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Van voetangels en klemmen
Een bezoek aan eendenkooi 
“Haasjes” bij Hasselt
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Jeroen Bredenbeek, boswachter bij Staatsbosbeheer

Henk Luten, oprichter en coördinator van de Stich-
ting Vogelringstation “De Kooi” ontvangt ons met 
koffie. Zijn “werkhuisje” oogt in eerste instantie 
propvol, en dat blijkt het ook te zijn. Overal kasten 
vol opgezette vogels, oude attributen uit het 
kooikersvak, diploma’s en aktes, oude en nieuwe 
landkaarten van het gebied, en een perfect inge-
richte ringplek waarover later meer. 
Henk is dagelijks te vinden in eendenkooi “Haasjes”.
Hij vertelt dat hij in 2001 een rustige plek zocht 
voor een vaste ringplaats voor zangvogels en 

Het werkhuisje van Henk Luten, oprichter en 

coördinator van de Stichting Vogelringstation 

“De Kooi” staat propvol

bij deze kooi terecht kwam. Het 
leek een uitstekende plaats voor 
zijn doel. Zo ontstond de Stichting 
Vogelringstation "De Kooi". Met 
Staatsbosbeheer werd een erf-
pachtcontract afgesloten, zodat het 
beheer sindsdien volledig bij de 
stichting ligt. 
 
Eenmaal bezig met het vangen 
van zangvogels vonden ze het toch 
wel zonde dat de eendenkooi er 
zo verwaarloosd en dichtgegroeid 
bij lag. Henk: “Wij hebben hierover 
met Staatsbosbeheer gesproken 
maar zij hadden geen budget voor 
restauratie”. Jeroen vertelt dat 
Staatsbosbeheer de kooien vooral 
wil bewaren vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt. Weliswaar wil men wel 
wat faciliteren qua materiaal, maar 
de pachter moet het in principe zelf 
doen. 
De Stichting heeft toen besloten om 
samen met vrijwilligers en groen-
scholen (praktijklessen), de kooi 
geheel te restaureren. Dit om ook 
het vak van eendenkooiker voor het 
nageslacht te bewaren. 

Door bezoekers te ontvangen in de 
periode april tot en met oktober 
wordt deze kennis gedeeld. Tijdens 
excursies wordt uitleg gegeven over 
het ringonderzoek aan zangvogels, 
over het kooikersvak, de eenden-
kooi en de imkerij die er inmiddels 
ook bij is gekomen. De eendenkooi 
heeft een bijenstal met permanente 
bewoning van verschillende bijen-
volken. Jaarlijks bezoeken ca. 1500 
mensen kooi “Haasjes”. 

De kooiker lokte vroeger die wilde eenden 

met behulp van zijn hondje en wat voer de 

vangpijp in (foto: Erfgoed onderwijs)

De pijp uitgaan  
Henk vertelt over het vak van 
kooiker. “In herfst en winter moet 
er absolute rust zijn in een eenden-
kooi om wilde eenden te kunnen 
vangen. De eend is een nachtvogel. 
Hij trekt 's avonds tegen de sche-
mering weg van de kooi naar een 
plaats waar veel voedsel voor-
handen is, bijvoorbeeld graanakkers, 
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of vroeger - voor de inpoldering - de Zuiderzee. 
Hier kan hij dan ongestoord foerageren. Dat doen 
ook de staleenden, de vaste bewoners van de 
kooi. Tegen de morgen keren ze terug naar hun 
rustige plek, op de plas midden in de kooi. Ze 
nemen dan vaak andere echt wilde eenden mee 
naar hun dagverblijf. De kooiker lokte vroeger die 
wilde eenden met behulp van zijn hondje en wat 
voer de vangpijp in. Zijn eigen eenden, de stal- of 
lokeenden, kenden dit spel en zwommen snel 
naar het voer, de pijp in. Als de vreemde eenden 
mee in de pijp zwommen kwam de kooiker achter 
de schermen vandaan en dreef ze het vanghokje 
in waarna de kooiker ze de nek omdraaide. Jeroen 
zegt dat het vanghokje een “krupie” heet, en dat 
een Overijsselse kooi er anders uit ziet dan b.v. 
een Gelderse of een Friese. 
In de winter moest je altijd zorgen dat er een stuk 
van de plas ijsvrij bleef. “Een vreemde eend in 
de bijt” is een van de vele gezegdes die uit het 
kooikersvak komen. “De pijp uitgaan” is natuur-
lijk de bekendste. Het vangen moest dus in het 
najaar en de winter gebeuren, ’s morgens voor 
dag en dauw er uit om een wak te hakken bij 
vorst. Kwakkelwinters waren het best voor de 
vangst. De wilde eenden trekken op en neer met 
de vorstgrens, er kwamen dus regelmatig golven 
wilde eenden voorbij.  

