
de humusmier gegeten. Deze soort heeft vaak 
oppervlakkige nesten onder los zittende schors 
en in stobben. De zwarte specht foerageert in de 
zomer niet op actieve nestkoepels van bosmieren 
(soms wel op winternesten in de bodem wanneer 
de mieren in rust zijn) en zelden op grondnesten 
van kleinere mierensoorten zoals zwarte wegmier 

en gele weidemier. Bosmieren worden in voorjaar 
en zomer wel los opgepikt als deze zich buiten het 
nest bevinden, maar eieren of poppen worden niet 
gevoerd.

Naast mieren en keverlarven worden ook andere 
ongewervelden gevoerd die de spechten in dood 
hout of onder schors tegenkomen, zoals duizend-
poten en wantsen. Het lijkt er sterk op dat zwarte
spechten hun voedselkeuze aanpassen om vol-
doende calcium binnen te krijgen. Op de Veluwe
worden naast mieren (een slechte calciumbron) en 
boktorren (een betere calciumbron) ook
miljoenpoten (een goede calciumbron) gevoerd, en 
in Brabant worden slakjes en stukken van grotere 
slakkenhuizen naar de jongen gebracht. Het is 
nog niet duidelijk of rode bosmieren nodig zijn om 
essentiële voedingsstoffen als specifieke amino-
zuren of mineralen binnen te krijgen. Deze mieren 
dragen slechts een paar procent bij aan het dieet, 
maar worden consequent in elk nest aan de jongen 
gevoerd. 

Hoewel eieren, larven en poppen van mieren 
geschikte prooien zijn, lijken spechtenjongen die 
veel boktorlarven krijgen harder te groeien en met 
een hoger gewicht het nest te verlaten. Dit heeft 
waarschijnlijk niet te maken met de voedselkwa-
liteit, maar met biomassa: voedselproppen met 
veel boktorlarven zijn groter en compacter dan 
voedselproppen met veel mieren, waardoor er per 
voedering meer gewicht aan voedsel naar de jongen 
wordt gebracht.

Het dieet van de zwarte 
specht bestaat in Nederland 
voor het allergrootste deel 
uit boktorlarven en mieren.

Vraatgangen van keverlar-
ven en volwassen humus-
mieren nadat een zwarte 
specht de schors heeft 
verwijderd en de larven en 
poppen heeft verzameld. 
(Foto Marijn Nijssen)

Voedselproppen met 
keverlarven en rode bos-
mieren (boven) en met vol-
wassen mieren en poppen 
uit een nest humusmieren 
(onder).
(Foto’s Arnold van den Burg)

Veluwe

Brabant
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Een territorium van de zwarte specht 
is meestal minstens 300 tot 400 
hectare groot. Tijdens de nestperiode 
wordt er tot een kilometer rondom 
het nest voedsel gezocht. Buiten de 
nestperiode gebruiken de spechten 
een groter gebied. De spechten 
hebben vaak meerdere clusters van 
holen verspreid over het territorium 
om in te overnachten.

In vogelvlucht

Boomstobben op kapvlaktes 
of in gedund bos worden ge-
bruikt door de zwarte specht, 
maar door het kleine volume 
en doordat de stobben veel 
sneller uitdrogen dan lange 
stammen leveren ze slechts 
weinig voedsel op.

Natuurlijk afstervende 
bomen in gemengd bos 
leveren lange tijd voedsel 
voor spechten. Loofbomen 
als berken en eiken worden 
wel gebruikt om te foera-
geren, maar in naaldhout is 
gemiddeld veel meer voedsel 
te vinden.

Beukenlanen bieden veel 
gelegenheid om gaten te 
hakken, die als nestholte of 
overnachtingsplek kunnen 
dienen. Verlaten holen dienen 
als schuil- of broedplek voor 
andere diersoorten.

