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Na samenspraak tussen Sovon Vogel-
onderzoek Nederland en Vogelbe-

scherming Nederland komt er jaarlijks 
een ‘Vogel van het Jaar’ uit de bus. Met 
de soorten die deze status toegekend 
krijgen is naar het oordeel van beide 
organisaties iets aan de hand: de aantal-
len lopen terug, met de leefgebieden is 
iets mis en/of de voedselsituatie staat er 
beroerd voor, enfin, een pakketje misère. 
Onderzoekers en beschermers achten 
het daarom noodzakelijk de bewuste 
soort in de schijnwerpers te zetten. Het 
waren niet de minste die op het podium 
kwamen. De wulp was erbij en verder  
tapuit, boerenzwaluw, koekoek, huis-
zwaluw en natuurlijk onze nationale 
vogel de grutto. Ook gewonere soorten 
kregen de twijfelachtige eer in het rijtje 
van ‘iets mee aan de hand’ terecht te 
komen. Zo viel voor 2014 de keuze op 
de spreeuw, een titel die voor Sturnus 
vulgaris in 2015 geprolongeerd werd. 
Voor 2020 werd het opnieuw een bij 
het publiek overbekende vogel die men, 
zeker in de waterrijke gebieden van stad 
en land, bij wijze van spreken aan het 
einde van de straat te zien kan krijgen: 
de wilde eend (Anas platyrhynchos).

Er zijn 140 soorten eenden, ganzen en 
zwanen op de wereld. Deze vogels wor-
den geclassificeerd in de familie Anati-
dae. Met veertig vertegenwoordigers is 
de onderfamilie van grondel- en zwem-
eenden daarbinnen de grootste. Van die 
veertig is de wilde eend de bekendste, 
talrijkste en meest verspreide. Het broed-
gebied omvatte oorspronkelijk het ge-
hele noordelijke halfrond. Vandaar nam 
de mens ze mee naar Nieuw-Zeeland 
en Australië. Dat gebeurde omdat de 
wilde eend prima wildbraad en eieren 
leverde en het verendons van pas kwam 
als vulling voor bedkussens. Bovendien 
is het een populaire jachtvogel en had 
de mens de wilde eend leren kennen 
als een schepsel met een groot aanpas-
singsvermogen, een vogel die zich thuis 
voelde in een verscheidenheid van land-
schapstypen en klimaten.
 Er zijn veel wilde eenden op de we-
reld. Circa dertig jaar geleden kwam 

de winterpopulatie van Noord-Amerika 
uit op zo’n 18 miljoen individuen, die 
van het West-Palearctische gebied op 
9 miljoen en van Nieuw-Zeeland op 5 
miljoen. In eendenland Nederland zijn 
of waren er ook zoveel dat wat popula-
tieomvang betreft ons land zich, na Rus-
land, in Europa als tweede wilde eenden-
natie op het schild kon heffen. Omdat ze 
ogenschijnlijk gemakkelijk omgaan met 
mensen lijkt het niet moeilijk om jaarrond 
tot een redelijk correcte aantalcensus te 
komen. ’s Zomers dankzij vrijwilligers die 
voor broedvogelonderzoeken het veld 
ingaan en ’s winters via georganiseerde 
watervogeltellingen. Toch is dat een mis-
vatting. Juist omdat wilde eenden zich 
óók thuis voelen in biotopen in urbane 
gebieden, locaties dus waarvoor het 
tellerkorps minder voorkeur heeft om er te 
inventariseren, moet Sovon voor popula-
tieschattingen een ruime marge incalcu-
leren. Ook maakt het heimelijke gedrag 
van de wijfjes tijdens de broedcyclus 
de monitoring er niet gemakkelijker op, 
mede omdat in die periode de partners 
afscheid van elkaar nemen. En ten slotte 
zijn er de bastaardeenden, de ‘soepeen-
den’ dus, die toch ook wilde eenden zijn. 

