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De Eemnesser eendenkooi 
 

Door EVERT VAN ANDEL 
 
 
In het najaar van 1999 heeft de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten 
ca. 250 meter ten zuiden van de Zomerdijk en ca. 100 meter ten Oosten van de 
Noord Ervenweg in de Noord Polder te Veld in Eemnes, de restanten van een 
eendenkooi opgegraven. Vroeger was dit bekend als ’t Molenland en het Gerrit 
Gerritsen erf. Er ligt nu een waterplas van ca. 50 bij 50 meter met uitlopers 

 
Basismodel eendenkooi 
 
1. de kooiplas, het wed 6. de vanderhandse kant 11. de observatiehut 
2. de sating, de saad 7. het scherpe eind 12. het kooihuisje 
3. de borst 8. de rietweg 13. het kooipad 
4. de vangpijp, de keel 9. de spartelkorf 14. enkele fruitbomen 
5. het vanghokje 10. het wenhok 15. een griendje 
   16. het kooibos 
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van ca. 15 meter in de vier hoeken. Aan de westkant van de plas zijn resten van 
een oude beschoeiing naar boven gebracht, en in de nabijheid daarvan restan-
ten van een bakstenen fundering, mogelijk van een klein schuurtje. De sloot die 
de kooi vroeger omringde is gedeeltelijk niet meer aanwezig. 
 
Het kooibedrijf 
Toch is het beslist de moeite waard eens terug te kijken naar een typisch ‘oud 
Hollands’ bedrijf als de kooikerij. De kooiker, als eigenaar of huurder van de 
eendenkooi, kon er met het vangen van eenden zijn gezin goed van onderhou-
den. In ons waterrijke Nederland zijn vogels als eenden altijd erg talrijk ge-
weest, en het is dan ook niet verwonderlijk dat onze Eemnesser voorouders een 
inrichting als een eendenkooi hebben aangelegd. Daarmee kon de geliefde een-
denbout niet alleen gemakkelijk, maar ook geruisloos worden bemachtigd, zo-
dat andere wilde vogels niet meteen in paniek naar elders vluchtten. Niet alleen 
water, voedsel en rust, maar ook aanlegmogelijkheden en afzetgebied waren in 
de Eemnesser polders ruim aanwezig. Het regelmatig onder water lopen van 
het omringende land droeg bij aan de aanwezigheid van een groot aanbod van 
watervogels.  
De eendenkooien in de verschillende delen van ons land zijn in grote trekken 
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ongeveer gelijk. Ze bestaan uit een plas water met één tot wel negen gebogen 
slootjes, de vangpijpen, die in een vanghok eindigen. Langs deze vangpijpen 
zijn ca. 2 meter hoge rietschermen aangebracht. Deze zijn afgedekt met netten 
of gaas, vroeger met gebogen elzen of wilgen takken om het wegvliegen van de 
vogels te voorkomen. Het geheel ligt te midden van een hoog opgaand water-
rijk kooibos. Dit bos is voor de rust op de plas en als bescherming tegen de 
wind. De eendenkooien werden wel uitgegraven en beplant, maar ook aange-
legd rondom oude dijkdoorbraken. Het kooibedrijf heeft een omvang van ge-
middeld 2 ha, waarvan de kooiplas, het wed genoemd, een grootte heeft van 
circa 0,75 ha. Het merendeel van de kooien is gegraven en heeft een zo ge-
noemd ‘rogge ei model’ waarbij in vier veel voorkomende windrichtingen een 
vangpijp is aangelegd. In de buitenbocht zijn de rietschermen los en schuin van 
elkaar geplaatst. De kooiker kan hierdoor de eenden op de plas zien zonder dat 
de eenden hem zien of horen. Buiten het onderhoud in de kooi moet de kooiker 
ook zorgen voor voldoende halftamme eenden, de staleenden. Die worden door 
de kooiker regelmatig gevoerd, maar ze vliegen ook rond in de omgeving en 
brengen bij hun terugkomst vaak de echt wilde eenden mee naar de kooiplas. 
Daartoe plaatst hij in het kooibos broedkorven in de hoop dat deze bewoond 
gaan worden door de staleenden. Na het uitkomen der eieren blijven deze nako-
melingen in de buurt van de eendenkooi en worden vertrouwd gemaakt met het 
zwemmen naar en in de vangpijpen. In de winter moest hij ook zorgen dat (een 
deel van) de kooiplas en een vangpijp ijsvrij werden gehouden zodat de eenden 
ook dan op de kooiplas konden landen. 
In de wintermaanden worden op de kooi meestal eenden (en andere watervo-
gels) gevangen die in noordelijker streken hebben gebroed. In de zomer, direct 
na de broedtijd, worden ook grote aantallen gevangen. Dit zijn dan de jongen 

