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Eendenkooien hebben oude glans terug
Met een feestelijke bijeenkomst in eendenkooi Bij de Hel bij Hallum is
gisteren de restauratie van 24 eendenkooien afgesloten. Deze landschaps-
elementen met cultuurhistorische waarde kunnen er weer even tegen.

HALBE HETTEMA

E
igenlijk is het raar, zo’n
groot gezelschap belang-
stellenden in eendenkooi
Bij de Hel. Kooiker Piet Inia

is hier het liefst alleen, vertelt hij.
Nou ja, eigenaar Homme Tjeerds-
ma mag er af en toe eens een kijkje
nemen, maar voor de rest is er geen
gelegenheid voor pottenkijkers. In
de eendenkooien, in ieder geval de
exemplaren waar nog wordt gevan-
gen, heerst absolute rust.

,,Het is dus exceptioneel wat we
hier doen, zeker in het vangsei-
zoen’’, vertelde Tjeerdsma gisteren.

,,Maar ik ben heel blij met hoe de
kooi is opgeknapt. Ik denk dat het
hier nog nooit zo mooi was als nu.’’

Kooi Bij de Hel, zo genoemd om
de ligging in het vroegere afgelegen
moerassige ‘ûnlân’, is gerestau-
reerd in het kader van het project
Kongsi van eendenkooien. Er
kwam geld van het Waddenfonds,
2,5 miljoen euro, en de betrokken
partijen deden er nog eens een half
miljoen euro bij, zodat er een mooi
bedrag beschikbaar was voor een
opknapbeurt van 24 kooien. Zeven-
tien in Friesland, drie in Groningen
en vier op Texel. Van zowel natuur-
beheerders als It Fryske Gea, Na-

tuurmonumenten en Staatsbos-
beheer als van particulieren, zoals
Tjeerdsma. Met kooien waar nog
gevangen wordt, kooien in ruste
en exemplaren waar educatie het
belangrijkste doel is.

Wat ze gemeen hebben, is dat ze
allemaal in de waddenregio liggen.

Gedeputeerden Klaas Kielstra
(Fryslân) en Henk Staghouwer
(Groningen) toonden zich beiden
enthousiast over het herstelpro-
ject. Staghouwer: ,,Hier worden cul-
tuur, natuur en historie met elkaar
verbonden. Zo beseffen we hoe on-
ze voorouders ooit het land hebben
ingericht.’’ Zijn collega Kielstra:
,,We moeten er zuinig op zijn. Goed
rentmeesterschap tonen voor wat
ooit in ons landschap is gemaakt.’’

Ooit waren in het waddengebied
150 eendenkooien, nu zijn het er
nog 29. Die worden gekoesterd.
,,Toekomstbestendig gemaakt’’, in
de woorden van projectleider Jan

Piet de Boer van Landschapsbeheer
Friesland. Voor de educatieve kooi-
en geldt dat ze nu ook echt gericht
zijn op het publiek, met bijvoor-
beeld infopanelen. In de kooien die
nog in gebruik zijn, is vooral veel
achterstallig onderhoud gedaan.

In Bij de Hel leidt kooiker Inia
trots zijn gasten rond. Hij toont hoe
de eenden worden gelokt in de plas
en via de drie vangpijpen in de val
worden gelokt. Ze gaan er letterlijk
de pijp uit. Ook het kooikershuisje
is opgeknapt. Daar kan hij het bin-
nenwerk doen, zoals het herstellen
van de netten. Als het moet, kan hij
er zelfs in de bedstee slapen.

Zo gek maakt Inia het nog niet.
,,Mar ik bin hjir wol alle dagen. Sân
dagen yn ’e wike.’’ En als hij bij hoge
uitzondering eens en keer niet kan,
dan neemt zijn vrouw de honneurs
waar. Het is niet dat die strikte taak-
opvatting rendabel is. De laatste ja-
ren hield de vangst op met hooguit
een stuk of vijftig. De vrouwtjes
krijgen de vrijheid terug, de woer-
den gaan naar de poelier. De kooi-
ker: ,,Om it jild hoege jo it net te
dwaan. Ik moat alle dagen tritich ki-
lometer ride. Dat krij’k der mei de
fangsten lang net út.’’ Maar dat
hoeft ook niet: ,,It giet om it behâld
fan it âlde ambacht.’’

