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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 63, 01-07-2022 

 

        
 

Jubileumjaar 

350 
 

De plannen voor het vieren van het 350 jarig bestaan nemen steeds concretere vormen aan. 

We zullen in de volgende nieuwsbrief daar meer over vertellen. 

In ieder geval komt Burgemeester Mikkers later in het jaar de eendenkooi bezoeken in het kader 

van het 350 jarig bestaan. We gaan nadenken over een programmatje voor die dag. 

Ideeën waarbij ook schoolkinderen betrokken kunnen worden zijn welkom. 

 

 

De bevers 

De laatste tijd laat de bever zich sporadisch 

zien op de filmpjes. Nog wel aanwezig maar 

minder actief voor de camera. 

Wellicht blijven ze meer in de burcht als ze 

jongen hebben. 

Later in het jaar zullen we hopelijk zien of 

en zo ja hoeveel jongen ze dit jaar hebben 

gekregen. 

De bever zorgt in Nederland steeds meer 

voor overlast, getuige ook een artikel in het 

Brabants Dagblad van 29 juni, met als titel  

Wie betaalt de rekening voor de terugkeer 

van de bever? Waterschap Aa en Maas 

verzint listen tegen overlast en wil een 

schadefonds. 

Zou ook de Eendenkooi in de toekomst een 

beroep kunnen doen op een schadefonds, 

bijvoorbeeld voor een paar nieuwe eiken? 

 

 
 
De bever bij daglicht 
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Wat is een eendenkooi. 

Een eendenkooi is geen kooi om een eend in op te sluiten. Het is een erkende en geregistreerde 

vanginrichting voor het op grote schaal vangen van in het wild levende eenden. 

De eendenkooi, vroeger ook wel vogelkooi genoemd, is een oud middel om vogels (waterwild), 

met name wilde eenden, te vangen. De eenden worden tegenwoordig nog in kleine aantallen 

gevangen, verkocht aan een poelier en zijn bestemd voor de consumptie.  

De beheerder van een eendenkooi heet een kooiker. 

Een eendenkooi bestaat voor een belangrijk deel uit een vijver of plas (kooiplas, in Brabant ook 

wel “wed” genoemd) van ongeveer 75 cm diep met op de hoeken vier kromme sloten, die nauw 

toelopen. Aan het einde van de sloten bevinden zich vanghokjes. De sloten worden ook wel 

(vang)pijpen genoemd (in Brabant "keel").  

De meest voorkomende vorm van een eendenkooi is een rechthoekige plas. Met de vier armen 

ontstaat zo de vorm van een rogge-ei. Deze typische vorm is vermoedelijk ontstaan omdat het op 

deze manier goed in een vierkante kavel paste. 

 

 
 

figuur 1 schematisch overzicht van een eendenkooi (tekening Staatsbosbeheer) 

 

De oevers van het wed zijn gedeeltelijk begroeid met riet en wilgen. Tussen de pijpen ligt een 

strook gras waarop de eenden overdag kunnen rusten, liefst in de zon 

De oppervlakte van de plas is ongeveer 1 hectare. Door deze grootte en beschutting van de bomen 

er rondom heen is er weinig golfslag op de kooiplas. 

De vangpijpen beginnen ongeveer 5 meter breed en lopen smal toe tot ongeveer 1 meter. Aan het 

einde wordt de pijp steeds minder diep en gaat over in een oplopende verlandende strook grond 

van 75 centimeter tot 1 meter breed. Aan het uiteinde bevindt zich een vanghok (val), waarin de 

eenden gevangen worden. 

Over de pijp liggen om de een a twee meter lange slieten van wilgenhout. 
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Van de slieten wordt de bast verwijderd. De sliet wordt aan de binnenkant van de pijp in de grond 

gestoken en over een omheining (een soort hekwerk, ook wel gording genoemd) gelegd en 

vastgemaakt. Eventueel wordt de sliet door middel van ijzerdraad kromgetrokken en aan de palen 

van het rietscherm vastgemaakt. 