van staleenden, die in de directe 
omgeving van de kooi hebben 
gebroed. 
 
Het Kooikerhondje 
De eendenkooien in Nederland 
hebben ook gezorgd voor de in-
standhouding van een heel an-
der dier, namelijk het kooiker-
hondje. Dit kooikerhondje is be-
kend als een vrolijke, niet luid-
ruchtige, goedaardige en bijzon-
der attente hond, die echter fel 
is op ongedierte. De hond heeft 
dus eigenschappen die de kooi-

 
Kooikerhondje 
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ker goed kan waarderen als zijn assistent. Het kooikerhondje bezit echter nog 
een bijzondere gave, namelijk dat hem geleerd kan worden te reageren op 
handgebaren van zijn baas en dat maakt hem geknipt voor zijn taak bij de 
werkzaamheden in de eendenkooi. De hond van de kooiker kwam vrijwel nooit 
van het kooiterrein af, ook in de nacht niet, zodat het dier gewend was om al-
leen te zijn in de kooihut of –schuur. Naast de taak van eenden lokken was er 
nog een taak voor het kooikerhondje weggelegd, het verdelgen van ongedierte, 
zeker in de broedtijd van de eenden. 
 
Geschiedenis en rechtregels 
De oudste bekende schriftelijke vermelding van een eendenkooi stamt uit 1453. 
Ook wordt er dan vaak gesproken over een ‘Vogelkoye’ of ‘Fogelkooy’. In die 
kooien werden er dan niet alleen eenden maar ook meerdere (water)vogels ge-
vangen. Het jagen door middel van een vogel- of eendenkooi was oorspronke-
lijk voorbehouden aan diegene die het recht van ‘vogelarij’ had. Dat is het recht 
om vogels met behulp van vogels (veer met veer) te vangen. In 1698 werd in 
Utrecht aan kooikers toegestaan dit rustgebied met palen af te bakenen.  
Het aantal eendenkooien is sinds de Franse bezetting redelijk bekend. Vanaf 
die tijd bestaat er een registratiearchief. Onder Napoleon kwam in 1807 een 
jachtwet tot stand die (waarschijnlijk) volgens Utrechts voorbeeld onder andere 

 
Eendenkooi in het polderlandschap bij Uitgeest. 
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het recht van eendenkooi regelde. Bestaande eendenkooien konden behouden 
worden, onder voorwaarde van registratie, voor telkens een periode van vijf 
jaar. Indien men de registratie achterwege liet, verviel het recht om een eenden-
kooi te mogen houden. 
Bij de uitvoering van het kooibedrijf, maar ook uit het oogpunt van natuurbe-
houd, is het afpalingrecht uit de jachtwet een positieve eigenschap waarmee 
rust en stilte worden gewaarborgd. Om die reden hebben de meeste eenden-
kooien een ‘afpalinggebied’ in een cirkel rond de kooi. De straal van deze cir-
kel bedraagt meestal 753 of 1130 meter vanuit het midden van de kooi. Deze 
afstand is bepaald door in het verleden gebruikte 200 respectievelijk 300 
‘Rijnlandse Roeden’. Binnen deze cirkel mag ter wille van de rust in de kooi 
niet gejaagd worden en men biedt ook andere vogels daar rust. Onder de huidi-
ge Flora- en faunawet is het afpalingrecht alleen nog gewaarborgd wanneer er 
ten minste één vangpijp gebruiksklaar is en de kooiplas een diepte heeft van 
minimaal 50 centimeter. 
In 1813 waren er 264 geregistreerde kooien, die samen ongeveer 300.000 een-
den per jaar vingen. Er wordt echter aangenomen dat er veel meer eendenkooi-
en waren dan er vanaf 1813 officieel bekend zijn en dat de vangsten veel groter 
waren. Nu telt ons land nog 116 geregistreerde eendenkooien, waarvan 60% ei-
gendom van een natuurbeherende organisatie. In de ‘actieve’ eendenkooien 
worden nog kleine aantallen eenden gevangen. In de ‘natuurbeschermings-
kooien’ zijn de vangsten veelal gering. In 1990 zijn er in de provincie Utrecht 
nog slechts 3 eendenkooien bekend, 1 van Natuurmonumenten en 2 van Staats-
bosbeheer. De kooi in Eemnes wordt niet meer genoemd. 
 
