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Historische Kring IJsselstein 12 (sept. 1979). - Dl.12 Kooihuis in betere tijden(foto P, van de Bergh) Kooihuis IJsselsteinsekooi, najaar 1977. 15





Historische Kring IJsselstein 12 (sept. 1979). - Dl.12 In ieder geval zijn in de laatste 50 jaar twee broers P.M. van de Berg en A.J, van de Bergverantwoordelijk geweest voor de kooi. Totdat ook deze kooi verkocht is aan dhr. de Vries en latervia de Stichting Beheer Landbouwgronden bij Staatsbosbeheer is terecht gekomen.Gelukkig is deze kooi nog lange tijd in gebruik geweest en voor zover dit mogelijk was onderhoudendoor Paul de Snor zoals Paul van de Berg uit Benschop ook wel genoemd wordt. Deze heeft langetijd voor de verschillende eigenaren nog toezicht gehouden en soms wel wat gevangen.Tot het deze in 1977-78 onmogelijk werd o.a. wegens vernielingen en rustverstoring waardoor dekooi in verder verval geraakte. Ook de hulp van de knotgroep IJsselstein is later teniet gedaan. Op de kooi stond in noord-oostelijke hoek een klein kooihuisje. maar ook dit gebouwtje is grondigvernield. Het was gebouwd met kloostermoppen en deels van hout meteen rieten dakbedekking.

Ikben dan ook erg blij met de mededeling van het Staatsbosbeheer dat het huisje weer in oude stijlzal worden herbouwd. Ook op de IJsselsteinse kooi zal een dergelijk huisje gebouwd worden. Er werd altijd met een ,,turfje&quot; gekooid; in het begin van het seizoen met een schrikeffect ennatuurlijk altijd samen met het hondje en de lokeenden. Gemiddeld werden er steeds 100 broedkorven per jaar uitgelegd. De gevangen eenden werden metde bode meegegeven en o.a. naar Utrecht gebracht. De begroeiing bestaat ook hier uit knotbomen. maar ook veel opgaande bomen zoals iep, eik,esdoorn, essen en elzen. Tussen de vangpijpen bevindt zich een griendje. Ook hier zijn ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd om de verwaarloosde en vervallen eenden-kooi weer als eendenkooi dienst te kunnen laten doen. Overigens werd in de notulen van de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Kooikers-vereniging, van 24 augustus 1929 melding gemaakt, dat aldaar ook aanwezig was,

dhr. H. v.d. Berguit Benschop. 17



Historische Kring IJsselstein 12 (sept. 1979). - Dl.12 Kooikershuisje nog in goede slaal (1976). Overblijfselen kooikershuisje april 1978. 18
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