De vangpijpen worden tegenwoordig overdekt met netten en gaas maar vroeger werden ze 

overdekt met oude visnetten en daarvoor zelfs met gebogen doorntakken om te voorkomen dat de 

eenden eventueel zouden wegvliegen.  

In de pijp kunnen zich ook nog één of meerdere valluiken bevinden die de kooiker kan sluiten 

zodat de eenden niet meer terug kunnen naar het wed. 

Ook in het vanghokje zit een en soms 2 luiken. Dit luik ligt op de grond en doormiddel van een 

lang touw over een katrol kan de klep op afstand worden gesloten. 

Bovenop de vangkorf zit een klepje waardoor de eenden gepakt kunnen worden. 

Naast de val staat doorgaans het spartelhokje, een soort korf waarin de eenden na de vangst 

verzameld konden worden. 

 

 

 
 

 
overzicht vangpijp met vanghok (tekening staatsbosbeheer) 

 

Aan één kant van de pijp bevinden zich een aantal schermen. Deze schermen, veelal gemaakt van 

rietmatten, zijn in een half visgraatmotief zodanig opgesteld dat de kooibaas of kooiker zich 

ongezien voor de eenden, er achterlangs vrij kan bewegen. De helft van de schermen is ongeveer 

5 meter lang en 2 meter hoog. Tussen deze hoge schermen staan lage verbindingsschermen van 

ongeveer 1 meter bij 1 meter, de knie of kortschermen. 

Vanaf het water lijkt het echter net een aaneengesloten dicht scherm, zodat eenden niet kunnen 

zien wat er achter en achter de schermen gebeurt.  

De kooiker, ook wel eens loerman genoemd, steekt op verschillende plaatsen stokjes in de 

rietschermen. Door de stokjes voorzichtig iets opzij te duwen kan de kooiker op de plas kijken. 
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In de knieschermen zijn op verschillende plaatsen doorgangen (hondengaten) in de schermen 

gemaakt zodat het kooikerhondje daar doorheen kan lopen. 

Aan de korte zijden van de plas staan twee lange rietschermen evenwijdig aan de oever. Dit zijn 

de zogenoemd blindschermen. Door deze blindschermen en de bocht in de vangarm kunnen 

eenden vanaf de plas niet zien wat er achter in de pijp gebeurt. 

De pijpen worden vaak genoemd naar de windrichting waarin zij wijzen. 

Een eendenkooi wordt omgeven door een moerasachtig bos wat voor rust op de plas zorgt en 

beschutting tegen de wind biedt. In dit bos treft men doorgaans veel knotbomen (knotwilgen, knot 

essen) aan. Deze knotbomen leveren voldoende hout voor diverse doeleinden. 

Zo heeft de kooiker voldoende materiaal voorhanden en maakt hij zelf wat hij nodig heeft. 

Het bos moet laag zijn zodat eenden gemakkelijk op het wed kunnen neerstrijken. 

Rond een kooi wordt een recht van afpaling gevestigd gemeten uit het midden van de kooi. 

Binnen die cirkel mag niet worden gejaagd of op een andere wijze de rust worden verstoord. 

 

Beursvloer 

Op 19 mei heeft de Beursvloer ’s-Hertogenbosch plaats gevonden. 

Op Beursvloer 's-Hertogenbosch worden bedrijven uit 's-Hertogenbosch die maatschappelijk 

betrokken zijn of invulling zoeken voor hun werknemersvrijwilligerswerk of hun beleid m.b.t. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), gekoppeld aan maatschappelijke organisaties 

uit 's-Hertogenbosch met een hulpvraag. 

Vraag en aanbod bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, netwerk openstellen en helpende 

handen. Op de Beursvloer mag geen geld worden gevraagd of gegeven. De maatschappelijke 

organisatie levert op haar beurt als dank voor het aanbod van het bedrijf een creatieve, ludieke of 

gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een samenwerking waar beide partijen baat bij hebben. 

 

 
 
Beursvloer ’s-Hertogenbosch (foto Henk van Esch) 
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Op de beursvloer zijn 3 matches gemaakt. 