Het vangen 
In het kort komt het vangen van de eenden op het volgende neer. Op de kooi-
plas zwemmen de staleenden van de kooiker en hun aanwezigheid en gekwaak 
lokt overvliegende eenden ook daarheen. De kooiker kiest dan (enige malen per 
dag) een vangpijp waardoor de wind in de richting van de plas waait. Eenden 
vliegen namelijk altijd tegen de richting van de wind in op, zodat ze bij hun 
vlucht dieper de pijp in gaan. De kooiker strooit daar wat voer, de staleenden 
kennen dit en komen daar op af, gevolgd door de vreemde eenden. De kooiker 
moet nu de vreemde eenden steeds verder in de vangpijp lokken tot hij ze het 
vanghok in kan jagen. Achter de rietschermen kan de kooiker langs de pijp lo-
pen, naar binnen kijken zonder zelf te worden opgemerkt. De bocht in de sloot 
is noodzakelijk opdat de eenden in het begin van de vangpijp niet kunnen zien 
wat er verderop en in het vanghok gebeurt. Ze zouden de vlucht nemen en 
nooit terugkomen, zo dom zijn eenden nu ook weer niet. Zijn er genoeg eenden 
op de kooiplas geland en de vangpijp binnengekomen, dan gaat het er om hun 
nieuwsgierigheid te winnen en ze dieper de vangpijp in te lokken. Hij heeft lo-



HKE-68 

pend in de richting van het 
vanghok, wat voer gestrooid, 
waaraan de staleenden zich te 
goed doen. Dat lokt de wilde 
eenden ook verder in de rich-
ting van het vanghok. Omdat 
niet alle eenden altijd honge-
rig, maar wel steeds nieuws-
gierig zijn, schakelt de kooiker 
nu zijn hond in. Die moet nu 
de rest doen. 
Zoals al gezegd reageert het 
kooikerhondje op handgebaren 
van zijn baas en daar maakt de 
kooiker gebruik van. Steekt hij 
één vinger omhoog dan gaat het hondje rond het scherm lopen dat zich dicht bij 
de kooiplas bevindt. Aan de binnenzijde van het scherm loopt het hondje van 
de kooiplas af, in de richting van het vanghok. Buiten het scherm, niet zicht-
baar voor de eenden, loopt hij terug in de richting van de kooiplas. De eenden 
zien het hondje dus alleen met zijn pluimstaart in de richting van het vanghok 
lopen. Dat schijnt de eenden te prikkelen. Nieuwsgierig zwemmen ze met de 
staleenden mee de vangpijp in, vooral ook omdat iedere keer als het hondje 
zich laat zien een beetje voer over het scherm wordt gegooid. Gaat alles naar 
wens, dan steekt de kooiker twee vingers op, en gaat het hondje nu rond het 
volgende, meer in de richting van het vanghok geplaatste scherm lopen. Zo her-
haalt zich steeds het aanlokken van de eenden waardoor zij tot dicht bij het 
vanghok komen. Als de kooiker vindt dat er genoeg eenden bij het vanghok 
zijn gekomen dan springt hij plotseling achter hen te voorschijn en drijft ze het 
vanghok in. 
De staleenden weten wat er staat te gebeuren en zij zwemmen terug naar de 
kooiplas. De vreemde eenden willen zich in veiligheid brengen maar het gaas 
boven hen maakt dit onmogelijk en spoedig zijn zij het kind van de rekening. 
De kooiker moet de eenden nu vlug uit het vanghok halen om ze te ringen of 
pijnloos te doden, want aanhoudend rumoer van tegenstribbelende eenden doet 
op de kooiplas veel eenden op de vlucht slaan. 
 
