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Corona tijdperk.
Zoals de zaken er nu voor staan gaat het de goede kant op.
Weinig besmettingen meer, dalende cijfers in de ziekenhuizen, mondkapjesplicht afgeschaft.
Bijna alle vrijwilligers zijn nu minimaal 1 keer ingeënt en de meeste zelfs 2 keer.
Laten we hopen dat de vaccinatiegraad verder stijgt (ook jongeren tussen 12 en 18 mogen
zich laten vaccineren) en we van het najaar geen vierde golf krijgen.
Secretaris
Vanaf eind augustus 2020 was ons bestuur weer compleet met een nieuwe secretaris.
Door alle verschillende Corona maatregelen zijn we als bestuur alleen in september 2020 bij
elkaar geweest om te vergaderen.
Wegens reizen naar zijn huis in Spanje moest de secretaris ook een paar keer zowel daar als in
Nederland in quarantaine en is mede daardoor na september maar een keer in de Eendenkooi
geweest op een werkdag.
Eind maart kregen we als bestuur bericht dat hij de functie van secretaris bij de Eendenkooi
niet meer ambieert. Dit betekent dat we voor de korte termijn weer een bestuur hebben
bestaande uit 4 personen en we ons gaan beraden op de positie van secretaris.
Beheer Openbare Ruimte
De eerste ideeën in 1999 om iets met de toen nog geheel afgesloten Eendenkooi te gaan doen
kwamen van een stagiaire bij Beheer Openbare Ruimte (BOR). In 2000 is hieruit het initiatief
ontstaan om met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan om de eendenkooi te restaureren
en rondleidingen te gaan geven. Eerst onder de vlag van Natura 2000, maar daarna als een
zelfstandige stichting Eendenkooi Maaspoort.
Vanaf het begin is er steeds een goede samenwerking geweest tussen de Eendenkooi en BOR,
met name in de persoon van Tiny Voets, wijkteamleider BOR en iemand die de Eendenkooi
altijd een warm hart toedraagt. Tiny is in juni met pensioen gegaan. Tiny, bedankt voor al die
jaren van uitstekende samenwerking. Wij gaan er van uit dat deze goede samenwerking wordt
voortgezet nu zijn opvolger Francois al in april kennis is komen maken.
1985
Als we nog iets verder teruggaan in de tijd, namelijk 1985, was de Eendenkooi omdat er jaren
lang niets aan was gedaan geheel dicht gegroeid. Paden waren er nauwelijks meer en er was
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geen water meer te zien in de kooiplas. De kooiplas stond zoals op onderstaande foto te zien
is vol met riet en rietsigaren.

Foto uit 1985, de kooiplas gezien vanaf de zuid borst, in het midden de ingang van pijp 2

Van 1953 tot 1985 was Staatsbosbeheer eigenaar van de Eendenkooi die de kooi gekocht had
van W.A. Godschalkx. De gemeente ’s-Hertogenbosch wilde de eendenkooi graag in
eigendom krijgen om het bestemmingsplan Maaspoort af te kunnen ronden.
De gemeente heeft de Eendenkooi geruild met Staatsbosbeheer tegen een stuk bos in het
Sterrenbos bij St-Michielsgestel. De gemeente heeft toen de Heidemij opdracht gegeven voor
het uitvoeren van groot onderhoud in de Eendenkooi.
Er is een grote dragline ingezet om de plas en de vangarmen uit te baggeren.
Een dragline of sleepgraver is een
graafmachine die gebruikt wordt voor het
verzetten van grote hoeveelheden grond. Het
principe van de kraan berust op een grote
arm waaraan een stalen bak met tanden
hangt met behulp van staalkabels. De bak
hangt onder de punt van de arm en wordt
neergelaten met de tanden schuin naar
beneden. Met een kabel wordt de bak naar de
machine toe getrokken, de bak vult zich
tijdens die beweging met grond. De bak
wordt daarna opgehesen en de kraan kan dan
Schematische afbeelding van een dragline
om zijn as draaien om de grond in een
vrachtwagen te storten.
Bij deze werkzaamheden is er ook een brede sloot om de Eendenkooi gegraven en is vangpijp 1
doorgegraven tot er een verbinding ontstond tussen de kooiplas en de omringende sloot. Op deze
manier staat de kooiplas in verbinding met al het water in de Maaspoort, behalve de Noorderplas.
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Daarnaast is er veel gezaagd, geknot en gesnoeid. Veel nieuwe struiken en boompjes zijn geplant.
Op onderstaande foto’s is een gedeelte van het resultaat te zien.