1 Een match met de organisatie “ABC leer mee” 

Stichting ABC leer mee heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor iedereen 

toegankelijk te maken, zowel voor allochtonen als autochtonen. 

 Willeke van Heumen en Marjohn van de Ven startten in 2007 dit project omdat zij alle  

 Bosschenaren de kans willen geven de Nederlandse taal te leren. 

ABC leer mee komt met een groep voor een rondleiding in de eendenkooi en willen 

daarna een paar uur mee helpen  

2 Een match met Factris b.v., een landelijk werkend factureringsbedrijf. Zij komen met 4 

 personen een dagdeel meewerken en krijgen daarna een rondleiding in de Eendenkooi. 

3 Een match met het bouwbedrijf Hazenberg. Zij gaan hun netwerk inzetten om te kijken  

 hoe de Eendenkooi aan 2e hands (hard)hout kan komen. Als tegenprestatie weer een  

 rondleiding in de Eendenkooi 

 

IJsvogel 

De IJsvogel is nog steeds aanwezig, getuige een foto van Jan Verhoeven. 

Op 11 juni waren de aanwezige vrijwilligers er getuige van dat de ijsvogel midden op de plas een 

paar keer achter elkaar stond te bidden alvorens het water in te duiken om een visje te verschalken 

en mee te nemen naar de broedwand. 

 

 

 
 

IJsvogel in actie (foto Jan Verhoeven) 

 

Bidden is het op dezelfde plaats in de lucht blijven hangen door snellere vleugelslagen te maken. 

Alleen vleesetende vogels zoals roofvogels of uilen bidden, kolibries bijvoorbeeld niet. De vogel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uilen_(orde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibries
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slaat met de vleugels even hard tegen een zwakke wind in als de wind waait. Tegelijkertijd wordt 

ook de staart gespreid. 

Vogels kunnen op die manier met onbeweeglijk gehouden kop naar beneden speuren. Deze vorm 

van slagvlucht kost wel veel energie. Dit bidden wordt door die roofvogels gedaan, die geen kant-

en-klare uitkijkposten tot hun beschikking hebben. Daarom maken ze als het ware zelf een 

'mobiele uitkijkpost'. Vogels die bidden, hebben zonder uitzondering een uitstekend 

gezichtsvermogen. 

 

Jasper 

Mijn naam is Jasper en ik ben student aan de Breda university of applied sciences. Ik ben 

eenentwintig jaar en woon mijn hele leven al in Den Bosch. Momenteel studeer ik Leisure and 

event managementen ik zit momenteel in het tweede semester van leerjaar twee. In dit semester 

zijn we het vak ‘stakeholder management’ begonnen. De bedoeling van dit vak is dat leerlingen 

samenwerking met bedrijven, gemeentes of ondernemingen. Met deze samenwerking wordt geen 

stage of tijdelijk werk bedoelt.   

De bedoeling van deze opdracht is dat de leerling, samen met het benaderde bedrijf een opdracht 

bedenkt waar de leerling aan kan werken. Dit kan een bestaand probleem zijn waar het bedrijf niet 

aan toe komt, of een oplossing voor een groter maatschappelijk probleem. Ook kan een nieuwe 

casus bedacht worden, waar meerdere belangstellende onderdeel van zijn. De doelstelling is dat 

de leerling de schakel is tussen de verschillende belanghebbende of betrokkenen om de casus op 

te lossen. De opleiding die ik volg is een internationale studie, desondanks kan de communicatie 

tussen de benaderde bedrijven en belanghebbende in het Nederlands verlopen. Deze opdracht 

duurt ongeveer zestien weken en zal rond juli afgerond zijn. De bedoeling is dat de leerling 

regelmatig contact heeft met de belanghebbende en de voortgang bespreekt met de opdrachtgever.  

Jasper onderzoekt nu hoe scholen meer betrokken kunnen worden bij organisaties die allemaal 

gelinkt zijn aan het behouden van de natuur, net zoals de eendenkooi. Misschien kunnen de 

verschillende organisaties wel dingen van elkaar leren, of komen er door andere samenwerking 

wel nieuwe ideeën bovendrijven.  

