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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 65, 01-01-2023 

 

        
 

 

Het (jubileum) jaar 2022 is voorbij. 

De kooiplas is amper weer ijsvrij 

We kijken hoopvol uit naar wat 2023 gaat brengen. 

Juist nu de dagen weer langzaam wat gaan lengen 

Bij het nieuwe jaar horen wensen 

vooral heel veel gezondheid en geluk 

natuurlijk voor al die vrijwillige mensen 

die eendenkooi helpen stuk voor stuk. 

 

 

het allerbeste toegewenst voor 2023 
 

 

 

Jubileumjaar 

350 jaar 
 

Wildplukwandeling 

Zoals eerder aangekondigd hebben er in het najaar van 2023 een aantal activiteiten plaats 

gevonden in het kader van het 350 jarig bestaan van de Eendenkooi. 

De eerste activiteit voor de vrijwilligers die heeft plaatsgevonden is Wandeloogst; de 

wildplukwandeling. 

Op zaterdag 1 oktober heeft deze plaats gevonden onder inspirerende leiding van Geertje. (Als je 

meer wil weten over de gids van deze wandeling kijk dan op www.wandeloogst.nl.) 

In de twee uur durende wandelling door de eendenkooi is er volop aandacht besteedt aan eetbare 

planten, kruiden en fruit. Maar ook regelmatig is een link gelegd naar mogelijkheden die de 

kooiker had om zelfvoorzienend te zijn.  

Je kan van alles uit de natuur gebruiken; bloemen, wortels, blaadjes, bessen, noten, fruit, merg of sap. 

http://www.wandeloogst.nl/
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De vrijwilligers hebben veel geleerd. Hoe kunnen planten gebruikt worden. Welke kun je eten 

(welke niet) en welke worden gebruikt voor kwalen of om bozen geesten te weren. 

Ondanks dat de wandeling in het najaar heeft plaatsgevonden en veel planten al uitgebloeid zijn 

(en dus minder gemakkelijk te herkennen zijn) zijn er volop planten te vinden die gebruikt kunnen 

worden. 

Een paar voorbeelden die aan bod zijn gekomen; Madeliefjes, vlierbloesem en –bessen (thee, 

gelei en jam), de wortel van de smeerwortel, brandnetels (weegbree en hondsdraf tegen prikkende 

brandnetels), paardenbloemen (jam), kleefkruid (ook veel aanwezig in de Eendenkooi) stinkende 

gouwe, eikels (eikeltjeskoffie), populier, mispel (alleen als deze bijna rot is) en nog veel meer. 

Aan het einde nog een wildpluk drankje en een hapje. Je verwacht het misschien niet, maar het 

smaakt wel goed en heel verrassend. 

 

 
 
Wildplukwandeling 1-10-2023 (foto Teun Kelderman) 

 

 

Het madeliefje 

De bloemblaadjes van de Madeliefjes ook 

wel Meizoentjes genoemd, sluiten zich ’s 

avonds, openen zich bij zonsopgang en de 

bloemen keren zich ook altijd naar de zon. 

Het hartje van de mooie bloemen is geel  

en rondom witte bloemblaadjes, die vaak 

uitlopen naar roodachtig.  

Ze doen het goed als garnering bij salades, of 

(eventueel in een ijsklontje) in frisse 

drankjes, maar past ook goed bij warme 

gerechten. 

De smaak is kruidig, nootachtig, enigszins 

bitter. De bloemknoppen kunnen ook zuur 

worden ingelegd en vervolgens als 

vervanging voor ‘Kappertjes’ gebruikt 

worden. 
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Madeliefje 

 

De geneeskrachtige werking van het 

Madeliefje is al sinds de 15e eeuw bekend en 

homeopathisch nog steeds actueel als 

versterkend, bloedzuiverend, wond helend en 

ontstekingsremmend. 

 

 
 
Brandnetels 

Brandnetel 

Brandnetels groeien overal en veel ook in de 

Eendenkooi (vooral door de hoge CO2 

uitstoot als gevolg van de naast gelegen 

snelweg).  