Na het opruimen van door droogte en 
letterzetter aangetaste bomen zijn de 
resterende fijnsparren doodgegaan 
en ontwikkelt zich een dichte laag van 
jong bos. De dode bomen vormen ge-
schikte foerageerplekken voor zwarte 
specht en door de opslag of aanplant 
van jong naaldhout is er ook in de 
toekomst voedsel te vinden.

Dunne onderstandige bomen staan 
weg te kwijnen. Hoewel spechten 
voorkeur hebben voor dikke stammen 
wordt ook hier vaak gefoerageerd op 
keverlarven.

Graslanden en open plekken 
in het bos worden zelf niet 
gebruikt, maar zonbesche-
nen bosranden leveren wel 
prooiaanbod in de vorm van 
mieren en meerdere soorten 
houtbewonende kevers.

Bosmieren vormen geen 
hoofdvoedsel, maar worden 
wel vaak gegeten door zwarte 
spechten. 

Gevarieerde bossen met 
oudere loof- en naaldopstan-
den en lanen bieden zowel 
voldoende naaldhout om in 
te foerageren als voldoende 
loofbomen om in te nestelen.
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De Zwarte Specht is een echte bossoort. Opti-
maal leefgebied bestaat uit grote oppervlaktes 
vrijwel aaneengesloten opgaand bos met kleinere 
onderbrekingen (open plekken, kapvlaktes, jonge 
aanplant) en randen waar de zon op de bodem kan 
vallen. Een eenmaal gevestigd individu verblijft 
jaarrond in hetzelfde gebied en gebruikt daarbij 
veel ruimte. Het territorium van 300-400 hectare 
bevat tenminste 75 ha, vaak meer, functioneel 
foerageergebied. Het volume aan staand en liggend 
dood hout en stobben van naaldbomen bepaalt 
mede de omvang van het territorium. In natuurlijke 
oude bossen kan het percentage dood hout oplo-
pen tot 50% van het totale volume, waardoor ter-
ritoria compacter kunnen zijn. De soort ontbreekt 
in bossen kleiner dan 100 ha, ook wanneer deze 
ogenschijnlijk geschikt zijn. Deze gebieden kunnen 
wel dienen als ‘stepping stone’ voor kolonisatie van 
nieuwe gebieden en uitwisseling tussen bestaande 
leefgebieden.

Gezenderde zwarte spechten in Drenthe en 
Noord-Brabant vlogen per voerbeurt tot ruim een 
kilometer van het nest om voedsel te verzamelen. 
Zelden bleven ze lange tijd op één locatie, meestal 
struinden ze in een ronde verschillende percelen af. 
Hierbij hadden ze een voorkeur voor percelen met 
naaldbomen boven loofbomen. Waar voldoende va-
riatie in boomsoorten in het terrein aanwezig was, 
bestond er een voorkeur voor grove den om in te 
foerageren. Deze bospercelen hadden een vrij open 
structuur, maar waarschijnlijk is dit een afgeleide 
van de leeftijd van deze percelen en de daarmee 
samenhangende beschikbaarheid van dood hout. 
Vooral de aanwezigheid van dikkere dode stam-
men (>20 cm) bleek aantrekkelijk voor de spechten. 

Een zwarte specht wordt 
gezenderd om het terrein-
gebruik te kunnen volgen. 
De zender slaat auto-
matisch coördinaten op, 
waarna deze op afstand 
uitgelezen kunnen worden. 
Bij het ruien van de staart-
veren valt de zender af 
(Foto Pieter Wouters)
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Op een kaart is weergege-
ven hoe een gezenderde 
zwarte specht in één och-
tend van zijn territorium 
gebruik maakte. In 3 uur 
tijd legde dit mannetje 5,3 
km af en kwam vier keer 
voer brengen naar zijn 
jongen.
(Bron Stichting Bargerveen)

Naaldhout was daarbij belangrijker dan loofhout; 
zowel haksporen van spechten als uitsluipgaten van 
boktorren werden meer aangetroffen in naaldhout 
dan in loofhout. Staand dood hout is belangrijker 
voor zwarte spechten dan liggend dood hout en 
stobben die overblijven na velling. Kapvlaktes wer-
den niet vaker gebruikt dan het omliggende bos.

