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De Bergeend broedt van Europa tot in China, maar is 
nergens zo algemeen als in West-Europa.  In Noord
wijk broeden zo'n tien paar, voora l in de d uinen en in 
Polder Hoogeweg. 
Met z'n felle zwart-wit tekening en z'n grote formaat  
i s  de Bergeend een opva llende verschijning. De Berg
eend broedt in holen, vooral konijnenholen. De nes
ten l iggen meestal binnen een straal van één kilome
ter van het water. Na het broeden komen jongen van 
verschil lende broedsels samen en blijven dan onder 
de hoede van één of enkele oudervogels. De meeste 
volwassen vogels vertrekken d irect na het broeden 
naar de rui  plaatsen. De vogels van Noordwest-Euro
pa ruien in de Duitse waddenzee (zo'n 100 .000 exem
plaren) . 
juni en ju l i  zijn de beste maanden om Bergeenden 
naar de ruiplaatsen te zien trekken, ze zijn dan in een 
relatief groot aantal in Noordwijk (en de rest van Ne
derland) te zien . 
De Bergeend is vooral een vogel van brak water, hij is 
dan ook het meest a lgemeen langs de  kust. Vooral in 
Zeeland, het wad dengebied en in d e  d uinen is de 
soort algemeen. 
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