Stichting Eendenkooi Maaspoort
Nieuwsbrief nummer 55, 19-07-2020

Corona tijdperk.
Mede door de uitbraak van het Covid-19 virus en persoonlijke omstandigheden is de
nieuwsbrief niet verschenen in april.
Ook de werkzaamheden in de Eendenkooi hebben enige tijd stil gelegen. Onder invloed van
allerlei overheidsmaatregelen werd landelijk NL Doet afgezegd en gingen de rondleidingen
van 28 maart niet door. Ook vergaderingen van het bestuur en de boomfeestdag van 8 april
werden afgezegd. Het werken stopte ineens in de eendenkooi.
Een van de vrijwilligers schreef in een mail; Zo raar dat het seizoen zo abrupt geëindigd is dit
jaar.
Ondanks dat er een aantal dingen niet door zijn gegaan is er in de afgelopen maanden toch
heel veel gebeurd waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Rondleiding 12-01-2020
Tijdens de rondleiding op 12 januari was het weer erg slecht. In totaal 9 bezoekers waarvan er
4 extra kwamen omdat ze aan het wandelen waren en wel interesse in deelname hadden.
Stormschade
Door de verschillende stormen dit voorjaar is grote stormschade ontstaan aan de rietmatten.
Hierdoor wordt het nog meer noodzakelijk dit jaar een plan te maken (en te beginnen met de
uitvoer) om de rietmatten te vervangen/renoveren en nieuwe grote bogen te maken.
Ook diverse (dode) bomen zijn omgewaaid die opgeruimd moeten worden.

Stormschade. Foto Ton Boudewijns.
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Stormschade. Foto Ton Boudewijns.

Gereedschap
In korte tijd is het nodige gereedschap gesneuveld. Een steel van een hark, een zeisblad, een
aluminium zeisboom en 3 handvaten van houten zeisbomen, houten steel van een grashark.
Het gereedschap is hetzij vervangen hetzij gemaakt.
Daarnaast zijn in verband met het vele zaagwerk een aantal nieuwe zaagbladen voor
beugelzagen aangeschaft.
Minitopia
Voor de 2e keer zijn bewoners van Minitopia in de eendenkooi geweest om zaailingen uit te
steken om daarmee een miniforest aan te leggen bij Minitopia. Als tegenprestatie kunnen wij
daar een keer een rondleiding krijgen. Vanwege Corona is dit ook nog even uitgesteld.
We hebben aangeboden dat zij nog een keer kunnen komen als zij nog boompjes nodig
hebben. Hiervan gaan ze in het najaar gebruik maken.
Bomen
Een van de vrijwilligers heeft een donatie van € 100,- gedaan om bomen voor te kopen.
Na lang wikken en wegen is besloten om hier twee Robinia’s (pseudoacacia) voor te kopen.
De hoogte is ongeveer 2 meter geënt op stam. Robinia wordt ook wel het Europees hardhout
genoemd. Na verloop van tijd hopen we de bomen te kunnen knotten en dan te voorzien in
gemakshout.
Het is belangrijk om in ieder geval het eerste jaar de boom te steunen d.m.v. een boompaal
o.i.d. De boom met deze paal verbinden op ongeveer 1.50 meter. Het is ook zinvol om de
boom met gaas te beschermen tegen de bevers.
Tijdens de droge periode in het voorjaar hebben beide bomen extra water gehad.
Dode takken in bomen
Tijdens een rondgang vorig jaar met een medewerker van de afdeling Beheer Openbare
ruimten va de gemeente ’s-Hertogenbosch is geconstateerd dat er in nogal wat grote eiken
langs de paden dikke dode takken zaten. Indien deze takken zouden afbreken en vallen terwijl
er mensen onder zouden lopen (bijvoorbeeld bij rondleidingen) zou dit tot ernstig letsel
kunnen leiden. Een dikke tak op een hoofd voelt niet goed.
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Daar er geen groot materieel in de eendenkooi kan komen heeft de gemeente er voor gekozen
om gespecialiseerde bedrijven BTL en Dirven in te huren die met touwen in bomen klimmen
en dan takken weg kunnen zagen.

Medewerkers BLT en Dirven. Foto Rut Stokman.