Uit de toptien
Rond 1955 hield men rekening met 
een nationale broedpopulatie van circa 
300.000 wilde eenden. Twintig jaar 
later noteerde Sovon in haar eerste 

broedvogelatlas het veel hogere aantal 
van 250.000 tot 400.000 paren, waar-
mee de wilde eend de zevende plaats 
op de talrijkheidlijst van de nationale 
broedavifauna innam, achter de houtduif 
(Columba palumbus). Het is gissen of het 
cijfer van rond 1955 een onderschatting 
was of dat wilde eenden in de periode 
nadien toenamen. In ieder geval daalde 
het aantal door eendenkooihouders en 
jagers buitgemaakte eenden in die pe-
riode, een ontwikkeling die nog steeds 
doorgaat. 
 Met 350.000 tot 500.000 broed-
paren achtte Sovon het in 2002 verant-
woord nog hoger te gaan zitten. Kort 
nadien kwamen er signalen dat er met 
de wilde eend iets mis was en volgden 
berichten over aantalskrimp. Terugkij-
kend meenden de Sovon-rekenmeesters 
te kunnen vaststellen dat de eerste te-
kenen van afname zich al rond 1990 
manifesteerden. De in 2018 verschenen 
derde vogelatlas gaat uit van 200.000 
tot 300.000 broedparen en meldt voorts 
een slinkend aantal overwinteraars. 
Hierdoor staat de wilde eend niet meer 
in de toptien van de talrijkheidlijst van 
de nationale broedavifauna, maar op 
een magere twaalfde positie, tussen de 
roodborst (Erithacus rubecula) en de 
boerenzwaluw (Hirundo rustica). Ter 
vergelijking: de merel (Turdus merula) 
staat op nummer 1 met 650.000 tot 
1.100.000 broedparen.

Die gewone wilde eend 
wordt steeds ongewoner

Varia

G  Een paartje wilde eenden, rechts de woerd, links het wijfje. (Elwin van der Kolk)

Gerard L. Ouweneel  [bevlogen vogelaar en publicist; glo@xs4all.nl]
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Het eendenjaar
Wanneer wij volgen wat wilde eenden 
het jaarrond uitspoken, dan blijkt hun 
leven meer enerverend dan de eerste in-
druk doet vermoeden. Want dat lijkt een 
bestaan vol aangename zekerheden, 
een leven van wat soezen op de oever 
of ronddobberen in de dichtstbijzijnde 
sloot of waterpartij in een park, waar 
het publiek ze regelmatig een broodoffer 
komt brengen. Natje en droogje bij de 
hand dus. Laten we het eendenjaar eens 
doornemen om te bekijken of dan dat 
ogenschijnlijk dociele eendenbestaan 
overeind blijft. Wij beginnen in het na-
jaar, zo in november.  
 Mits ze uit de buurt van jagers blijven 
is dat voor wilde eenden een zorgeloze 
tijd. Ze hebben de ruiperiode met veel 
ongepaste bereddering achter de rug, 
voedsel is er in overvloed, zelden is 
er sprake van streng winterweer en de 
uit het oosten en noorden afkomstige 
wilde eenden die hier willen overwin-
teren zijn er nog niet. Bekijk de man-
netjeseend eens goed. Van de woerd 
zijn kop en hals groen, afgezet met 
een gedistingeerd wit halsringetje. De 
bovendelen kleuren smaakvol bruingrijs 
en de onderdelen lichtgrijs. De witte 
staart is afgekleed met zwarte dekveren, 
waaruit een lefversierinkje omhoog krult. 
Een alweer fraai gebiesde blauwwitte 
vleugelspiegel maakt het tenue af tot 
een verenkleed waarmee de woerd kan 
pronken, hetgeen hij dan ook uitbundig 
doet, de ruiperiode uitgezonderd. Het 
bruin gevlekte verentenue van het wijfje 
toont ingetogener. 
 Voor zijn voedselvoorziening is de 
wilde eend van vele markten thuis. Wa-
ter is daarbij het sleutelwoord. Snavel 
en tong vormen samen een doeltreffend 
apparaatje om zelfs in het donker te ta-
felen. Beide organen vormen een zuiger-
pompje dat, gebruikmakend van tast- en 