Gezegden 
Ook in ons taalgebruik zijn een aantal gezegden uit de kooikerij afkomstig. Zo 
zal de kooiker zijn werk graag ‘achter de schermen’ doen. Een ander gezegde 
betreft de eenden, hoewel zij de vangpijp in vluchten zullen zij toch ‘de pijp uit 
gaan’. 

 
Einde van de vangpijp. 
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Manuscripten en kaarten 
Op veel landkaarten wordt de 
plaats van de eendenkooi aange-
geven. Op een achttal, mij be-
kende, topografische- en kadas-
trale kaarten wordt het model 
van de kooi met de kooisloot 
ook ingetekend. Deze dateren 
van 1832 tot 1948. Op een ma-
nuscript van een ‘Kaerte van de 
Provincie Holland’ getekend in 
1769 staat in de ‘hoek van de 
Veendijk en de Agterkade’ de 
vogelkooi ook aangegeven.  
 
Eigenaren en kooikers 
Mogelijk stamt de eenden- of 
vogelkooi uit 1697. Dan name-
lijk koopt Jaepie Alberts, ge-
scheiden van Jan Jacobse, 3 

dammaten land in het Gerrit Gerritsenerf. Deze 3 dammaten zijn in oppervlak 
gelijk aan de 2 morgen die in 1762 worden genoemd. Dit is circa 1,5 hectare. 
Waarschijnlijk wordt daar dan de kooi gegraven en aangelegd. Vijf jaren later 
wordt op die plaats voor het eerst de kooi in documenten genoemd. 
In 1702 is Heer Pieter van Wickevoort, bewoner en eigenaar van het huis Eem-
lust aan de Wakkerendijk, de eigenaar van de ‘vogelkooy’. Bij een overstro-
ming in maart 1702 heeft de kooi veel schade opgelopen. ‘t Kooyhuys komt 
dan voor op een schadelijst van 28 ‘Huysen die onder den voet liggen’ in Eem-
nes Buytendyck. Beheerder en kooiker is in die tijd Jelle Martense.  
 
In 1703 heeft de kooi wederom veel schade opgelopen, nu door een hevige 
storm. Er zijn nu twee schadelijsten opgesteld. Op de eerste lijst van 14 decem-
ber komt Jelle Martense voor als eigenaar en kooiker. De kooi is ‘door de wind 
beschadigd’. De tweede lijst is van 17 december en daarop is Pieter van Wicke-
voort weer de eigenaar en Jelle Martense de ‘bruycker’. Nu wordt vermeld dat 
het kooyhuys ‘niet opgebouwd’ is.  
 
In oktober 1711 is er een taxatie voor inning der belastingen in Eemnes Buy-
tendijk. De waarde van de kooi wordt dan geschat op 425,-- gulden. Jan en Ma-
ria van Wickevoort zijn in dit taxatiedocument de eigenaren. Maria van Wicke-
voort is getrouwd met Abraham Beck, woonachtig in Amsterdam. 

 
Geniekaart van een gedeelte van de Provincie Hol-
land. Manuscript getekend door P.A. Ketelaer in 
1769. 
In de cirkel is de Eemnesser eendenkooi aangegeven. 
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Van 1714 tot 1718 zijn er vier huurcontracten bekend waarin de Heer Pieter 
van Wickevoort (als eigenaar?) de ’koye in ’t molenland’ verhuurt aan Gerrit 
Bartzn. Boor. 
 
