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EENDENKOOILAND:
KLEDDERNAT

EN VOLOP RUST

K

Eendenkooien vertellen de
geschiedenis van de Lage Landen.
Met meer dan 400 stuks spande
Friesland de kroon, er resteren 27.
Specialist Gerard Mast leidt rond
door de Anjumer Kolken.

K leddernat. Of op z’n Fries
stronttrochwiet. Gerard
Mast (1944) neemt het

woord tijdens de tocht door de
Anjumer Kolken zo vaak in de
mond dat we ermee moeten begin-
nen. Want wil je begrijpen waarom
eendenkooien staan op de plek
waar ze staan, waarom juist Fries-
land er zoveel telde, of waarom ze
vanaf 1800 langzaam verdwenen,
dan moet je weten dat het land-
schap vroeger veel natter was dan
nu. Mast, met een hand de groene
vlakte bestrijkend: ,,In zulke gebie-
den had je in de winter waterover-
last, de boel stond steevast blank.”

Hoewel zelf geen kooiker, geldt
Mast (1944) in Friesland als autori-
teit op het gebied van eendenkooi-
en. De interesse werd rond 1970
gewekt toen hij als beleidsmede-
werker bij Staatsbosbeheer de
eendenkooi bij Ternaard onder zijn
hoede kreeg. ,,Die werd niet meer
gebruikt, maar had nog wel rechten
om eenden te vangen. In de ruil-
verkaveling zouden die vervallen.
‘Toon maar aan dat er rechten op
die kooi zitten’, zei de ruilverkave-
lingscommissie. Dus ging ik op
zoek bij het Rijksarchief, nu Tre-
soar. Daar vond ik een octrooi uit
1756 waarin de provincie toestem-
ming gaf de kooi aan te leggen.”

Het zoeken in de archieven
smaakte naar meer, het luidde een
levenstaak in. ,,Op oude kaarten
stuitte ik op eendenkooien of topo-
niemen – namen van percelen – die
naar kooien verwijzen, op plekken
waar niets meer daaraan herinnert.
Ik begon een inventarisatie en
schatte dat ik misschien wel zou
uitkomen op een stuk of 250.”
Inmiddels heeft Mast meer dan
400 eendenkooien in Friesland
weten te herleiden, 405 om precies
te zijn. ,,Of er meer zijn geweest?”
Mast is even stil, alsof hij de ge-
dachte liever vermijdt. ,,Nou voor-
uit: een stuk of vier, vijf hooguit.”

Vier van de zeven eendenkooien
die de Anjumer Kolken ooit telde,
bestaan nog. Mast heeft erlangs
een route. Een kooi bezoeken zit er
niet in. Dat past bij de verhalen die
hij onderweg vertelt, want ,,kooi-
kers houden van rust” en het ver-
sterkt het toch al mysterieuze
karakter van de eendenkooi. Vanaf
een grindpad wijst hij naar de twee
Van Asperenkooien, de eerste kooi-
en op de route, op het oog slechts
twee onschuldige bosjes. ,,Zag je
vroeger in deze omgeving zo’n
pluk bomen, dan keek je naar een
eendenkooi. Dit waren de enige
bossen in Friesland, behalve het
groen bij de states, maar die had je
niet in de Anjumer Kolken.” Zijn

hand verplaatsend naar wat bomen
verderop: ,,Nu kunnen het ook
ruilverkavelingsbosjes zijn.”

Rust blijkt na kleddernat de
tweede cruciale term voor eenden-
kooien. Mast weidt uit over het
vangen van eenden: de tamme stal
die bij de kooi blijft, de wilde stal
die uitvliegt en trekeenden mee-
neemt om lekker uit te buiken op
een rustig beschut plekje. Als ze
nieuwsgierig en nietsvermoedend
de tamme eenden achterna zwem-
men wanneer die gevoerd worden
in de vangpijp gaan ze een gewisse
dood tegemoet. ,,Hoe verleid je met
eenden andere eenden?”, vat Mast
het vernuftige systeem samen. Het
werd ergens in de late middeleeu-
wen in de Lage Landen ontwikkeld.
,,Eén ding is zeker, met een geweer
schiet je hooguit één eend en zijn
alle vogels gevlogen. Rond elke
kooi gold dan ook een jachtverbod
in een straal van 600 koningsroe-
den. Dat is 2347 meter.”

Die bepaling is bij veel eenden-
kooien nog altijd van kracht. Het
verklaart waarom natuurbeheerder
It Fryske Gea grote waarde hecht
aan het bezit van de Van Asperen-
kooien. Midden tussen de weilan-
den, gevuld met nerveus opkijken-
de brandganzen, vouwt Mast een
kaart open waarop hij overlappen-
de cirkels heeft getekend. ,,Tegen-
woordig mag er in een straal van
1200 meter rond een kooi niet
worden geschoten. Zo ontstaat een
enorm gebied waar vogels in alle
rust kunnen fourageren.” Om vo-
gelliefhebbers te bedienen doet de
route ook de Sylkajút aan, de vogel-
kijkhut in de Ezumakeeg. ,,Keeg
betekent buitendijks land.” Wie na
een blik op het Lauwersmeer de
ogen richt op de dijk, ziet daarbo-
ven de bomen van de andere een-
denkooien op de route, die van de
familie Keegstra en de Talmakooi.

