
 

 
 

Eendachtigen 

Kwakers en gakkers 

 
Deze groep wordt ook wel aangeduid als waterwild. 
Eenden, ganzen en zwanen behoren tot deze groep.  
Ook de hoenderkoeten, een Zuid-Amerikaanse familie 
met 3 soorten, behoren tot de eendachtigen.  
Ze komen aan de kust of zelfs op open zee voor, maar de meeste leven toch in 
waterrijke gebieden in het binnenland. 
 
Lichaam 
Eenden hebben een log lijf met een kleine kop, korte poten en een korte staart.  
De meeste eendachtigen hebben een platte brede snavel en een lange nek om onder 
water naar voedsel te zoeken. Vooral de mannetjes hebben opvallende kleuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als eendachtigen ruien verliezen ze tegelijk hun staart- en hun slagpennen. Die 
pennen zijn onmisbaar voor het vliegen en daarom kunnen de dieren tijdens het 
ruien een maand niet vliegen. Tijdens de rui krijgen de mannetjes een veel minder 
opvallend verenpak, waardoor ze in die tijd meer op de vrouwtjes lijken. 
 
Eendachtigen hebben 4 tenen. 3 van die tenen zijn verbonden door zwemvliezen, 
terwijl de achterteen opgetrokken is en dus hoger zit. Hierdoor kunnen ze ook op 
land lopen, al is het waggelend. 



 

 
 

Poetsen 

Voor eendachtigen is het van levensbelang dat hun 
verenkleed waterafstotend is. De vogels hebben een klier 
boven de staart die vet afscheidt. Dat smeren ze daarna 
over hun hele lichaam, waardoor het waterafstotend is! 

 
Trekken 

De meeste eendachtigen zijn trekvogels. Eendachtigen 
vliegen snel en krachtig, ze kunnen wel 100 kilometer 
per uur halen! 
 

Ze vliegen in de V-vorm. Zo profiteren de vogels van elkaar. De vogel die schuin 
achter de vogel voor hem vliegt, verbruikt minder energie, omdat hij minder 
tegenwind krijgt. De voorste vogel heeft het dus het zwaarst. Daarom worden de 
posities regelmatig afgewisseld! 
 
Voortplanting 
De voortplanting van eendachtigen is helemaal aangepast aan het leven op water. 
De dieren kunnen paren op het water, wat maar weinig vogels kunnen. Bijna alle 
soorten broeden in de omgeving van water, meestal op de grond tussen de 
begroeiing rond het water. 

 
De jongen komen volledig ontwikkeld en 
met open ogen uit het ei. Binnen een 
paar uur nadat de jongen geboren zijn, 
kunnen ze lopen én zwemmen.  
 
Ze verlaten dan het nest en volgen hun 
ouders naar het water, waar ze zelf voor 
voedsel zorgen! 
 


