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VERSLAG VWG-EXCURSIE DUIN EN KRUIDBERG/KENNEMERDUINEN 22 MEI 1983 
jan joost bakhuizen 

Met z'n vijven gingen we met de trein c .q. motor naar de plaats van bestemming. 
In de trein had Willem het al over een Bergfluiter die een paar dagen daar
voor in Duin en Kruidberg was gezien en gehoord. We zagen eerst bij de ingang 
een Boomklever, Fluiter (een zingend ex.), Grauwe Vliegenvanger en Grote Bonte 
Spechten. Daarna kwamen we in een· eikenbos met veel onderbegroeiing. Willem 
dacht eerst een Braamsluiper te horen, maar nadat we beter geluisterd hadden 
begonnen we te twijfelen. We wilden wel het beestje zelf zien . Wij het .eikenbos 
in en de zanger bleek in een rijtje populieren te zitten, Niet lang daarna werd 
hij ontdekt iets onder de top . Onmiddelijk zagen we dat het gèèn Braamsluiper 
was maar een Fitis/Tjiftjaf-achtige; de Bergfluiter dus, De zang bestond uit 
een triller die deed denken aan Braamsluiper en Fluiter, weinig afwisseling 
dus, een beetje saai , Even later vloog hij uit de populier een eikenboom in 
en bleef lekker door trilleren. Nadat we hem nog een keer zagen en nu zelfs 
met z'n iets l ichtere stuit, vonden we het wat betreft de Bergfluiter genoeg 
en liepen verder . ( De Bergfluiter is een lid van de Fitis/Tjiftjaf-familie 
en heeft een wat lichtere stuit, verder wat lichtere strepen op de vleugels , 
Hij is 11 cm groot en komt voor in Zuid-Europa, Frankrijk en delen van Midden
Europa en is in Nederland een dwaalgast - ongeveer 15 gevallen- en een mogelijk 
broedgeval op de Veluwe, Hij zat niet zoals de Fluiter in oude beukenbossen 
maar in een laag eikenbos . ) 

We liepen nu langzaam verder en kwamen in wat meer open gedeelten, We hoor
den een Goudvink, Tortelduiven, vele Nachtegalen, Zwartkoppen, Koekoeken en 
Staartmezen , Verder zagen we veel Boompiepers en Grasmussen, Kuifmezen (2), 
en een Groene Specht. We kwamen bij een duinmeertje waar vele Storm- en Zilver
meeuwen zaten, een~ Tafeleend overvloog en een Blauwe Reiger zat te vissen. 
Weer verder lopend zagen we een Torenvalk en overvliegende Bergeenden, Kneuen, 
een Tapuit, Boerenzwaluwen, Gierzwaluwen, Groenlingen en een zingende Boom
leeuwerik. We kwamen nu bij het strand waar niet veel te beleven viel, een aan
tal badgasten en wat Visdiefjes. Nadat we wat gegeten en gedronken hadden bij 
"Parnassia11 gingen we de Kennemerduinen in. 

In het begin was er nie ts nieuws t e beleven, maar toen we bij het Vogelmeer 
kwamen konden we weer wat noteren. In de meeuwenkolonie op het eilandje zaten 
zo'n 15 Kleine Mantelmeeuwen, waarvan twee ondersoorten werden ontdekt . 
Tussen die meeuwen zat ook familie Nijlgans met 3 pullen. Op het meer verder: 
Tafeleend, Kuifeend en Futen. We hoorden een Sprinkhaanrietzanger en een Riet
gors. Nadat we twee Gekraagde Roodstaarten hadden gezien gingen we van het pad, 
Gertjan en ik raakten helaas de groep kwijt en we vervolgden onze weg door een 
rimboe van duinbegroeiing. We zagen zelfs nog èen o Grauwe Klauwier en twee 
wegrennende Vossen, Hierna gingen we naar de Brederodeberg voor mogelijke 
(Grote) Kruisbekken die daar de afgelopen winter veel gezien zijn. Maar helaas . 
Bij de ingang van Duin en Kruidberg kwamen we de1 rest van de groep weer tegen. 
Ze vertelden dat ze nog een Roodborsttapuit, Zwarte Specht en Glanskop gezien 
hadden. Tot besluit hebben we pog even naar de Bergfluiter geluisterd, Een 
mooi s lot voor een zonnige dag met veel vogels! 


