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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 58, 03-04-2021 

 

        
 

 

In Memoriam 

Helaas moeten we deze nieuwsbrief beginnen met een minder goed bericht, een heel 

vervelend bericht. 

 

Op 13 januari is Gayo Schreiber overleden. 

Gayo is de man van het eerste uur van de Eendenkooi Maaspoort. Hij heeft de start gemaakt 

en heeft menigeen besmet met het kooivirus. Hij was in zijn werkzame leven docent Engels 

aan het Pearson college in ’s-Hertogenbosch, maar daarvoor docent Engels op de Hoge school 

voor de bosbouw. 

Daar is zijn liefde voor de natuur en voor het bos ontstaan wat hij na pensionering uitgedragen 

heeft naar de eendenkooi. Hij heeft er, samen met Jan de Rond van Mooi zo goed, voor 

gezorgd dat we al bijna 20 jaar gebruik kunnen maken van de mooie en effectieve 

draaibruggen. 

Afgelopen najaar is hij nog een keer geweest om een rondje te lopen en te kijken hoe het er nu uit 

ziet. Onder het genot van een kopje koffie hebben we toen nog wat oude herinneringen opgehaald. 

 

Corona tijdperk. 

Testen, testen en testen, in quarantaine, niet op bezoek of beperkt bezoek ontvangen, alleen 

boodschappen doen, niet reizen, thuiswerken, lock-down, avondklok, coronakapsels, het blijft 

maar doorgaan. Waar zal het eindigen. Ja, de eerste vaccinaties zijn ontvangen door 

vrijwilligers van de eendenkooi, maar hoelang zal het nog duren voor alle vrijwilligers zijn 

gevaccineerd en we geen 1 ½ meter afstand meer hoeven te houden. 

Gelukkig hebben we de tent laten staan zodat we tijdens de koffie ruim kunnen zitten. 

 

Bever 

Op woensdag 27 januari heeft Thijs een dode bever gespot in de sloot aan de zuidkant van de kooi 

en uiteindelijk in de middag uit het water gehaald. 

Op een eerste foto leek de bever niet groot, maar bij het zien van de bever en het opnemen van de 

maten moeten we tot de conclusie komen dat het een volwassen exemplaar betreft. 

De totale lengte is 1.18 van neus tot einde staart, de lengte van de staart 33 cm en de breedte 14 

cm. 

In eerste instantie werd gedacht aan een vrouwtje, maar na wat gegoogle bleek dat je uitwendig 

niet kan bepalen of er sprake is van een mannetje dan wel een vrouwtje. Ervaren mensen kunnen 
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voelen of ze een penisbotje kunnen ontdekken, maar anders moet dat gedaan worden met behulp 

van een röntgenfoto. 

Wat moet je nu doen met een dood dier dat je vindt. Welnu, melden bij de Dutch Wildlife Health 

Centre (DWHC) en wel zo snel mogelijk. 

Het doel van het DWHC is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren 

en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt daarbij gelet op het beleid 

aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende 

dieren. Op hun website vindt je informatie over ziekten bij in het wild levende dieren in zowel 

Nederland als het buitenland. De informatie is zowel via de ziekte als de diersoort te vinden. 

Voor het melden van een dood wild dier, kan je gebruik maken van het meldingsformulier. Onder 

de rubriek ‘vragen’ vind je meer informatie over o.a. welke dode dieren te melden voor onderzoek 

bij DWHC, en wanneer een dood dier wordt opgehaald en onderzocht. 

De bever is gemeld bij het DWHC, maar gezien het feit dat de bever zichtbaar meer dan 24 uur 

dood is heeft het DWHC besloten de bever niet op te halen voor onderzoek maar zij waren wel 

geïnteresseerd in de exacte vindlocatie en verschillende maten 

Bij een volgende keer dat we een dood dier vinden is het dus wenselijk zo snel mogelijk te melden 

Denk daarbij dan wel aan de volgende hygiëne maatregelen. 

Bij contact met dode en zieke dieren dienen de algemene hygiëne in acht te worden genomen: 

 Vermijd het contact van dode dieren met blote handen. Dit kan met wegwerphandschoenen 

die na eenmalig gebruik worden weggedaan of met behulp van een plastic zak(je). 

 Was regelmatig je handen, in ieder geval na contact met dieren (zowel levende als dode 

dieren). 

 Zorg bij wondjes voor een goede wondhygiëne door de wond zorgvuldig te desinfecteren 

en verbind schaaf- en snijwondjes. 