Vanaf 1733 is Pieter Beck woonachtig in Amsterdam de eigenaar. Pieter Beck 
is een kleinzoon van Pieter van Wickevoort. Ook nu huurt Gerrit Bartzn. Boor, 
volgens drie contracten tot 1745 de kooi.  
 
Vanaf 1746 tot 1759 zijn er vier huurcontracten met Pieter Beck als eigenaar, 
maar nu met Gerrit Gerritzn. Boor als huurder en kooiker. 
 
In 1760 komt de Heer Johan van Veeren, ambachtsheer van Bunschoten als ei-
genaar voor, en hij verhuurt de  vogelkooy aan Jan Besselsz. Beijtel. Echter pas 
op 3 maart 1762 transporteert Pieter Beck zijn goederen onder Eemnes Buyten-
dijk aan de Heer Johan van Veeren, waaronder de vogelkooy op het Gerrit Ger-
ritsenerf en ’t Molenland met al zijn toebehoren. 
 
Op 9 december 1761 verkoopt 
Johan van Veeren een geoctrooieer-
de vogelkooy met boom- en hout-
gewas, rietschuttingen, netwerken, 
tamme of kooyvogelen, die bij de 
aanvaarding van de kooy zullen ge-
houden worden, aan Jan Besselsz. 
Beijtel. Op 3 maart 1762 vindt het 
transport plaats van de verkoop der 
vogelkooy met toebehoren groot 
zijnde 2 morgen, aan Jan Besselsz. 
Beijtel en Marritje de Lang, voor 
1816 gulden en 10 stuivers. Bij het 
transport blijft genoemde vogel-
kooy legataris (een testamentaire 
beschikking) verbonden ten behoe-
ve van de minderjarige kinderen 
van Marritje de Lang uit haar eer-
dere huwelijk met Roelof Zwaan. 
Zij verkrijgen hiermee het eerste 
recht de kooi voort te zetten. 
 
Op 22 april van dat zelfde jaar ves-
tigen Jan Besselsz. Beijtel en Mar-

 
Huurovereenkomst anno 1714 
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ritje de Lang een geoctrooieerde eendenkooy met het geen daaraan behoort in  
’t Molenland en Gerrit Gerritsenerf. Dit verschaft hen het recht van ‘vogelarij’.  
Zij sluiten daarvoor een lening van 500,00 gulden af bij de Heer Carel Gabrij 
met de kooy als onderpand. 
De familie Beijtel woonde in de hoek van de Veendijk en de Gemene weg, in 
die tijd ter hoogte van Meentweg 125. Dit wordt in 1790 verkocht. 
 
Op 29 april 1783 overlijdt Jan Besselsz Beijtel. Zijn zoon Bessel zet de kooike-
rij voort, en niet de kinderen van Roelof Zwaan uit het huwelijk met Marritje 
de Lang zoals hiervoor genoemd. Bessel Beijtel woonde in die tijd ter hoogte 
van Meentweg 105. Vanaf 1826 is Mijntje van de Bunt kooivrouw. Haar man 
Wouter van de Bunt is dan kooiknecht. Ook Jannetje Houtman wordt in die tijd 
genoemd als kooiknecht. 
 
Gard Koppen uit Blaricum koopt in een publieke verkoop tussen ‘den eerste 
April en den eerste September 1830’ van Bessel Beijtel uit Eemnes in de Hei-
nellenpolder te Veld, Bos en Eendenkooi groot 138.1 ca. 
 
In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tabel uit 1832 (vooruitlopend op het Kadas-
ter van 1834) staat echter Rutger  Koppen van beroep bouwman in Blaricum 
als eigenaar vermeld. De eendenkooi ligt in sectie B 75, betiteld als 21,20 ca. 
water. Het bij de kooi behorende land ligt op sectie B 76 en B 77, respectieve-
lijk 33,60 en 78,30 ca. hooiland. 
 
In 1840 blijft Rutger Koppen, na successie (scheiding) de eigenaar. De eenden-
kooi is ook dan nog 21,20 ca. groot, het omringende land is verenigd in sectie 

B 525 en 111,90 ca. groot. 
 
