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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 60, 03-10-2021 

 

        
 

 

Secretaris 

Vanaf begin juli is het bestuur weer compleet met een nieuwe secretaris. Sander van de 

Wielen heeft aangegeven het bestuur te willen versterken in deze rol. 

Wij wensen Sander veel succes, maar vooral veel plezier toe in deze nieuwe functie. 

 

Website 

De onderliggende software van onze website kent een totaal vernieuwde update. 

Omdat dit een compleet nieuw pakket is, met nieuwe mogelijkheden, is rechtstreeks updaten 

naar dit pakket niet mogelijk. 

Gelukkig hebben wij een heel goede beheerder die op termijn gaat zorgen voor een migratie.  

Ze wacht even met de migratie, omdat er soms toch nog wat bugs of problemen  tevoorschijn 

komen. De website is nu in ieder geval even geüpdatet en kan dus veilig draaien. 

Met dank weer aan Anne-Lise. 

 

Wijkwerkplaats Oost 

Vanuit de wijkwerkplaats Oost komt het 

bericht dat de maaimachine goed werkt. Zij 

zijn er zeer blij mee en er wordt veel mee 

gemaaid. 

Als tegenprestatie hebben zij een nieuw 

bord gemaakt voor het afpalingsrecht. Het 

oude bord begon weer op drie plaatsen te 

scheuren. 

Tot onze verrassing heeft de 

wijkwerkplaats 2 borden gemaakt. Een 

staat op de oude plaats, de tweede hangt nu 

op de toegangspoort en zal tot 

verwonderde blikken van voorbijgangers 

leiden. 

Voor een nieuwe steenuilenkast zal de 

steenuilenwerkgroep nog contact met ons 

opnemen. 
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Hoog water 

Het heeft begin juli veel geregend, met een hoogtepunt op 14 juli. In mijn tuin, hemelsbreed 

een paar honderd meter van de kooi is in korte tijd 55 millimeter regen gevallen. 

In ’s-Hertogenbosch heeft dat niet tot kolkende rivieren geleid zoals in Zuid-Limburg, maar 

wel uitzonderlijk hoog water, zeker ook in de kooi. 

Ton heeft er de volgende dag een paar mooie foto’s van gemaakt. 

 

 

 
 
Het scherpe eind is vol gelopen (Foto Ton) 

 

 
 
De camera op de kant bijna in het water (foto Ton) 

 

 

Ook de greppels van de rabatten staan vol water. Het grondwaterpeil zal nu in belangrijke 

mate hersteld zijn.  

De warmste junimaand sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901 werd gevolgd door 

een wisselvallige maand juli met veel zware buien. 

Na het kille voorjaar, de warme juni maand en de vele regen die gevallen is schieten alle 

planten de grond uit. Het is groeizaam weer deze zomer. 

De planten en bomen maken een groeispurt door, waardoor het een grote behoefte heeft aan 

stikstof. Later in het jaar is die behoefte veel minder.  

Het groeit en bloeit. 

Dat is qua werkzaamheden ook goed te merken. Het gras op de paden, de brandnetels maar 

ook de bramen groeien harder dan andere jaren. Er moet volop gemaaid worden en bramen 

gerooid. De seizen moeten goed scherp gehouden worden. De zeisenkneiper wordt volop 

gebruikt.  

Om sommige plaatsen staan brandnetels van meer dan 2 meter hoog evenals koolzaad. 
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Het koolzaad staat hoog en komt zelfs boven het riet uit. 

 

Gewone berenklauw 

In toenemende mate zien we ook de gewone berenklauw opduiken in de eendenkooi. 

De gewone berenklauw behoort tot de schermbloemenfamilie De plant komt van nature voor in 

Europa. 

Het is een 90-150 cm hoge vaste plant, die veel langs dijken en wegen en in hooilanden voorkomt. 

De plant is ruw behaard en heeft drievoudig gevind tot vinspletige bladeren. De stengel is kantig 

en gegroefd. De gewone berenklauw bloeit van juni tot oktober met witte bloemen in veelstralige 

schermen. De gevleugelde vrucht is een tweedelige splitvrucht met eenzadige deelvruchtjes. 

De gewone berenklauw komt vooral voor op stikstofrijke, vochtige grond zowel in de volle zon 

als in halfschaduw. De plant groeit op grasland, bosschages, in bossen en in onkruidvegetaties. 

Alhoewel niet zo erg als de reuzenberenklauw kan ook de gewone berenklauw huidirritatie geven  

Bij aanraking met de Gewone berenklauw kunnen de haartjes van de plant voor jeuk en irritatie 

zorgen, zeker als de plek blootgesteld wordt aan zonlicht. In extremere gevallen ontstaan lichte 

brandblaren. De eerste tekenen verschijnen vaak pas na 24 uur, wat het lastig kan maken om te 

weten dat u in aanraking bent geweest met de plant. 

Een reden om deze plant te bestrijden in de eendenkooi. 

