Eendenkooien zijn bijzonder cultureel erfgoed. Ze werden aangelegd om
eenden te vangen. De eenden worden gelokt met makke of staleenden,
die de kooiker dagelijks voert in de vangpijpen. De eenden ‘van buiten’
zwemmen achter de staleenden aan de pijp in. Als ze voorbij de bocht
zijn, laat de kooiker ze schrikken. De eenden vluchten dan naar het
licht aan het eind van de pijp, waar de kooiker ze vangt.
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Oudste eendenkooien
De oudste bekende bronvermelding
van een eendenkooi komt uit de
13de eeuw. Maar ook daarvoor
werden al eenden gevangen met
vangarmen aan een plas. In het
waddengebied strijden twee kooien
om de titel oudste nog bestaande
waddenkooi: Opperwird en de
Kooi van Spang, beide van rond
1600. De meeste kooien werden in
de 17de en 18de eeuw aangelegd.
Soms in opdracht van de – vaak
adellijke – grondeigenaar, soms op
eigen initiatief door één of meerdere boeren. Voor de aanleg was
koninklijke goedkeuring nodig.
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Kooiplas, ook wel kooiput of kolk
Vangpijpen
Schermen
Vanghokje

Kluizenaars
Eendenkooien lagen meestal ver van
de bewoonde wereld. Kooikers waren
dan ook vaak einzelgängers, over
wie bijzondere verhalen de ronde
deden. Zo schreef geschiedschrijver
en kunstschilder Pieter van Cuyck
(1720-1787) over zijn ontmoeten
met de kooiker van de Kooi van
Spang; “een volmaakt afbeeldsel
van een kluizenaar”, die zijn tijd in
eenzaamheid doorbracht met lezen en
letteroefeningen. “Hij scheen weinige
of geen vooroordelen te hebben, en
als men zijn woning betrachtte, mocht
men waarlijk wel zeggen, waar is de
Wijsbegeerte toch gaan huisvesten!”
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Zitwal, ook wel saad of sating
Kooibos
Kooipad
Mak- of wenhok
Kooihuisje

Verplichte rust
Met één werkende vangpijp behoudt
een eendenkooi twee speciale rechten:
het kooirecht bepaalt dat er in een
kooi eenden mogen worden gevangen.
Het afpalingsrecht zorgt ervoor dat de
rust rondom de kooi niet mag worden
verstoord, zodat eenden niet worden
verjaagd. Door het afpalingsrecht werd
de natuur bij veel kooien eeuwenlang
ongemoeid gelaten. Daardoor zijn
eendenkooien nu vaak groene oases
waarvan verschillende soorten dieren
gebruik maken: zang- en roofvogels,
kleine zoogdieren als muizen, vleermuizen, hermelijnen en wezels, maar
ook vlinders en libellen.

De taal van de kooiker
Blauwgoed, alle soorten eenden,
behalve de wilde eend
Ienpiperke, Friese benameing voor
een eendenkooi met één vangarm
Makhok, een hok of afgesloten deel
van een pijp, waarin eenden tam
worden gemaakt
Vliegstal, eenden die de kooi gebruiken als rustplaats
War, hoeveelheid waarin de vangst
werd uitgedrukt; 1 war = 1 wilde
eend, 2 smienten of 3 talingen
Spiegel, net aan het eind van de
vangpijp boven het vanghok

Groene eilanden
Eendenkooien horen bij het
waddengebied. Ze vertellen iets
over hoe de mensen vroeger in deze
gure en weerbarstige omgeving
leefden van wat de natuur te bieden
had. Vaak zijn ze de enige opgaande
begroeiing in de weidse omgeving.
Kenmerkend voor de fauna is de
combinatie van soorten die er van
nature voorkomen en soorten die
de mens introduceerde. Zo vind je
in veel kooibossen naast soorten als
de els, esdoorn, wilg en abeel ook
vruchtbomen. Veel kooikers kweekten ook sneeuwklokjes en narcissen
om de bollen te verkopen.
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1. Slijkerman Kooi (Westerland Kooi)
Eerste vermelding: 1676
Van de zeven vangarmen van deze kooi zijn er nog zes
intact.

12. Oude Kooi Vlieland
Eerste vermelding: 1891
Natuurkenner Leen van Bruinisse, ‘kooiker’ van 1928 tot
1942, was een beroemdheid op het eiland. Hij leidde de
eerste toeristen rond.