 

Eind maart zagen we op de wildcamera toch weer een filmpje met 4 bevers. Er lijkt weer een 

paartje te zijn.  

 

 

 
 
De enorme tanden van de bever 

 

 
 
Nest van een eend op een takkenril 

https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/


3 

 

 

Nieuw leven 

Het voorjaar komt er aan. Tijdens de werkzaamheden bleek een eend een nest gemaakt te 

hebben bovenop de takkenril tussen rietschuur en container. Voorlopig maar even met rust 

laten. Dit was niet van lange duur. Een week later lagen alle eieren als lege schalen op de 

grond. Wie is de boosdoener? 

 

2021 Het jaar van de vrijwilliger 
In Nederland zetten jaarlijks 6,7 miljoen mensen zich vrijwillig in voor anderen of hun omgeving. 

Mensen maken Nederland. 

Dit is ook goed te zien in de Eendenkooi. Als daar geen vrijwilligers zouden werken zou het er 

een grote ondoordringbare wildernis zijn waar geen contouren van een eendenkooi herkenbaar 

zouden zijn. Geen paden om te lopen, geen rietschermen, geen vanghokje en geen kooihuisje. 

Wel veel bramen, brandnetels en heel veel vlierstruiken door de hele eendenkooi heen. 

Allemaal de verdiensten van de vrijwilligers. Laten we elkaar en onszelf een schouderklopje geven. 

 

 
 

 
 

Boot 

Sinds de laatste week van 2020 beschikken we in de eendenkooi weer over een boot. 

De houten schouw die we jaren gebruikt hebben is verrot en niet meer te herstellen. 

Op 2 januari, de eerste werkdag van 2021 hebben we de boot direct goed kunnen inzetten. 

In de west sloot lag een flinke eik in het water die geruimd moest worden. Bij nader inzien 

was deze eik ook ten prooi gevallen aan de stevige knagers van de bever. 

De bever lust geen eik, maar hij kan er wel zijn tanden inzetten om de oranje beitels scherp te 

houden. 

Daarnaast is de boot die dag ook gebruikt om weer een boom in het midden van de plas vast 

te maken aan 2 paaltjes als zitgelegenheid voor de eenden en een zonnebaad plek voor de 

schildpadden. 

Intussen is de boot ook gebruikt voor het zetten van nieuwe palen op de plas en het uitleggen 

van de broedkorven. 

Een van de stellages voor broedkorven is binnen een paar weken om geknaagd door de bever. 
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De broedkorf die er vast zat was verdwenen en is later tussen het riet teruggevonden aan de 

andere kant van de kooiplas. 

Rietmatten 

Na de stormschade aan de rietmatten vorig en begin dit jaar is besloten alle rietmatten bij pijp 

3 opnieuw te gaan maken. 

Ton is begonnen met het zetten van de palen. 

 

 
 
De eerste paal staat 

 

 
 

En de volgende 

 

Daarnaast heeft Ton samen met zijn schoonzoon een zogenoemde frottersbank gebouwd. 

Deze frottersbank wordt gebruikt om de nieuwe rietmatten te vlechten..

 

  
 

Ton bij de nieuwe frottersbank 
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Kooiplassen 

De meeste kooiplassen in Nederland zijn ongeveer rechthoekig van vorm en hebben 

doorgaans vier vangpijpen, een op elke hoek van het vierkant. 

De vangpijpen lopen gebogen naar elkaar toe. Van bovenaf gezien lijkt de kooiplas met de 

vangarmen dan op een rogge-ei en wordt dan vaak zo genoemd; het rogge-ei model. 

 

 

 
 

Foto van een rogge ei in plastic 

 

 

 
 
De maquette van de eendenkooi 

 

De grootte van de kooiplas varieert van erg klein tot heel groot. Van oudsher moet een 

kooiplas een minimale afmeting hebben zodat er een wateroppervlakte is van 200 m2 waarin 

een cirkel in gemaakt kan worden met een straal van 7,5 meter. De plas moet minimaal 50 cm 

diep zijn.  

In Nederland zijn er eendenkooien met drie en zelfs vier (aaneengeschakelde) kooiplassen. 

Veel kooiplassen in eendenkooien zijn uitgegraven maar soms zijn ze ook op een natuurlijke 

wijze ontstaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een wiel na een dijkdoorbraak of het 

afdammen van een oude kreek. 

