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De benaming bergeend is eigenlijk 
een merkwaardige benaming. Er 
is geen sprake van dat deze vogel 
in de bergen zou kunnen nestelen, 
en zeker niet in de hoge Alpen. Ze 
broedden van oudsher in de duinen 
en hebben later de bakens verzet 
naar onze veenweidegebieden. Ik zie 
de prachtige, veelzijdig gekleurde 
eenden meer en meer in de wat ver-
wilderde rietkragen van de Zaanse 
polders, waar minder vossen zijn dan 
in de Kennemerduinen. Bovendien 
zijn er door de uiterst besmettelijke 
konijnenziekte myxomatose min-
der konijnen in de duinen. En omdat 
bergeenden graag in konijnenholen 

broeden, zijn er voor hen nu minder 
broedgelegenheden. 
Het mannetje onderscheidt zich 
van het vrouwtje door een vreemd 
gevormde knobbel op de felrode 
snavel. Zie de foto. De bontgekleur-
de schakeringen op een verder wit 
verenkleed maken de vogel in het 
veld opvallend herkenbaar. Voor hun 
voedsel zijn bergeenden afhankelijk 
van voedselrijke slik of modder. Het 
wad bijvoorbeeld, maar ook modde-
rige sloten, zoals je die vindt in ons 
gebied.
Bergeenden broeden vanaf april tot 
in juni. Eén legsel bevat 8 tot 10 eie-
ren. De broedduur is ongeveer 28 

dagen. De kuikens gaan al snel met 
de ouders naar het water. De jongen 
verzamelen zich in crèches van tien-
tallen exemplaren, onder de hoede 
van enkele volwassen vogels. Na de 
broedtijd trekken bergeenden naar 
het open water van de Wadden-
zee om veilig te kunnen ruien. Ook 
Zeeland is een geliefde ruiplek. In 
het  voorjaar gaan ze weer naar hun 
broedgebieden. 

Tijdens koude winters trekken berg-
eenden weg naar Engeland en Frank-
rijk.
De populatie bergeenden is de laat-
ste decennia licht toegenomen. De 
grootste concentraties van de onge-
veer 11.000 paren treffen we aan in de 
Zeeuwse delta en het Waddenzeege-
bied. Ook de Zaanstreek en de Gel-
derse Poort herbergen relatief veel 
broedparen.

De bergeend (Tadorna tadorna) komt uit de familie van grotere  water-
vogels: eenden, ganzen en zwanen. Qua uiterlijk zitten ze ergens tussen 
eenden en ganzen in. Het vrouwtje is wat lichter gekleurd dan het man-
netje. Dit is wel vaak het geval bij vrouwtjesvogels, omdat die in de 
broedperiode kwetsbaarder zijn dan mannetjes. De mannetjesberg-
eenden doen geheel niet aan broedzorg; hebben alleen maar de lusten, 
vermoed ik. 
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Bergeend houdt van de polder

Foto: Rob van der Woude, Vogelwacht Zaanstreek. 

Eerste feestmaand van kinderdagverblijf

Onze eerste feestmaand op onze nieuwe locatie is 
alweer voorbij. Wat was het gezellig. Op 11 novem-
ber zijn we met onze kinderen naar Lambert Melisz 
gegaan. Bij een aantal bewoners mochten de kin-
deren zingen en kregen zij wat lekkers. Jong en 
oud hebben hiervan genoten. Bij deze willen wij 
nogmaals de bewoners bedanken voor hun gast-
vrijheid. 
Op 3 december kwam Sinterklaas met twee pie-
ten bij ons langs. De weken ervoor hadden we 
de kinderen al voorbereid, knutsels gemaakt en 
pepernoten gebakken. Maar op de dag zelf was het 
toch wel heel spannend. Hoe zou hij komen, met 
het paard? Eén peuter vertelde dat het paard moe 
was en moest slapen. Dus het paard viel al af. Maar 
hoe zou hij dan komen? Met de fiets? Nou daar is 

Sinterklaas te oud voor en lopen kan hij ook al niet 
goed, werd verteld. Uiteindelijk kwamen de peu-
ters eruit: hij komt met de auto. Maar hij moet dan 
wel bukken anders stoot hij zijn hoofd, want Sinter-
klaas is zooooo groot. Toen we een aantal liedjes 
hadden gezongen kwam Sinterklaas lopend bij ons 
binnen en hij ging inderdaad met de auto weer bij 
ons weg. Voordat hij wegging, kregen de kinderen 
pepernoten en een cadeautje.
Nadat de Sint weer naar Spanje vertrokken 
was, hebben we het dagverblijf in de kerstsfeer 
gebracht. Kerstbomen, ballen, slingers, en veel 
lichtjes hebben we opgehangen wat vonden de 
kinderen het mooi. Natuurlijk heb ik met de peuters 
weer een kerststukje gemaakt. Wat is dat toch altijd 
leuk om te zien hoe verschillend de peuters daar-
mee aan de slag gaan. De één vindt drie takjes wel 
genoeg. De ander wil per se het tiende takje er ook 
nog in stoppen, ook al is het bakje vol. ’s Avonds 
hadden we nog een kerstdiner met de kinderen en 
de ouders. Iedereen had iets lekkers meegenomen. 
Een uur lang hebben we gezellig met elkaar gege-
ten en gepraat. En de peuters gingen voldaan met 
hun kerststukje naar huis.
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