 

Afpalingsrecht 

In de vorige nieuwsbrief nummer 62 is uitgelegd wat het afpalingsrecht inhoud. 

Binnen de afpalingscirkel is het verboden om lawaai te maken waardoor de eenden in de 

eendenkooi verstoord zouden worden en weg vliegen. 

In de Verbandboeken van de Raad en Rentmeester Generaal is in het jaar 1767 een reglement te 

vinden dat van toepassing is op eendenkooien in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de daarin 

liggende heerlijkheden. 

In het reglement staan hoge boetes vermeld die gegeven kunnen worden bij het schaden van de 

(economische) belangen van een eigenaar of een gebruiker van een eendenkooi. 

Het stuk zelf bestaat uit een gedrukte versie die is uitgesneden en opgeplakt in het betreffende 

boek. 

Onderstaand het eerste gedeelte van dit reglement waarin boetes staan vermeld voor verschillende 

“misdrijven”. In artikel II staat vermeld dat mensen niet binnen de afpalingscirkel mogen komen 

en in artikel III een aantal uitzonderingen daarop. In artikel IV wordt de boete vermeld voor het 

verjagen van de eenden uit de eendenkooi door geluid te maken binnen de afpalingscirkel.  

Ook de boetes voor andere overtredingen zijn soms niet mals. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagvlucht
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Reglement voor de geoctroijeerde Vogelkooijen, omtrent de stad en in de Meijerije van 

’s-Hertogenbosch 20 maart 1767 

 
Publicatie 

 

 

Den Raad van Staate der Verenigde Neederlanden: 

 

Allen degeenen die deese sullen sien of hooren leesen / salut; 

Doen te weeten / dat wy in agtinge genoomen hebbende / dat tot huiden toe op het Stuk der 

geoctroijeerde Vogelkooijen binnen de Meijerye van ’s-Hertogenbosch geene voorsieninge is gedaan 

als alleen by enige particuliere Resolutien / mitsgaders in eenige Articelen  van de Ordonnantie op de 

Jagt van den jaare 1656 / van welke niet hebben kunnen effectueeren / dat de Eigenaren van deselve 

Vogelkooijen successivelyk zyn verbleven buiten klagten / terwyl in tegendeel deselve van tyd tot tyd 

ons hebben te kennen gegeeven / de verregaande veratien en excessen welke ontrent haar 

Vogelkooijen meer en meer wierden bedreeven / en in het werk gestelt / soo tot derselver totale ruïne 

als tot vermindering vervolgens van ’s Lands Regten / en inkomsten der Domeinen waar teegens 

derhalven eene efficacieuse voorsieninge ten hoogste noodsakelyk is. 

 

SOO IS’T, Dat wy omme soo veel moogelyk sal zyn aan al het gunt voorsz is te remedieeren / en op de 

voorsz geoctroijeerde Vogelkooijen eenmaal te stellen de noodige en vereischte ordre / na daar op te 

hebben ingenoomen de consideratien van den Raad en Rentmeester Generaal van de Domeinen  / en 

de Leenmannen van de Leen- en Tolkamer te ‘s-Hertogenbosch goedgevonden te hebben te 

arresteeren en vast te stellen soo als gearresteert en vastgestelt werd by deesen het navolgende 

 

Reglement over de geoctroijeerde Vogelkooyen, omtrent de Stad en in de Meyerye van s-

Hertogenbosch. 

 

Articul I 

De Eigenaars der Vogelkooijen sullen verpligt zyn / de Merkteekenen / waar meede zy gewoon zyn 

hunne kooijvogels te teekenen / te brengen op het Comptoir der Domeinen van ’s-Hertogenbosch. 

II 

Niemant sal / binnen de distantie van een honderd en vyftig roeden / Rhijnlandsche Maat / in de 

Vogelkooijen moogen komen/ sonder permissie van den Eigenaar / of van den kooijman / op den boete 

van tien Caroli guldens / tot twintig stuivers het stuk. 

