
De natuur in november  (slachtmaand/bloedmaand/nevelmaand)                                                            
in de Oostvaardersplassen, Stille Kern, Randmeren, Bloeidaal, De Schammer, Den Treek 

Deze jonge (juveniele) aalscholver, strekt de vleugels om de veren 

te laten drogen. Aalscholvers hebben geen of minder vet op hun 

veren, opdat ze makkelijker dieper kunnen duiken naar vis. 

Daarvan worden de veren doornat en dus moet ze ze laten drogen. 

Bij deze buizerds is goed                 

te zien dat vogels van                        

de dinosauriërs 

afstammen. Hun poten 

hebben nog de 

schubben van hun 

voorouders. 

 

Dit pimpeltje vraagt zich af of                                                                            

deze vleermuiskast ook een goede                                                       

broedplek voor haar zou zijn. 

Buizerds zijn er in alle kleuren. De 

lichtgekleurden zijn meer van het open 

veld. Zitten dus vaak op een paal, of 

verkeersbord (ook een handige uitkijk). 

 

 

 

De kluten klitten bij elkaar. “Safety in numbers”. In de winter geeft dat veiligheid. 

 

Bij gevaar snel 

op de wieken. 

 

 



Smienten zijn met 

duizenden 

neergestreken in polder 

Arkemheen. Zij zijn 

grazers.               

Tafeleenden >              

zijn minder talrijk. Zij 

duiken naar hun voedsel 

en verdwijnen helemaal 

onder water. Beiden zijn 

wintergasten.  

    

 

 

 

Dit zijn allen roodporiehoutzwammen. 

              De gelegenheid maakt de vorm. 

 

 

 

 

Het jonge waterhoentje 

blijft nog in de buurt van 

moeder. Vader heeft al zijn 

mooie blauwe buik. 

 

 

 

In de sloten zie je momenteel bijna 

alleen nog waterhoentjes. De 

meerkoeten zijn massaal naar 

open water verhuisd. Een winters 

verschijnsel. 



 

Het is duidelijk waar de gewone 

beurszwam zijn naam van heeft.  

Dat geldt ook voor het 

groot kalkschuim. 

 

 

Nog enkele wintergasten. 

Brilduikers (duikeenden)            Brandganzen (zwart) en kolganzen (grazers) 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw slobeend in vol ornaat, poetsend. 

Zij maakt haar veren waterdicht met vet 

vanuit haar stuitklier. Pittige klus met alleen 

je spatelvormige snavel. Zie het gele oog en 

de mooie groene en blauwe vleugelvlaggen. 

Je ziet zelfs de lamellen in haar snavel, 

waarmee een 

slobeend 

voedsel uit het 

water zeeft. Het 

mannetje komt 

langzaam op 

kleur. 

 

De wintertaling wordt ook wel boterkontje genoemd. 

Je ziet wel waarom. 

De kievit is standvogel 

en wintergast ineen. 

De onzen blijven door 

de milde winters vaak 

hangen. De 

noordelijken komen 

juist daarom naar ons 

toe. 



 

Er zijn twee soorten 

goudhaantjes.  

De < gewone 

goudhaan  en de 

vuurgoudhaan >. 

Ook hier geldt dat er 

momenteel veel 

tijdelijke emigranten 

uit het noordoosten 

zijn. De eerste is het 

meest algemeen. 

                                (Foto is van Maurits Koenen) 

 

 

De blauwe reiger, zo normaal, maar ook zo 

mooi. Die moet in zijn leven veel geduld hebben. 

Gelukkig zijn ze daarop gebouwd. 

 

  Jungle in Nederland 

 

 

 

Raadplaatje 

 

 

 

  Met een groene groet van Gert 


