Eendenkooien
een eeuwenoude traditie
Verspreid over de provincie bezit Landschap Noord-Holland verschillende
eendenkooien. Journalist Idde Lammers bezocht eendenkooi ’t Zand waar
kooiker Chris van der Vliet laat zien dat deze eeuwenlang onveranderde
plekken nog altijd springlevend zijn.
DOOR IDDE LAMMERS

Kooiker Chris maakt dagelijks een rondje om de
kooiplas om te controleren of alles in orde is.
Tijdens het ringseizoen en voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan Chris rekenen op
een enthousiaste vrijwilligersgroep.
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“Vroeger gingen
de vogels in de pan,
tegenwoordig
ringen we ze”
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Eendenkooi ’t Zand in de Kop van Noord-Holland is meer dan
400 jaar oud. Nog altijd worden hier op vrijwel dezelfde
manier eenden gevangen. “Er is één groot verschil,” zegt kooi
ker Chris van der Vliet van Landschap Noord-Holland. “Vroeger
gingen de vogels in de pan, tegenwoordig ringen we ze.”

SMIENT • M. Geven/Buiten-Beeld

Kooikershondje Gijs

Tussen de schermen van één van de vangpijpen hebben we
goed zicht op de plas. Het is er rustig. De meeste eenden zijn
nog aan het broeden, weet Chris. “Sommige in de broed
korven, maar de meeste in de dichte begroeiing langs de
oevers.” Het zijn vooral de staleenden die het kooibos als
broedgebied hebben uitgekozen. “In het najaar, als het vang
seizoen begint, is het belangrijk om een vaste groep eenden
op de plas te hebben die de wilde eenden lokken,” vertelt de
kooiker. “Daarom beginnen we vanaf half juli met bijvoede
ren door tarwe in de vangpijpen te strooien. Daar komen
ze graag op af. Mijn kooikershondje Gijs speelt dan een
belangrijke rol door rondjes om de rietschermen langs de
pijp te lopen. De nieuwsgierige eenden komen op de pluim
staart van Gijs en het voedsel af. Gijs loopt steeds dieper de
vangpijp in, tot het deel dat door een net overspannen is.
Dan verschijn ik langs de pijp. De eenden schrikken en
vluchten nog verder de pijp in, tot in de kooi die ik met een
valluik op afstand kan sluiten. De wilde eenden, smienten,
slobeenden, krakeenden en wintertalingen die in herfst en
winter achter de staleenden de pijp inzwemmen, ring ik; de
staleenden gaan direct terug naar de plas. Vroeger brachten
de wilde exemplaren het er niet levend vanaf, die gingen
‘de pijp uit’. Daar komt die uitdrukking vandaan.”

Eeuwenoude traditie

Vooral bij vorst is de kans op een goede vangst groot. Bij de
plas staat een pomp die warm grondwater oppompt. Een
deel van de plas en één van de vangpijpen blijven zo ijsvrij
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OEVERLOPER • I. Lammers

KOOIKER

Verschillende eendenkooien in Noord-Holland zijn
al 400 jaar oud. Vroeger was het kooiker zijn een
fulltime baan. Tegenwoordig is Chris boswachter
en kooiker in verschillende natuurgebieden van
Landschap Noord-Holland.
XXX • xxxgdgdfgfd

EENDENKOOIEN

en de kooiker kan onder alle weersomstandig
heden zijn werk doen. Chris: “Vroeger was dit
natuurlijk heel belangrijk, omdat de kooiker zijn
brood met de verkoop van vogels verdiende. Vorig
jaar heb ik zo’n honderd vogels geringd. Dat zouden
er veel meer kunnen zijn, maar ik heb er als
boswachter de tijd niet voor. Eendenkooi ’t Zand
is echt een demonstratiekooi. In het voorjaar
verzorgen we samen met onze vaste vrijwilligers
een open dag en veel excursies. Zo houden we
deze eeuwenoude traditie levend.”