Henk vertelt dat “Haasjes” een middelgrote kooi 
is met vier vangpijpen. Het hangt van de wind-
richting af welke pijp je gebruikt. Eenden vliegen 
het liefst op met de wind tegen, dan kan de wind 
onder hun vleugels komen en stijgen ze sneller 
op. Ze gebruiken dus de pijp die tegen de wind 
ligt. Aan het eind van elke pijp wijken de bomen, 
die open plekken moet je goed bijhouden. Voor de 
eenden die in de pijp gevangen zitten is die lichte 
opening de reden waarom ze verder de pijp in 

Aan het eind bevindt zich de eerdergenoemde krupie

vliegen en uiteindelijk in de krupie 
belanden; ze vliegen naar het licht. 
Henk: “Tijdens een excursie van een 
schoolklas riep een pienter jongetje 
na het horen van dit verhaal, “O, 
dat hebben die eenden dus van 
vliegtuigen afgekeken” … Ja, ja, er 
moet nog wel wat educatie verricht 
worden.

In de winter moest je altijd zorgen dat er 

een stuk van de plas ijsvrij bleef

De gevangen kooi-eenden blijven in trek 

want er zit geen hagel in

De geschiedenis van eenden-
kooi “Haasjes”  
Het vermoeden bestaat dat de 
kooi in het verleden eigendom 
was van het voormalige Agnie-
tenklooster te Zwolle. Veel een-
denkooien behoorden vroeger 
tot kloostergemeenschappen. 
Mevrouw Buit-Zuurman van de 
Historische vereniging uit Hasselt is 
in de geschiedenis van deze kooi 
gedoken en is op dit moment tot 
het jaar 1600 gekomen. De kooi is 
regelmatig verkocht of overgeërfd. 
In 1900 wordt hij verkocht voor 
fl. 2.800,-- aan Johanneszoon ten 
Klooster. Daarna gaat hij over naar 
diens zesde zoon uit zijn tweede 
huwelijk. In 1935 is de kooi enkele 
jaren in handen geweest van ene 
Peter ten Klooster uit Friesland. 

Deze Peter was een bekende 
kooiker die in Friesland kooikerde, 
maar ook op de Deense en Duitse 
Waddeneilanden. In 1938 werd 
de kooi gekocht door Hermanus 
Haasjes te Hasselt en deze heeft 

er gekooikerd tot 1958. De heer 
Haasjes werd ziek en verkocht de 
kooi aan Staatsbosbeheer. Jeroen: 
“Staatsbosbeheer heeft de toen 
gebruikte naam voor de kooi over-
genomen, vandaar de naam kooi 
"Haasjes". Nadien hebben verschil-
lende kooikers de kooi gepacht van 
Staatsbosbeheer, maar het rende-
ment van de eendenkooi liep hard 
achteruit, veel onkosten en weinig 
eenden, zodat er niet veel belang-
stelling voor de kooi meer was. 
Henk: “Een eend bracht voor de 
oorlog 2,30 gulden op en dat doet 
hij nu nog, ! 2,30. Vroeger vingen 
ze wel 300 eenden per dag, die 
gingen allemaal naar de duurdere 



