
EEndEnkooi?

de eendenkooi
Een eendenkooi is van oor
sprong een plek waar wilde 
eenden werden gevangen voor 
consumptie. De eendenkooi 
bestaat uit een flinke vijver 
(kooiplas) waar enkele smalle 
sloten op uitkomen (vang
pijpen). Om overvliegende 
eenden te lokken heeft de kooi
ker, de beheerder van de kooi, 
op de kooiplas een aantal tamme 
eenden en de zogenoemde ‘stal
eenden’ die hij dagelijks voert. 
Zij zijn gewend aan de kooiker 
en zijn hond.

Hoe werkt de kooi?
Als het jachtseizoen is geopend 
(herfst/winter), laat de kooi
ker zijn kooikerhondje langs 
de pijp lopen om de rustende, 
vreemde eenden te lokken. De 
pijp is aan weerszijden voor
zien van rietschermen zodat 
de eenden de kooiker niet zien. 
De eenden worden nieuws
gierig door het verstopgedrag 
van het kooikerhondje met zijn 
opvallende, grote witte pluim
staart. Die verdwijnt steeds en 
komt een eindje verder weer 
tevoorschijn. De eenden zwem
men achter het hondje aan de 
steeds nauwer wordende pijp 
in. Dan komt de kooiker achter 
de  schermen vandaan en jaagt 
ze op. Ze  vliegen dan verder de 
pijp in, het licht tegemoet. De 
enige schijnbare uitweg is het 
einde van de pijp, het vang
hokje. De kooiker laat dan het 

vanghokje dichtvallen 
zodat de eenden gevan
gen zitten.

Tegenwoordig gebruik
In Nederland zijn nog  ongeveer 
119 eendenkooien geregis
treerd, maar vangen voor de 
consumptie is er bijna niet 
meer bij. Eendenkooien wor
den steeds vaker gebruikt 
om eenden te ringen voor 
 wetenschappelijk onderzoek. 
Zo werden eenden kooien ook 
gebruikt om onderzoek te doen 
naar vogelgriep. Door middel 
van ring onderzoek kan ook een 
telling bijgehouden worden 
van de aantallen watervogels 
die er zich in een bepaald gebied 
bevinden.

Geschiedenis 
Eendenkooien ontstonden 
waarschijnlijk al in de 1 4de 
eeuw. De oudste, nu bekende, 
betrouwbare vermelding staat 
in een oorkonde van 7 septem
ber 1318. De oorkonde betrof 
de bezittingen van de graaf 
van Vlaanderen te Bornem, 
aan de Schelde, ten zuiden van 
 Antwerpen.

Andere landen 
Hoewel verreweg de meeste 
eendenkooien in  Nederland 
en Vlaanderen liggen, zijn 
er kooien bekend in andere 
Europese landen, zoals Groot  
Brittannië,  Duitsland, Frankrijk 
en  Tsjechië. En in verre bui
tenlanden zoals Iran en Japan 
gebruikte men vangst tech
nieken die (grote) verwantschap 
vertonen met die van de 
eenden kooi.

Bronnen:  Wikipedia: http://www.eendenkooi.net/  Boek: Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen.
We hebben ons best gedaan eigen of rechtenvrije foto’s te gebruiken. Mocht u toch menen rechten te kunnen laten gelden op één van de gebruikte foto’s, neem dan contact met ons op via www.eendenkooivanruigoord.nl
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“Wilde eenden-iacht, ofte Beschrijvinge 
vande Hollandtsche vogel-koyen”.  
Victor Rijckelsma, 1621
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