 

De eendenkooi Maaspoort 

De eendenkooi Maaspoort is ongeveer 4 hectaren groot en heeft een kooiplas van 0,9 hectare 

en is aangelegd 1n 1672 door Reinier van Meerwijck uit Orthen. In de uitgestrekte weilanden 

ten noorden van ’s-Hertogenbosch lag een vrijwel onbruikbaar stukje moeras genaamd Het 

lege Wilsen. 

Juist dit moeras gebiedje heeft Reinier gebruikt om de kooiplas verder uit te graven. De grond 

die uit de plas kwam (hij heeft de kooiplas en de vangarmen dus helemaal met de hand 

uitgegraven) heeft hij gebruikt om dijkjes en verhoogde stukken aan te leggen rond de 
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kooiplas en de vangpijpen. Zo kon hij toch nog met droge voeten kooien ondanks dat de 

omliggende omgeving in de winterperiode vaak overstroomde. 

 

  
 
Kaartje van de eendenkooi Maaspoort rond 1832 

 

Op het kaartje is duidelijk te zien dat vangpijp 3 later is gegraven.  

Rechts onder op het kaartje staat de Empelse hut aangegeven. Een boerderij op een terp (staat 

er nog steeds) waar een tijdje de kooiker Reuser gewoond heeft.  

In vroegere tijden was hier het Gerecht van Empel gevestigd inclusief een galg. 

Rechts boven de eendenkooi een stuk land in de vorm van een kerktoren (245) met een 

gelijkluidende naam. Dit stukje land was omdijkt en werd in de winter als er geen 

overstromingen waren onder water gezet om zo wilde trek-eenden te lokken om te komen 

fourageren en dan daarna in de kooi te lokken om ze te vangen. 

 

Dat er veel meer gegraven is in de eendenkooi is ook te zien aan de vele rabatten. 

Rabatten zijn de langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen de greppels. De grond uit de 

greppels is gebruikt om het rabat mee op te hogen. Deze methode werd toegepast om droge 

stroken grond te verkrijgen waarop dan de bomen geplant konden worden. De greppels dienen ter 

afwatering, zeker ook handig bij overstromingen zodat de bomen eerder droog staan. Rabatten 

zijn maar enkele meters breed en kunnen tientallen meters lang zijn, er liggen dan ook veel 

greppels in de kooi. 

Het is niet precies bekend wanneer het gebruik van rabatten voor het eerst is toegepast, maar in 

1799 werd de methode reeds vermeld. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Greppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/1799
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Knotten 

Er wordt weer volop geknot in de Eendenkooi. 

Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een 

vertrouwd beeld in ons cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen werden vroeger geknot om 

gebruikshout ook wel gemakshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel 

meer was dreigden de karakteristieke knotbomen uit het landschap te verdwijnen.  

Hoewel met enige voorzichtigheid vrijwel alle bomen geknot kunnen worden is met de wilg het 

eenvoudigst resultaat te bereiken. Vroeger werden behalve de wilg vooral populier, eik, es en els 

geknot. Andere soorten zijn minder geschikt als knotboom. 

In een eendenkooi wordt met name het geknotte wilgenhout gebruikt voor het maken van de 

bogen van de vangpijp en het geknotte essenhout voor stelen voor gereedschap en palen.

 

 

 

Geknotte wilg 

 

 

Knotten doe je het liefst om de 3 jaar. Al 

naargelang de ruimte die beschikbaar is 

voor de bomen, mag je gerust 2, 3, 4 of 5 

jaar wachten met knotten. Het beste 

moment is om de 3 jaar, dan zijn de takken 

ongeveer 5 meter lang en hierdoor nog 

makkelijk verwerkbaar. Als je veel langer 

wacht, worden de takken steeds zwaarder 

en worden ook de snoeiwonden die je 

maakt te groot. Bij langzame groeiers 

zoals als de eik mag de tussenperiode nog 

wel langer zijn tot wel 20 jaar. 

Laat geen takken staan bij het knotten. Het 

leidt ertoe dat deze takken zich als 

stammen op de onderstam gaan gedragen 

en veel te groot worden. 

Omdat het uitscheuren na een tijdje te 

gevaarlijk wordt, moeten deze ook 

verwijderd worden, waardoor je erg grote 

snoeiwonden krijgt. 

 

 

Knot op de juiste manier. Dit wil zeggen dat je de takken afzonderlijk snoeit en niet raakt aan 

de knot zelf van de boom. Je laat de stompjes mooi staan zodat de boom in de lente weer snel 

en mooi kan uitlopen. Het stompje wat blijft staan is ongeveer even lang als dat de 

afgezaagde tak dik is. Het snoeivlak wat vlak moet zijn, loopt enigszins schuin af, zodat er 

geen water op blijft staan. 