Brandnetels zijn niet alleen prikkende 

lastpakken, je kunt er ook veel mee doen in 

de keuken.  

Bijvoorbeeld brandnetelsoep, omelet met 

brandnetels, een lekkere pesto of verwerken 

in een stamppot. 

Als je even zoekt zijn er diverse recepten te 

vinden. 

Je kan er ook thee van maken.  

Maak thee van de brandnetels die je net hebt 

geoogst (vooral jonge toppen) door er 

kokend water op te gieten en dit tien minuten 

te laten trekken. (Na een minuut in kokend 

water prikken de bladeren niet meer.) 

Of kies ervoor om de bladeren eerst te laten 

drogen in de zon. Dan kun je ze makkelijker 

en langer bewaren. Zorg ervoor dat je 

handschoenen draagt tijdens het plukken. 

Brandnetels zijn erg gezond. Het bevat 

bijvoorbeeld de vitamines A, B2, C en K en 

mineralen als ijzer, magnesium en kalium. 

De plant is goed in te zetten bij 

blaasontsteking, maar ook bij reumatische 

aandoeningen, artritis en jicht omdat het de 

uitscheiding van urinezuur bevordert. Het 

heeft een bloed-reinigende en ontgiftende 

werking en wordt al sinds mensenheugenis 

gebruikt in voorjaarskuren. Voor de 

spijsvertering heeft hij een goede werking op 

de darmwand, tegen irritatie en infectie. 

Brandnetel verlaagt de bloedsuikerspiegel en 

verbetert de schildklierfunctie. Voor het 

ademhalingssysteem werkt hij als opruimer 

bij slijm, hoest, bronchitis, hooikoorts en 

astma. 

De brandnetels uit de Eendenkooi zijn 

biologisch en er lopen geen honden in de 

Eendenkooi. Kom dus regelmatig oogsten als 

je een lekkere thee of iets anders met 

brandnetel wil. 

Je mag er zoveel meenemen als je wilt. 
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Bezoek Burgemeester Mikkers aan de Eendenkooi. 

Op woensdag 5 oktober brengt Burgemeester Mikkers een bezoek aan de Eendenkooi. 

Volgens de Burgemeester vindt hij het leuk een 350 jarige te bezoeken. 

Tijdens de zomerfeesten in de wijk is de Burgemeester benaderd met de vraag om te komen 

kijken in de enige nog herkenbare eendenkooi in ’s-Hertogenbosch. 

Voor deze dag is door Ton een mooi programma uitgewerkt mede in samenwerking met de 

basisschool ‘t Wikveld uit Empel. (de Eendenkooi ligt in de voormalige gemeente Empel). 

 

 
 
Vragen aan de Burgemeester (foto Sandra Peerenboom BD) 

 

10:00 uur  

Aankomst 1e groep 6 van basisschool ’t Wikveld, met ongeveer 30 kinderen en begeleiders  

Deze groep is gesplitst in 2 x 15 kinderen 

Groep A krijgt een rondleiding door de eendenkooi door Ton, groep B het verhaal over de 

bever, natuur educatie opdrachten en informatie over “oud” gereedschap en oude werkwijzen 

door Rut. 

Om 10:45 wisselt de groep van Ton met de groep van Rut.  

Om 11:30 verlaat de eerste klas 6 van 't Wikveld de Eendenkooi. 

11:30-12:30 Bezoek van Burgemeester Mikkers aan de Eendenkooi.  

12.30 

Aankomst 2e groep 6 van basisschool ’t Wikveld, met ongeveer 30 kinderen en begeleiders  

Deze groep is weer gesplitst in 2 x 15 kinderen. Het zelfde programma als de 1e groep  

Om 13:45 verlaat de tweede klas 6 van 't Wikveld de eendenkooi. 

Na afloop krijgt Ton nog een leuke reactie vanuit ’t Wikveld 
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Beste Ton,  

We willen alle vrijwilligers bedanken voor de leerzame dag. Er is hier in de klas nog over 

nagepraat en we hebben de filmpjes op You tube ook bekeken. In een bericht naar ouders 

heb ik aangegeven dat er een open dag is. Ik hoop dat er ouders uit Empel komen. 