Foto uit 1986, de kooiplas gezien vanaf de oost sating, in het midden de ingang van pijp 2

De zuid - oostkant van de kooi

Pijp 2
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Nieuw leven
Het voorjaar bleef lang koud. De eerste jonge eendjes werden pas eind april voor het eerst
gezien. In dit geval maar 2 jongen. Wel erg weinig waar 10 – 12 normaal zouden zijn.
In 2020, het jaar van de Wilde eend is onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de Wilde
eenden stand.
Uit dit onderzoek blijkt dat slechts een op de vijf wilde eendenkuikens dat uit het ei komt ook ‘uit
vliegt’. Bij de verwante krakeend, een soort die het wél goed doet in Nederland, ligt dat aantal op
ongeveer één op drie.
Uit het kuikenonderzoek bleek ook dat de kuikens het minder goed doen in helder water. Juist in
water met kroos overleefden ze beter. Dat lijkt misschien een tegenstelling, want je zou
verwachten: hoe helderder het water, hoe beter de waterkwaliteit en hoe beter voor de eenden.
Wellicht zijn eendenkuikens in helder water beter zichtbaar voor onderwaterpredatoren, en
daardoor sneller ten prooi vallen aan roofdieren als de snoek.
Ook is gekeken naar eventuele verschillen in kuikenoverleving tussen verschillende habitats. De
kuikenoverleving bleek het laagst in agrarisch gebied en het hoogst in natuur- en
recreatiegebieden. Ook werd duidelijk dat de vogels in agrarisch gebied in recente jaren een laag
nestsucces hebben. Het lijkt er dus op dat de wilde eend als grondbroeder in het landelijk gebied
problemen heeft, net als onze weidevogels.
Ook hebben ze gekeken naar de verhouding tussen de woerden en de vrouwtjes. Bij een scheve
verhouding kan dat duiden op het achteruitgaan van de soort. Uit het onderzoek bleek inderdaad
een scheve verhouding met 60 procent man tegen 40 procent vrouw.
Er wordt volop gespeculeerd dat ook roofdieren een belangrijk aandeel hebben in de
achteruitgang van de wilde eend. De waarnemingen waren zeer divers, van aanvallen door
woerden en Nijlganzen tot predatie van onder andere blauwe reiger, hond, kat en zwarte kraai, en
natuurlijk de snoek. Nu is het wachten op vervolg onderzoek.
.

Eend met 2 pullen.
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Paling
Regelmatig wordt de vraag gesteld of er wel vis op de kooiplas zit.
Ja zeker, er zit voldoende vis in de plas. In het voorjaar zien we de IJsvogel veel vissen, vooral als
ze jongen hebben.
Onderstaande foto laat zien dat er ook paling aanwezig is. De lezers kunnen gerust zijn. Niet
gebakken of gerookt maar terug gezet (foto beschikbaar).
Net als bij de Wilde eend is er al jaren een achteruitgang in de palingstand.
De achteruitgang van de paling komt door verschillende oorzaken, waarvan één van de
belangrijkste de commerciële palingvisserij is. Tot 2009 was de commerciële vangst op paling
ongeveer 920 ton per jaar en de vangst door sportvissers ongeveer 200 ton per jaar. Tevens werd de
intrekkende glasaal tot 2009 massaal gevangen: in Europa werd ongeveer 97% van de glasaal
weggevangen. De glasaal werd gebruikt voor de kweek van paling in Nederland, Zuid-Europa en
Azië en voor het uitzetten in Nederlandse polders.
Andere oorzaken van achteruitgang zijn de gemalen van polders en de turbines bij
waterkrachtcentrales waarbij massaal palingen worden vermalen. De toegenomen aalscholverstand
consumeert ook een klein deel van de paling (en andere vissen). De aalscholver beschouw ik dan
ook als een concurrent voor de IJsvogel en zie deze liever gaan dan komen.

Paling

Watersalamander

Gewone watersalamander
Deze gewone of kleine Watersalamander werd op 1 mei waargenomen.
Gewone watersalamanders houden zich het liefst op in dichtbegroeide kleine poelen zonder vis.
Ze komen voor in vennen en sloten, in stilstaand- of langzaam stromend water en verdragen zelfs
vervuild water. Ze kunnen zelfs opduiken in een kleine vijver, zoals die van een modale tuin.
Gewone watersalamanders zijn vooral ‘s avonds actief.
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De naam watersalamander doet vermoeden dat het beestje in het water leeft, maar driekwart van
de tijd leeft ze op land. Wel altijd in de buurt van poelen. Ze overwintert onder hout en alleen
tijdens de paartijd gaat zij in het water om te paren.
De Gewone watersalamander leeft hoofdzakelijk van kleine kreeftachtige diertjes zoals
watervlooien en daarnaast eigenlijk alles wat in zijn bek past. Op het land worden veelal kleine
slakken en regenwormen buitgemaakt en eten ze verschillende insecten.
Zoals vrijwel alle in water levende amfibieën kent ook de Gewone watersalamander een sterk
ontwikkelde vorm van regeneratie. Als een deel van de staart of zelfs een poot wordt afgebeten,
groeit dit deel weer aan.
Rietschermen
Het eerste rietscherm is gemaakt op de frottersbank. Inmiddels zijn er al meerdere gereed en de
eerste 4 grote schermen zijn gezet. Het werk vordert gestaag. Binnenkort worden de eerste
knieschermen gemaakt. De ene met en de andere zonder hondengat.

