Nieuwsbrief juli-augustus-september
2019
Stichting Eendenkooi Maaspoort

In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en wetenswaardigheden van de afgelopen
3 maanden in de eendenkooi. Veel leesplezier!

Actualiteiten
Juli
In de zomermaanden heerst er rust in de
kooi. Er staan dan geen werkzaterdagen
gepland. Wel is de maandaggroep actief
geweest voor het vele onderhoud. Tijdens de
warme dagen groeien gras en brandnetels
natuurlijk gewoon door. Nieuwe aanplant
krijgt emmers water uit de kooiplas. Zo blijft
de natuur in de kooi tijdens de zomer een
groene oase.
Foto: Marga

Augustus
Op 10 augustus zijn de vrijwilligers uitgenodigd
om samen te komen in de kooi. In totaal 13
vrijwilligers hebben hier gebruik van gemaakt.
Gezamenlijk is het nieuwe kooiseizoen geopend
onder het genot van een broodmaaltijd, hapje
en een drankje. De avond is afgesloten met een
wandelingetje door de kooi.
Foto’s: Marga

Zaterdag 31 aug was de eerste Open Dag van dit
seizoen. In de loop van de ochtend zijn in totaal 33
bezoekers geweest, waaronder 7 kinderen. Rut,
Ton en Marga hebben ieder meerdere
rondleidingen verzorgd. Leuk om te horen dat
mensen de poort van de kooi wel kennen, maar
geen idee hebben wat er nu toch achter die poort
te zien is.

Foto’s: Marga

September

Ook zijn er enkele bijzondere waarnemingen gedaan in de kooi. De wespendief is, net als vorig jaar,
op zoek geweest naar voedsel en heeft inderdaad een wespennest gevonden. Het dichte verenkleed
beschermd de vogel tegen de steken van de wesp. De wespendief heeft ook echte graafpoten en zit
vaak roerloos in een boom te speuren naar de vliegbanen van de wespen. De wespendief is gemakkelijk
te verwarren met de buizerd. Ze lijken veel op elkaar en leven in dezelfde biotopen. De wespendief
heeft een langere staart en vleugels, een dunnere hals en een kleinere (puntige) kop. Helemaal
aangepast om een wespennest leeg te halen.
Een nest van horzels bevond zich op een plek waar onze vrijwilligers en bezoekers in de buurt konden
komen. Uit veiligheid is het nest daarom vakkundig verwijderd door Rut en Ton.
Ook heel bijzonder is een stel échte wilde eenden die de kooi bezocht hebben; dus niet de ons zo
bekende slootjes-eenden. Toen ze werden opgemerkt probeerde één eend de aandacht te trekken
door weg te vliegen met een “lamme” vleugel. De aandacht die de eend zo naar zich toe trok gaf de
andere wilde eenden de kans om weg te komen. Het gedrag van wilde eenden zoals ze dat van
nature kennen.
foto: Christine Maas IVN-natuurschool

Gedurende de zomerperiode zijn er verschillende
rondleidingen gegeven. Deze rondleidingen zijn op
speciaal verzoek aangevraagd. Zo hebben we op 12
september de IVN Natuurschool uit ’s-Hertogenbosch
mogen ontvangen. Een groepje van vijf enthousiaste
natuurliefhebbers wisten op hun beurt de gids te
vertellen over planten en insecten die we onderweg tegen kwamen. Een mooie uitwisseling van het
verhaal over de eendenkooi en wetenswaardigheden over planten en dieren die je zoal kan tegen
komen tijdens een rondwandeling in de kooi. Zo ontdekten we ook deze kleine salamander.
In oktober staat een rondleiding gepland voor deelnemers van de Vrijwilligersacademie-073. In
november ontvangen we 25 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar van de Jeugd Natuur Wacht Vught.
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Zaterdag 21 september was weer de eerste werkzaterdag van het nieuwe seizoen. Er is weer hard
gewerkt door de vrijwilligers. Er zijn brandnetels uitgestoken, bramen getrokken en er is gemaaid. Met
gekleurd koord zijn bomen gemerkt die komende tijd onderhoud nodig hebben. De kleur geeft aan wat
er moet gebeuren: snoeien, knotten,
verwijderen e.d.
Bij de rondgang door de kooi leek het dat
er deze zomer minder takken zijn
aangetast door de essentaksterfte dan
vorig jaar. Een groot aantal essen hebben
intussen al het loodje gelegd en liggen op
de grond. Al met al een prettiger aanzicht
dat groen in de kooi. Veel van de
aangetaste essen zijn intussen vervangen
door andere soorten bomen.
Deze zwanen hebben vanuit pijp 1 de
werkzaamheden in de gaten gehouden
deze zaterdagmorgen.
Foto’s: Ton

September kende een aantal warme dagen, afgewisseld met flinke regenachtige dagen. Door het
broeierige weer waren de eerste paddenstoelen al te zien. Komende tijd zullen er veel meer
paddenstoelen te vinden zijn in allerlei kleuren en vormen. De herfst dringt zich op!

Foto’s: Marga
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Maar we zien ook nog sporen van de nazomer. Insectenlarven die tijdens hun ontwikkeling een
patroon hebben gegeten in een blad, grote en kleine spinnen, zaden in diverse planten en heel veel
bosaardbeitjes dicht op de grond.

Foto’s: Marga

Foto’s: Marga

Oktober

Voor in de agenda:

Volgende werkdag is zaterdag 5 oktober van 9:00 – 12:00u.

November

Op zaterdag 2 november wordt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag gehouden. Ook Eendenkooi
Maaspoort doet weer mee van 9:00 – 13:00u.
Meer informatie is te vinden op https://natuurwerkdag.nl
De Natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen. Vorig jaar hebben een recordaantal
deelnemers, ruim 15.000, de handen uit de mouwen gestoken door o.a. te snoeien, zagen en op te
ruimen. Al het werk dat verzet wordt op deze dag is belangrijk voor het behoud van natuur en
landschap. Tijdens de Natuurwerkdag kunnen we zo samen een bijdrage leveren om de natuur in onze
directe omgeving te helpen.

Handen uit de mouwen en doe mee!
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig.
Redactie: Marga van Dijk
Kopij: Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail: rini.groeneveld@home.nl
Doelstelling: Stichting Eendenkooi Maaspoort is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en restauratie van de
voormalige “Empelse Kooi”. Deze kooi is nu bekend als Eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van Zwietenpark. Ze is
eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De werkgroep bestaat uit zes kernleden en een aantal vrijwilligers, die in Maaspoort wonen; maar er zijn ook vrijwilligers uit andere
wijken en plaatsen uit de omgeving.
Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen.
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer lid IBAN: NL70 RABO 0144536846,
t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort te ’s-Hertogenbosch.
Bestuur Stichting Eendenkooi Maaspoort:
Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Teun Kelderman:
Peter Ranke:
Marga van Dijk:
Rut Stokman:
Rini Groeneveld:
Ton Boudewijns:

voorzitter
penningmeester
(tijdelijk) secretaris
adviseur renovatie
contact Vrijwilligers
algemeen bestuurslid

Info:
E-mail:

www.eendenkooimaaspoort.nl
info@eendenkooimaaspoort.nl

STICHTING EENDENKOOI MAASPOORT
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