Dier & Milieu 2021 - Pagina 24

Jurisprudentie

restaurants in Amsterdam, of zelfs naar Londen. 
Dat was best een goede business, maar dat werd 
gaandeweg minder. Henk heeft een keer bezoek 
gehad van een zoon van de oude Haasjes. Het 
gezin had 13 kinderen en ze aten één eend per 
jaar, met Kerst; allemaal een piepklein stukje. 
De naburige “Bongerskooi” vangt nog wel voor 
consumptie. De gevangen kooi-eenden blijven in 
trek want er zit geen hagel in. Maar in “Haasjes” 
wordt nu alleen nog gevangen voor het ringen”. 
Henk zegt dat de Stichting subsidie krijgt uit de 
regeling “Groene en blauwe diensten” van de 
Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJs-
seldelta (www.splij.nl). Om precies te zijn is dat 
! 1.632,-- per ha. De kooi is 2 ha., dus tel uit je 
“winst”. Daarvoor pleeg je onderhoud aan het 
kooibos, de plas zelf en de vangpijpen met de 
beschermende rietschermen. Normaal is er een 
ploegje van zo’n 10 vrijwilligers een dag in de 
week bezig met het onderhoud. Door de corona 
ligt het werk al een jaar praktisch stil. Als we na 
ons gesprek naar buiten gaan, zie ik dat de schade 
die een recente storm heeft veroorzaakt slechts 
gedeeltelijk is opgeruimd. Ik hoor dat door de 
iepenzieke uit de jaren zeventig veel mooie oude 
bomen zijn gesneuveld. Nu lijken de essen aan de 
beurt helaas. 

Vogels ringen  
Henk is een ringer pur sang. Hij ringt al sinds z’n 
dertiende, dus al met al zo’n 62 jaar. Hij is ook 
jaren controleur Vogelwet geweest. Het neer-
strijken van de ringers in de oude eendenkooi in 
2001 was een geweldige zet, hoewel ze zich toen 
nog niet realiseerden hoeveel tijd het onderhoud 
vergt. In het door hun zelf neergezette werkhuisje 
is voor het raam een goed uitgeruste ringplek 
gecreëerd. Alles netjes geordend, attributen op 
volgorde en voorhanden. Door het raam krijgen 
de vogels na het ringen simpel hun vrijheid terug. 
Er kan zo’n 300 meter mistnet opgezet worden, 
maar dan moet je wel met minstens drie per-
sonen zijn, anders hou je het niet bij. Elk uur loop 
je de netten langs en pluk je de vogels eruit. Ze 

verdwijnen 
zolang in een 
zakje tot ze aan 
de beurt zijn. 
Henk demon-
streert hoe hij 
de zakjes op 
het daarvoor 
getimmerde 
rek hangt. Er 
ligt alweer 
een stapel 
schone zakjes 
op de hoek 
van zijn werk-
tafel klaar. In 
oktober vangen 

Als we na ons gesprek naar buiten gaan, zie ik dat de schade die een recente storm heeft 

veroorzaakt slechts gedeeltelijk is opgeruimd

ze tussen de 50 en 100 vogels 
per dag. In de zomer beduidend 
minder. Henk vertelt over een vink 
die hij 13 winters lang elke keer 
opnieuw ving; nooit geweten dat 
vinken zo oud kunnen worden. 

Boswachter Jeroen Bredenbeek, 
zelf ook enthousiast ringer in Has-
selt, zegt dat hij wel eens mezen 
van Henk terugvangt. De mannen 
wisselen met veel plezier wat 
ringervaringen uit, maar er is ook 
een zorgelijke ondertoon, want het 
aantal ringers neemt af. Henk heeft 
zeker 25 jaar in het ringstation op 
Schiermonnikoog geringd. Hij vertelt 

In “Haasjes” wordt nu alleen nog 

gevangen voor het ringen

Alles netjes geordend, attributen op volgorde 

en voorhanden

over een havik die in z’n net vloog 
toen hij alleen was. Een havik, zo 
weten de heren me te vertellen, 
daar moet je ongelooflijk mee 
oppassen.  
 