smaakzenuwen, uit het naar binnen ge-
slobberde water de waardevolle voedsel-
bestanddelen opneemt en de overtollige 
zaken uitpompt. Deze ‘opzuig-tast-selec-
tie-slik-uitpomp-techniek’ veroorzaakt het 
bekende geluid van gesnebber en geze-
ver dat in water foeragerende eenden 
ten beste geven. En ze halen wat uit dat 
water – tot kikkers toe! Daarbij blijft het 
niet. Alles wat ze aan eetbaars boven, 
op en onder water aantreffen nemen 
ze mee. Bij het arsenaal aan methoden 
om aan voedsel te komen passen ze de 
woelkuiltechniek toe. Deze houdt in dat 
ze met de poten driftig ‘pas-op-de-plaats’ 
roeien. Er ontstaat dan op de bodem 
een kuil, waarna ze deze met de kop 
onder water afzoeken. Maar ook slak-
ken, regenwormen, maïs en eikels zijn 
welkom. ’s Nachts gaan dezelfde wilde 
eenden die overdag in of bij het water 
liggen te lummelen letterlijk de boer op 
om op akkers voedsel te zoeken. Daar 
kunnen ze bij vochtig weer tijdens perio-
des dat het gewas nog op het veld staat 
aardig aan het plunderen slaan. Hoe 
intens het nachtelijke pendelverkeer van 
eenden kan zijn ervoer mijn streekge-
noot Bert-Jan Luijendijk. Hij maakt ge-
bruik van een geluidsrecorder om boven 
Oud-Beijerland het geluid van ’s nachts 
overkomende vogels te registreren. Via 
deze methode, ‘nocmig’ geheten (naar 
‘nocturnal migration’ – nachtelijke trek), 
stelde hij op 24 november 2019 vast dat 
er in elf nachtelijke uren eenentwintig-
maal het ‘wiechje-wiechje-wiechje-wiech-
je’ van suizende eendenwieken te horen 
was, van vogels die op en neer vliegen 
naar akkers in de Hoeksche Waard.  
 De paarvorming is de derde behaag-
lijke maar soms frustrerende activiteit die 
wilde eenden in de herfst bezighoudt. 
Deze begint in augustus waarna in sep-
tember al 56% is gepaard, een aandeel 

dat oploopt tot bijna 100% in februari. 
Het grote libido van de woerden leidt 
ertoe dat het in de najaarsgezelschap-
pen vaak tot copulaties komt. Het struc-
turele mannetjesoverschot van 6-14%, 
de entree van eerstejaarsvogels en de 
aankomst laat in het najaar van over-
winteraars leidt tot een levendige hu-
welijksmarkt met heftig balts- en sociaal 
vertoon. 
 Aan het bestaan van aangename 
zekerheden, inclusief de beschikbaar-
heid van al dan niet bereidwillige wijf-
jes komt (of liever kwam) een eind bij 
langdurig en streng winterweer. Omdat 
wilde eenden harde bikkels zijn en van 
vele markten thuis, weten ze stevig win-
terweer wel het hoofd te bieden. Tijdens 
de elfstedentochtwinters van 1954, 
1956 en 1963 wemelde het in het Rot-
terdamse havengebied van wilde een-
den, meerkoeten, duikeenden en de drie 
soorten zaagbekken. In de stadssingels 
en in Het Park waren het juist de wilde 
eenden die door hun talrijkheid wakken 
openhielden, waarvan ook andere vo-
gels gebruikmaakten. Zo liep er in 1954 
bij een groot wak in de Hillevliet in 
Rotterdam-Zuid een kemphaan rond die 
een graantje meepikte van de voedsel-
waren die het publiek de eenden kwam 
offreren. Ook zat er in dat wak een poos 
een brilduiker.

De voortplanting
Indien na veel spektakel en geharrewar 
de paarvorming heeft plaatsgevonden, 
geven de nieuwbakken partners via al-
lerlei volmaakt synchroon uitgevoerde 
manoeuvres daarvan blijk. Bij die paar-
vorming speelt het opjutgedrag van het 
wijfje een belangrijke rol: uit allerlei 
door haar uitgevoerde handelingen valt 
op te maken dat zij uiteindelijk de keuze 
bepaalt.