Nogmaals bedankt voor de uitnodiging.  

Met vriendelijke groet,  

Pim  
Groepsleerkracht gr. 6  
 

 
 
Uitleg over oud gereedschap (foto Sandra Peerenboom BD) 

 

Als bestuur van de Eendenkooi Maaspoort hopen wij dat het succes van het bezoek van de 

kinderen van ’t Wikveld aanleiding is tot vervolg bezoeken en excursies vanuit andere scholen. 

Zowel de rondleidingen in de kooi als het bezoek van de Burgemeester verliepen op rolletjes, niet 

op zijn minst door de belangrijke ondersteuning van een aantal vrijwilligers; Paul, John, Nelly en 

Jack, waarvoor onze grote dank. 

 

Het is even zoeken voor de Burgemeester, maar met een paar minuten vertraging arriveert hij bij 

de ingang van de Eendenkooi. Het is een stralende dag, perfect voor een (aangepaste) rondleiding. 

Zo te zien geniet de Burgemeester ook van de aanwezigheid van de school kinderen. Stelt, maar 

beantwoord ook vragen van kinderen en gaat zelfs met een aantal op de foto. 

De Burgemeester feliciteert het bestuur en de Eendenkooi met het 350 jarig bestaan. 

Tijdens de rondleiding kan het bestuur van de Eendenkooi (Teun, Ton en Rut) uitleg geven over 

de Eendenkooi en het kooibedrijf en krijgt de Burgemeester een goede indruk van dit unieke 

pareltje van ’s-Hertogenbosch, een natuurhistorisch cultuurmonument. De Burgemeester is 
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verbaasd dat er door de eeuwen heen 17 eendenkooien gelegen hebben in de gemeente 

’s-Hertogenbosch (huidige grenzen) en dat er nu nog maar één als herkenbare eendenkooi over is 

(Maaspoort). 

 

 
 

Uitleg bij de “frottersbank” (foto Sandra Peerenboom BD) 

 

Ook krijgt de Burgemeester een goede indruk welke werkzaamheden er door de vrijwilligers van 

de Eendenkooi door het jaar heen worden uitgevoerd. Hij is te spreken over het feit dat steeds 

gezocht wordt om de werkzaamheden op authentieke wijze uit te voeren. 

Het bezoek van de Burgemeester is fotografisch vastgelegd door een fotograve van het Brabants 

Dagblad.  

Hiermee wil de stichting Eendenkooi Maaspoort Burgemeester Mikkers nog maals bedanken voor 

zijn bezoek aan de Eendenkooi en zijn belangstelling voor het 350 jarig bestaan. 

We hopen dat hij een goed beeld gekregen heeft van het voormalige eendenkooi bedrijf en wat wij 

daar heden te dagen als vrijwilligers aan bijdragen. 

Wij hebben veel positieve reacties ontvangen uit de wijk, maar ook van de kinderen en de ouders 

van de deelnemende kinderen van ‘t Wikveld. 

 

Open dag 

Een derde activiteit die plaats vindt in het kader van het 350 jarig bestaan is de “Open dag” op 

zondag 16 oktober.  

Op deze dag staan eigenlijk rondleidingen gepland. Om meer mensen de gelegenheid te geven om 

(een keer op een andere manier) de Eendenkooi te bezoeken, worden de rondleidingen veranderd 

in een “Open dag”. Vanaf 9.30 is de toegangspoort geopend en mogen bezoekers op eigen 

gelegenheid over de paden door de Eendenkooi wandelen en genieten van dit prachtige stukje 

natuur op Maaspoort. Doordat de Eendenkooi doorgaans een afgesloten gebied is wordt 
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regelmatig door bezoekers opgemerkt dat het een voor hun onbekend terrein is. Ze lopen al velen 

jaren langs en om de Eendenkooi tijdens hun dagelijks of wekelijks wandelrondje zonder te 

beseffen dat daar zo’n geweldig mooi cultuur historisch stukje natuur ligt. 