De werkzaamheden zijn voor een gedeelte uitgevoerd en daarna voor een paar weken stil
komen te liggen door de Corona crisis. Eind april zijn zij weer door gegaan en toen bleek de
grote eik nabij het kooihuisje dood te zijn. Een medewerker van Beheer Openbare Ruimte is
komen kijken.
Na overleg is besloten de oude eik niet te kalaberen (of kandelaberen) (om de kruin in te
tomen zodat er niet als de boom over een paar jaar zou omvallen een enorm gevaarte naar
beneden komt), maar om breuksnoei toe te passen.
Het zicht op afstand laat zien dat kandelaberen en breuksnoei wel hetzelfde visuele effect
hebben.
Bij breuksnoei wordt gesimuleerd dat er stormschade is ontstaan wat er in dit geval er toe zou
kunnen leiden dat als er toch nog wat leven in de eik zou zitten, de eik wellicht een opdoffer
krijgt wat de boom er toe aan kan zetten om toch uitlopers/bladeren te gaan ontwikkelen.
De takken worden niet geheel doorgezaagd, maar gedeeltelijk en de rest van de tak wordt
afgebroken zodat een gedeeltelijk rafelige en geen geheel gladde breuk ontstaat.
Het ware beter geweest als dit een paar weken eerder had plaats gevonden toen er nog meer
water voor de eik beschikbaar was, maar we vonden het de moeite waard om het toch nog te
proberen en zo de eik wellicht weer aan de praat te krijgen.
Breuksnoei is over komen waaien uit Engeland waar men er al een tiental jaren ervaring mee
heeft. Daar spreken ze over veteraan bomen die vaak een tweede leven krijgen.
Het is de moeite waard om dit zelf ook uit te gaan proberen bij oude essen (en andere oude
bomen) die het komend seizoen nog geknot moeten worden.
Dit in combinatie met het gebruik van snoeibalsem of snoeiwondpasta bij snoeiwonden bij
oude essen. Wellicht kunnen we een paar nu nog levende oude knotessen op die manier in
leven houden of tot beter leven aanzetten.
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Gereedschap om de eik te kandelaberen. Foto Rut Stokman.

Indien de eik weer (gedeeltelijk) tot leven is gewekt moeten we hem wel verder gaan
ondersteunen. De eik (en andere grote eiken) staat op droge schrale (klei)grond.
Liefst met extra water, maar zeker met extra compost. Als deze eik met de breuksnoei niet tot
leven wordt gewekt heeft verdere ondersteuning geen zin meer, maar kunnen we de tips wel
gebruiken bij andere eiken/essen in de toekomst.
Tijdens het snoeien hebben de medewerkers alle takken op de grond laten vallen. Aan ons om
het op te ruimen.

Eik na breuksnoei. Foto Rut Stokman.

Takken in de vangpijp. Foto Rut Stokman.

Helaas heeft de eik geen nieuw leven meer laten zien. De oude eik is dood.
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De bever
De bever is nog steeds prominent aanwezig in de eendenkooi. Veel jonge wilgen die de laatste
jaren zijn geplant zijn door de bever om geknaagd. Af en toe worden ook grotere exemplaren
omver gehaald.
De bever is begonnen aan het maken van een 2e burcht.
Als iemand de kooi ingaat en na de brug over pijp 1 direct rechts afgaat, dan opgepast op het
pad ter hoogte van de beverburcht in pijp 1.
Er loopt een tunnel van zeker 5 meter lengte onder het pad door en er is een mogelijkheid dat
die tunnel instort als je over het pad loopt. Ja zakt dan zeker 70 – 80 cm de grond in.
Links van het pad is het dak van de tunnel al ingestort over een afstand van meer dan 75 cm.
en heeft de bever getracht het dak te repareren door er takken op aan te brengen. De bever is
nu bezig het dak te verstevigen. Dit toont wel aan hoe een bever kan graven.
De laatste tijd is de bever vaker ook overdag te zien, in de tussensloot, de sloot om de
eendenkooi en op de kooiplas.

Ook grotere bomen. Foto Rut Stokman

Nieuwe burcht. Foto Rut Stokman.