De klauwen zijn het gevaarlijkst. 
Jeroen demonstreert hoe de nagels 
zich dwars door je hand kunnen 
boren. Henk had de havik ook 
inderdaad meteen bij de poten te 
pakken, daarna achter beide vleu-
gels, maar toen kwam hij een hand 
te kort. Een studente van de VU, 
die daar stage had gelopen, kwam 
toevallig langs om haar moeder de 
ringplek te laten zien. Ze durfde de 
havik absoluut niet aan te pakken, 
maar de moeder, die nog nooit  
een vogel had aangeraakt, wel.  
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Zo heeft hij de vogel dus toch kunnen ringen, een 
bijzondere ervaring. Ik geloof dat ik hem maar had 
laten vliegen, maar ik ben dan ook geen ringer.
Hier in “Haasjes” hebben ze ruim 40 verschillende 
soorten vogels gevangen en geringd. Ook worden 
de biometrische gegevens van de vogels vastge-
steld zoals: vleugel- en tarsuslengte (onderpoot), 
vetgraad en gewicht. Al deze gegevens worden 
in de computer ingevoerd en doorgestuurd naar 
het Vogeltrekstation te Wageningen.  De ringgroep 
doet ook mee aan het CES-project (zie kader). 
Er worden natuurlijk ook eenden gevangen op 
de traditionele manier (weliswaar zonder kooi-
kerhondje), maar het is eigenlijk te druk in de 
kooi volgens Henk. Behalve wilde eenden (volle 
eenden noemt een kooiker ze), wordt er ook wel 
“blauwgoed” gevangen en dat zijn alle andere 
eenden, zoals wintertalingen en smienten. Zelfs 
waterhoentjes krijgen een ringetje. Henk heeft 
daar nog een mooie anekdote over. Hij had een 
visser toestemming gegeven in de sloten rondom 
de kooi te vissen. Die visser ving een geweldige 
snoek, waar een geringde poot van een water-
hoen in zat die twee weken ervoor daar was 
geringd. Henk: “Er zit in de plas zelf ook veel vis 
hoor, vooral voorntjes. Elke morgen staan hier 
blauwe reigers te vissen”.

De zakjes worden op het daarvoor getimmerde rek gehangen

Er ligt alweer een stapel schone zakjes op de hoek van zijn 

werktafel klaar

Het CES-project
Het doel van het Constant Effort 
Site (CES) project is het verza-
melen van gestandaardiseerde 
informatie die bijdraagt tot het 
verklaren van veranderingen 
in broedvogelpopulaties. Deze 
informatie wordt in een speciaal 
meerjarig vogelringproject met 
behulp van vaste mistnetopstel-
lingen en vangperiodes tijdens  
het broedseizoen verzameld.  
 
De speerpunten van het CES 
project zijn 1) monitoring van 
aantallen, 2) reproductie en 3) 
overleving. Reproductie informatie 
over de hoeveelheden uitge-
vlogen jongen wordt verkregen uit 
de verhouding van de gevangen 
volwassen en jonge vogels in de 
loop van het zomerseizoen. Her-
vangsten van geringde vogels in 
opeenvolgende onderzoeksjaren 
geven informatie over de jaar-
lijkse overleving. De CES-locaties 
liggen voornamelijk in rietvelden, 
struwelen en bosgebieden. Door 
de vangsten in de verschillende 
gebieden te vergelijken kan ook 
een relatie tussen biotoop en 
populatie worden verkregen. 
Het CES project verschaft aanvul-
lende informatie op verschillende 
nationale en Europese vogelon-
derzoeksprojecten zoals broedvo-
gelinventarisaties, nestkaartproject 
en ringonderzoek aan trekvogels. Automatische voedersilo

Het eerste wat opvalt als je de kooi bena-

dert is het bord “Voetangels en klemmen”

De CES-methode is ontwikkeld en 
opgezet door de British Trust for 
Ornithology (BTO) in 1981. In 1994 
is het CES-project officieel van start 
gegaan in Nederland. Zie de site 
van het Vogeltrekstation. 

Bron website Vogeltrekstation: 
https://vogeltrekstation.nl eik  

“Voetangels en klemmen”  
Hoogste tijd om naar buiten te 
gaan. Het eerste wat opvalt als je 
de kooi benadert is het bord “Voet-
angels en klemmen”. Op die manier 
hield je onverlaten vroeger buiten 
de kooi. De apparaten in kwestie 
waren niet mals, volgens Jeroen en 
Henk. Sommige waren zelfs dode-
lijk. Henk wijst me op de automati-
sche voedersilo’s die verspreid over 
het terrein staan. Ik had de grote 
zakken voer binnen al zien liggen. 
Elke dag wordt er op deze manier 
automatisch zaad rondgestrooid, 
ideaal. Bij het kijkscherm kun je op 
de plas kijken. Er zijn alleen wilde 
eenden te zien.  