Zwarte spechten en verstoring
Zwarte spechten zijn tijdens het foerageren vrij 
schuw en ze worden daarom gedurende het 
broedseizoen als ‘gemiddeld gevoelig’ ingeschat 
voor recreatie op belangrijke foerageerlocaties. Een 
lage recreatiedruk lijkt geen probleem; tijdens het 

De havik en de boommar-
ter – hier op een cameraval 
bij een nest – zijn de be-
langrijkste vijanden van de 
zwarte specht, maar een 
verband tussen het voor-
komen van deze soorten 
en de trend van de zwarte 
specht is niet aangetoond.
(foto cameraval Bram 
Ubels; foto havik Huib van 
Tilborg) 

onderzoek in Drenthe en Noord-Brabant was de 
aanwezigheid van wegen en paden niet van invloed 
op plekken waar spechten foerageerden of nestel-
den. Op de nestlocatie zijn zwarte spechten niet 
gevoelig voor recreatie; er wordt regelmatig suc-
cesvol gebroed in hoge beuken langs drukbelopen 
lanen. Indirect en lokaal kan het verwijderen van 
voor recreanten gevaarlijk dood hout wel een nega-
tieve rol spelen, omdat daarmee nestgelegenheid 
en voedsel verdwijnt. Autoverkeer van snelwegen 
heeft een merkbaar negatief effect op de vestiging, 
waarschijnlijk door het permanente geraas. 

De rol van predatie
Door hun formaat en doordat ze in holen broeden 
staan zwarte spechten slechts bij weinig roofdie-
ren op het menu. De boommarter is echter een 
bekende predator van nesten van de zwarte specht. 
Ondanks het feit dat de nesten hoog in onvertakte 
bomen met een gladde stam worden uitgehakt, 
lukt het de marters regelmatig om eieren of jongen 
te verschalken. Onervaren jongen en in mindere 
mate ook volwassen zwarte spechten vormen 
een prooi voor de havik. Het aantal vondsten van 
geslagen spechten is echter laag. Hoewel predatie 
zeker invloed heeft op broedsucces en gemiddelde 
levensduur, is er geen duidelijk verband aangetoond 
tussen de populatietrends van havik, boommarter 
en die van zwarte spechten.
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Voedselaanbod

Zowel in Nederland als in buitenlandse studies 
blijkt dat de zwarte specht een echte naaldhout-
specialist is. Foeragerende spechten hebben dui-
delijk een voorkeur voor naaldhoutopstanden. Ook 
in gemengde opstanden zijn de haksporen vooral 
terug te vinden in dood naaldhout, waarbij de
zwarte specht liever staand dan liggend dood hout 
of lage stobben heeft. De hoeveelheid dood (naald)
hout is in Nederland de laatste decennia toege-
nomen, maar nog steeds laag in vergelijking met 
natuurlijke bossen. Bovendien lijkt er een kentering 
in deze ontwikkeling zichtbaar sinds dood hout van 
een harde sanctioneerbare subsidievoorwaarde is 
veranderd in een meer vrijblijvend kwaliteitscrite-
rium, waardoor veel bosbeheerders minder op de 
hoeveelheid dikke dode bomen sturen.