Bever op de plas. Foto Rut Stokman

Paartje zwanen met 7 jongen. Foto Rut Stokman.
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Werkzaamheden
Langzamerhand kunnen we na het versoepelen van de regels weer aan de slag in de
eendenkooi.
Eerst alleen aan de slag gegaan, daarna met 2 vrijwilligers, daarna 3 en zo breiden we het
langzamerhand steeds verder uit.
We houden ons aan de 1 ½ meter maatregel. Dit kan makkelijk omdat er voldoende ruimte is
in de eendenkooi. We vragen aan mensen wel zelf drinken mee te nemen zodat we niet van
alles aan elkaar door hoeven geven.
In het bestuur is afgesproken dat we voortaan het hele jaar door (bijna) elke zaterdag aan het
werk gaan tussen 9.00 en 12.00. Er is door de stormschade en het snoeien nog veel werk te
doen. Nu met het groeizame weer schiet het gras en woekeraars weer uit de grond. Veel maaien zaagwerk te doen. Veel bramen moeten nog verwijderd.
Het merendeel van de vrijwilligers staat weer te popelen om aan de slag te gaan.
Hopelijk krijgen we geen 2e golf van het virus, krijgen we nog meer versoepelingen en
kunnen we na de zomer weer naar een normaal in de kooi.
In het bestuur zijn we ons nog aan het beraden over het weer gaan geven rondleidingen. Hoe
groot moeten de groepen worden. Ergens tussen 5 en 10, ook afhankelijk of er meerdere
mensen uit 1 gezin bij zijn. Wellicht gaan we starten met rondleidingen in het kader van de
Maaspoortse (Bossche) zomer.

Werken in de eendenkooi. Jong geleerd is oud
gedaan. Foto Rut Stokman.

Een oeverloper met 2 schildpadden op de plas.
Foto Rut Stokman.

Bestuurswisselingen
In januari heeft Peter te kennen gegeven te willen stoppen als Penningmeester van het bestuur.
Peter bedankt voor de jaren dat je ons financieel op koers hebt gehouden.
We zijn lang op zoek geweest naar een nieuwe Penningmeester, maar deze moet je met een
kaarsje zoeken. Uiteindelijk hebben we een nieuwe gevonden in de persoon van Thijs Vos die
sinds een aantal maanden op Maaspoort woont.
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Marga heeft vorig jaar aangegeven tijdelijk op te willen treden als Secretaris van het bestuur.
Onlangs hebben we een sollicitatiebrief binnen gekregen van Simon van Bodegraven die
interesse heeft getoond in deze functie. Simon komt vanaf heden het bestuur versterken als
secretaris. Marga, bedankt voor de werkzaamheden in de interim periode.
Op 8 juni heeft Rini aangegeven na vele jaren van inzet dat hij wil stoppen met
werkzaamheden in de eendenkooi en als bestuurslid. Hij heeft dit met hart en ziel al die jaren
met veel vreugde en dankbaarheid gedaan.
Rini, bedankt voor al jouw werkzaamheden in de eendenkooi en in het bestuur. Vooral voor
de vele nieuwsbrieven en het onderhouden van contacten met de vrijwilligers.
Het stoppen van Rini houdt in dat er geen bestuurslid meer is die op de maandag aanwezig is.
Dientengevolge stopt de maandaggroep met het uitvoeren van werkzaamheden op
maandagmorgen. Ook zij bedankt voor de werkzaamheden die ze de afgelopen jaren hebben
uitgevoerd.
Subsidie
Op 2 juni heeft de Stichting Eendenkooi Maaspoort bericht gekregen van de afdeling
Leefomgeving van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat alle subsidies in het kader van
duurzaamheidsactiviteiten per 2012 worden stopgezet omdat de gemeente erg moet
bezuinigen.
Het bestuur heeft hierop berichten verstuurd naar de verantwoordelijke wethouder en een
bericht aan alle raadsleden.
Diverse politieke partijen hadden al moties ingediend om een aantal bezuinigingen niet door
te laten gaan en voorstellen gedaan hoe het terug draaien gecompenseerd zou kunnen worden.
De motie is in de gemeenteraadsvergadering van 9 juli aangenomen.
Het bestuur heeft bericht gekregen dat we voor 2021 weer subsidie kunnen aanvragen.

Foto genomen door wildcamera
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Voor in de agenda:
Kijk regelmatig op de website voor geplande en actuele activiteiten
Rondleidingen in het kader van de Maaspoortse (Bossche zomer), op 15 augustus tussen
14.00 en 16.00, zie verder informatie aldaar. De paden zijn intussen coronaproof gemaaid.
Voor andere rondleidingen neem contact op met Rut Stokman r.a.m.stokman@home.nl
Zaterdag 7 november 2020 vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats.
De planning is dat we die dag aan het werk gaan van 9.00 tot 13.00

Foto genomen door wildcamera

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
Simon van Bodegraven secretaris
Ton Boudewijns:
algemeen bestuurslid
Marga van Dijk
algemeen bestuurslid
Rut Stokman:
kooiker, adviseur renovatie en voorlopig contact vrijwilligers
Info:
E-mail:

www.eendenkooimaaspoort.nl
info@eendenkooimaaspoort.nl

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dat dan even weten.
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