In 1877 worden Jan en Lambert 
Pieter Rokebrand, landbouwers te 
Blaricum, de eigenaars. Zij verkrij-
gen het bezit vanuit een scheiding. 
 
In 1888 krijgen Lambert Pieter  
Rokebrand en Matje de Zaaijer, 
veehouders te Blaricum, de een-
denkooi en het omringende land, 
vanuit een scheiding der goederen, 
in hun bezit. Mede eigenaren zijn 
dan Gijsbert Rokebrand en Marie-
tje Heerschop. 

Fragment van een topografische kaart uit 1832, 
getekend door landmeter B. van Zijlmans. Hierop 
de kooi met kooisloot. 
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In 1900 koopt Klaas Gerritz. Rigter, broodbakker te Blaricum de eendenkooi 
en het omringende land.  
 
In 1913 verkrijgt Antonie Tak, kastelein te Blaricum, vanuit een scheiding de 
eendenkooi. Het omringende land wordt nu betiteld als hooiland. 
 
In 1928 is de weduwe van Antonie Tak, Cornelia Emerentia van Thienen de ei-
genaar. Zij is koffiehuishoudster te Blaricum. Ook nu is het omringende land, 
hooiland. 
 
In 1941 koopt Jacobus Johannes Hendrikus van Weijhrother de eendenkooi en 
het bijbehorende land. Anna Maria Isabella Feitz is vruchtgebruiker. Zij zijn 
beiden zonder beroep en wonen ook in Blaricum. 
 
In 1942 worden de eendenkooi en het bijbehorende hooiland met andere perce-
len in de Noord Polder te Veld  ingebracht in de ruilverkaveling 1942.  
Zij komen uit de ruilverkaveling als grasland wederom ten name van de Fami-
lie Weijhrother. Zij verpachten enkele percelen waarin ook de eendenkooi, aan 
Jacob Mulder uit Huizen.  
 

 
Op deze foto van Natuurmonumenten uit 2003, is links de Eemnesser eendenkooi duidelijk her-
kenbaar. 
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Door een boedelscheiding in 1952 gaat 1/3 deel naar 
van de percelen naar Eduard Maria Langemeijer, ver-
pleger te Heilo. Wilhelmus en Eduardus van Iersel, 
arts en opzichter te Goirle verkrijgen elk 1/6 deel. Het 
overige 7/21 deel blijft in de Familie Weijhrother. 
 
In 1966 wordt de “Ridderlijke Deutsche Orde, Balije 
van Utrecht” gevestigd te Utrecht eigenaar. Deze Or-
de bezit dan circa 25 ha. grasland met daarin de res-
ten van de eendenkooi in de Noordpolder te Veld. 
  
Jan G. C. Hilhorst en Corrie J. Verdam, veehouders te 
Eemnes kopen in 1992 enige hectaren grasland van 
de hiervoor genoemde Orde. Het sectienummer wordt 
nu H 474 gedeeltelijk. De resten van de eendenkooi 
zijn hier in gelegen. In overleg met de Familie Hil-
horst worden in het najaar van 1999 door de Vereni-
ging tot behoud van Natuurmonumenten de restanten 
van de eendenkooi volgens de oude contouren opge-
graven. 
Om de eendenkooi deel uit te laten maken van een 
aaneengesloten natuurgebied ruilen in 2001 de fami-
lie Hilhorst en de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten te ‘s-Graveland de eendenkooi en het omringende land voor een 
overeenkomstig stuk grasland. Het sectienummer wijzigt daardoor in K 343. 
 