Of een naaldboom veel voedsel oplevert, hangt 
zowel af van de boomsoort, hoe lang deze al dood 
is en van de mate van zoninstraling. Grove den, 
gevolgd door fijnspar leveren veel voedsel op in de 
vorm van boktorlarven en mieren. Lariks
en Douglas dragen net als loofomen weinig bij aan 
het voedselaanbod van de zwarte specht. Dikke 
stammen en bomen die in een vrij dichte beplanting
staan droge niet snel uit en kunnen daardoor lang 
dienen als leefomgeving voor boktorlarven. Ook 
dichte opstanden met veel dunne, onderstandige 
dennen of sparren kunnen hoge dichtheden van 
boktorlarven herbergen. Boomstobben en geringde 
bomen drogen sneller uit en zijn daarmee ook kor-
ter geschikt voor boktorren. Veel soorten boktorren 
van naaldbomen zijn de laatste decennia in aantal 
achteruit gegaan, terwijl in die periode dood hout 
nog in volume toenam. Algemene boktorsoorten 
die op de lage delen van grove den voorkomen, 

zoals timmerboktor, kortsprietboktor en wortel-
boktor zijn zeldzamer geworden en teruggedrongen 
naar de delen rond heidegebieden. Eenzelfde trend 
geldt voor soorten als de grote dennensnuitkever 
en schorskevers als de gewone dennenscheerder. 
De oorzaak hiervoor is nog onbekend, maar het zou 
kunnen liggen aan het dichtgroeien van bosperce-
len met een lagere boom- of struiklaag en het ver-
dwijnen van (grote) kapvlaktes. Hierdoor zijn dode 
dennen op warme, zonbeschenen plekken veel 
zeldzamer geworden. Van rode bosmieren staat 
het vast dat het aantal nesten en de grootte van 
de nesten de afgelopen decennia zijn afgenomen, 
maar voor humusmieren is hiervan niets bekend.

Door veranderingen in de bosbouw is het areaal 
naaldbos de afgelopen decennia gestaag afgeno-
men. Steeds meer wordt gestuurd op gemengd 
bos of loofbos en daarnaast lijken de gevolgen van 
klimaatverandering funest voor naaldsoorten als 
fijnspar. Dit levert voor de zwarte specht op korte 
termijn wellicht een groter aanbod op van kleinere 
schorskevers als sparrenbastkever en letterzetter, 
maar op lange termijn neemt het aandeel fijnspar in 
de Nederlandse bossen sterk af. Wanneer ook an-
der naaldhout steeds minder aangeplant wordt of 
niet meer spontaan kan ontwikkelen zal het totale 
voedselaanbod voor de zwarte specht afnemen.

jhjh Larven van boktor-
ren als de wortelboktor 
(rechts) en bruine groot-
oogboktor zijn belangrijke 
prooien voor de zwarte 
specht. Deze soorten 
komen alleen voor in kwij-
nend en dood naaldhout. 
(Foto’s WikiCommons)

ff Vrij open percelen met 
veel naaldhout leveren het 
meeste voedsel op voor de 
zwarte specht, zowel in de 
vorm van keverlarven als 
mierennesten. (Foto Sytske 
Dijksen/Saxifraga)

20 21



LEEFGEBIED VOOR DE ZWARTE SPECHT

22 23

Maatregelen: 
doen voor de zwarte specht

Uit het onderzoek blijkt dat zwarte spechten een 
voorkeur hebben voor dennenbossen met veel dood 
hout en een vrij open structuur. Het is niet nodig 
om op korte termijn veel dood hout te maken. Voor 
de voedselvoorziening is het beter om een natuur-
lijke dunning af te wachten, waarbij over een lange 
periode veel dood hout ontstaat. Doordat zwarte 
spechten hun territorium goed inventariseren 
weten ze ook verspreid staand dood hout efficiënt 
te benutten om te foerageren. Eventueel kunnen 
dichte opstanden waar dood hout ontbreekt sneller 
geschikt worden gemaakt voor de zwarte specht 
door verspreid enkele bomen te ringen of om te 
zagen en te laten liggen. 

