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De opening van de broedkorf moet richting  
het noordoosten zijn. 

Wanneer opruimen en opslaan? 

 Er moet genoeg ruimte tussen de korf en het 
water zitten. Het is belangrijk dat de eieren 
droog blijven ook als het waterpeil nog stijgt! 

De hooirol moet horizontaal geplaatst  
worden. Maak de hooirol stevig door er 
latten in mee te rollen.

De broedkorf moet schuin naar achteren  
kantelen (maximaal 30 graden). Hierdoor  
kunnen predatoren minder goed in de korf  
kijken en kunnen de eieren er niet uit rollen. 

De hooirol met de ene opening in  
noordwestelijke en de andere opening  
in zuidoostelijke richting

 LET OP!
BROEDKORF HOOIROL

Hang ze op de kop. Dat zorgt ervoor 
dat tijdens opslag geen vreemde 
geur van bijvoorbeeld katten in  
de korven komt.

Korven kunnen meerdere jaren gebruikt 
worden. Vanaf augustus kunt u de korven 
uit het water halen en leeg en droog  
opslaan tot het volgende seizoen. 
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De wet verplicht jagers te zorgen voor wildsoorten die in hun veld voorkomen. Daarom plaatsen jagers 
van oudsher broedkorven voor de wilde eend. Hiermee beschermen ze de eend en de eieren tijdens de 
broedperiode tegen bijvoorbeeld predatoren en hevige weersomstandigheden.
www.jagersvereniging.nl/eendenkorven

Broedkorven plaatsen



•  Kijk naar de oevers. Kuikens  
hebben baat bij lage oevers zodat zij op 
de kant kunnen rusten. 

•  Zitten er bevers in het gebied?  
Het gebruik van bamboestokken  
is dan aan te bevelen. Wilgen- 
takken worden nogal eens  
omgeknaagd door bevers. 

Wat heeft u nodig? 

Stokken (bijv. wilgen- 
of bamboestokken)

Nestmateriaal

Broedkorf of hooirol Touw of tie-wraps 

Kort gesneden riet of gras kunt u bij 
voorkeur uit de buurt halen waar u 
het nest plaatst. Zo brengt u geen 
vreemde geuren in de korf.

TOPS & TIPS

•  Kijk of er op de locatie waar u 
korven wilt plaatsen wilde eenden 
aanwezig zijn. Dit kan er op 
duiden dat de wilde eenden de 
biotoop geschikt genoeg vinden. 

Soorten kunstnesten

Er bestaan verschillende soorten korven. De meest 
bekende is de gevlochten korf van wilgentenen. In 
plaats van wilgentenen worden deze korven ook 
wel eens gevlochten van riet of vlas. Een andere 
vorm is de hooirol die gemaakt wordt van gaas en 
gevuld met hooi. Hooirollen hebben een opening 
aan twee zijden. 
 

Moment van plaatsen 
 
Het plaatsen van 
de broedkorven 
of hooirollen kunt 
u het beste in 
januari of begin 
februari doen.

Als de korven vroeg geplaatst 
worden hebben de eenden 
de tijd hieraan te wennen. De 
broedperiode begint in maart 
maar kan bij zachte winters 
ook eerder starten. In februari 
zoeken de paartjes al actief 
naar nestgelegenheid.

•  Kijk naar de oevers. Kuikens  
hebben baat bij lage oevers zodat 
zij op de kant kunnen rusten. 

•  Zitten er bevers in het gebied?  
Het gebruik van bamboestokken  
is dan aan te bevelen. Wilgen- 
takken worden nogal eens  
omgeknaagd door bevers. 



Plaats de stokken stevig kruislings in het water. 
Voor extra stevigheid kunt u ook nog een dwars-
stok plaatsen. 

Waar en hoe plaatst u de korf?

Zoek een rustige en beschutte plek boven het water. 
Let er bij het plaatsen van meerdere korven op dat  
deze tenminste 2 meter uit elkaar staan.

STAP 2STAP 1

Vul de korf of hooirol met het nestmateriaal. Maak 
ook vast een kuiltje in het nestmateriaal voor de eend 
en laat het nestmateriaal niet teveel uitsteken.

Plaats de korf op de constructie van stokken en maak 
deze stevig vast met het touw of de tie-wraps.

STAP 4STAP 3

2 METER