Er zijn vrijwilligers aanwezig die vragen kunnen beantwoorden of laten zien wat zij zoal doen in 

de Eendenkooi zoals rietmatten maken en eenden broedkorven vlechten. 

De belangstelling is groot, naar schatting zijn er meer dan 200 personen komen kijken. 

Opvallend ook veel schoolkinderen van ’t Wikveld uit Empel die naar aanleiding van hun bezoek 

aan de Eendenkooi op 5 oktober hun ouders mee genomen hebben om te laten zien dat hun 

enthousiaste verhalen thuis echt waar waren. 

 

 
 
Bezoekers op de open dag (foto Jack) 

 

Bever 

Op zondagmorgen 2 oktober zie ik onderstaande mail in mij postbus. 

 

Goedendag, 

Ik wil melding maken van het overlijden van een Bever op de A59 afrit Maaspoort 

(noordelijke afrit) net voor hectometerpaal 133,0. D.d. zaterdag 1 oktober om 23:53u. 

De auto voor ons reed de Bever aan en eroverheen, waarna wij hem in de berm hebben 

gesleept. Tijdens het bellen met de dierenambulance stopte het dier met bewegen/ 

stuiptrekken. De dierenambulance haalt geen dode dieren af. 

Helaas, waarschijnlijk een bever uit de eendenkooi. 

Frank 

 

Om 8.00 heb ik een kruiwagen meegenomen uit de Eendenkooi en ben ik de bever op gaan halen. 

Zoals omschreven lag de bever inderdaad vlak voor hectometerpaal 133,0 onder de vangrail. 

De bever heb ik meegenomen naar de eendenkooi en heb ik opgemeten. Met een lengte van 

1.08 cm inclusief staart geen erg groot exemplaar.  

Hierna even gebeld met het DWHC om te melden en eventueel op te laten halen voor onderzoek. 

(De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de 

gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt 

hierbij gelet op het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde 

en in het wild levende dieren.).  



8 

 

Het is weekend, dus is het DWHC niet bereikbaar. De volgende dag bellen heeft geen zin, want 

dan is de bever al meer dan 24 uur overleden en komen zij de bever niet meer ophalen. 

 

     
 

© 1970 - 2022 Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) - Website door Multimedia 

Diergeneeskunde (onderdeel van de Universiteit Utrecht. 

 

Wat te doen? 

Contact opgenomen met een collega kooiker, gecertificeerd preparateur en ervaring met het 

opzetten van bevers. Volgens Hans is het opzetten van een bever nogal prijzig (20 – 24 uur werk 

en meer dan € 1.000,-). Hans kent de situatie in de Eendenkooi Maaspoort en weet dat wij een 

opgezette bever niet in een verwarmde en droge ruimte kunnen bewaren. Hij adviseert dan ook de 

bever niet op te laten zetten, na een paar jaar valt hij dan bijna uit elkaar. 

Bij opzetten zou hij direct in de vriezer moeten die we niet hebben. Na enige tijd niet in de vriezer 

is opzetten ook niet meer mogelijk. 

Een goed alternatief is om botten te laten prepareren. Hiervoor kunnen we wellicht een beroep 

doen op de schoonzoon van Jan. Risico is natuurlijk dat een of meer botten gebroken zijn door de 

aanrijding. 

 

De bever leg ik zolang vlak bij de fietsenstalling onder een omgekeerde kruiwagen. De bever is 

vrij gemakkelijk door mij op te tillen. Exemplaren van 10 jaar zijn veel groter en moeten dikwijls 

ook qua gewicht door 2 personen opgetild worden aldus Hans. 

Volgens Hans betreft het vermoedelijk een jonger exemplaar (1,5 – 2,5 jaar oud) die sinds kort 

aan het zwerven is. In april 2020 hadden we 2 jongen, april 2021 4 jongen. 

Het zijn dit soort bevers die vaak aangereden worden. 

Na overleg met de schoonzoon van Jan die betrokken is bij het Zoölocical museum breng ik de 

bever dinsdag 4-oktober naar Renkum. Volgens afspraak hebben we over ongeveer een half jaar 

de beschikking over een prachtige geprepareerde schedel van de bever. Dit ter vervanging van de 

beverschedel die we nu tijdelijk in bruikleen hebben van het Zoölocical museum om bij 

rondleidingen te laten zien aan bezoekers. 