Anders hout oogsten
Ongeacht de doelstelling van het bos (natuur of 
multifunctioneel) zal een toename van de hoeveel-
heid dood hout bijdragen aan de biodiversiteit en 
de voedselvoorziening van zwarte spechten, maar 
ook de veerkracht van het bosecosysteem vergro-
ten. In de tijd van de actieve bosbouw hebben bok-
torren, en dus ook de zwarte specht, waarschijnlijk 
kunnen profteren van alle stobben die bij de oogst 
achterbleven. Inmiddels is wel duidelijk dat lage 
stobben maar zeer tijdelijk voedsel opleveren. Door 
bij houtoogst de stammen zo hoog mogelijk af 
te zagen in plaats van laag bij de grond, kan deze 
langere tijd dienen als voedselbron voor boktorren 
en kunnen achter de schors geschikte nestlocaties 
voor mieren ontstaan. Voor de toekomst is het van 
belang dat er ook naaldbomen in de Nederlandse 
bossen aanwezig blijven. Het laten ontwikkelen of 
aanplanten van nieuwe naaldbomen als grove den 

en fijnspar zal nodig zijn voor de toekomst van de 
zwarte specht.

Stikstof, verkeer en recreatie
De manier waarop in de toekomst bosbouw en 
bosbeheer zullen plaatsvinden, zullen de kansen 
voor de zwarte specht in Nederland sterk bepalen. 
Vooral de keuze voor gemengd bos en naaldbos 
en het laten toenemen van dood hout spelen een 
belangrijke rol. Andere factoren hebben echter ook 
invloed. Stikstofdepositie en verzuring hebben de 
kwaliteit van bossen op zandgronden de laatste 
decennia flink aangetast. Keverlarven in dood hout 
hebben stikstof nodig, maar terwijl de hoeveelheid 
beschikbaar stikstof in bomen is toegenomen, is de 
dichtheid aan boktorlarven juist gedaald. Het is on-
duidelijk of dit wordt veroorzaakt door een veran-
dering in voedselkwaliteit van de bomen of wellicht 
door een verdichting van de vegetatiestructuur, 
waardoor warmtebehoevende keversoorten het 
lastig krijgen.

Van rode bosmieren zijn de aantallen en de hoogte 
van koepels de voorbije decennia afgenomen. Een 
achteruitgang in het insectenaanbod als voedsel 
voor de bosmieren speelt hierbij wellicht een rol, 
of een afname van bladluizen waarbij door bos-
mieren honingdauw wordt gemolken. Verwacht 
wordt dat het verminderen van stikstofdepositie en 
het verbeteren van bodemkwaliteit in ieder geval 
voor de mierenfauna gunstig zal zijn. Verkeer en 
recreatie hebben lokaal een verstorende werking 
op de zwarte specht. Om effecten van maatre-
gelen (inclusief ‘niets doen’) zo groot mogelijk te 

laten zijn, is het aan te raden om deze vooral uit te 
voeren op plekken met weinig recreatie en op enige 
afstand van snelwegen. Het afsluiten van gebieden 
in het zomerseizoen is voor andere vogelsoorten 
belangrijker – vooral grondbroeders in meer open 
landschap – maar de zwarte specht kan hier wel 
van mee profteren.

Na het opruimen van door droogte en 
letterzetter aangetaste bomen zijn de 
resterende fijnsparren doodgegaan en 
ontwikkelt zich een dichte laag van jong 
bos. De dode bomen vormen geschikte 
foerageerplekken voor zwarte specht 
en door de opslag of aanplant van jong 
naaldhout is er ook in de toekomst voed-
sel te vinden. (Foto Guus Jenniskens)
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Maatregelen: 
laten voor de zwarte specht

Voor zwarte spechten is ‘niets doen’ in veel geval-
len de beste en meest duurzame maatregel die 
men kan nemen. In het beheer kan hier handen en 
voeten aan worden geven door bosreservaten aan 
te wijzen, dood hout eilanden te creëren of een 
OAD-netwerk aan te leggen van oude, aftakelende 
en dode bomen.

