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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 57, 03-01-2021 

 

        
 

Corona tijdperk. 

Wel of niet werken in de eendenkooi tijdens Corona maatregelen. Een van de bestuursleden 

heeft daarvoor een tweetal keer gebeld met het RIVM. In de buitenlucht vinden in verhouding 

bijna geen besmettingen plaats en als we ver uit elkaar werken is de kans nagenoeg nihil. 

Daar en tegen geeft het werken in de buitenlucht een welkome afwisseling van allerlei lock-

down maatregelen. Wel moeten we de 1 ½ meter maatregel blijven respecteren. 

Er is inmiddels sprake van goed werkende vaccins al hoewel het dan nog wel even zal duren 

voordat iedereen die dat wil ingeënt is. Laten we gaan voor een goed, maar vooral gezond  

2021 
 

Eendenkooi 

Een eendenkooi is een waterplas met vangpijpen om in het wild levende eenden te vangen. 

Rondom de plas en de vangpijpen ligt het kooibos. De waterplas noemen we de kooiplas.  

 

 
 
Overzicht van de kooiplas met herfstkleuren en op de voorgrond knaagsporen van de bever 
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Omdat vluchtende vogels tegen de wind in opvliegen, heeft een kooiplas meerdere 

vangpijpen, elk in een verschillende richting. Afhankelijk van de windrichting lokt de kooiker 

de eenden met voer, een fluitje en zijn (kooikers)hond een van de pijpen in om ze te kunnen 

vangen. Rietschermen langs de pijpen voorkomen dat de eenden de kooiker te vroeg zien en 

verontrust raken. De lange rechte stukken tussen twee vangpijpen wordt sating genoemd. De 

kortere stukken die doorgaans rond lopen worden borst genoemd. 

Eendenkooien liggen (of lagen in ons geval) meestal in een waterrijk gebied en op een rustige 

plek waar veel eenden verblijven. 

 

Werken op zaterdag 

Sinds april wordt er elke zaterdag gewerkt in de eendenkooi. 

Dit bevalt blijkbaar goed bij mensen omdat er elke werkdag een grote opkomst van 

vrijwilligers is zij het in verschillende samenstellingen. Er wordt dan ook veel werk verzet.  

Zo is de afgelopen periode de west-sating voor het over grote merendeel ontdaan van braam. 

Als we het nu bij houden kan de braam niet meer gaan woekeren. 

Zowel de west- als oostsating en de noord- en zuidborst zijn gemaaid. In de afgelopen 

maanden is volop geknot. Er is weer voldoende hout om te verkopen. 

 

 
 
Braamvrije west-sating 

 

 

 
 
Muizenruiter op de west-sating 

 

Muizenruiter 

Op de westzating is een muizenruiter gebouwd. Een muizenruiter is een soort luilekkerland voor 

muizen. Op de grond zijn een tweetal pallets neer gelegd. Daar boven staan een zestal stokken die 

aan de bovenkant tegen elkaar staan. De ruiter is opgevuld met maaisel in verschillende laagjes 

bovenop elkaar. Om het helemaal aantrekkelijk te maken wordt er soms wat graan in of bij 

gestrooid. Voor muizen is het er goed toeven, zowel om zich te verbergen als om er eten te 



3 

 

zoeken. Muizen, maar ook andere knaagdieren vormen een belangrijke voedselbron voor tal van 

roofdiersoorten waaronder de kleine marterachtigen - wezel, hermelijn en bunzing - maar ook 

voor uilen, de buizerd en vos. Deze dieren hebben al snel in de gaten dat het op dat soort plekken 

makkelijk scoren is. Volgend voorjaar als we weer volop gaan maaien kunnen we een tweede 

muizenruiter of -opper bouwen. 

Of het aan de muizenruiter ligt of niet, we hebben onlangs bezoek gehad van een bosuil. 

 

 
 
Bosuil op het pad 

 

2020 Het jaar van de Wilde Eend 

Er zijn veel verschillende eenden soorten. De meest bekende soort in Nederland is de Wilde eend. 

Van deze soort zijn er tamme, half wilde en wilde exemplaren, dit klinkt wat verwarrend, maar 

het is echt zo.  

Je kunt ze makkelijk herkennen; tamme exemplaren komen bij wijze van spreken naar je toe want 

ze verwachten eten (brood), half wilde zwemmen van je weg en gaan aan de andere kant van de 

kooiplas zitten of zwemmen. Ze verschuilen zich ook graag in het riet. Echte wilde exemplaren 

zijn zo bang voor mensen dat ze weg zullen vliegen. 

