
Beschutting
Een belangrijk punt bij de plaatsing van
de hooigaasrol is beschutting tegen de
wind. Het is het beste om de gaasrollen
dwars op het (zuid)-westen te zetten, het
liefst in de luwte van een singel of een
overhangende struik. Als aan al deze

voorwaarden is voldaan, is de kans groot
dat de gaasrol wordt aangenomen en het
broedsel zal uitkomen. Dan begint het
echter pas, want vooral de predatie van
de kuikens heeft een grote invloed op de
aanwas. Het is dus zaak om de eenden
voldoende beschutting te bieden in ruige

kanten en waar mogelijk predatoren te
bestrijden.
De voortekenen voor het eendenproject
zijn goed: half februari blijken de twee
hooigaasrollen die we op 31 januari
hadden gezet al bezet te zijn! �
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Met het opruimen van de korven
wachtte ons vorig jaar een
aangename verrassing.

Ons vermoeden dat slechts twee van de
15 geplaatste korven waren aangenomen,
bleek onjuist. Uit vijf van de tien
Amerikaanse hooigaasrollen vielen
eierschalen en nestmateriaal als stille
getuigen van geslaagde broedsels. Wat
gelijk opviel was dat alleen de vrij op het

water staande gaasrollen waren aange-
nomen, de eenden hadden de exempla-
ren in knotwilgen en aan de waterkant
duidelijk links laten liggen. Dit zal
ongetwijfeld te maken hebben met de
veiligheid van het nestelen op het water,
de nesten liggen dan beter beschut en
zijn veel minder toegankelijk voor
predatoren. Deze observatie bracht ons
er dit jaar toe om alle korven op het

water te zetten, weliswaar meer werk
met het waadpak in het koude water,
maar hopelijk de moeite waard.

Stevigheid
Een tweede les van het afgelopen
seizoen was dat het bij de hooigaasrol-
len nogal eens aan stevigheid ontbrak.
Om dit op te lossen is er dit jaar voor
gekozen om, na het opnieuw vullen met
hooi, de gaasrollen te voorzien van een
bamboestaak aan de onderzijde. Om te
zorgen voor stevigheid na plaatsing
hebben we dit jaar veel tie-wraps
gebruikt bij de montage. Na het maken
van twee mikken door twee keer twee
staken in de bodem van de sloot te
steken, hebben we een horizontale staak
in de mikken bevestigd. Vervolgens is de
hooigaasrol hierop gelegd die met tie-
wraps op drie plaatsen aan de horizontale
ligger is bevestigd. Om deze stevige
constructie verder af te maken, is een
staak in de slootbodem gestoken en aan
het geheel bevestigd, hiermee voorkomen
we dat de gaasrol in de lengterichting
kan bewegen. Met verdere tie-wraps
wordt de gaasrol aan de beide zijden
van de mik bevestigd.
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Op de laatste dag van het seizoen sluiten we de
eendenjacht af zoals het begon, met een mooi tableau
woerden. Hopelijk levert de selectieve bejaging van
woerden dit jaar wel een goed broedresultaat op, het
afgelopen seizoen was moeilijk te doorgronden.
Het seizoen begon laat, na half augustus duurde het nog
zeker een maand voordat alle kuikens vliegvlug waren
en er aan jagen kon worden gedacht. In eerste instantie
leek het aantal eenden in de polder tegen te vallen, maar
in de loop van het seizoen schenen de eenden af en toe
uit alle hoeken en kieren van het landschap te komen.
Met het aanbreken van het voorjaar is het tijd om de
lessen van vorig jaar om te zetten in een meer succesvol
eendenkorvenproject. Doet u weer mee?

Door de eenden veilige, vrijstaande nestelgelegenheid op het water te bieden neemt het risico op
predatie flink af

Aan de onderzijde van de hooigaasrollen bevestigen we een bamboestok,
voor extra stevigheid en een goede bevestiging aan de gehele constructie

Na het opbouwen van de constructie met twee mikken en een horizontale
ligger steken we een diagonale staak bij, het geheel wordt bijeengehouden
met tie-wraps

Leg uw
eendenproject
vast!
De schoonheid van een eendje met
pullen in een eendenkorf of een in een
gaasrol broedende eend in het ochtend-
zonnetje is te mooi om voor jezelf te
houden. Dit jaar willen we graag in
De Nederlandse Jager nr. 15 een
fotocollage maken van de eenden-
korven en hooigaasrollen die in heel
Nederland worden geplaatst.
Een mooie uitdaging voor u of een
bevriende fotograaf.
Laat het hele land meegenieten van uw
werk in het jachtveld! Stuur uw foto’s
van de eendenkorven en het broed-
resultaat (in hoge resolutie) voor 1 juni
naar redactie@knjv.nl
Wellicht sieren uw foto’s het eenden-
nummer van De Nederlandse Jager.

De lessen van vorig jaar geleerd

Eendenkorven zetten
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