G  Wilde eenden op de Maasvlakte; 20 september 2020. (Garry Bakker)

G Logo van Het Jaar van de Wilde Eend. (Vogel- 

    bescherming Nederland)
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Bij normale winters zijn er midden-
februari de eerste signalen dat het voort-
plantingsseizoen is aangebroken. De 
groepen raken opgesplitst in paren en 
de mannetjes gaan zich agressief opstel-
len jegens vermeende concurrenten die 
in buurt komen van een uitverkoren vaste 
verblijfsplek. Over de vele bizarre loca-
ties die wilde eenden uitkiezen voor de 
stichting van een huishouden kunnen de 
medewerk(st)ers van de Vogelklas Karel 
Schot een boekje opendoen. Immers, 
zijn er op zo’n buitenissige plek niet 
zelden ver van water eenmaal kuikens, 
dan wordt op de Vogelklas een beroep 
gedaan de pullen te komen halen. Die 
zijn dan uit het ei gekropen in een bin-
nentuin, op een veranda of in een bo-
tenhuis. Vaak is er dan al zoveel heisa 
geweest dat het wijfje foetsie is.  
 Is alles wel goed gegaan, dan volgt 
de spannende tocht van een wijfje met 
de karavaan kuikens achter zich aan 
naar het dichtstbijzijnde water. Onder-
weg krijgt die kuikenoptocht te maken 

met vele listen en lagen waardoor menig 
pulletje moet lossen. Ook die komen bij 
Karel Schot terecht. In de Vogelklas staat 
de eendenkuikentijd te boek als een van 
de drukste van het jaar. Ook in het water 
zijn de kuikens allerminst veilig. 
 Maar eerst terug naar het eenden-
nest. Meestal gaat het wijfje op zoek 
naar een plek die haar aanstaat. Is die 
gevonden dan gaat ze er dermate om-
zichtig mee om dat, bijvoorbeeld, een 
tuinbezitter er niets van merkt tot hij in 
het voorjaar bij het eerste tuinkarwei op 
zo’n nest stuit. In Tuindorp Vreewijk in 
Rotterdam-Zuid (waar ik opgroeide) was 
het niet ongewoon dat langs de singels 
van de Leede en de Langegeer wonende 
tuinbezitters in hun voortuinen onver-
wacht op eendennesten stuitten. Vlak 
voor de eileg krijgt het wijfje een zwaar 
uitgezakt achterlijf. Het legsel bestaat uit 
gemiddeld tien eieren. Bij een gewicht 
van circa 50 gram per ei betekent dit 
dat het wijfje gedurende deze periode 
van zo’n tien dagen ruwweg de helft 

van haar eigen lichaamsgewicht aan 
eieren aanmaakt. Zit ze eenmaal vast 
te broeden dan krijgen wij haar nau-
welijks te zien. De woerd ook niet. Bij 
die heetgebakerde schepsels, die maan-
denlang gewend waren vaak en veel te 
copuleren, giert de testosteron door het 
lijf en moeten ze wennen aan een afkick-
periode. Dat lukt nauwelijks zodat ze 
aardig hoteldebotel raken, waarbij hij 
en zijn seksegenoten bij de ontdekking 
van een wijfje massa-achtervolgingen 
inzetten – een raid van woerden die 
vaak tot verkeersslachtoffers leidt, tot 
pizza’s platgereden eenden waarvan 
wij in het voorjaar de resten op wegen 
zien liggen. Hoe hitsig de woerden dan 
kunnen zijn blijkt uit de woerd in de 
eregalerij ‘Dode dieren met een verhaal’ 
van Het Natuurhistorisch: de mannetjes-
eend (NMR 9989-00232) die zich dood 
vloog tegen de glazen nieuwbouwgevel 
en wiens kadaver nadien langdurig door 
zijn achtervolger werd ‘genomen’. Wijf-
jes wilde eenden hebben in het voorjaar 
dusdanig veel te duchten van stalkende 
woerden, met niet zelden fatale afloop, 
dat ze alle reden hebben om tot een 
#MeToo-beweging te komen.

Kuikenrovers
Terug naar de pullenkaravaan. Heeft deze 
een sloot, singel of plas bereikt dan zijn 
de jongen nog allerminst veilig. Eenmaal 
te water gaan ze direct op jacht naar 
insecten, het voedsel waarvan eendenkui-
kens het in hun eerste levensfase moeten 
hebben. Het is een koddig tafereel ze 
over het water te zien spurten, zich niet 
bewust van de vele rovers die graag een 
eendenkuiken op hun menu zetten. Jazeker, 
bij die forse rij predatoren zijn ook de 
grote meeuwensoorten, blauwe reigers en 

G Krakeendwijfje met een toom pullen – voor de leek nauwelijks van wilde eenden te onderscheiden. (Wilson Westdijk)