Dit kan door het maaien van de berenklauw voordat zaad zich kan ontwikkelen en of het uitspitten 

van de plant met wortel en al. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splitvrucht
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Het blad van de gewone berenklauw 

 

 
 
Het zaad van de gewone berenklauw 

 

1986 

Nog een paar foto’s uit 1986. Zoals eerder gezegd, paden waren er nauwelijks meer en er was 

geen water meer te zien in de kooiplas.  

 

 

 
 
Paden zijn nauwelijks herkenbaar 

 
 
De oostkant van de kooi 
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De kooi gezien vanuit de zuidoost hoe, met uitzicht op de terrasflats 

 

 
 
De doorgegraven vangpijp naar de buitensloot; vlak achter de liggende boom bevindt zich nu de beverburcht 
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Boompjes 

Op verzoek heeft de Eendenkooi zich aangemeld als een oogstlocatie om op die manier 

boompjes beschikbaar te stellen voor her plant in nieuw aan te leggen bos(jes)  

Wel moeten we dan op tijd die boompjes “oogsten” die we zelf kunnen en willen gebruiken. 

 

Kunnen jullie je misschien aanmelden als oogstlocatie op de website? Dat kan via 

www.meerbomen.nu 

Zou fijn zijn, veel dank! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Josephine Schuurman 

 

 
 

Rondleidingen 

Nadat door de Corona maatregelen de rondleidingen stil zijn komen te liggen is op 5 juli de 

eerste rondleiding weer gegeven. Er zijn 6 (bestuurs)leden van de vis club Ons Genoegen 

aanwezig. Naast de rondleiding hebben we wat informatie uitgewisseld over vissen. De vis club 

heeft een kleine donatie gedaan. 

 

Op 9 juli 2021 is de eerste kinderrondleiding gegeven. Twee groepen kinderen, onder 

begeleiding van 2 onderwijs krachten, rondgeleid van groep 6/7 van basisschool 

't Schrijverke. Deze rondleiding was door 4 kinderen uit de klas aangevraagd. Ton heeft er 

een mooi programma voor gemaakt. 

 

Programma bezoek eenden kooi Maaspoort 

 

Wanneer: Vrijdag 9 juli 2021 

 

9:30 samenkomst van de kinderen en 2 onderwijskrachten 

 

Plaats: Eendenkooi Maaspoort (burg van Zwietenpark) 

Voordat je de eendenkooi binnengaat splitsen in 2 ongeveer gelijke groepen 

 

Groep 1 gaat de eendenkooi binnen en gaat met gids Ton beginnen aan de rondleiding. 

Groep 2 gaat ongeveer 5 minuten later de eendenkooi binnen en blijft in de buurt van de grote 

tent. Hier worden zij opgevangen door het animatie team Rut en John. 

 

De rondleiding zal ongeveer 1 uur duren 

Als de 1E groep terug is begint de 2e groep aan de rondleiding met gids Ton en zal groep 1 

opgevangen worden door Rut en John (met dank aan John). 

Vanuit ’t Schrijverke is aangegeven dat men vaker zo’n rondleiding wil hebben voor 

verschillende klassen. 

 

  

http://www.meerbomen.nu/
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Op woensdagavond 25 augustus is een 

groepje van 6 zeer geïnteresseerde dames 

geweest voor een rondleiding. Het was 

zeer aangenaam weer, alleen de muggen 

waren nogal lastig 

 

Dag Rut, 

Bijna vergeten maar we hebben genoten van 

je uitleg en de omgeving. 

Dank en hier een paar foto’s voor de 

nieuwsbrief. 

Een hartelijke groet en ik hoop dat er genoeg 

belangstelling is op 5 september 

Maria. 

 

 

 
Rondleiding 25 augustus 

 

Voor het weekend van 4 en 5 september wil de wijkraad opnieuw de Maaspoort Zomervibes 

organiseren. Eind juli wordt bekend dat deze toch niet door zullen gaan. 

Besloten is om op eigen kracht op zondag 5 september toch rondleidingen te gaan geven en 

wel om 9.00, 10.00, 11.00 en 12.00. 

Ton heeft flyers opgehangen in het winkelcentrum en bij de Eendenkooi. Al snel stroomde de 

aanmeldingen binnen en nog voor het persbericht de krant haalt zijn alle tijdslots volgeboekt 

en moeten mensen teleurgesteld worden. Zelfs een extra rondleiding om 13.00 is volgeboekt. 

In totaal nemen 66 mensen deel aan de rondleidingen. 

Besloten is om op 21-11-2021 weer opnieuw rondleidingen te geven. 

Op verzoek van Ton is geturfd hoe bezoekers op de hoogte zijn geraakt van de rondleidingen. 

Uit de reacties blijkt dat de flyer bij de ingang van de Eendenkooi blijkbaar de meeste 

aantrekkingskracht heeft gehad. 

 

Hoe wist U van onze rondleiding?  

Huis aan huis bladen 23,60% 

Face-Book 0% 

Flyer bij supermarkt 5,30% 

Flyer in bushokje 0% 

Flyer bij ingang eendenkooi 45,00% 

Flyer elders 0% 

Van anderen gehoord 13,10% 

Via site 5,20% 

 

Nieuwe bewoners 

Tijdens de eerste rondleiding op 5 september zijn de deelnemers getrakteerd op een mooi 

schouwspel. 