18. Rimkeskooi (Vierde kooi)
Eerste vermelding: 1863
in 1906 brak de kooidijk. De kooi werd verwoest. Albert Mier
knapte hem in 1934 op en legde een nieuw kooibos aan met
dennen, loofhout en pruimen.

13. Landerumerkooi (Alberts Janskooi)
Eerste vermelding: 1700
Een natuurkooi waar, zoals in de verkoopakte vastgelegd,
nog steeds wilde eenden worden gevangen.

19. Kooi van Woldringh
Eerste vermelding: 1909
Vanwege de hoge natuurwaarden opgenomen op de eerste
Nederlandse lijst met beschermde natuurgebieden uit 1942.

3. Eendenkooi Westergeest (Kooi van Dames Dijt)
Eerste vermelding: 1650
Jac. P Thijsse noemde deze kooi een ‘betooverend bosch’.
De kooi staat vol met bijzondere fruitbomen.

14. Hoornerkooi
Eerste vermelding: 1677
Raakte begin 20ste eeuw in verval, maar werd tijdens de
oorlog opgeknapt om clandestien wat eenden te vangen.

4. Kooi van Spang
Eerste vermelding: rond 1600
In deze kooi groeien de vergeten groenten zwartmoeskervel en spinaziezuring. In het voorjaar vind je er veel
verschillende narcissen.

15. Takkenkooi (Bomekooi, Eerste kooi)
Eerste vermelding: 1663
De enige kooi op De Grië met een natuurlijke zoetwaterplas.

20. Nassaukooi
Eerste vermelding: 1705
In 1704 kocht Amalia van Anhalt Dessau het eiland Ameland
voor haar zoon Johan Willem Friso Nassau-Oranje, die
opdracht gaf voor de aanleg van de kooi.

2. Eendenkooi Zuid-Haffel (Eendenkooi van Hin)
Eerste vermelding: 1698
De familie Hin (eigenaar van 1899 tot 1986) voegde een
vijfde, kleinere pijp toe voor kleine trekeenden, zoals
talingen en pijlstaarten.

5. Buismans einekoai (Kooi Piaam)
Eerste vermelding: 1694
Buisman was de laatste particuliere eigenaar en
mede-oprichter van It Fryske Gea.
6. Opperwird (Eendenkooi bij de Hel)
Eerste vermelding: 1601
De oudste nog bestaande kooi van Friesland.

16. Jan-Willemskooi (Tweede kooi)
Eerste vermelding: 1863
Naast wilde eenden zaten er ook bijzonder veel smienten
en pijlstaarten in deze kooi.
17. Horrekooi (Derde kooi of Mierekooi)
Eerste vermelding: 1890
Kooiker Doeke Alberts Mier mengde het voer met honing
van de bijen uit de omgeving om meer eenden te lokken.

22. Kooi Westpolder (Manneplaats)
Eerste vermelding: 1897
De kooiplas is een kolk die herinnert aan de storm in 1877,
waarbij de toen net nieuwe polder verloren ging.
23. Nieuw Onrust
Eerste vermelding: 1898
In 1919 kreeg de kooi hoog bezoek. Koningin Wilhelmina
bezocht de boerderij Onrust én de eendenkooi.
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24. Wytsemakooi
Eerste vermelding: 1670
De kooi heeft een opvallende driehoekige vorm, mogelijk is
hiervoor een bestaande dobbe uitgediept.

erenigin

g.nl/kon

21. Kooiplaats Schiermonnikoog
Eerste vermelding: 1861
In 1858 kocht jurist John Eric Banck, graaf van Bensdorff het
eiland Schiermonnikoog en liet een eendenkooi aanleggen.
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7. Auke Talsma Kooi
Eerste vermelding: 1676
Een kooiker met Overijsselse roots verving vorige eeuw
een vangpijp van het Friese in het Overijsselse type.
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8. Kooi Ternaard
Eerste vermelding: 1756
Een zware storm vernietigde de kooi in 1825, de huidige
kooi is dus van na die tijd.
9. Van Asperenkoai
Eerste vermelding: ca. 1750
Toen Popke van Asperen de kooi in 1942 naliet aan It
Fryske Gea, liet hij vastleggen dat er geen eenden meer
mochten worden gevangen.
10. Kooi van Keegstra (Lytse koai of Kleine kooi)
Eerste vemelding: 1620
Deze kooi was twee eeuwen in handen van de ‘Dijkcontributie’; een klein waterschap van welgestelde boeren.
11. Talmakooi
Eerste vemelding: 1716
Aangelegd door Jacob Bode, die later ook een kooi zou
bouwen voor de keizer van Oostenrijk.
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