 

Bezoek ook eens de website van het Zoölocical museum; https://www.zoologicalmuseum.nl 

Op deze website is onder ander een film te zien die ingaat op mogelijke oorzaken van het 

achteruitgaan van de stand van de Wilde eend, zeker in vergelijking met de stand van de 

Krakeend die het de laatst jaren erg goed doet en ook steeds vaker te zien is in de Eendenkooi. 

 

De achteruitgang van de stand van de wilde eenden zou te maken kunnen hebben met het voedsel 

wat zij eten (hoogwaardig voedsel uit het water zeven). Door de grote aanwezigheid van 

draadalgen in het water (wat juist goed voedsel is voor krakeenden) kan de wilde eend en vooral 

de jongen van de Wilde eend het voedsel onvoldoende uit het water zeven. 

https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/over-de-faculteit/faculteitsbureau/communicatie-marketing
https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/over-de-faculteit/faculteitsbureau/communicatie-marketing
https://www.zoologicalmuseum.nl/
https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde
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Beverschedel, te leen van het Zoölocical museum 

 

Het overlijden van de bever meld ik ook bij een ecoloog van de provincie Noord-Brabant (en 

voormalig stadsecoloog van de gemeente ’s-Hertogenbosch). 

Van hem krijg ik het volgende bericht terug. 

 
Dag Rut, 

Dank voor je bericht. 

Jammer dat er een bever is doodgereden. Sneu voor het dier zelf maar ook gevaarlijk voor het 

verkeer. Ik zag dat de sloten momenteel worden op geschoond in het park. O.a. tussen de 

Eendenkooi en snelweg. En RWS heeft daar ook flink wat bossages weg gehaald. Het kan zijn dat 

deze werkzaamheden van invloed zijn op het zwerfgedrag van bever, maar dit is lastig aan te 

tonen. Vooral 2e jaars bevers worden verstoten om zelf een nieuw leefgebied te gaan zoeken.  

Nu is de groenstrook gelegen tussen snelweg en Eendenkooi een link stuk, omdat de sloot en 

beverleefgebied dicht aan de weg grenst. Dit zou pleiten voor een bever-werend-raster langs de 

weg.  

Gr Johan. 

 

Het in bezit hebben van een opgezette bever of schedel van een bever is strafbaar, het is immer 

een zwaar beschermd dier in Nederland. Voor educatieve doeleinden kan de Rijksoverheid voor 

Ondernemend Nederland een ontheffing verlenen. Een aanvraag wordt ingediend en € 15,- leges 

betaald.  
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Al een paar maanden lijkt het alsof de bever(s) minder actief zijn in de Eendenkooi. Maar weinig 

sporen te zien en weinig beelden op de wildcamera’s. 

Het vermoeden bestaat dat door het hoge water van de afgelopen maanden het water zo hoog 

gekomen is dat de burcht niet goed bruikbaar meer is en de bevers de burcht verlaten hebben. 

Sinds september is er weer wat meer activiteit te zien, een eerst om geknaagd boompje, 

sleepsporen et cetera. 

Begin november zien we dat de bever begonnen is met het bouwen van een nieuwe burcht 

tegenover de oude burcht. Ter plaatse is de grond hoger dan op de plaats van de oude burcht en 

nog dichter bij het fietspad. 

 
 
De nieuwe burcht vlak bij het fietspad 

 

 
 

Bever vooral ’s-nachts actief 
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Paddenstoelen en zwammen 

Het afgelopen najaar weer bijzondere paddenstoelen en zwammen waarneembaar in de 

eendenkooi. 

 

 
 
Spekzwoerdzwam 

 
 

Paarskorstzwam 

 

 

 
 
Rode kelkzwam 

 

De Eendenkooi Maaspoort is opgenomen in de goedendoelengids van ’s-Hertogenbosch.  
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Weer een vreemde eend in de bijt 

 

  
 

Meerkoet 

 
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

