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Nieuwsbrief nummer 16, juni 2010 
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
 
Dit is de 2

e
 nieuwsbrief  van de Stichting Eendenkooi Maaspoort  in 2010. 

Wij brengen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uit om u op de hoogte te houden 
van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele en historische wetens-
waardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten. 
 
 
 
 

Actualiteiten 

 

 
 

Ook de afgelopen maanden hebben 
leden van de KNNV nog onderzoek 
naar het mossen bestand in de kooi 
gedaan en daar is een groot aantal 
soorten gevonden.In de loop van het 
jaar wordt het onderzoek gepresen-
teerd en daarvan zullen wij verslag 
doen. 

 

 
Het boomsterretjes mos 

 

Om de werkzaamheden in pijp 3 veilig 
te laten verlopen, hebben we de boot 
met tonnen stabiel gemaakt. 

 

 
De gestabiliseerde boot 

 

In de kooi is Pasen en Pinksteren op 
dezelfde dag gevallen, althans dat wil-
len de bloemen ons vertellen. 
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Pinksterbloemen met Pasen in een Knot Es 

 

Door een bewoonster van een appar-
tement aan de plas werden we om 
hulp gevraagd bij het redden van een 
eend met jongen van haar balkon.In 
een stalen kooi hebben we eend en in 
een doos de kuikens naar de kooi ge-
bracht en daar weer los gelaten. 

 

 
Terug in de natuur  

 

De werkzaamheden aan pijp 3 zijn zo-
ver gevorderd, dat ook het net ge-
plaatst kon worden.Met behulp van 
veel handen en de boot verliep dit kar-
wei redelijk soepel. 

 
Het aanbrengen van het net 

 

Ook dit jaar hebben we meegedaan 
met de dag van het park en hebben we 
kennis gemaakt met de nieuwe wet-
houder, dhr.B. Eigeman, voor milieu. 

 

 
Kijkje in onze stand 

 

Door het tegenvallend weer waren er-
minder bezoekers voor de eendenkooi 
dan vorig jaar, ruim 70 personen heb-
ben we nog mogen laten genieten van 
een mooi stuk cultuur en natuur in de 
stad.De eerst volgende open stelling 
voor het publiek is zondag 12 septem-
ber.Dan is het monumenten dag.En 
onze eerste werkdag voor vrijwilligers 
is op zaterdag 25 september en voor 
meer info : 

 info@eendenkooimaaspoort.nl 
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Gayo geeft tekst en uitleg in de kooi tijdens de Dag van 
het Park 

De afgelopen maanden is het groen 
later gaan groeien dan voorgaande 
jaren en zijn we ook later begonnen 
met het verwijderen van brandne-
tels,distels en ook met het schoonma-
ken van de essen.Deze werkzaamhe-
den vragen veel tijd en menskracht van 
de werkgroep. 

 

 
Het schoonmaken van essen 

 

Als bijzondere waarneming zien we 
regelmatig een visdiefje voedsel zoe-
kend en duikend in de kooi. 

 

 

 

Een plaatje 
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PS Indien u geen belangstelling heeft betreffende informatie over het werk wat wij  
doen, laat ons dat even weten. 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting  Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig. 
Redactie Rini Groeneveld . 

Kopij 
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:rini.groeneveld@home.nl 

Doelstelling 
De Stichting WEM is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en de restauratie van de voormalige “Empelse Kooi”. Deze kooi 
is nu bekend als eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van Zwietenpark. Ze is eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch. 
De werkgroep bestaat uit zeven kernleden en een aantal vrijwilligers uit Maaspoort, maar er komen ook vrijwilligers uit andere wijken en 
plaatsen in de omgeving. 
Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terug willen brengen. 

Donaties 
Donaties zijn welkom op onderstaand bankrekening nummer, t.n.v. Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 
T. Boudewijns  Penningmeester 
F.J.P. v.d. Gevel 
M.Groeneveld                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks 
Vacature       Secretaris 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
 

Bank: RABO – 14 45 36 846 
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 

E-mail:: eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl  
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 
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