Twee elkaar speels achterna zittende eekhoorns stelen de show. 
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Volgens onze voormalig stagiair Johan ook aanwezig bij de rondleidingen is het de Sciurus 

vulgaris, ofwel de "gewone eekhoorn" of "rode eekhoorn". 

Deze is al bijna 10 jaar niet meer gespot in de Eendenkooi. Laten we hopen dat zij er zich 

permanent gaan vestigen. We zullen gaan zorgen voor extra voer en onderkomen. 

 

 
 

Elkaar achtervolgende eekhoorns in een eik (foto Ineke Slort) 

 

 

Rietschermen 

Het werken aan de rietschermen ligt even 

stil. Het riet is op en nieuw riet is besteld. 

Inmiddels zijn er al meerdere rietschermen 

gereed en de eerste 6 grote schermen zijn 

gezet. Het werk vordert gestaag. Ook de 

eerste knieschermen zijn gemaakt en 

neergezet, zowel met als zonder hondengat. 

De matten worden op planken gezet zodat 

het riet aan de onderkant minder snel rot. 

De gebruikte palen als mede de dwarsliggers 

zijn van Robinia hout. 

Robinia palen zijn extreem duurzaam en 

vrijwel niet aan bederf onderhevig. Palen 

van deze Europese houtsoort hebben een 

zeer lange levensduur en vragen geen 

onderhoud. Robinia palen vallen onder 

duurzaamheidsklasse van 1. Dit is goed voor 

een levensduur van circa 20-25 jaar. Het 

Robiniahout is afkomstig van acaciabomen.  

 
 
Riet- en knieschermen
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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. 

 

Landelijke Natuurwerkdag 

Op zaterdag 6 november zal de Eendenkooi Maaspoort weer mee doen aan de Landelijke 

Natuurwerkdag. De eendenkooi is aangemeld als werklocatie.  

 

IJsvogel  

De IJsvogel heeft weer gebroed en jongen zijn uitgevlogen. 

Getuige ook een mooie foto die we toegestuurd krijgen van Ineke Slort; een juveniel mannetje 

 

 
 

Juveniel IJsvogelmannetje (foto Ineke Slort) 
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De bevers 

Na een betrekkelijk rustige zomer wat knaagwerk betreft hebben de bevers weer toegeslagen. 

Twee grote wilgen bij het makhok zijn geveld. 

Een van beide bomen is rakelings langs de laatste bogen van het scherpe eind gevallen. Een paar 

centimeter of meer naar rechts en we moeten ook bogen gaan vervangen. 

 

 
 
Werk van de bever   
 

 
 

Knaagsporen  

 
 

Foto met 4 bevers 

 

Bij de om geknaagde bomen is inmiddels ook een filmpje gemaakt waarop 4 bevers te zien zijn. 

Twee oudere exemplaren en twee jonge bevers die dit jaar geboren zijn. 
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Peter Twisk van de zoogdieren werkgroep heeft twee stagiaires die alle bevers volgen in  

’s-Hertogenbosch. Deze stagiaires zullen binnenkort ook een bezoek brengen aan de Eendenkooi. 

 

Fruitbomen 

Van de fruitbomen hebben we een aardige opbrengst gehad. 

Annemieke heeft een heerlijke appeltaart gebakken en Sander heeft veel kleine potjes 

appelchutney gemaakt en meegegeven aan de vrijwilligers. Nog even een paar weken laten staan 

en dan uitproberen. 

Een perenboom bij het kooihuisje is topzwaar en daardoor omgevallen. Jack heeft de boom 

gestut. Het wordt tijd dat de fruitbomen dit jaar gesnoeid worden. 

 

Stage 

Opnieuw een verzoek tot het lopen van stage.  

Mijn naam is Marley en ik ben een tweedejaarsstudent aan de Helicon Den Bosch. Ik volg 
een opleiding Milieu Onderzoeker.   
In de periode van 30 augustus tot en met 12 november komt er voor ons weer een 
stageperiode aan, en mij werd aangeraden om het bij Stichting Eendenkooi Maaspoort te 
proberen. Zou ik bij jullie stage kunnen lopen? 

Ik heb tot nu toe stages gelopen bij een ingenieursbureau en ik zou graag mijn horizon willen 
verbreden.  
Dit keer betreft het een aanvraag voor 384 uur in de periode september tot en met november. Dit 

kan niet gerealiseerd worden op de zaterdagochtenden. Geadviseerd is te kijken of een stage bij 

Beheer Openbare Ruimten (BOR) tot de mogelijkheden behoort en dan voor een klein gedeelte 

van de uren proeven doen in de Eendenkooi. We wachten af. 

 

 
 
Een jonge buizerd 

 
 

Hoog water 
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Weer een vreemde eend in de bijt 

 

   
 
Een casarca, gespot door Teun. (foto Teun) 

 

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  

Sander van de Wiel 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