De Wilde Eend als soort is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hebben dat het de laatste 

tientallen jaren steeds minder worden. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van de broedpopulatie 

van deze soort verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit standvogels die in Nederland blijven 

en wintergasten die als trek-eend uit het noorden komen, vertonen een vergelijkbare afname. 

Eerder onderzoek laat zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of 

een afname van het broedsucces. Over de overleving van de kuikens blijkt echter niet veel bekend 

te zijn. Daarom heeft het Sovon en Vogelbescherming Nederland 2020 uitgeroepen tot het jaar 

van de Wilde Eend. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaken zijn en waarom de 

verhouding tussen woerden (mannetjes) en eenden (vrouwtjes) steeds schever wordt. Je ziet vaak 

groepen eenden waarin twee tot drie maal zoveel mannetjes (woerden) voorkomen dan vrouwtjes 

(eenden). De komende midwintertellingen zullen hier een bijdrage aan leveren. 
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Het mannetje van de Wilde eend 

 
 
Het vrouwtje van de Wilde eend  

 

Paddenstoelen 

Na een droge zomer hebben we een betrekkelijk natte herfst. De paddenstoelen schoten dan ook 

de grond uit.  

Op sommige plaatsen was er sprake van een bed van paddenstoelen. 
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Bevers 

Met de wildcamera zijn weer mooie filmpjes gemaakt. Er is de afgelopen maanden volop 

gebouwd. De bevers beschikken nu over twee grote burchten. Een op de noordborst en een in 

de doorgetrokken zuid-west vangpijp op een ongeveer 20 meter van het fietspad. Door een 

half omgevallen boom is de burcht niet zichtbaar vanaf het fietspad. 

Voor het bouwen van een burcht zijn takken en veel modder nodig. Naast modder uit de zuid-

west vangpijp hebben de bevers ook de zuid-oost vangpijp behoorlijk uitgediept en de modder 

naar de burcht gebracht. De sleepsporen zijn duidelijk aanwezig 

Ook de noord-west vangpijp wordt uitgediept ten behoeve van de burcht op de noord-borst. 

De ingang van de burcht bevindt zich onder water. Meestal heeft een burcht meerdere kamers. 

In de eerste kamer wordt voedsel opgeslagen, in de laatste kamer bevindt zich het nest. 

 

 
 
Schematische tekening van de binnenkant van een burcht 

 

Bevers houden geen winterslaap en moeten natuurlijk wel eten in deze periode. Daarom 

begint de bever in noordelijke streken in de herfst al met het aanleggen van een 

wintervoorraad 

 

 

 
 
Knagen om de voedselvoorraad op peil te brengen 

http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Bever/img/bevburcht.gif
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De bever is het grootste knaagdier van Europa. Aan het uiterlijk is duidelijk te zien dat het 

dier goed is aangepast aan het leven in het water. De bever heeft korte poten met 5 tenen en 

achterpoten met zwemvliezen. De grijze tot donkerbruine vacht bestaat uit haren die zo dicht 

op elkaar zitten dat er geen water tot op de huid kan doordringen. De kleine oren en de 

neusgaten kunnen worden afgesloten. 

De platte 'geschubde' staart wordt gebruikt om in het water te kunnen sturen. Als er gevaar 

dreigt, slaan bevers de staart met kracht op het water om hun soortgenoten te waarschuwen. 

Vrouwtjes hebben een langere en smallere staart dan de mannetjes. 

In de staart ligt ook een vetreserve opgeslagen, die ze in de winter goed kunnen gebruiken. 

Zeer kenmerkend zijn de grote voortanden, bedekt met een harde laag oranje glazuur, waarmee 

bevers in staat zijn vrijwel alle houtige gewassen door te knagen. 

 

  
 
De staart van de bever 

 

Bevers worden meestal zeven of acht jaar oud, maar ze kunnen tot wel vijfentwintig jaar oud 

worden. Hun belangrijkste natuurlijke vijanden zijn grote roofdieren, voornamelijk de wolf. 

Andere belangrijke doodsoorzaken zijn verhongering, verdrinking (in de winter, als het water 

plotseling stijgt en de dieren niet kunnen ontsnappen door het ijs) en auto-ongelukken. Ook 

sterven veel bevers plaatselijk aan tularemie, een ziekte die de lever, longen, milt en 

lymfeklieren aantast. 

