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Nieuwsbrief 29, september 2013 

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
In de schaduw van de St.Jan en het Provinciehuis straalt de parel (De Eendenkooi) van 
Maaspoort over  stads- en provincie grens heen. De afgelopen 3 maanden hebben ruim 
200 mensen, uit diverse plaatsen van Brabant en andere provincies, dit historische en 
oer oud Hollands cultuur en natuur gebied bezocht. Onder deskundige leiding van onze 
gidsen Anneke, Gayo, Rut en Rini, daarbij bijgestaan door een aantal vrijwilligers. De 
bezoekers kregen inzicht over het wel en wee van het kooibebedrijf in oude tijden en wat 
er heden ten dagen in een eendenkooi wordt gedaan. 
 

Actualiteiten 

 

De vogelwerkgroep uit Reusel bracht 
begin juli een bezoek aan de eenden-
kooi. 

 

 

 Vogelwerkgroep luistert naar Rut 

 

 Ook de IVN Kempenland West is met 
een aantal mensen naar Maaspoort 
gekomen voor een bezoek aan de 
eendenkooi. Als dank voor hun bezoek 
schonken zij een aantal nestkasten.  

                                  

 

Als aandenken van hun bezoek 

 

Zondag 7 juli tijdens onze zomer rond-
leiding hebben wij ruim 50 bezoekers 
mogen laten genieten van dit unieke 
gebied zoals enkele bezoekers het 
noemde. En zij roemde de inspannin-
gen die de vrijwilligers hebben gele-
verd. De realisatie van het kooihuis 
oogstte bewondering na het vernemen 
van het verhaal hoe de bouw tot stand 
was gekomen . 
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Bezoekers in zomerse kleding op bezoek 

 

Het blad MooiMegaZien heeft in haar 
juli nummer aandacht geschonken, 
met tekst en foto´s, aan het beheer van 
de eendenkooi Maaspoort. 

 

 

Het verspreidings gebied van MooiMegaZien 

 

Citaat uit MooiMegazien 

 

 

Ook het Brabants Dagblad heeft op 
dinsdag 30 juli een foto met tekst over 
de eendenkooi opgenomen. N.a.v.dit 
artikel hebben enkele lezers gerea-
geerd en hebben wij met hun afspra-
ken gemaakt voor een rondleiding. Een 
groep Nordic Walking uit Rosmalen 
voor hun uitje melde zich aan en nog 
een familie uit Rosmalen ivm hun fami-
liedag.  

 

 

Kopie uit het Brabants Dagblad 

 

Met bestuur en een aantal vrijwilligers 
hebben wij een bezoek gebracht aan 
de heemtuin bij de Zuiderplas, waar 
Ben van Bennekom ons informeerde 
over het werk wat hij en zijn vrijwilligers 
daar wekelijks doen en vaak de gevol-
gen zien van een vrij toegankelijk na-
tuurgebied. 

 

 

Bezoek aan de Heemtuin bij de Zuiderplas 
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Deze periode is de ijsvogel met grote 
regelmaat in de kooi gezien en ook is 
er een waarneming  gedaan van 5 jon-
ge winterkoninkjes op een takkenril. 
Ook is er voor het eerst een Zwanen-
bloem, beschermde plant, in de kooi-
plas waargenomen. 

 

 

IJsvogel broedwand 

 

 

De Zwanenbloem in de kooiplas 

 

Zondag 8 september onze opendag 
waren Rut, Nico en Rini om 8 uur aan-
wezig, in de stromende regen, om 
voorbereidingen te treffen om bezoe-
kers welkom te heten. Gelukkig klaar-
de het in de loop van de ochtend op en 
langzaam druppelde de bezoekers en 
belangstellende binnen en daaronder 
waren veel kinderen. Na deze natte 
start konden wij nog ruim 70 bezoekers 
laten genieten van de schoonheid van 
dit stuk natuur in Maaspoort. Ook deze 
bezoekers waren voor lof, zowel mon-
deling als met woorden neer geschre-
ven in het gastenboek, over het werk 

wat door vrijwilligers hier wordt ge-
daan. 

 

 

Rondleiding op 8-9-2013 

 

Gelijk met onze opendag is ook het 
startsein gegeven voor onze winterse 
werkdagen op zaterdag of zondag. De 
eerste werkdag was op zaterdag 21 
september. Deze dag waren 11 vrijwil-
ligers actief en 2 stagiaires.  

 

 

Vrijwilligers aan het werk op de eerste werkdag 

 

Van een tennisclub uit Empel hebben 
een aantal dames ( 9) een rondleiding 
door eendenkooi gekregen. Tijdens de 
rondleiding zagen wij een jonge kleine 
watersalamander. 
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Vruchten in de kooi braam, vlierbes en hop 
 

 
 
 
 
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  Eendenkooi Maaspoort 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 zes kernleden en een aantal vrijwilligers ,die wonen in maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit 
andere wijken en plaatsen uit 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. Stichting  Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur  : Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Peter Ranke                        Penningmeester 
M.Groeneveld                        Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
Vacature                                 Secretaris 
Vacature                                 Lid 
Wim van Leeuwen                  Notulist 
 
 

 IBAN  : NL70 RABO 0144536846 
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 

                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 