G  Wilde eend, wijfje met kuikens; Zevenhuizen, 4 juni 2018. (Garry Bakker)
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vooral ook ooievaars. U kent het liedje wel 
over ooievaars die kinderen liefhebben. 
En ook onderwaterrovers zoals snoeken. 
Erik Kleyheeg die in het kader van zijn 
eendenonderzoek erin slaagde een korps 
vrijwilligers te mobiliseren om het wel 
en wee van kuikens te volgen, vertelde 
hoe een van zijn waarnemers tijdens een 
telefonisch verslag een kuiken onder water 
getrokken zag worden door een snoek. 
Om snoekenpredatie tegen te gaan wor-
den in Zweden meren ‘ontsnoekt’ – acties 
die niet plaatsvinden uit medelijden met 
kuikens maar om de eendenstand te be-
vorderen voor het jachtbedrijf.
 Buiten de vele rovers die tuk zijn op 
een eendenkuikenboutje zijn in akker-
bouwgebieden de ruilverkavelingssloten 
met hun steile wanden een belemmering 
voor een succesvol opgroeiend eenden-
gezinnetje. Het wijfje moet de zwem- en 
jachttochtjes van de kuikens vaak afwis-
selen met opwarmsessies van haar kroost. 
Dat gebeurt op de oever, waar ze haar 
kuikens onder de vleugels neemt. Ont-
breekt een geschikte plaats als gevolg van 
die steile oeverwanden, dan wordt dat de 
kuikens noodlottig. 

In de rui
Ondertussen krijgen de woerden het druk 
met de metamorfose die ze ondergaan. 
Ze hebben zich verzameld op de plassen. 
Het is de fase na de voortplantingstijd, 
waarvan Jac.P. Thijsse schrijft: ‘De man-
netjes houden soos op de plassen’. Voor 
hen en trouwens ook voor wijfjes die het 
niet tot een succesvol legsel brachten, 
treedt de rui in – een voor de eenden 
nare periode. Min of meer synchroon 
werpen ze alle vleugelveren af, inclusief 
de slagpennen, waardoor ze voor circa 
vier weken het vliegvermogen missen. 

Dat geldt trouwens ook voor ganzen en 
zwanen, voor de laatste zelfs voor een 
periode van zes weken. Ons land her-
bergt in de zomermaanden tot in het na-
jaar honderdduizenden ruiende zwanen, 
ganzen en eenden, ook vogels afkomstig 
van over de grenzen, omdat Nederland 
als waterland geschikte ruiplaatsen bezit. 
De woerden verliezen door die rui hun 
fraaie verenkleed en krijgen een verenpak 
dat veel wegheeft van het wijfjeskleed. 
Die uitmonstering heet in vogeljargon het 
eclipskleed. In het najaar krijgen ze hun 
pracht(kleed) weer terug.
 Ondanks dat eclipskleed zijn de woer-
den in die periode nog best als zodanig 
herkenbaar, zeker indien wij ze van 
dichtbij kunnen bekijken. En dat kan ge-
makkelijk. Na de voor eenden kwetsbare 
ruiperiode, waarin ze zich schuilhouden 
in de dekking van moerassige terreinen, 
verschijnen ze weer overal waar water is, 
vooral ook in urbane regio’s. Deze bieden 
eenden een win-win situatie: geen jacht 
en een gul oud brood offrerend publiek. 

Soepeenden
Parkvijvers, singels en recreatieplassen 
zijn ook de locaties waar bovenmodaal 
vaak gehybridiseerde eenden te zien 
zijn, park- of boereneenden, die onder 
de verzamelnaam soepeenden sinds 
ruwweg de eeuwwisseling een eigen 
plaats innemen in de Nederlandse 
avifauna en de wetenschappelijke 
naam Anas platyrhynchos domesticus 
toebedeeld kregen. Vaak hebben die 
soepeenden een kakelbond verenkleed. 
Door hun individuele herkenbaarheid 
zijn het juist die carnavalesk gekleurde 
exemplaren die bij het publiek dat aan 
de oever ‘poele-poele’ staat te roepen 
het populairst zijn. Nadat de oude Grie-
ken al eerder eenden in halfwilde staat 
hielden, begonnen de Romeinen ze te 
domesticeren voor de productie van 
zaken die de mens van pas kwamen, 
dus het vlees, de eieren en het dons. 
In Zuidoost-Azië zijn eendenkwekerijen 
een massa-industrie. De beroemdste 
soepeend is de Pekingeend. 

