
 

 
 

Wilde eend 
Heel bekend! 
 
Welk geluid maak jij als je een eend nadoet? 'Kwak kwak' zeker? Dat is het geluid 
van de wilde eend. En dan wel van het vrouwtje! 
 
Kenmerken 
Wilde eenden komen bijna op het hele 
noordelijke halfrond voor. Het dier past zich 
makkelijk aan alle watertypen aan en plant zich 
ook makkelijk voort, zelfs in stedelijke gebieden! 
 
Het mannetje van de wilde eend heeft een groene kop, met een witte ring om de 
hals. Daarbij hebben ze een bruine borst, met een witte staart en gekrulde zwarte 
veren op de staart. Dit is wel het duidelijkst zichtbaar in de paartijd in het voorjaar. 
Zijn kleuren worden minder uitgesproken na het paarseizoen. Het vrouwtje is altijd 
een stuk minder opvallend, zij is vlekkerig bruin. 
 
Herrie! 
Wilde eenden zijn echte herrieschoppers. Vooral de vrouwtjes brengen harde 
kwaakgeluiden voort. Tijdens de paarperiode zijn de mannetjes heel agressief 
tegen elkaar en proberen ze elkaar zelfs te verdrinken! Ook de vrouwtjes worden 
lang onder water gehouden als er gepaard wordt. Soms te lang en dan overleeft het 
vrouwtje de paring niet. 
 
Grondelen 
Wilde eenden staan bekend om het grondelen. Hierbij gaan ze op hun kop in het 
water staan om bij de planten of waterdiertjes te kunnen komen. Soms duiken ze 
zelfs helemaal onder. Als de wilde eend een makkelijk maaltje wil, gaat hij gewoon 
grazen op het land. 
 



 

 
 

Voortplanting 
Bij de balts trekt de woerd zijn kop in en slaat vaak met zijn snavel op het water. 
Ook jagen de woerden in de lucht achter de vrouwtjes aan.  
 
Eenden bouwen nesten van plantendelen die later worden bedekt met dons. 
Meestal is het goed verborgen. Het vrouwtje legt 7 tot 12 lichtgroene eieren in, deze 
komen na 4 weken uit. De jongen worden door hun moeder grootgebracht en 
kunnen na 2 maanden al vliegen, vanaf dat moment zijn ze zelfstandig. 
 
 

 

 