EENDENKOOIEN VAN LANDSCHAP
NOORD-HOLLAND
Naast Eendenkooi ’t Zand bezit
Landschap Noord-Holland nog drie
andere kooien. Allemaal prachtige
natuurparels.
Eendenkooi Van der Eng ligt bij
Uitgeest en is niet meer in bedrijf. Wel
worden er in het voorjaar (avond)
excursies georganiseerd. De kooi
bestaat in 2020 precies 400 jaar.
Eendenkooi Stokman is een ruim
300 jaar oude eendenkooi bij
Vijfhuizen ook dit cultuurhistorisch
waardevolle natuurgebied is tijdens
excursies (voorjaar) toegankelijk.
Bijzonder is dat de kooi al sinds 1757
beheerd wordt door een lid van de
familie Stokman.
Eendenkooi Oudesluis, ook wel
‘De Hoop’ geheten, is door kooiker
Hidde Bessembinder nog in bedrijf
maar niet toegankelijk. De vogels
die hij vangt, verkoopt hij voor
consumptie.
Uitgebreide informatie over deze
eendenkooi is te vinden op:
ȱȱ landschapnoordholland.nl/
natuurgebieden/eendenkooien

VANGPIJP • I. Lammers
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JULIANADORP – ’T ZAND
Rondwandeling
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We volgen het pad rond de plas. In de tweede
vangpijp vliegt wat op. Een oeverloper. De kooiker
pakt hem aan het einde van de pijp uit de kooi.
Hij zal hem niet ringen. Chris heeft alleen een
ringvergunning voor eendachtigen. “Dit is overigens
wel precies de reden dat ik iedere dag een ronde
om de plas maak. Er kan altijd een vogel in een
van de vangpijpen terecht komen.”
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Het kooibos is een toevluchtsoord
voor talloze vogelsoorten

Oudesluis
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GROTE BONTE SPECHT • P. v. Breugel

Regelmatig krijgt Chris terugmeldingen uit het
buitenland. “Helaas gaat het vrijwel altijd om
berichten van jagers die door mij geringde exem
plaren uit de lucht geschoten hebben. Ooit kwam
er een melding van een wintertaling die in het
Franse Calais was afgeschoten. Die had ik net een
week daarvoor geringd. Gemengde gevoelens heb
ik daarbij. Op zich jammer voor de vogel, maar
aan de andere kant: het ringen heeft pas nut als je
een terugmelding krijgt…”
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Tientallen vogelsoorten en vier soorten vleermuizen profiteren van de rust in het kooibos en
op de plas. In de lente en de zomer organiseert
Landschap Noord-Holland regelmatig eendenkooiexcursies. Ga komend jaar eens mee!
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Eendenkooi Oudesluis
Routekaart: Paul Mouwes

Geen strafrondje

Een strafrondje kun je de 800 meter lange wande
ling rond de plas zeker niet noemen. Het kooibos
is, in een vrijwel volledig agrarische omgeving,
een toevluchtsoord voor talloze vogelsoorten.
Merel, zanglijster, grauwe vliegenvanger, grote
bonte specht, ransuil, roodborst, winterkoning,
spotvogel, bosrietzanger en zwartkop zijn zomaar
wat broedvogelsoorten die er vrijwel jaarlijks
voorkomen. En dan hebben we het nog niet over
de vleermuizen (ruige dwergvleermuis, groot
oorvleermuis, watervleermuis en de laatvlieger)
die in de zomer boven de plas op insecten jagen
en de stinzenplanten als sneeuwklokjes, bos
hyacinten en lelietjes van dalen die de bosbodem
in het voorjaar kleur geven. Eendenkooien zijn
stokoud, maar springlevend. 

Bollen- en polderlandschap
met rijk verleden
Startpunt van de wandeling is het park van
Noorderhaven bij Julianadorp. Bij het Noordhollandsch Kanaal steekt u over met de pont
en gaat de route verder door de bollenvelden.
De route komt langs Eendenkooi ’t Zand. Na
in ’t Zand voor een tweede keer het kanaal gekruist te hebben, loopt de route door de open
polder Het Koegras terug naar Julianadorp.
Een uitgebreide routebeschrijving kunt u
downloaden op:
 landschapnoordholland.nl/wandelen
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Lengte: 19 kilometer
Startpunt/eindpunt: Informatiepaneel Noorderhaven,
Eikenhout, Julianadorp/Noorderhaven
De routebeschrijving is gebaseerd op een groot deel van
het Noord-Hollandpad
Parkeren: In de woonwijk ’t Laar
Verharding: de route is deels onverhard
OV: zie 9292.nl
Bijzonderheden: honden niet toegestaan
Pontje Julianadorp, vaartijden: ma t/m vrij 6:30 - 18:30,
za 6:30 - 18:00, zo 9:00 - 18:00.
Het overzettarief voor een wandelaar is € 0,25
Eten & drinken: Bollenbedrijf Hans de Wit voor een kopje
koffie of een toiletbezoek
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JULIANADORP – ’T ZAND
Rondwandeling
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Noorderhaven