‘Ik denk dat
het hier nog
nooit zo mooi
was als nu’

Rijk aan natuur
Door de rust die er heerst en ook

doordat de grond er eeuwenlang

onaangeroerd ligt, zijn eendenkooien

van groot belang voor de biodiversi-

teit. Zo komen er veel zeldzame plan-

ten en paddenstoelen voor, die ook

insecten aantrekken. De rust trekt tal

van watervogels naar de plas, in de

struiken en bomen zitten zowel zang-

als roofvogels. Maar ook zoogdieren

vinden er een veilig heenkomen. Niet

zelden komen er reeën naar een

eendenkooi en ook vleermuizen heb-

ben er hun schuilplaats.

Kom in de kooiKom in de kooi
Tijdens de landelijke open monumen-

tendagen, komende zaterdag en zon-

dag, gaat een aantal eendenkooien in

het waddengebied open voor het pu-

bliek. Dat gebeurt onder het motto

Kom in de kooi. Het geeft de bezoekers

de gelegenheid zelf te zien wat de

resultaten zijn van het project Kongsi

van de eendenkooi. Zie voor een over-

zicht van de opengestelde kooien op

www.kooikersvereniging.nl/kongsi

Afpalingsrecht
Rond de eendenkooien geldt sinds

jaar en dag het afpalingsrecht. In een

straal van 500 tot 1500 meter rond

de kooi zijn verstorende activiteiten,

zoals de jacht, verboden. Hiermee

worden rust en stilte rond de kooi

gewaarborgd en lukt het om de een-

den naar de kooi te lokken.

Plattegrond van een eendenkooi
In een eendenkooi is de kooiplas

((1) – een zoetwaterplas – de

dagelijkse verblijfplaats van de

makke en staleenden. Aan de vorm

en de bouw van de vangpijpen (2)

is af te leiden waar de kooi ligt. Per

provincie of gebied kreeg deze

namelijk een andere vorm. Zo kan

een vangpijp van het Gelderse type

wel 100 meter lang zijn. Bij het

Friese type is hij nooit langer dan

zo’n 30 meter. Ook de stand van

de schermen (3) is streekgebon-

den. Meestal worden de schermen

van riet gemaakt, maar er zijn ook

varianten met houten planken.

Aan het eind van de pijp bevindt

zich het vanghokje (4), gemaakt

van onbewerkt hout omdat de

geur van bewerkt hout de eenden

kan verjagen. Vlakbij het vang-

hokje ligt een kuil van zo’n halve

meter diep, gemaakt van graszo-

den of turven: de spartelkuil (5).

In de tijd dat er nog veel eenden

in een kooi werden gevangen,

stopte de kooiker hier de gedode

eenden in terwijl hij verder ging

met jagen. De kuilen worden

tegenwoordig niet meer gebruikt.

De borst (6) kan een aarden wal

zijn of een scherm. Die ligt aan de

korte kant van de kooiplas, tussen

de vangpijpen. De wal tussen de

kooiplas en het scherm wordt zit-

wal (7) genoemd, of ook wel saad

of sating. Dit is een rustbank voor

de tamme en staleenden. Het

kooibos (8) schermt de kooiplas af

van de omgeving en zorgt voor rust

in de kooi. Rondom de kooiplas,

achter de schermen, ligt het kooi-

pad (9). De kooiker gebruikt dit om

bij de pijpen te komen. Om het

kraken van takjes te voorkomen,

houdt de kooiker het pad zo schoon

mogelijk. In een mak- of wenhok

(10) laat de kooiker de staleenden

mak worden. Hiervoor houdt hij de

nesten in de kooi goed in de gaten.

Zodra er jonge eendjes zijn, lokt hij

moeder met kroost het hok in.

Tegenwoordig mag dit niet meer.

In veel kooien is nog een kooihuis-

je (11) aanwezig. Hierin slaat de

kooiker zijn voer op, schuilt hij bij

slecht weer en houdt hij zijn kooi-

journaal bij, een ‘dagboek’ waarin

alles wordt genoteerd wat van

belang is voor de vangst, van het

weer tot aantallen nieuwe vogels

op de plas. Vroeger was het niet

ongewoon dat hij in het kooihuisje

leefde.

Kooiker Piet Inia (op de voorgrond) leidt de genodigden rond in de kooi waar hij normaal geen gasten ontvangt. FOTO HENK JAN DIJKS
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