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GEROFFEL IN HET BOS  
volg het                spechtenpad

                                  in het Ganzeveld

We richtten het Ganzeveld in 
speciaal voor jou! Je kan er 
klimmen, kruipen, springen, 
misschien wel vliegen…? 
Volg de bordjes van het 
spechtenpad en ontdek 
hoe deze bijzondere vogels 
leven in het bos. Kan jij alle 
opdrachten uitvoeren…?
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Ken jij ze allemaal?
Kijk goed in de bomen, want een specht 
is nooit ver af in het Ganzeveld. Wist je 
dat in dit gebied vijf soorten spechten 
voorkomen? Aan de ingang staat een 
paneel met daarop alle spechtensoorten.

Wie ben ik?

2 Hoe ziet een 
spechtennest er uit?

Zo, dus. Hier hakt een 
zwarte specht zijn nest uit.

(foto: Peter De Craene)

Op deze plek in 
het bos kan je 

je eigen ‘nestje’ 
bouwen. Maak er 

een leuk kamp 
van!

De spechtenpaal!
Ik heb een vaste plek waar ik 
dennenappels in een boomspleet klem. 
Zo kan ik er de zaden gemakkelijk uit 
peuteren. Hoe goed kan jij dennenappels 
tussen de spechtenpaal mikken?

Slim!

Tip: kijk eens naar mijn 

poten en mijn staart…
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Een specht heeft een superlange tong 
waarmee hij insecten oplikt tussen 
boomschors of in spleten. Maar waar 
blijf je met die lange tong als je ze niet 
nodig hebt? Dat kom je straks te weten... 
Heb jij de langste tong? Dan mag je 
als eerste het touwenparcours volgen 
(geblinddoekt!).

10 centimeter

Indrukwekkend!

Hoe neemt een specht insecten vast?
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Roffelen is roddelen
Spechten praten met elkaar door te roffelen. Zet 
je in de wiglo en verzin een spechtenverhaal. 
Iemand begint met vertellen, na een paar 
zinnen moet de volgende een vervolg verzinnen 
enzovoort. Hoe eindigt jullie verhaal?  

Hoe blijven spechten  
hangen op een boomstam?

Tip: kijk eens naar mijn 

poten en mijn staart…

Hoe handig ben jij? Stap van boomstam naar 
boomstam zonder je evenwicht te verliezen. Makkie? 
Probeer dan eens om tijdens het stappen elke 
boomstam aan te tikken met je hand.

Krijgt een specht 
geen hoofdpijn?
Liep jij al eens met je hoofd tegen een boom? Dat doet geen 
deugd… Spechten hebben er helemaal geen last van want 
hun schedel is hier speciaal voor gemaakt. Met hun stevige 
snavel kunnen ze tot 15 keer per seconde tegen een boom 
tikken! Volg het parcours tot aan de bank en roffelen maar!

BONK!
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met de financiële steun van:

8 Waarom roffelt een specht 
tegen een boom?
Ik pik niet alleen een gat als nestplaats. 
Ik roffel ook soms om andere spechten te 
laten horen dat ik hier woont of om een 
liefje te zoeken. Op deze plek vind je een 
bingospel op een boomstronk. Vind jij 
alles wat op de bingo staat?

Wegwezen, 

dit is mijn 

plek!

Ik zoek een vrouwtje, 
kom jij bij mij wonen?

Gaea Rysselaere en Frederik Lapeirre

Het spechtenpad werd uitgewerkt in het kader 
van het project ‘Landschapsbeleving in de buurt, 

toegankelijk voor iedereen’. Lees meer op  
www.NPMeetjesland.be/beleving.

Kom je naar de opening  
van het spechtenpad?
We openen het spechtenpad op zondag 3 juli 2022 met 
een leuke activiteit! Hoeveel weet jij over spechten? Voer de 
opdrachten uit en misschien win je een prijs… Kom op het 
einde van de wandeling iets drinken aan onze bosbar.
Trefpunt: vrije start tussen 9u30 en 11u,  
Prinsenstraat Aalter

Natuurpunt en Partners Meetjesland en Natuurpunt Aalter, 
liesbeth.jodts1@pandora.be, www.natuurpunt.be/aalter

Organiseer een inzamelactie 
voor het Ganzeveld!
Vind jij dit natuurgebied ook supercool? Jij 
kan dit bos en de omgeving helpen. Doe een 
inzamelactie en met jouw centen kunnen we 
dan meer natuur in Aalter kopen.

Word jij ook lid  
van Natuurpunt?
Voor 30 euro ben je een jaar lang lid. Je steunt 
de natuur, ontvangt onze tijdschriften en krijgt 
korting in heel wat winkels en in de webwinkel 
van Natuurpunt.  
www.natuurpunt.be/aalter

Voor avonturen

groot en klein 

moet je bij                   zijn! 

Het buitenpretloket van Natuurpunt 

boordevol avonturen vind je op 

www.snuit.be.

V.U.: Koen Martens, Natuurpunt en Partners Meetjesland, p.a. Garenstraat 46, 9900 Eeklo, www.npmeetjesland.be


