
Broedkorven
De wet verplicht jagers te zorgen voor diersoorten die in hun veld voorkomen. 
Daarom plaatsen ze broedkorven voor de wilde eend. Hiermee beschermen 
ze de eend en de eieren tijdens de broedperiode. Het vlechten en plaatsen 
van broedkorven is dan ook van oudsher een ambacht dat jagers beoefenen. 
 

Eendenkooien
Met haar water- en voedselrijke gronden is Nederland de ideale biotoop 
voor de wilde eend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eendenkooi 
in ons land is uitgevonden. Een eendenkooi bestaat uit een plas water met 
een aantal vangpijpen. Van oudsher worden eendenkooien gebruikt voor 
het vangen van wilde eenden ter consumptie. De eendenkooi wordt ook 
erkend als cultureel erfgoed in Nederland.

Blinde vlekken 
Momenteel is het onbekend waarom de 
kuikenoverleving van de wilde eend zo laag 
is. Mogelijke oorzaken zijn predatie van de 
kuikens of voedseltekort. Ook is er weinig  
bekend over emigratie van eenden uit de 
Nederlandse populatie. Uit een rapport  
van Sovon blijkt dat jacht geen sturende 
factor is voor de afname van de broedparen 
wilde eenden. 
 

Jaar van de Wilde eend
Omdat er weinig bekend is over de afname 
van de broedparen wilde eenden in Neder-
land, riepen Sovon en Vogelbescherming 
Nederland 2020 uit tot het jaar van de wilde 
eend. In het kader hiervan doet de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging in 2020 en 
2021 onderzoek naar het effect van broed- 
korven op het nestsucces van de wilde eend. 
Zij roept daarom jagers op om broedkorven  
te plaatsen en het nestsucces te melden. 

Wilde eend
www.jagersvereniging.nl/wilde-eend



In heel Europa 
neemt het aantal 
broedparen toe.

Er zijn tussen de 200.000 en 
300.000 broedparen van de wilde eend 

in Nederland. Daarmee ligt het aantal  
gelijk aan dat van de jaren ’70. 

Daling van broedparen
Ondanks dat de wilde eend nog steeds een 
van de meest voorkomende watervogels is, 
is er in Nederland een daling in aantallen 
broedparen te zien. Dit is opvallend omdat in 
omringende landen de aantallen broedparen 
toenemen. Uit eerder onderzoek van Sovon 
blijkt dat de lage kuikenoverleving een  
waarschijnlijke oorzaak is van de afname. 

Minstens 60% van 
de eendennesten 
gaat verloren.

Hoe herken je een nest van wilde eenden?

Woerd
glanzend groene kop

dubbelgekrulde 
staartveren

witte 
halsring

grijze 
romp

bruine 
borst

Eieren
De broedperiode van de wilde eend is normaliter  
van maart tot juni. Het aantal eieren bedraagt meestal  
tussen de 7 en 11 en zijn groen- of geelachtig van kleur. 

De wilde eend is een middelgrote zwemeend en heeft de volgende uiterlijke kenmerken:

Vrouwtje
bruine schutkleur

de snavel 
is oranje met 
een zwarte 
vlek