Bevers zijn goede zwemmers. Ze kunnen tot vijftien minuten onder water blijven, maar een 

duik duurt meestal vijf à zes minuten. 

 

Afmetingen van de bever:  

kop-romplengte: 70-100 cm 

staartlengte: 25-37 cm en 12 – 16,5 cm breed 

gewicht: 15-35 kg 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tularemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lever
https://nl.wikipedia.org/wiki/Long_(orgaan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lymfeklier
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De bever beperkt zich niet tot de kleine bomen in de eendenkooi. Ook van grotere bomen 

knaagt hij een “gedeelte” van de bast af of probeert hij/zij grotere bomen om te leggen, zoals 

op onderstaande foto’s te zien is. 

 

 

 

  

 
Berk op de west-sating    Es op de noord-borst 

 

Amerikaanse rivierkreeft. 

De Amerikaanse rivierkreeft is een kreeft uit de zuidoostelijke Verenigde Staten en Mexico, die 

leeft in zoet water.  

Vaak wordt de rode rivierkreeft aangeduid met Amerikaanse rivierkreeft, maar die naam is ook in 

gebruik voor enkele andere soorten. In Nederland werd de rode rivierkreeft in 1984 voor het eerst 

aangetroffen. In 2007 waren er al zeven verschillende exotische kreeftensoorten in ons land 

aanwezig. De meest voorkomende soort is de Amerikaanse gevlekte rivierkreeft die een landelijke 

verspreiding kent. De aanwezigheid van de rode rivierkreeft was lang voornamelijk beperkt tot 

Noord- en Zuid-Holland, maar wordt anno 2020 ook elders steeds vaker gezien. De grootte van 

een volwassen exemplaar is minimaal 12 cm en maximaal 17 cm.  

Als exoot komt de Amerikaanse kreeft voor in Zuid-Amerika, Afrika, Oost-Azië en Europa. 

Het dier kan drager zijn van de kreeftenpest. Zelf wordt de kreeft hier niet ziek van. Door evolutie 

zijn de schimmel die kreeftenpest veroorzaakt en de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika aan 

elkaar aangepast; de zoetwaterkreeften zijn resistenter geworden, en de schimmel is agressiever 

geworden. Met de invoer van de rode en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is de pest in 

Europa geïntroduceerd. De inheemse Europese rivierkreeft is hier niet tegen bestand en daarom in 

grote delen van Europa uitgestorven. Mede hierdoor heeft de Amerikaanse rivierkreeft zich snel 

kunnen uitbreiden. 

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater, begint een ware plaag te 

worden en leidt tot een afname van de biodiversiteit in de Nederlandse sloten. Het beest vreet 

sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de kreeft schade 

aan de oevers van sloten en andere wateren door gangen te graven. 

De enige serieuze vijand van de rivierkreeft naast de mens is de reiger. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeften
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_rivierkreeft
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeftenpest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resistentie_tegen_antibiotica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_rivierkreeft


8 

 

Ook op de plas in de Eendenkooi is de Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen. 

 

 
 
De Amerikaanse rivierkreeft 

 

 
 
Dammetje in de westelijke sloot 
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Toegang tot de kooi 

Onverlaten hebben weer geprobeerd om zich toegang tot de kooi te verschaffen getuige het 

dammetje in de sloot aan de westkant. Of men er daadwerkelijk in geslaagd is, is niet bekend, 

maar de dam is intussen opgeruimd. 

Vermoedelijk is via deze dam wel een kat binnen gekomen die een aantal weken in de kooi 

rondgelopen heeft en menig muisje of vogeltje verschalkt heeft. 

De laatste 2 weken is de kat niet meer op foto gezien, dus laten we hopen dat het beestje zijn 

baasje weer gelukkig gemaakt heeft. 

 

 
 
Kat in de kooi 

 

Een andere bijzonder verschijning voor de camera was deze haas. 
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Vreemde eend in de bijt. 

Een vreemde eend was wel dit vrouwtje Smient 

 

 
 
Vrouwtje Smient 

 

 

Landelijke natuurwerkdag 

Door de Coronapandemie is de Landelijke natuurwerkdag op 7 november 2020 niet doorgegaan. 

Of NL Doet op 12 en 13 maart 2021 wel doorgaat is nog ongewis.  

 

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  

 
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 

Rut Stokman:   kooiker, adviseur renovatie en voorlopig 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
mailto:r.a.m.stokman@home.nl
http://www.eendenkooimaaspoort.nl/
mailto:info@eendenkooimaaspoort.nl