G  Karakteristieke soepeenden. (Theo Verschoor)

G Een paartje ‘volbloed’ wilde eenden op een pad door een Zuid-Hollands griend. (Jos Kuijpers)
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Bastaarden die het resultaat zijn van 
paringen tussen wilde eenden en andere 
(wilde) eendensoorten komen ook voor. 
Het onvolprezen ‘Handbook of the Birds 
of the World’ vermeldt een forse lijst, 
zelfs met eidereenden. In de museumcol-
lectie van Het Natuurhistorisch staan twee 
mooie kruisingen tussen wilde eend en 
pijlstaart (Anas acuta): een mannetje uit 
Tholen (1925, NMR 9989-000614) en 
een wijfje, nota bene uit Numansdorp 
in mijn woonstreek de Hoeksche Waard 
(1930, NMR 9989-000594). Verder 
scrollend door de online NMR-collectie-
database zag ik dat het museum 106 
(resten van) wilde eenden in de verzame-
ling heeft. Het meest schedels en skeletten 
maar toch ook 24 balgen, 12 opgezette 
exemplaren, de nodige pullen op sap en 
zelfs zes hersenafgietsels en een stel losse 
testikels. De oudste Rotterdamse wilde 
eend is een wijfje uit 1931 (NMR 9989-
001226), in rust geprepareerd maar met 
een ietwat verschrikte oogopslag.

Eendenkooien en jacht
Hun gewilde producten maakten eenden 
een begerenswaardige jachtbuit. De 
mens heeft dan ook door de eeuwen 
heen geprobeerd die slimme eenden 
te bemachtigen. Van alle middelen die 
men daartoe bedacht was de aanleg en 
het gebruik van eendenkooien het ver-
nuftigst. Al in de vijftiende eeuw waren 
deze in gebruik in Friesland en ongetwij-
feld behoren ze tot het historisch cultureel 
erfgoed van onze natie. Wij kunnen dan 
ook blij zijn dat de Eendenkooi Stichting 
en de Kooikersvereniging zich inspan-
nen om de 118 kooien die Nederland in 
2013 nog telde, te bewaren en – tenmin-
ste zo belangrijk – het kooibedrijf in ere 
te houden. Hoe belangrijk het kooiwerk 
ooit in Nederland was, moge blijken uit 

de forse rij familienamen met ‘kooi’ erin. 
En uit spreekwoorden die zijn ontleend 
aan het kooikersjargon, waarvan het ge-
zegde ‘de pijp uitgaan’ veelzeggend is.
 Over het kooibedrijf is een omvang-
rijke bibliotheek aan boeken en artikelen 
geschreven. Voor belangstellenden zijn 
Achter de schermen en Blauwgoed, helen 
en halven aanraders. Nog beter is deel 
te nemen aan een rondleiding. Rotterdam 
met kortbij ‘De Bakkerswaal’ bij Lekker-
kerk is daarvoor een prima uitvalsbasis. 
Deze door het Zuid-Hollands Landschap 
beheerde kooi is wel de bekendste van 
Nederland. Bij een rondgang door ‘De 
Bakkerswaal’ gaat de bezoeker een 
wereld binnen waarin men als vanzelf 
gedempt gaat spreken. En dan het jar-
gon! De rondleider zal u inlichten over 
‘de borst van de kooi’, over ‘de van de 
handse kant’, ‘het scherpe eind’, ‘het 
spartelkorfje’, ‘het hondengat’, ‘de gor-
ding’ en over nog meer professionele 
kooikerstermen. Bij een bezoek van een 

team medewerkers van de Afdeling Viro-
science van het Erasmus Medisch Cen-
trum aan ‘de Bakkerswaal’ ontstond het 
idee de kooi een rol te laten spelen bij 
het grootschalige onderzoekprogramma 
dat het Erasmus MC uitvoert om de ken-
nis te vergroten inzake vogelgriepvirus-
sen, waarvoor watervogels het natuurlijk 
reservoir zijn. Voor dit doel werden in 
‘De Bakkerswaal’ veel voornamelijk 
wilde eenden gevangen en bemonsterd.
 De meeste in Nederland nog actief 
zijnde eendenkooien doen dat om de 
bemachtigde eenden te ringen. Een 
minderheid vangt nog eenden voor hun 
bout, een buit die maximaal enkele 
duizenden vogels per jaar omvat, een 
verwaarloosbaar aantal om van invloed 
te zijn op de populatie. De wilde eend 