III 

Dog sullen / binnen de gemelde distantie sonder permissie als voorsegt moogen koomen 

1 Die met publicque autoriteit derwaards gedestineerd zyn. 2 De Eigenaars of gebruikers van der 

Huisen / Landeryen of andere vaste Goederen binnen de distantie geleegen / mitsgaders der selver 

Huisgenooten / Dienstboodes of gehuurde Arbeiders. 3 De schippers / Doezlieden en Passagiers / soo 

verre binnen de voorsz distantie moogen weesen publicqueyke Stroomen of Weegen / mits blyven op 

die Stroomen of Weegen sonder van deselven regt of links af te wyken. 4 De geenen / die / bij hooge 

Watervloeden of Overstroomingen der Rivieren / te Waater hunne reis niet souden kunnen 

continueeren / sonder binnen die distantie te koomen. 

IV 

Niemant sal binnen de voorsz distantie / door het kloppen op de Schuiten / Rommelen / Trommelen / 

het Zeyl Opslingeren / afschieten van Geweer / Roepen / Kryten / Praaten / of op  andere wyze / 

soodanig gerugt maaken / dat het Gevoogelte gestoort / ofuit de Voogelkooijen verjaagt soude kunnen 

werden / op boete van vijftig Caroli guldens. 

V 

Niemant sal / binnen de gemelde distantie / moogen koomen met een Hond / Valk / Havik of diergelijke 

Vogel / Schuit / Rytuig / Schietgeweer of ander Instrument / waar meede de Vogels souden kunnen 

gequest of gedood werden / op de verbeurte van den Hond / Valk / Havik of diergelijke Vogel / Schuit / 

Rytuig / Schietgeweer of ander Instrument / en het meerder getal van dien / en daarboven op de boeten 

van seeventig Caroli Guldens; daar onder egter / niet begreepen sullen zyn den kooihond of de 
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kooihonden / tot den Vogelkooy behoorende / of die welke den Eigenaar of Gebruiker van de 

Vogelkooy / daar heen gepermitteerd heeft te koomen mits dat beweesen word / dat denselve hond een 

kooyhond is; en sullen onder dit verbod mede niet begreepen worden de Schuiten en de 

Gereedschappen die ten diensten van de Vogelkooy moeten gebruikt worden / gelijk ook niet de 

Schuiten / Rytuigen / Schietgeweer en andere instrumenten / welke noodig mogten hebben die geenen / 

welke met publicque autoriteit derwaards gedestineerd zyn; item / ook niet de Schuiten/ Rytuigen en 

Gereedschappen / die de Eigenaars of Gebruikers der Huisen / Landeryen of andere vaste Goederen / 

en derselver Huisgenooten / Dinstbooden of gehuurde Arbeiders / noodig mogten hebben / gelijk ook 

niet de Honden / Vlaken of Havikken of diergelijke Voogels / Vaar en Rytuigen/ soo verre die geleid / 

gedraagen of passeerende zyn de Publique Stroomen en Weegen binnen de voorsz distantie. 

VI 

Die de Voogelen in het ruijen en het vervallen van haare vederen / broedsel of anders verstoort 

verjaagt / of doodgeslaagen sullen hebben / sullen incurreeren eene boeten van een honderd Caroli 

Guldens. 

VII 

Die geenen welke de Eijeren van de Endvogels / een ander toebehoorende / sal hebben opgeraapt of 

verkost / van den 1 Mey tot 5 Augusty / beide incluis / sal verbeuren veertien Caroli guldens. 

VIII 

Ook sal niemant vermoogen de Nesten of Eijeren van de Endvogels te stooren of te rooven / op de 

boeten van veertig Caroli guldens. 

IX 

Gelijk ook niet eenige wilde Endvogels / van wat soort het zy / Gansen /Swaanen / Smienten of 

Teulingen te vangen / daar op te schieten / quetsen of dooden / op boeten van vyf en twintig Caroli 

guldens; ten waare iemand daar toe geobtineert had een Pas van den Raad en Rentmeester Generaal 

der Domeinen van Brabant / of van de heeren der heerlijkheeden soo verre sulks hun binnen haare 

heerlijkheden competeerde . 