Bij het snoeien kunnen de takken inscheuren. Kijk daarom eerst welke kant de tak uitvalt en 

maak dan een eerste zaagsnede aan de kant die de tak opvalt tot de zaag begint te klemmen. 

Zaag dan vanaf de andere kant de tak verder af. Om inscheuren te voorkomen kun je ook eerst 

op 30 cm boven de gewenste zaagsnede de tak afzagen en daarna de laatste 30 cm. 

De beste tijd om te knotten is de herfst en de winter. Niet meer knotten als de sapstromen op 

gang zijn gekomen anders kan de boom gaan bloeden. (Bij de esdoorn beginnen de 

sapstromen al in januari, dus de esdoorn knotten voor 31 december).

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurlandschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knotwilg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Els_(geslacht)


8 

 

 Knot nooit bij vorst, anders gaat de wonde 

invriezen en is de schade veel groter. Het 

verse hout is nog te gevoelig, waardoor de 

afgrendeling van de wonde moeilijker zal 

verlopen. De vrieskou zorgt ervoor dat de 

schade veel groter zal zijn dan de 

snoeiwonde zelf. 

Knot met een scherpe snoeizaag, het liefste 

een kromme zaag, daar kun je goed mee 

sturen. 

De geknotte takken kan je gebruiken om 

een nieuwe aanplant te doen van 

knotwilgen of populieren. 

Plant de tak 1 meter diep in de grond met 

behulp van een grondboor en vul het 

geboorde gat voldoende aan met grond als 

je de tak er stevig in hebt gezet. 

Knotten van bomen 

 

Voor dat je de tak plant beschadig je het onderste stuk wat in de grond komt te staan licht 

met je zaag. Hierdoor zullen de wortels beter gaan uitgroeien. 

 

Paddenstoelen; Judasoor 

Onder gunstige (vochtige) omstandigheden is het 2-8 cm grote judasoor een roodbruin tot olijfbruine 

zwam, die zacht aanvoelt en elastisch kraakbeen-achtig is. Vaak treft men hem aan in de vorm van een 

sterk gewelfd en enigszins doorzichtig oor met de opening naar onder. De buitenzijde is fijn viltig, de 

binnenkant glad of geaderd en wat lichter van kleur. Bij droogte krimpt hij in en wordt harder en 

donkerder, tot aan zwart toe. 

 

 
 
Judasoor vanaf de onderkant gefotografeerd 
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Het zwammetje lijkt op een oor zoals op de foto duidelijk te zien is.  

De naam Judasoor heeft te maken met het verraad van Judas die Jezus de verraderskus gaf. Hoe zijn 

oor op dit hout terecht is gekomen is? Nadat Judas Jezus verraden had kreeg hij spijt van zijn daad. Hij 

gooide de dertig zilverlingen weg en klom met een touw in een wilg om zich op te hangen. De wilg 

kreunde onder het zware gewicht en boog door tot Judas weer op de grond stond. Hij klom in een 

tweede boom, een Vlier. Ook deze tak boog een stukje mee, maar knapte tenslotte en Judas viel uit de 

vlier. Bij zijn val schuurde zijn oor over de bast van de vlier. Moedeloos liep hij naar een andere 

boom, een Es. ‘Drie maal is scheepsrecht’ dacht Judas. Wederom knoopte hij zijn touw aan een dikke 

tak van de es goed vast en spron. De slanke maar taaie takken braken niet en dit keer bereikte Judas 

het gewenste resultaat. Maar ook bij deze val van de es schuurde hij met zijn oor langs de takken en zo 

raakte hij beide oren kwijt. Daarom komt het Judasoor voor op de Vlier en de Es. 

 

Winterweer 

Vanaf 7 februari zijn we verrast door winterweer. Na jarenlang eindelijk een dik pak sneeuw. 

De kooi was weer eens een keer veranderd in een wit sprookjesparadijs.  

We hoopten op redelijk dik ijs zodat we bij de westzating en zuidborst riet zouden kunnen 

maaien. Na een paar dagen werd het al duidelijk dat er sprake was van sneeuwijs (pap ijs) aan 

de randen en tot over maat van ramp heeft het waterschap 15 tot 20 cm water weg gemaald 

zodat onder het ijs aan de kant veel lucht zat en het ijs onvoldoende was aangegroeid om er 

veilig op te kunnen staan. 

Sneeuw en vorst leverde wel mooie plaatjes op. Ook nog een bijzondere foto van een vos. 