Grootschalige kap van naaldhout vindt steeds 
minder plaats, maar nog wel voor herstel van an-
dere beschermde habitats als heide en stuifzand. 
Kapvlaktes worden 10-15 jaar na kap het meest 
gebruikt, maar niet méér dan het omringende bos. 
Op de middellange termijn leidt kap van naaldhout 
tot een lagere beschikbaarheid van voedsel voor 
zwarte spechten; na een kort optimum volgt een 
lange periode waarin het opgroeiende bos dicht 
is en weinig dood hout bevat. Wanneer wordt 
gekozen voor kap, zaag de stammen dan hoger af 
zodat ze langer voedsel opleveren. Vooral dichter 
langs bosranden levert dit geen conflicten op met 
de ontwikkeling van heide of voor het herstel van 
windwerking in stuifzanden.

Dood hout van grove den en fijnspar moet zoveel 
mogelijk gespaard worden om populaties van 
houtbewonende keverlarven de ruimte te geven 
om redelijke dichtheden te waarborgen. Hoewel 
de zwarte specht een voorkeur heeft voor dik dood 
naaldhout, kunnen boktorlarven zich ook ontwik-
kelen in 10 cm dikke stammen, en kan de zwarte 
specht ze daar ook vinden. Door deze percelen niet 
te dunnen blijft lange tijd voedsel beschikbaar voor 
de spechten.

Natuurlijk bos waar door 
‘niets doen’ staand en 
liggend dood naaldhout 
aanwezig is, vormt goed 
foerageergebied voor de 
zwarte specht . (Foto’s 
Marijn Nijssen)

Door het ouder worden van het bos, natuurlijker 
bosbeheer, meer aandacht voor biodiversiteit in 
multifunctioneel bos, het FSC-keurmerk en SNL-
vergoedingen kan zich steeds meer dood hout 
ontwikkelen in de bossen. In het natuurbeleid kan 
de ontwikkeling van dood hout in bossen verder 
gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een netwerk met Oude, Aftakelende en 
Dode bomen (OAD-netwerk) bestaande uit grotere, 
ongestoorde delen van het bos (refugia), bomen en 
boomgroepen met bijzondere structuren (habitat-
bomen en -boomgroepen) en staand en liggend 
dood hout in alle stadia van vertering.
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Dankzij het onderzoek naar de ecologie van de 
zwarte specht, zijn dieet, terreingebruik en het 
voedselaanbod in verschillende bostypen, snappen 
we beter waarom de soort de laatste decennia ach-
teruit is gegaan in Nederland. We kunnen maatre-
gelen nemen, maar vooral door het spontaan laten 
ontstaan en vervolgens laten staan en liggen van 
dood naaldhout zal deze karakteristieke bosvogel 
geholpen worden.

Met het veranderen van het klimaat en door 
verzuring en vermesting zijn onze bossen aan het 
veranderen, en daarmee ook de manier waarop we 
over bosbouw en bosbeheer denken. Een van de 
veranderingen is dat er relatief vaker loofbomen 
dan naaldbomen worden aangeplant om bossen 
minder droogtegevoelig te maken en om een betere 
strooiselafbraak te krijgen. Met deze ontwikkelin-
gen zullen we ons erop moeten voorbereiden dat de 

Toekomst voor de Zwarte specht 
zwarte specht in lagere dichtheden zal voorkomen 
in Nederland dan dat we de afgelopen decennia ge-
wend zijn, zoals nu al het geval is in oude loofbos-
gebieden in Europa, zoals het Zoniënwoud in België 
en National Park Hainich in Duitsland.

Het onderzoek heeft blootgelegd dat de toekomst 
van de zwarte specht in Nederland sterk samen-
hangt met de aanwezigheid van naaldbomen in 
onze bossen. Tegelijkertijd weten we nog weinig 
over de aantasting van milieukwaliteit en het 
voedselweb in bossystemen, bijvoorbeeld op de 
aanwezigheid van verschillende mierensoorten en 
fauna in dood hout. Hierover hopen we de komende 
jaren door vervolgonderzoek meer over te weten te 
komen, zodat de kwaliteit van de Nederlandse bos-
sen voor de zwarte specht en veel andere soorten 
verder kan worden verbeterd.
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