X 

Ingevalle iemand gequalificeert als voor / sonder consent van den Eigenaar / met opset en voorweten /  

eenige gemerkte Eenden / Roep- / Hord- of Huiseenden mogten hebben geschooten of gevangen / sal 

den selven incurreeren eene poenaliteit van vyf en twintig Caroli guldens en booven dien gehouden 

zyn aan den Eigenaar / de waarde van de Vogel of Voogels goed te doen. 

XI 

Alle andere Ongequalificeerden / sonder consent van de Eigenaar der kooijen / eenige gemerkte 

Eenden / Roep- / Hord- of Huiseenden / gevangen / gequetst / geschooten of gedood hebbende / sullen 

niet alleen verbeuren eene boeten van veertig guldens / maar booven dien gehouden zyn aan den 

Eigenaar / de waarde van de Vogel of Voogels goed te doen. 

XII 

Die onweetende / en niet met opset / het sy in het Maaijen of Wieden van Hoop / Koorn / Zaad of 

andersints / eenige de boovengemelde Voogelen sal hebben gequetst of gedood / mitsgaders der selver 

Nesten en Eijeren gestoort of bedorven / sal vry van de boovengemelde boetens zyn / gelyk daar van 

insgelyks bevryd\sal zyn die geenen wiens hond / Valk of dergelijken Voogel sulks mogt hebben 

gedaan ; mits / des gerequireert werdende / onder eede verklaarende / dat sulks niet met opset / maar 

by ongeluk is geschied / en dat geen opsetlijk oogmerk heeft gemaakt / dat zynen hond / Valk of 

dergelijken Vogel dit deed / des sal de soodanige egter aan den Eigenaar de waarde van de Vogel of 

Vogels gehouden zyn goed te doen. 

XIII 

Die eenen gemerkte Voogel gevallig in een Fuik / Net of in zyn Huis mogt gevangen hebben / en 

bevindende dat die nog leevendig ongequetst of onverminkt is / sal verplicht zyn den selven terstond te 

verlossen / en weg te laaten loopen of vliegen / en dood / gequetst of verminkt weesende / met 

vergoeding van den Voogel aan den Eigenaar te restitueeren / op poene dat andersints doende sal 

verbeuren veertien guldens. 

XIV 

Alle dievery van eenige Voogelen sal crimineel gestraft worden. 

XV 



9 

 

Die welke eenige Voogelkooijen infecteeren / vergiftigen of andere practycquen gebruiken om de 

Voogels te vergeeven of te vernielen / sullen verbeuren een boeten van een honderd en veertig Caroli 

guldens en booven dien arbitraalijk na erigentie van saaken gestraft werden. 

XVI 

Niemand sal buiten publicque autoriteit / teegens wille van den Eigenaar van de Voogelkooijen / of 

van den koopman / op de Voogelkooijen moogen koomen / op de boeten van seeventig guldens / en in 

gevalle hy bestaat sulks met dreigementen of geweld te doen of die die tyde van het Ys de Kooijen 

berooft of beschaadigt / sal schuldig verklaart worden aan publicq geweld. 

XVII 

Die geenen / welk een kooihond dood of verminkt / sal verbeuren eene boeten van veertig guldens / en 

de waarde van den hond aan den Eigenaar moeten vergoeden. 

XVIII 

De ouders sullen moeten betaalen de boetens van hunne kinderen / welke in haaren Broode zyn / gelijk 

ook de Huismeesters of Vrouwen / die van hunne gebroode Dienstbooden; des sullende Huismeesters 

of Vrouwen van die boeten vry zyn / in gevalle deselven sig onder eede sullen geërpurgeert hebben / 

dat zy de contraventien niet hebben gelast of getolereert; en dat hunne Dienstbooden aan agterstallige 

huur niet meer hebben te pretendeeren / als zy by die erpurgatie sullen namptiseeren. 