 

 
 
Vos in sluiphouding (foto Johan Mees) 
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Vangpijp 1 

 
 
Vangpijp 2 

 

Storm 

Tijdens de storm van 11 maart is er een grote populier gespleten en over de aan de noordkant 

over de sloot gevallen. Iedereen zou de kooi binnen kunnen lopen via de boom. 

De kruin van de boom versperde het wandelpad.  

In eerste instantie is de boom gebarricadeerd, maar na een telefoontje naar Beheer Openbare 

Ruimten (BOR) is de boom binnen 24 uur opgeruimd. 

 

 
 
Gespleten boom 

 
 

Reiger tijdens sneeuwperiode 
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Steenmarter 

Met de wildcamera hebben we weer een bijzonder dier vast weten te leggen; een steenmarter. 

In eerste instantie werd gedacht aan een bunzing, maar een extra wildcamera (Struikrover) 

van de provincie Noordbrabant laat zien dat het om een steenmarter gaat.  

De steenmarter of het fluwijn is een roofdier uit de familie der marterachtigen. Hij lijkt veel op de 

boommarter. De steenmarter leeft in een groot gedeelte van Europa. Het is een omnivoor met 

vleesetende inslag. De steenmarter is een opportunist en hij past zich makkelijk aan, aan 

verscheidene omstandigheden. Een van de meest betrouwbare kenmerken om het onderscheid te 

maken is de keelvlek. Deze is bij de steenmarter meestal gevorkt en wit van kleur en de 

boommarter  heeft een onregelmatige okergele keelvlek die afloopt op de onderkant van de borst. 

De steenmarter heeft ongeveer het formaat van een slanke kat. De vacht is asgrauw tot grijsbruin 

met een (grijs)witte ondervacht (ook wel wolhaar genoemd). De bef is wit of roomachtig en loopt 

vaak door tot op de poten. Jonge steenmarters zijn eerst grijs-wit, daarna blauwachtig van kleur. 

De oren zijn klein en kort behaard, de ogen zijn donker en hij heeft een kleine snuit met roze neus 

en donkere snorharen. De poten zijn kort en elke voet heeft vijf tenen met scherpe nagels en 

zoolkussentjes. De staart is rond, lang behaard en wollig. 

Afmetingen 

lengte kop-romp: mannetje 40-52 cm, vrouwtje 37-48 cm 

lengte staart: mannetjes: 22-28 cm, vrouwtjes 21-26 cm. 

gewicht: mannetjes 1400-2100 gram, vrouwtjes 900-1700 gram 

 

 
 
Boommarter gefotografeerd door de struikrover 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofdieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marterachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boommarter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnivoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opportunist
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Nog een vreemde eend in de bijt 

 

 
 
Een krooneend nog niet helemaal op kleur, niet in maar wel vlak bij de kooi 

 

NL Doet 

Op 29 mei 2021 doet de Eendenkooi weer mee met NL DOET 

 

Voor in de agenda:  
Kijk regelmatig op de website voor geplande en actuele activiteiten 

Voor rondleidingen neem contact op met Rut Stokman r.a.m.stokman@home.nl  

 
Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort.  

Redactie: Rut Stokman 

Hebt u ideeën, teksten of foto’s, graag zenden naar Rut Stokman. E-mail: r.a.m.stokman@home.nl  

 

Doelstelling: De 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 en is eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch. De stichting heeft een 

bestuur en voert de werkzaamheden uit met behulp van vrijwilligers. De vrijwilligers wonen vooral in 

Maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit andere wijken en plaatsen uit de omgeving komen. 

Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen zodat er gevangen 

zou kunnen worden zonder dit daadwerkelijk te doen. 

 

Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer lid IBAN: NL70 RABO 0144536846, t.n.v. Stichting 

Eendenkooi Maaspoort te ’s-Hertogenbosch.  

 

Bestuur Stichting Eendenkooi Maaspoort:  

Teun Kelderman:  voorzitter  

Thijs Vos   penningmeester  

Vacature  secretaris 

Ton Boudewijns:  algemeen bestuurslid 

Rut Stokman:   kooiker, adviseur renovatie en contact vrijwilligers 

 

Info:   www.eendenkooimaaspoort.nl  

E-mail:   info@eendenkooimaaspoort.nl  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dat dan even weten. 

mailto:r.a.m.stokman@home.nl
mailto:r.a.m.stokman@home.nl
http://www.eendenkooimaaspoort.nl/
mailto:info@eendenkooimaaspoort.nl

