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Jubileumjaar

350
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeldt, bestaat de eendenkooi dit jaar 350 jaar.
Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van een plannetje om dit te vieren.
Eendenkooi
Strikt genomen heeft de stad ’s-Hertogenbosch nooit een eendenkooi gehad.
’s-Hertogenbosch was immers beperkt tot het gedeelte binnen de muren van de stad.
De eendenkooien lagen allemaal in de omliggende dorpen en gehuchten.
Deze dorpen en gehuchten zijn (voor een gedeelte) in de loop der jaren door
’s-Hertogenbosch geannexeerd zodat uitgaande van de huidige gemeente grenzen een aantal
eendenkooien nu binnen het grondgebied van ’s-Hertogenbosch valt of zouden vallen. In
totaal gaat het om 17 eendenkooien. Dit is het aantal dat tot op heden op basis van oude
kaarten getraceerd kan worden. Wellicht dat er in vroeger dagen nog meer kooien hebben
gelegen.
Op het grondgebied van de oude gemeente Empel en Meerwijk hebben in vroeger dagen
vermoedelijk een drietal kooien gelegen.
De eerste kooi heeft gelegen in het gebied de Empelsche hoeven, vlak naast de Blauwe Sluis.
Op een kaart uit 1857 waarop veel percelen met naam genoemd worden staan bij elkaar de
volgende 4 stukken land genoemd. Teulkooi, Hoef lage kooi, Hooge kooi en Vogelkooi. Uit
deze benamingen volgt dat daar in vroeger dagen een kooi gelegen moet hebben. De kooi is
als zodanig op geen enkele kaart terug te vinden.
De tweede kooi is gelegen op een steenworp afstand ten noorden van de drie kooien gelegen
op het grondgebied van de gemeente Rosmalen in het gebied de Korte Beemden. Dus
ongeveer aan de Hustenweg in de buurt van de Koornwaardstraat. Van deze kooi is (nog) niet
veel bekend. Hij komt echter voor op de kaart van Hattinga uit 1739. Op de kaart uit 1857 is
de kooi verdwenen en rest alleen de naam “Vogelkooike”.
De derde kooi is tegenwoordig beter bekend als de Eendenkooi Maaspoort.
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Kooirecht
Eendenkooien hebben van oudsher rechten, zakelijke rechten.
Oude zakelijke rechten zijn rechten die vaak al eeuwen gevestigd zijn en bij het eerste Burgerlijk
Wetboek van 1838 niet zijn opgenomen in het wetboek, maar wel van kracht zijn gebleven.
Een eendenkooi kent twee zakelijke rechten, namelijk het kooirecht en het afpalingsrecht.
Het kooirecht omvat het zakelijk recht om op een bepaald stuk (grond en) water eenden te vangen
met behulp van de hiervoor beschreven ‘kooiconstructie’