XIX 

En in gevalle die boetens niet kunnen werden verhaalt / sullen die in een straf van het setten te Waater 

en Brood voor eenige daagen of selfs van bannissiment / na erigentie van saaken geconverteert 

worden / welverstaande  / dat deese straf niet sal opgelegt sal worden aan Ouders / Huismeesters of 

Vrouwen / wier gebroode kinderen of Dienstbooden / sullen gecontravenieert hebben. 

 

 

Nieuw leven 

In de takkenril bij de gereedschapscontainer is een nestje ontdekt van de zanglijster. 

Er zijn houten schotten voor geplaatst om de zanglijster ongestoord te laten broeden. 

Helaas na 2 weken was het nestje leeg en de eieren verdwenen. Werk van de steenmarter? 

 

 
 
Eieren van de zanglijster 

 

 
 
Het nestje van de winterkoning 
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Winterkoninkje 

Onder het rieten dak van de Frottersbank heeft een winterkoninkje een nestje gebouwd. 

Ondanks dat Ton daar rietenschermen maakt laten de ouders zich niet kennen en vliegen af en 

aan. 

Voedsel voor de jonge vogeltjes is belangrijker dan mogelijk angst voor Ton. 

 

Rondleiding 

Op 17 juni hebben Ton en Rut een rondleiding verzorgd voor vijftien kinderen. 

Deze was eerder gepland op 20 mei, maar kon toen van wegen het weer (regen en onweer) geen 

doorgang vinden. 

Onderstaand de reactie van de ouders. 

 

Bedankt voor de fantastische middag in de eendenkooi afgelopen 17 juni. De kinderen en 

wijzelf hebben enorm genoten (ondanks de tropische temperatuur) en ook nog eens veel 

geleerd. In de bijlage de foto die na afloop is gemaakt. De ouders hebben toestemming 

gegeven dat jullie de foto mogen gebruiken voor de nieuwsbrief, website en dergelijke. Ik zou 

het zelf ook erg leuk vinden om in de toekomst jullie nieuwsbrief te ontvangen. Kan ik 

toegevoegd worden aan jullie contactlijst? 

Zojuist hebben we een donatie overgemaakt aan de stichting.  

We komen zeker weer eens terug. 

 

 
 
Kinderen met hun natuurschilderijtje 

 

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  

De volgende data staan vast, andere rondleidingen op aanvraag. 

 

Zo  03-07-2022 Rondleiding 9, 10, 11 en 12 u 

Zo  16-10-2022 Rondleiding 9, 10, 11 en 12 u 

Za 05-11-2022 Landelijke Natuurwerkdag 

Zo 15-01-2023 Rondleiding 9, 10, 11 en 12 u 

Za 11-03-2023 NL DOET 

mailto:r.a.m.stokman@home.nl
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Bloeiende planten 

Er staan weer volop bloeiende planten in de Eendenkooi. Vooral het vingerhoedskruid en de 

dovenetel vallen weer op. 

 

 

 
 
Vingerhoedskruid 

 

 

 
 
Dovenetel 

 

Zeisles 

Er wordt weer veel gemaaid met de zeis in 

deze tijd. 

In mei heeft Rut een dag een cursus gevolgd 

maaien met de zeis. 

Tijdens de dagopleiding ‘Maaien met de zeis 

en haren van het zeisblad’ leer je: de zeis op 

maat instellen, met de juiste slag en houding 

maaien, haren van het zeisblad op 

verschillende aambeelden en met 

verschillende hamers. 

Er zijn 2 nieuwe Oostenrijkse zeisbomen 

aangeschaft die in hoogte verstelbaar zijn. 

De cursus heeft ook tot gevolg dat er 

opnieuw besef is ontstaan dat goed 

onderhoud van het gereedschap belangrijk is 

om er fijn mee te kunnen blijven werken. 

Een scherpe zeis scheelt een slok op een 

borrel, zeker bij het maaien van gras. 

 
 
Nieuwe zeisboom 
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Weer een vreemde eend in de bijt 

 

 
 
 Dit maal geen eend, maar een zwaan met 5 jongen, regelmatig op bezoek in de eendenkooi  

 

 
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
http://www.eendenkooimaaspoort.nl/
mailto:info@eendenkooimaaspoort.nl

