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Werkgroep eendenkooi Maaspoort 
 

        
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM). 

Wij willen deze nieuwsbrief in het vervolg een aantal keren per jaar gaan uitbrengen om onze 

vrijwilligers op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van 

actuele en historische wetenswaardigheden. 

Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het even weten. 

 

Actualiteiten 

▪ We hebben bericht gekregen van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat we ook voor 2006 weer 

kunnen rekenen op een subsidie. Ook het seizoen 2006-2007 zijn we weer verzekerd van 

stroopwafels. 

▪ Op 19 maart hebben ongeveer 75 personen deelgenomen aan de rondleidingen. 

▪ In de eendenkooi zit sinds 27 maart een Canadese Gans te broeden op 7 eieren. 

▪ Er zit nog een tweede paartje ganzen, dit keer bestaande uit een Canadese en een Grauwe 

gans. Of dit ook jongen op zal leveren is nog niet bekend. Beide paartjes hebben regelmatig 

ruzie met elkaar. 

▪ Er is een paartje Nijlgansen gesignaleerd in de kooi. 

▪ We hebben de afgelopen week een paar keer bezoek gehad van ongewenste lieden. Op het 

bordje verboden toegang na is er gelukkig weinig vernield. De gasten komen binnen via het 

bouwen van dammen van takken en boomstammen die ze uit het tegenovergelegen bos halen. 

▪ Tijdens werkzaamheden kunnen we sinds dit voorjaar de kooi achter ons dicht doen met een 

hoge poort. 

▪ We houden voortaan een logboek bij van werkzaamheden, maar ook waarnemingen van 

(bijzondere) vogels en andere wetenswaardigheden. 

▪  

 

Activiteiten 

▪ Op 24 april vindt er een symposium plaats over de instandhouding van de Nederlandse 

eendenkooien in de 21e eeuw. Ronald, Gayo en Rut gaan hier naar toe. 

▪ Op 28 mei staat de werkgroep met een stand in het Zuiderpark tijdens de dag van het park 

▪ Op 20 mei houdt de eendenkooi in het Pompveld tussen Babyloniënbroek en Giessen van 

10.00 tot 16.00 een open dag (De kooi is eigendom van Staatbosbeheer). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
De Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort is sinds het jaar 2000 bezig met de restauratie van de 

voormalige “Empelse Kooi”. Deze kooi is nu bekend als eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van 

Zwietenpark. 

De werkgroep bestaat uit zes kernleden en een aantal vrijwilligers uit Maaspoort, maar er komen ook 

vrijwilligers uit andere wijken en plaatsen in de omgeving. 

Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terug willen brengen. 
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Bank: RABO – 14 45 36 846 

Info: www.home.zonnet.nl/eendenkooi-maaspoort 
Contactadres: Gayo Schreiber, 073 - 6450796 

g.schreiber@planet.nl 
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