Teus Roodhart die het meer oostelijk gelegen deel, grenzend aan de kooi, lange 
tijd pachtte, kan zich de overblijfselen van de eendenkooi nog goed herinneren. 
Zo was er van het vangen van eenden al lang geen sprake meer. De vangpijpen 
waren volledig dicht gegroeid maar de vorm van de beschoeiing was nog goed 
herkenbaar. De elzen, waarvan de naar elkaar gebogen takken het wegvliegen 
van de eenden moesten voorkomen, waren geheel uit hun model gegroeid. De 
rietschermen waren verdwenen en het kooibos een grote wildernis. 
Jacob Mulder heeft tientallen jaren het grasland, met daarin de eendenkooi, van 
verschillende eigenaren gepacht.  
In de jaren 1950-1970 heeft hij alle bosschages omgezaagd en verwijderd. De 
kooiplas is daarna verder dicht gegroeid, maar niet gedempt. Teus Roodhart en 
Arie Hoogeboom, in die tijd Meentweg-bewoners, herinneren zich nog dat rond 
1970 het gras in de vangpijpen gemaaid kon worden met paard en maaimachi-
ne. Men moest echter wel doorlopen anders verzakte het geheel.  
Ook wordt er nog een ander opmerkelijk verhaal genoemd. De in verval ge-

 
Enige restanten van de in 
1999 door natuurmonu-
menten opgegraven Eem-
nesser eendenkooi 
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raakte kooi werd in vroegere jaren voor nog een doel gebruikt, namelijk het 
‘ganzenflappen’. Enkele dorpsbewoners vingen er ganzen als het vee het land 
uit was. Voor buitenstaanders was dit vooral voor ‘wetenschappelijke 
doeleinden’ maar het ging hen om eigen consumptie of om in de wintermaan-
den wat extra’s te verdienen. Zij legden daarvoor grote netten langs de kooi-
sloot. Elk net werd gespannen tussen twee slagstokken. Hieraan zaten strakke 
veren die deels zijn ingegraven en bedekt met gemaaid gras zodat het vangsys-
teem vanuit de lucht voor de wilde ganzen niet zichtbaar was. Een klem houdt 
het net aan de grond. Door die klem los te trekken, schiet het net omhoog, slaat 
over, en klapt dicht. 
In de kooisloot werden twee of drie tamme ganzen door middel van een touw 
van enkele meters aan een poot vastgezet. Deze lokganzen noemden ze 
‘vaststaanders’. Doordat het net van de sloot af dicht klapt, komen de eigen 
ganzen niet onder het net. Dan trekken de ‘flappers’ met een lang touw aan de 
klem zich terug in de bosjes of achter een rietscherm. Hier staan nog een aantal 
familieleden van de ganzen in een kist. Nu begint het wachten op een koppel 
overtrekkende wilde ganzen. Zodra die in het zicht komen wordt er op een hou-
ten lokfluit geblazen. Als de wilde ganzen de goede richting in slaan, worden 
de ganzen uit de kist losgelaten. Zij vliegen luid gakkend naar de vaststaanders, 
hun familie, die hen ook luid begroeten. Dit zien en horen de wilde ganzen en 
zij willen zich bij de lokganzen aansluiten omdat daar voedsel te verwachten is. 
Als zij zijn geland en binnen het bereik van de netten zijn, wordt de klem los-
getrokken, en zijn zij ‘het kind van de rekening’. 
  
Ten slotte 
Sinds 1840 zijn er door de eigenaars van de kooi uit Blaricum geen afdrachten 
betaald aan de Provincie Utrecht voor het behoud van het afpalingrecht. Of dit 
misschien aan de provincie Holland is betaald heb ik niet kunnen achterhalen. 
Zij hebben de eendenvangst waarschijnlijk meer als bijverdienste gebruikt.  
Het verval van de eendenkooi is mogelijk ook bespoedigd doordat het Water-
schap Eemnes vanaf 1879 jaarlijks jachtvergunningen verstrekte in de Eemnes-
ser polders. Indien de kooi-eigenaren in die tijd inderdaad niet betaalden voor 
het kooirecht was het niet mogelijk rechten te ontlenen op de inbreuk van het 
afpalingrecht. Ook de jachtwet werd vanaf begin 1923 van toepassing op het 
gebruik van eendenkooien en daardoor werden de vangtijden beperkt. Vanaf 
1900 en zeker na 1923 zullen er geen of niet veel eenden meer gevangen zijn. 
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