Tegeltje van de Stokman Eendenkooi in Vijfhuizen

De eerste eendenkooien (vogelkoyen) worden gebouwd in de 14e en 15e eeuw door
grootgrondbezitters voornamelijk edelen en heren van de heerlijkheden. Zij hebben het jachtrecht
en beschikken ook over de financiële middelen om kooien te bouwen.
In de loop van de 16e eeuw ontstaat er een wildgroei in de bouw van de kooien en in Holland
wordt door Karel V in 1555 een plakkaat uitgevaardigd. Hierin wordt vastgelegd dat men voor de
bouw van een vogelkoy octrooi moet aanvragen. Kooien die minstens tien jaar daarvoor al
functioneren krijgen direct het octrooi. Ook wordt bepaald dat er rond een kooi een behoorlijke
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hoeveelheid grond in eigendom moet zijn (ten minste 8 morgen). De belangrijkste reden voor
deze regel is het voorkomen van schade, veroorzaakt door de eenden uit de kooi, aan gewassen
zoals gerst en haver.
Het plaquaat geldt alleen voor Holland, in andere delen van de Nederlanden worden soortgelijke
regels later ingevoerd.
We praten dan over het recht van eendenkooi, het oprichten van een eendenkooi en het vangen
van vogels in deze inrichting. Door de eeuwen heen wordt het recht soms iets aangepast, maar
over het algemeen blijft dit gehandhaafd tot 1795. In dat jaar komen de Nederlanden onder frans
bestuur en is het uit met het jachtrecht en het vogelen als exclusief recht van ambtsheren en
particulieren (vrijheid, gelijkheid en broederschap).
Een den ander moet dus vanuit de overheid gereguleerd gaan worden. In 1807 wordt door Koning
Lodewijk Napoleon de wet ‘Algemene bepalingen op de Jagt en Visscherij’ uitgevaardigd.
Wat betreft de eendenkooien (en duiventillen en zwanendriften) wordt bepaald dat deze met
inachtneming van het Jachtregelement, behouden kunnen worden. Eendenkooien moeten zich wel
elke 5 jaar opnieuw registreren bij de provincie.
Wil men een nieuwe kooi bouwen dan moet men een vergunning aanvragen. Pas bij de invoering
van de wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 is de verplichte registratie verdwenen en mag
de Eendenkooi Maaspoort ook weer eenden vangen (als de eigenaar = de gemeente
’s-Hertogenbosch toestemming zou geven). Wat wel gebleven is zijn de voorwaarden waaraan
een eendenkooi moet voldoen (artikel 3.5). Een open wateroppervlak (kooiplas) van minimaal 200
vierkante meter, waarin een cirkel met een straal van ten minste 7,5 meter. Het water dient
minimaal 50 cm diep te zijn, rondom de plas een rand van bos of struweel en tenminste 1
vangbare vangpijp.
Afpalingsrecht
Een tweede oud zakelijk recht bij de eendenkooi is het afpalingsrecht. De basis van dit recht is de
voorwaarde voor het vangen van waterwild door middel van een eendenkooi en de rust in en rond
de kooi. Deze rust is verzekerd door het bestaan van de zogenaamde afpalingskring.

Een voorbeeld van een afpalingsbord van
300 RR = 1200 meter.

Een voorbeeld van een afpalingskring van
200 RR = 753 meter.
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Deze afpalingskring ontstaat als de kooiker gerekend vanaf het midden van de kooiplas borden
plaats waarop het afpalingsrecht wordt aangegeven zoals bovenstaand bord.
Deze tekening komt uit het boek “ Achter de schermen” van Van der Heijden en Lebret, een boek
uit 1944 over eendenkooien.
Bij kooien waarop dit afpalingsrecht rust mogen binnen een zekere omtrek zonder noodzaak geen
handelingen worden verricht waardoor de eenden binnen de afpalingskring kunnen worden
verstoord of verjaagd. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor eendenkooien zonder dit
afpalingsrecht.
Op het moment dat de vogelkooien aan wettelijke bepalingen worden onderworpen, is er nog geen
sprake van een afpalingsrecht, maar geldt wel voor iedere kooi een verbod van stoornis. In een
plakkaat uit 1567 werd het volgende verboden ‘lange ofte korte Roeren ofte Bussen losse te
schieten, noch op haerluyder Schuuten ofte anders te kloppen, noch oock haerluyder seylen te
schudden, ofte over te werpen ofte andere diergelijcke geluyt, ook met roepen ofte krijten in , daer
by ’t Gevogelte uyt de voorszeide Vogelkoyen ofte Driften verjaecht ofte verstoort soude mogen
worden’.
Het gebied rond de kooi waar deze handelingen verboden waren was vijfhonderd roeden en dat is
ca. 1880 meter.
Nemen we een kijkje in Oud Rechtelijke Archieven (ORA’s) dan blijkt al snel dat er veel fout
gaat rond de handhaving hiervan. Vele processen-verbaal worden uitgeschreven voor illegale
activiteiten in en rond de kooien, niet alleen vanwege verstoringen, maar ook voor stropen, stelen
van eieren, eenden en spullen uit de kooihuisjes. De afgelegen ligging van de eendenkooien maakt
dit natuurlijk erg aantrekkelijk voor degene die hier op uit zijn.
Bij de opzet van de centrale registratie in 1807 wordt ook een begin gemaakt met het vastleggen
van het afpalingsrecht en krijgen de kooikers/eigenaren het recht om het vastgestelde gebied rond
de kooi af te bakenen. In 1814 wordt een nieuwe jachtwet ingevoerd en wordt het plaatsen van
palen en borden verplicht gesteld. In het register wordt ook opgenomen het aantal Rijnlandse
roede die deze kring zou bedragen.
De afpalingskring verschilt nogal per regio, in Gelderland is dit 200 Rijnlandse roede (753 meter),
maar bv in Friesland was dit over het algemeen 300 Rijnlandse roede (1200 meter). De grootte
wordt bepaald door de Provinciale Staten van de provincie.
In de loop van de tijd hebben nogal wat eendenkooien het afpalingsrecht verloren, o.a. door
ruilverkaveling, dorps- en stadsuitbreiding en aanleg van infrastructuur. Nieuwe eendenkooien
kunnen geen beroep doen op het afpalingsrecht, het geldt alleen voor kooien die op 1 april 1977 al
het afpalingsrecht hadden, echter oudere kooien waarvan het afpalingsrecht is verlopen kunnen
nog wel een beroep doen op dit recht en het recht laten registreren bij het kadaster.
(tekst Jan Taat).