Ton aan het werk op de frottersbank

Teken
Het is weer volop tekentijd. Ondanks dat er tot nu toe geen enkele tekenbeet gemeld is in de
Eendenkooi lijkt het toch goed daar voor te waarschuwen.
Teken komen niet alleen in natuurgebieden als bos, heide en duinen voor: ook dichtbij huis zoals
in parken, groenstroken, langs de slootkant en zelfs in onze eigen tuin wemelt het van de teken.
Elk jaar worden in ons land ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 25.000
mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Daarvan houden 1.000 tot 2.500 mensen
langdurig klachten, er zijn mensen die belanden zelfs in een rolstoel. Kinderen lopen meer risico.
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Teken leven net als muggen van bloed. De teek bijt zich vast in je huid en zuigt bloed uit je
lichaam. Teken zien eruit als een klein plat spinnetje. Ze zijn echt piepklein, zo klein als een
maanzaadje (0,5-3 mm) en ze vallen nauwelijks op wanneer ze over je huid lopen. Een teek die
zich vast heeft gebeten trekt zijn pootjes wat in en lijkt op een moedervlekje, een wratje, een
korstje of een klein bloeduitstortinkje. Door het opzuigen van bloed zwellen teken na een paar
dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een doperwtje. Waar een muggenbult
meestal flinke jeuk veroorzaakt, merk je van een tekenbeet echter meestal niks.
Er is een makkelijke kaart ontwikkeld waarmee je een teek kunt verwijderen. Hij is zo groot als
een bankpasje, dus je kunt hem makkelijk in je portemonnee bewaren. Dan heb je hem altijd bij
je, mocht je toch gebeten worden door een teek!
Er is een tekenkaart aanwezig in de Eendenkooi.

Een teken kaart

Ontwikkeling van een teek

Beursvloer 2020
Op de Beursvloer ’s-Hertogenbosch worden bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en
graag iets willen betekenen voor de lokale samenleving gekoppeld aan maatschappelijke
organisaties met een hulpvraag.
Het aanbod van het bedrijf kan bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, netwerk openstellen
en handjes. De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt een creatieve, ludieke of
gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een MATCH waar beide partijen baat bij hebben.
Op de Beursvloer 2020 heeft de Eendenkooi 2 matches gemaakt.
Een van de matches betrof de Weener groep. Deze is echter niet doorgegaan omdat de
Weenergroep 2 medewerkers met bosmaaiers wilde sturen om eens flink te gaan maaien.
De andere Match is wegens Corona steeds verder uitgesteld.
Dit najaar gaat de Eendenkooi opnieuw naar de Beursvloer.
NL-DOET
Op 29 mei heeft de Eendenkooi meegedaan met NL DOET. Naast een groot aantal eigen
vrijwilligers waren er ook een 12 tal vrijwilligers die zich via NL Doet hadden opgegeven,
waaronder 8 leden van de Lionsclub Crèvecoeur.
Er is die dag hard gewerkt en veel opschot van bomen en woekeraars verwijderd.
De werkdag werd afgesloten met erwtensoep en roggebrood met spek.
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Leden van de Lionsclub (foto Teun Kelderman)

Fruitbomen
Een aantal fruitbomen heeft rijk gebloeid. Laten we, ondanks het koude voorjaarsweer, hopen dat
er ook een rijke oogst volgt zodat er weer een appeltaart gebakken en verorbert kan worden.

Bloeiende appelboom

Bloeiende appelboom
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Stage
Vanuit het Helicon Den Bosch heeft Johan een stageplaats gevonden voor een afstudeer stage.
In deze coronatijd was het blijkbaar lastig zoeken naar een geschikte plek, maar gezien onze
buitenlocatie was de Eendenkooi een geschikte omgeving om zijn examendossier vorm te geven
en waar hij het benodigde onderzoek kan doen. Hij had de Eendenkooi Maaspoort daar speciaal
voor uitgekozen.
Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water in de kooiplas.
Voor zover bekend is hij geslaagd, maar we hebben nog geen resultaten mogen ontvangen van
zijn onderzoek.

Nemen van watermonsters

Twee geelwangschildpadden

Watermonsters

Geelwangschildpad
Ze zijn weer boven water gekomen.
Twee geelwangschildpadden.
In het zonnetje warmen ze op terwijl ze
op de boomstam zitten midden op de
kooiplas.
Echte geelwangschildpadden komen
bijna niet voor in Nederland, meestal is
het kruising tussen een geelwang- en
een geelbuikschildpad. Oorspronkelijk
komen ze voor in het zuiden van de VS
en eten ze vlees, vis en waterplanten.
Sinds 2016 staan ze op de Unielijst en
mogen ze niet meer ingevoerd worden.
Vermoedelijk zijn ze “buiten gezet”
toen de “verzorging” te veel werd.
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Weer een vreemde eend in de bijt

Een kuifeendje op de kooiplas.

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:
E-mail:

www.eendenkooimaaspoort.nl
info@eendenkooimaaspoort.nl

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