is de meeste bejaagde watervogel van 
Europa. Naar schatting worden er in de 
Europese Unie inclusief Zwitserland en 
Noorwegen elk jaar circa 4,5 miljoen 
geschoten. En dan nog de aangeschoten 
vogels die later creperen! In Nederland 
loopt het jachtseizoen van 15 augustus 
tot en met 31 januari. Rond 1990 legden 
nog rond een half miljoen wilde eenden 
het loodje, maar sindsdien werden dat er 
steeds minder. De KNJV, de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging kwam 
voor 2016/17 uit op circa 110.000 
buitgemaakte exemplaren. Met het jacht-
bedrijf is tegenwoordig een geduchte 
administratieve rompslomp gemoeid, 
waarbij het verplicht is de afschotregis-
tratie digitaal in te brengen. Deze soesa, 
de afname van wilde eenden, het feit dat 
boeren tegenwoordig minder een beroep 
op jagers doen om in te grijpen bij gesig-
naleerde eendenschade en de aandacht 
die de heren moeten schenken aan het 
ganzenafschot kan een reden zijn dat de 
jagers ‘minder op de eenden gaan’. 

Afname, ook van soepeenden
Hoezeer eenden, en dan met name de 
wilde, geïntegreerd raakten in de mense-
lijke samenleving is te lezen in Duck, een 
boek dat de rol van de eend in de cultuur 
en historie van de mens inventariseert. Die 
rol gaat veel verder dan Donald Duck, 
Wammes Waggel of het automodel Le-
lijke Eend. In de literatuur, schilderkunst, 
in reclame-uitingen en bij de industriële 
vormgeving (WC-eend), steeds komen wij 
die eend opnieuw tegen. En toch nemen 
ze af, althans in Nederland. Uit de landen 
om ons heen ontbreken tot dusver berich-
ten over afname. Een team medewerkers 
van Sovon voerde een diepgravende 
studie uit naar de mogelijke oorzaken 
van die afname, waarbij als voorlopig 
resultaat uit de bus kwam dat het misgaat 
in de eerste dagen nadat de kuikens te 
water zijn gegaan. In die tijdsduur zijn ze 
voor hun voedsel afhankelijk van insecten. 
En inmiddels is alom bekend (en aange-
toond) hoe beroerd het hier gesteld is met 
de beschikbaarheid van insecten. Om die 
reden concentreert het onderzoek in het 
kader van het ‘Jaar van de Wilde Eend’ 
zich op de kuikenfase. Veelzeggend is dat 
ook de soepeend in aantal terugloopt. 
 De gang van zaken bij de krakeend 
(Anas strepera) compliceert de studie 
wel. Die ecologisch nauw aan de wilde 
eend verwante soort floreert buitenge-
woon in Nederland, zowel als broed-, 
als wintervogel. In het begin van mijn 
bestaan als vogelaar, zo’n zeventig jaar 
geleden, gingen er jaren voorbij zonder 

G  Eendenjager op het Haringvliet; circa 1950. (De Katholieke Illustratie)
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een krakeend te zien. Toen in februari 
1956 tussen de ijsschotsen en wilde 
eenden in de (thans gedempte) Nieuwe-
haven een fraaie man krakeend zwom 
stond vogelend Rotterdam zich op de 
Geldersekade aan het schepsel te verga-
pen. Nu lijkt het erop dat krakeenden, 
en ook kuifeenden, de urbane gebieden 
van ons land annexeren om daar óók te 
komen broeden. Hoe de avifauna veran-
dert! Maar dat is een ander verhaal. F
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G  Hybride wilde eend x pijlstaart (Anas platyrhynchos x acuta), wijfje, Numansdorp, Hoeksche Waard,  

    1 september 1930, ex coll. C. Eykman; NMR 9989-000594. (Het Natuurhistorisch)

G  Hybride wilde eend x pijlstaart (Anas platyrhynchos x acuta), mannetje, Sint-Philipsland, Tholen, 26 december  

    1925, ex coll. C. Eykman; NMR 9989-000614. (Het Natuurhistorisch)

G  Wilde eend, wijfje, Rotterdam, september 1931; NMR 9989-001226. (Het Natuurhistorisch)