Rijnlandse roede.
RR = Rijnlandse roede, een oude lengte
maat van 3,767358 meter.
Deze lengtemaat werd oorspronkelijk
gebruikt in het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Later werden in de Hollandse
gewesten voor landmeetkundige en
wetenschappelijke doeleinden
voornamelijk de Rijnlandse maten
gebruikt.
Rijnlandse roede; museum de lakenhal in Leiden
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Het groot kroos varen
Sinds een paar maanden hebben we op de kooiplas, maar vooral ook in de sloot om de eendenkooi
een nieuw invasie exoot; het grote kroosvaren.
Grote kroosvaren is een eenjarige, drijvende waterplant met een geschubd uiterlijk en een
doorsnede tot 5 cm. De plant is donkergroen en verkleurt van groen naar rood onder invloed van
stress, zoals lagere temperaturen in de herfst.
De plant is vrij algemeen in het westen en het rivierengebied en is in Europa ingevoerd als
vijverplant.
Grote kroosvaren kan een zeer dichte vegetatie vormen waardoor ondergedoken planten
lichtgebrek krijgen, de planten afsterven en er geen zuurstof meer wordt geproduceerd in de
waterkolom. Bovendien wordt de opname van zuurstof uit de lucht onmogelijk gemaakt, wat ook
leidt tot zuurstofgebrek in het water. Dit is nadelig voor vissen en andere waterdieren. Tussen de
schubben van grote kroosvaren bevinden zich blauwalgen die stikstof uit de lucht beschikbaar
maken voor de plant. Als de plantenmassa in het najaar afsterft, komt er een grote hoeveelheid
stikstof vrij.

Het grote kroosvaren

Overtollige planten moet men niet in openbaar water gooien maar deponeren in de gft-container.
De bestrijdingsmethode bij overlast is hetzelfde als bij inheems kroost. Uitroeiing van grote
kroosvaren is vrijwel onmogelijk. Mechanische bestrijding is slechts een tijdelijke oplossing. Bij
het uit het water scheppen of wegpompen blijven altijd wel exemplaren van de vrij zwevende,
kleine plantjes over. Handmatige of machinale bestrijding is alleen effectief bij kleine populaties
in geïsoleerde wateren. Door vermindering van de hoeveelheid nutriënten in het oppervlaktewater,
met name fosfaat, zal de soort afnemen. Het gedrag van grote kroosvaren is onvoorspelbaar, een
zeer grote populatie kan het volgende jaar verdwenen zijn. Verder zakt in de winter een deel van
de vegetatie naar de bodem en desintegreert.
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De bevers
Op de noord borst is de bever begonnen met het maken van een vierde kamer.
Omdat op die plaats de grond zandiger is, is het hele dak van die kamer ingestort wat
resulteerde in een gat van 1,5 x 1,5 x 1,5 meter.
Ook bij de 2e kamer is een stukje van het dak ingezakt.

