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Help de Muskuseend 

en voorkom overlast… 
 
De Muskuseend ook wel Kaapse eend genoemd is een vriendelijke vogel 
die snel naar mensen toe trekt. Dit komt omdat zij al vele eeuwen 
gedomesticeerd is als boerderij-huisdier. 

Daarom worden deze eenden regelmatig 
bij de huizen gevoerd. Ongetwijfeld met de 
beste bedoelingen, maar het nadeel is dat 
hierdoor de kans op overlast toeneemt. 
 

Klachten van overlast met dieronvriendelijk 
ingrijpen als gevolg, kunnen verder worden 
voorkomen door de populatie niet verder te 
laten groeien. Daarom passen we 
diervriendelijk ‘nestbeheer’ toe.  
 

Wij vragen uw medewerking: 

1. Meldt ons de nesten, wanneer u er een in uw tuin heeft, of een 
andere nestplaats weet. 

2. Verwijder een nest niet (vroegtijdig) zelf, vraag ons om advies.  
3. Voer Muskuseenden niet bij de huizen en in de zomer. 
4. Help vroegtijdige sterfte te voorkomen door: 

  Stroperij: let op en meldt ons verdachte activiteiten. Noteer b.v. 
het kenteken van een betrokken auto!  

 Bijtincidenten: houdt uw hond alstublieft aan de lijn. 
 Verkeer: stop even voor ze. Watervogels snappen niet dat het 

gevaarlijk is en zijn traag. Ze gaan dus nooit snel genoeg opzij. 
Muskuseenden lopen ook regelmatig vlak voor of achter 
geparkeerde auto’s langs. Kijkt u even voor u wegrijdt? 

 Gewonde eenden: neem altijd eerst contact met ons op om te 
zien wat de beste aanpak is. Vaak kunnen wij zelf iets doen. 
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Ons doel 
Wij willen graag dat vrij levende dieren zoals de Muskuseend een lang gezond en ‘vrij’ 
leven hebben. Het periodiek wegvangen en afvoeren om overlast te voorkomen, 
vinden wij niet diervriendelijk en slechts symptoombestrijding. 
In plaats daarvan is het diervriendelijker en duurzamer om de oorzaak van mogelijke 
overlast en klachten aan te pakken. Dit kan o.a. door de omvang van de populatie 
binnen de perken te houden d.m.v. nestbeheer. Daar vragen we uw hulp bij!  
 

Nestbeheer 
Een vrouwtje heeft gemiddeld ongeveer 3 nesten per jaar van circa 10 á 15 eieren. 
Zelfs als er maar één kuiken van elk broedsel zou overblijven, is er in een jaar tijd al 
een behoorlijke toename van deze eenden.  

 

De pas gelegde eieren worden door ons in een bakje maïsolie gedompeld, waardoor 
de zuurstofopname in het ei wordt beperkt en er geen kuiken tot ontwikkeling komt. 
Na de broedperiode van 35-38 dagen ruimen wij het nest weer netjes op. 
 

Uw hulp 
Vooral het zoeken van de nestplaatsen is tijdrovend. Meldt ons daarom alstublieft de 
nestjes en verleen uw medewerking wanneer we deze in uw tuin willen behandelen. 
 

Diervriendelijk 
Dierenbeschermers zien deze vorm van nestbeheer als de beste methode om een 
populatie te beheren. We doen dit werk al een flink aantal jaren in regelmatig overleg 
met de Gemeente, de Dierenbescherming en de Dierenpolitie. Ook werken we samen 
met de firma ‘Duurzaam Fauna Advies’, de ‘Vogel en Egelopvang’ in Delft, ‘Vogelasiel 
de Wulp’ in Kijkduin en we rijden voor de Dierenambulance (Den Haag).  
 

Voedsel 
Door onnodig of overmatig bijvoeren krijgen (Muskus)eenden te veel eenzijdig 
voedsel. Ze zoeken daardoor zelf niet meer naar gezond voedsel en blijven als groep 
‘hangen’ rond deze ‘voederplaatsen’, vaak bij de huizen. Voer geen (wit)brood, dit is 
wel lekker maar op termijn ongezond, net als voedselresten zoals rijst, macaroni etc. 
Voor een watervogel bevat ons voedsel te veel vet en zout, terwijl de juiste 
voedingsstoffen ontbreken waardoor de dieren verzwakken. Achtergebleven 
voedselresten trekt bovendien allerlei ongedierte aan. 
 

Sneeuw en ijs 
Met slecht (winter) weer zullen de Muskuseenden hun toevlucht zoeken tot beschutte 
plaatsen, vaak in een tuintje tegen de voordeur. Het is sympathiek als dat toegestaan 
wordt. Ja, ze laten als dank wél wat achter… Wanneer er niets eetbaars (gras, 
insecten etc.) te vinden is, dan kan er bijgevoerd worden. Neem hiervoor donkerbruin 
brood en een bakje water. Ook strooizaad en stukjes appel zijn prima. Het beste is  
een watervogel onderhoudskorrel gemengd met strooizaad. Geef niet meer dan in 
een korte tijd verbruikt wordt. Wilt u advies? Bel ons gerust. 