We lopen naar een van vier 
vangpijpen. Die ligt er mooi bij. 

De rietschermen moeten elke 7 
of 8 jaar worden vernieuwd; een 
grote klus. Aan het eind bevindt 
zich de eerdergenoemde krupie, 
en Henk demonstreert hoe je er de 
eenden uithaalde als kooiker. Je had 
een haakje bij de hand en na het 
nekomdraaien haakte je met één 
beweging de ingewanden eruit. 
Die gingen de sloot in (vandaar 
die grote snoeken, en ook paling). 
Vlakbij staat het “makkenhok”.  
Hier werden jonge eenden mak 
en tam gemaakt. Na een poosje 
werden ze vrijgelaten, maar ze 
vlogen niet weg want ze waren 
aan de kooi en vooral aan het voer 
gewend. Als we verder lopen zie 
ik Jeroen steeds somberder kijken. 
“Wat zijn er veel zieke bomen, 
vooral essen”. Een aantal staat op 
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omvallen, anderen zijn al gevallen en hangen 
nog op collega’s. Verderop is er één door een 
vangpijp gevallen en heeft daar veel schade 
veroorzaakt. De gevolgen van een recente storm 
zijn zo heel zichtbaar. Heel wat elzen en essen 
zijn inmiddels door een ingehuurde boswerker in 
stukken gezaagd, maar het moet allemaal nog 
wel opgeruimd worden. Verderop laat Henk ons 
het pomphuis zien. Het waterschap heeft hier, na 
een peilverlaging in het gebied, ter compensatie 
de pompinstallatie die handmatig moest worden 
bediend, geautomatiseerd. Deze installatie zorgt 
dat de kooikerplas altijd voorzien blijft van water, 
terwijl de boeren in de omgeving de gewenste 
lage waterstand hebben. 

We passeren de bijenstal. Een mooi verzorgd 
onderkomen waar de bezoekers op banken het 
imkerverhaal kunnen aanhoren. Helaas, ook die 
excursies zijn in het afgelopen jaar vanwege 
corona niet doorgegaan. Gelukkig hebben de 
bijen wel doorgewerkt en zijn er weer 150 potjes 
honing bij elkaar gevlogen. Henks zoon heeft 
inmiddels een imkercursus gevolgd, en hij gaat 
de huidige imker helpen bij het verzorgen van de 
bijen.  
Als we teruglopen vraag ik terloops hoe Henk de 
toekomst ziet. Gezien zijn leeftijd en gezondheid 

De bijenstal, een mooi onderkomen waar 

de bezoekers op banken het imkerverhaal 

kunnen aanhoren

zal hij zijn levenswerk hier over een 
tijdje moeten overlaten aan één of 
meerdere opvolgers. Van de huidige 
groep vrijwilligers is het merendeel 
van zijn leeftijd of ouder. Het is 
een moeilijke en pijnlijke vraag zo 
blijkt, maar hij heeft goede hoop 
dat zijn dochter het kooikerwerk zal 
overnemen. Zij heeft een  
kooikerdiploma behaald.  
 
Zijn zoon gaat de bijen doen, en 
wie weet komen er toch nog wat 
nieuwe ringers bij, dus hij houdt de 
moed er maar in.
Henk Luten is een van die groene 
buitenmensen uit een voorbije 
tijd, met hart voor de natuur, 
en vogels in het bijzonder. Maar 
ook iemand die samen met zijn 
collega-vrijwilligers een uniek 
stukje cultuurgeschiedenis in stand 
heeft gehouden. Op internet vind ik 
nog een mooie foto van de Friese 
Stichting Erfgoed-Onderwijs waarop 
een kooiker met zijn hondje zijn 
afgebeeld. www.erfgoed-onderwijs.
frl/promotiemateriaal-eendenkooi.  

Ik denk aan de bomen van kooi 
“Haasjes” die al gevallen zijn of die 
binnen afzienbare tijd gaan vallen 
en hoop stilletjes dat Jeroen zijn 
baas overhaalt om een handje toe 
te steken en een paar dagen een 
grote machine naar kooi “Haasjes” 
te laten rollen …
 
Foto's Henk Breman
Tekst: Wil Kroon
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