Het gat van de vierde kamer

Gat bij 2e kamer

Aan de oostkant hebben de bevers een esdoorn om geknaagd nadat de sapstromen al op gang
zijn gekomen (bij de esdoorn is dit al begin januari).
De overgebleven stam is flink gaan bloeden en zal niet meer opnieuw uitlopen. De boom
bloedt dood.
In de late winter, tegen het voorjaar aan, komt de sapstroom van de boom op gang. Dat is het
transport van voeding en water naar alle delen van de boom, van de wortel naar de kruin.
Op de west sating hebben de bevers in de afgelopen maanden over een afstand van meer dan
15 meter rietkraag weggehaald.
Bevers zijn uitgesproken vegetariërs. Ze eten vooral naast de bast van bomen (wortelstokken
van) water- en moerasplanten (riet) maar ook gras en kruiden staan op het menu.
We zijn benieuwd of op deze plaats weer nieuw riet gaat groeien.
Bevers lusten blijkbaar ook appelbomen. Op de oost sating hebben de bevers een appelboom
omgelegd en de dunne takken meegenomen. De appel was een Schone van Gewande. We
zullen kijken of we eenzelfde exemplaar kunnen herplanten.
Naast eiken die ze niet opeten worden nu ook essen gebruikt om de tanden te scherpen.
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Om geknaagde esdoorn met bloedingen door
sapstromen

Riet verwijderd door de bevers

De Schone van Gewande (appelsoort)

Es
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Bijzondere dieren
Af en toe worden er bijzondere dieren gefilmd in de eendenkooi. Hieronder een viertal
voorbeelden.

Een haas

Een houtsnip
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De vos

De groene specht
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Storm
Op 17 februari stormt het flink in Nederland. De storm Dudley raast over het land. Bij een
rondje om de kooi blijkt er een boom over de sloot aan de oostkant te liggen en in het noorder
bos staan een aantal bomen schuin omdat ze tegen een andere boom aan staan.
De volgende dag, 18 februari doet de storm Eunice een schepje bovenop. In delen van het
land is code rood afgegeven. De volgende dag, zaterdag 19 februari blijkt dat er nogal wat
bomen omgewaaid zijn en er veel storm schade is. Meer dan 20 grote bomen zijn omgewaaid.
Met man en macht wordt gewerkt om de paden weer vrij te krijgen en over de sloot liggende
bomen te verwijderen zodat die niet gebruikt kunnen worden als toegang tot de eendenkooi.
De komende weken zal er volop gezaagd kunnen worden.

Zagen, zagen, zagen (foto Jack Schipperheijn)

Bomen uit de sloot (foto Jack Schipperheijn)

Waar de bever aan begint maakt Eunice af

Ook op in het struweel aan de westkant flinke
stormschade

10

Beursvloer 2021
De beursvloer 2021 die aanvankelijk verzet was naar 23 maart is wederom verzet en wel naar
19 mei. Hopelijk melden zich nu nog meer bedrijven aan en worden er wederom leuke
matches gemaakt.
Eekhoorns
De eekhoorns zijn nog prominent aanwezig. Er is nu zelfs een derde eekhoorn gespot, bijna zwart
van kleur.

De eekhoorn is nog steeds prominent aanwezig (foto Jack Schipperheijn)

Baggeren
In februari is de sloot rondom de eendenkooi uitgebaggerd. Het water is een tijd lang troebel
geweest. Er is ook veel dood hout uit het water gehaald. Hele boomstammen.
NL Doet
Op 12 maart heeft de Eendenkooi weer mee gedaan met NL Doet. Elf paar extra handen zijn
komen helpen. Een van deze helpende handen wil vaker komen als vrijwilliger op de
zaterdagmorgen.
Rondleidingen
Op 27 maart zijn weer rondleidingen gegeven. In totaal waren er 51 deelnemers, die genoten
hebben van de eendenkooi, maar zeker ook van het mooie zonnige weer.
Binnenkort de rondleidingen voor de rest van het jaar vaststellen zodat deze gepubliceerd
kunnen worden op de web-site.
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Weer een vreemde eend in de bijt

Nijlgans (ondanks de naam Nijlgans behoort deze tot de eendachtigen, een exoot )

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
Sander van de Wiel
secretaris
Ton Boudewijns:
algemeen bestuurslid
Rut Stokman:
kooiker, adviseur renovatie en 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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