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Werkgroep eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM). 
Wij willen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar 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 

▪ Op 28 mei heeft de werkgroep een 
promotietent bemand tijdens de 
dag van het park. 
Daar is contact gemaakt met de 
CDA fractie van de gemeente       
’s-Hertogenbosch. 
En dat heeft er toe geleid dat zij op 
zaterdag 1 juli een bezoek aan de 
eendenkooi hebben gebracht. 

 

▪ Ook is er een brief verzonden aan de 
Rabobank om in aanmerking te ko-
men voor een bijdrage uit het Maat-
schappelijk cadeau wat deze bank 
ter ere van hun 100 jarig bestaan wil-
len geven. Inmiddels hebben we be-
richt ontvangen dat de keuze op an-
dere projecten is gevallen 

▪ Er is materiaal besteld, zoals netten 
en kastanjehout, om een vangpijp in 
orde te maken in het winterseizoen. 

▪ In de periode maart – september 
hebben gemiddeld 6 mensen weke-
lijks onderhoud aan en in de kooi ge-
daan. Soms zijn meerdere werk-
zaamheden enkele malen herhaald, 
oa Zeisen, bomen stikken tgv explo-
sieve groei. 

 

▪ Al de werkzaamheden van de afge-
lopen jaren heeft er toe geleid dat de 
flora aan variatie is toegenomen. 

▪ Op 23 september hopen we weer te 
starten met het winteronderhoud. 

▪ Na de jonge Canadese ganzen, zijn 
alleen waarnemingen van jonge een-



den, meerkoeten en waterhoentjes 
geweest. 

▪ Ook de breedbladige wespenorchis ( 
= een orchidee) is aangetroffen in de 
kooi. 

▪ Indien er vragen zijn neem dan con-
tact op met een Wemmer. 

▪ De werkgroep heeft op 17 augustus 
vergaderd. 

 

Breedbladige Wespenorchis  

Activiteiten 

▪ In september zijn eerstejaars leerlingen van de HAS gestart met onderzoeken van 
bodem, water, flora en fauna in en om de eendenkooi. 

▪ 23 september hebben we weer de start van het seizoen met rondleidingen in de kooi. 
Vanaf 10 uur is men welkom. Houdt ook de website in de gaten! I.v.m. mogelijke wij-
zigingen. 

▪ Op 28 oktober komt ING met 50 mensen een dag in de kooi werken. We zijn al druk 
bezig om de werkzaamheden voor te bereiden, zodat men meteen goed aan de slag 
kan. 

▪ Op 4 november is weer de jaarlijkse Natuurwerkdag gepland. Helaas valt deze sa-
men met MADD (Make a Different Day).Het zou dus kunnen dat we op die dag heel 
veel mensen in de kooi zouden krijgen. We hebben daarom besloten dat er maximaal 
50 mensen kunnen komen werken. 

▪ De data voor de werkdagen zijn: 

Zaterdag      23     september               start seizoen     rondleidingen 

Zaterdag        7     oktober                   vrijwilligers 

Zaterdag      14     oktober                   rondleiding natuurwerkgroep Gestel 

Zaterdag      21     oktober                   vrijwilligers 

Zaterdag      28     oktober                   ING bank 

Zaterdag        4     november                MADD en Natuurwerkdag 

Zondag        19     november                vrijwilligers 

Zaterdag        2     december                vrijwilligers 

Zaterdag      16     december                vrijwilligers  

Zondag          7     januari                     IVN landschapsbeheer + vrijwilligers 



Zondag        21     januari                     vrijwilligers 

Zaterdag        3     februari                   vrijwilligers 

Zaterdag      17     februari                   vrijwilligers  

Zaterdag        3     maart                      vrijwilligers 

Zondag        18     maart                      afsluiten met rondleidingen  
 

Zoals andere jaren beginnen we op zaterdag om 9:00 uur en op zondag om 10:00 uur. 

En verzamelen doen we bij het bruggetje bij de kooi. 

Weetjes 

▪ Eenden zoeken in het najaar al hun partners voor het broedseizoen. 

▪ Jonge zwanen zoeken dan ook al hun partner voor het leven. 

 
 
 
 
 
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 

Voorbeeld van de explosieve groei van padde-

stoelen na deze natte augustus. 
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