Noorderhaven is een zorgcentrum dat ruim
vijftig jaar gelden in polder Het Koegras is
aangelegd. Door uitbreiding van Julianadorp zijn de
twee plaatsen aan elkaar gegroeid. Op het terrein is er
ook een ‘gewone’ woonwijk bijgekomen.
  U loopt verder naar het Noordhollandsch Kanaal en
houdt het water aan uw rechterhand. Het pontje brengt
u naar de overkant.
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Noordhollandsch Kanaal

Het Noordhollandsch Kanaal is gegraven in
het begin van de 19e eeuw in opdracht van
koning Willem I. Vanaf 1819 werd er vijf jaar met de
schop gegraven door een legertje van negenduizend
arbeiders. De uitgegraven grond werd gebruikt om de
Koegrasdijk aan te leggen.
  Aan de overkant houdt u het kanaal aan uw linker

zijde tot de Grasweg, hier linksaf.
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Bloembollen

De Anna Paulownapolder is aangelegd in
1847. De grond was zilt en nauwelijks als
landbouwgrond verkoopbaar. Inmiddels is de Anna
Paulownapolder een van de grootste bloembollen
gebieden van Noord-Holland.
  Bij Bloembollenbedrijf Hans de Wit kunt u terecht

voor een kopje koffie en een toiletbezoek. Vanaf hier
volgt u de Boermansweg via de Zijperdijk.
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Boermanszwin

Voor de aanleg van de Anna Paulownapolder
maakte het gebied deel uit van een uitgebreid
wadkrekensysteem. Het bestond uit kwelders en slik
ken. Kronkelende kreken sneden het land diep in.
Een van die zeearmen is het Lage Oude Veer.
Het Boermanszwin is daar een uitloper van. Nu is
het een natuurgebied en doet tevens dienst als water
berging.
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Zijperdijk

In de Gouden Eeuw was er door de welvaart
in de steden een snel groeiende vraag naar
landbouwproducten. Geld was er voldoende door
handel en scheepvaart. Investeringsmogelijkheden
waren er veel minder. Aanvankelijk was de grond in de
nieuwe polder vooral in handen van rijke Amsterdamse
kooplieden/regenten, die de droogmaking gefinancierd
hadden. Later kwam de grond geleidelijk meer in bezit
van Alkmaarse notabelen en vervolgens Zijpenaren.
  Bij het Noordhollandsch Kanaal aangekomen, houdt
u het kanaal aan uw rechterzijde. Bij ’t Zand kunt u het
kanaal oversteken. U loopt door tot aan de Parallelweg
en volgt die rechts tot aan de Groteweg. Via de Noord
schinkeldijk, Nieuweweg en Lange Vliet volgt u de weg
tot aan het startpunt.
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Polder Het Koegras

Tot de aanleg van het Noordhollandsch
Kanaal in 1825 heette het gebied waar nu
Julianadorp ligt Buitenveld. Het lag buiten de dijken
van Huisduinen en de Helder en overstroomde regel
matig. Toen het kanaal en de naastliggende dijk gereed
waren, veranderde het gebied in Het Koegras, de naam
van een voormalig eilandje in het gebied.
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Julianadorp

In het centrum van Het Koegras werd een
school ingericht om kinderen van de omlig
gende boerderijen les te kunnen geven. In verband met
de geboorte van kroonprinses Juliana der Nederlanden
op 30 april 1909, werd gevraagd of het dorp de naam
Julianadorp mocht voeren.

  Via de Zuiderweg loopt u door tot aan de N9.
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Eendenkooi ’t Zand

Ruim vierhonderd jaar gelden was het vangen
van eenden al streng gereguleerd. Alleen
mensen met een vergunning mochten het beroep van
kooiker uitoefenen. De openingsakte van Eendenkooi
’t Zand dateert uit 7 december 1615. Nu worden er eenden
gevangen om ze te ringen en is de eendenkooi vaak
open voor het publiek. Ook diverse soorten vleermuizen
brengen regelmatig een bezoekje aan de eendenkooi.
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