De eendenkooien zijn een onuit-
puttelijke bron van verhalen. Masts
speurwerk maakt duidelijk dat de
kooien behalve landschapselemen-
ten ook een cultureel-historisch
fenomeen zijn. ,,Een eendenkooi
werd niet zomaar neergezet. Het
vergde een grote investering. Die
was het waard, want de eenden
waren belangrijke handel, ze wer-
den tot in Engeland verkocht.”

Het meest bijzondere verhaal
waarop Mast stuitte was dat van
Jacob Bodes (1689-1755). Mast ach-
terhaalde de levensloop van deze
kooiker, die werd gevraagd om
voor de keizer van Oostenrijk een
eendenkooi te maken op een land-
goed in het huidige Slowakije. ,,Het
verzoek alleen al zegt hoe belang-
rijk eendenkooien vroeger waren.”

Lengte fietsroute: 15 kilometer
Start: fietsknooppunt 48 bij de buurtschap Tibma (De
Tibben) ten noordoosten van Ee. (Vlak bij de start aan de
rand van Tibma is een parkeerplaats.)

Vertrek vanaf 48 richting 47, u passeert plaatsnaambord.
Na 500 meter RA, Hoitensreed.
Bij bordjes doodlopende weg en It Fryske Gea LA. (Rechts
achter de boerderij ligt de de Van Asperenkoai in het
dorpsgebied van Ee, iets noordelijker de Van Asperenkoai
behorend tot dorpsgebied van Anjum.)
Einde Hoarnereed RA en even verder over brug.
Eerste weg RA, Brede Koaiwei.
(Vlak voor Teard lag rechts van de weg een eendenkooi, nu
niets meer zichtbaar.)
(Op de flank van de terp Teard lag ook een eendenkooi, die
is ook verdwenen.)
Op einde Brede Koaiwei RA, Sylsterwei. Steek verderop de
brede weg over en fiets naar en door Ezumazijl.
Voorbij Ezumazijl staat fietsknooppunt 13. Volg de route
naar 50 en vervolgens terug naar start bij 48.

(Wanneer u na vogelkijkhut de dijk op fietst heeft u zicht
op bosjes behorend bij de Talmakooi en daarachter de
eendenkooi van de familie Keegstra.)
(Voorbij Engwierum, in de weilanden ten noorden van de
Fjellingsreed 8, lag ook een eendenkooi, daarvan is niets
terug te zien in het landschap.)
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Wanneer Paul wandelt
of fietst zet hij zijn
gps aan. De route kunt
u downloaden via
www.paulstraatsma.nl

Groningen
en Drenthe
Een veranderd en steeds
droger wordend milieu. Dat
verklaart volgens Gerard
Mast waarom de eenden-
kooien vanaf 1800 lang-
zaam uit het landschap
verdwenen. Dat gold niet
alleen voor Friesland. ,,In
Drenthe zijn 160 locaties
van verdwenen eenden-
kooien geteld. Amateur-
historicus Henk Luning
heeft dat onderzocht op
basis van toponiemen en
kaarten. Alle Drentse een-
denkooien zijn verdwenen.
Groningen heeft nog er
drie. Dat waren er ooit rond
de vijftig.”

en Drenthe

De nieuweMijn Streek-
reeks Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leeste-
kensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschaps-
elementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.

Leesteken: eendenkooi
Eendenkooien horen bij het natte Nederlandse cultuurland-
schap. In de middeleeuwen werd het systeem van de ruime
waterplas met vangpijpen ontwikkeld. Omdat het vangen van
eenden gebaat is bij rust, zijn kooien natuurgebiedjes op zich.
De kooiker vangt de eenden met de hulp van lokeenden die
uitvliegen en passerende trekeenden meenemen naar de kooi.
De kooiker – altijd buiten het zicht achter de schermen – lokt de
eenden met voer de vangpijp in. Zitten de eenden eenmaal
daarin dan komt de kooiker tevoorschijn: de wilde eenden
schrikken op en vliegen naar het einde van de pijp, de vanghok-
ken in. Meer dan 1000 eendenkooien telde Nederland ooit,
thans zijn er nog 118 (geregistreerde) kooien.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/eendenkooi

Vuistdik
Na ruim veertig jaar onder-
zoek meent Gerard Mast
klaar te zijn met zijn onder-
zoek naar eendenkooien in
Friesland. Alle gegevens
heeft hij uitgeschreven,
waarbij hij werd geholpen
door het Kenniscentrum
Landschap van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Het
resultaat: drie vuistdikke
manuscripten. Mast kijkt
hunkerend uit naar het
moment dat ze naar de
drukker gaan. ,,De uitgever
is al gevonden, nu de fond-
sen nog.” Een leuk feitje?
,,In 1690 telde Friesland
de meeste eendenkooien,
er waren er toen 191 stuks
in bedrijf.”

Vuistdik

Linkerkolom, van boven
naar beneden: een oude

dijk van de Lauwerszee bij
Anjum is nu een slaper-

dijk; een vlucht ganzen bij
de Brede Kooiweg; de

vogelkijkhut Sylkajút aan
de rand van de Ezuma-
keeg. Rechterkolom: de
eendenkooi bij de Brede
Kooiweg; eendenkooispe-
cialist annex gids Gerard
Mast; twee fietsers pauze-
ren voor een vogeltuurmo-
ment met een verrekijker.
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Van Asperenkooi in Ee
Van Asperenkooi in Anjum
Verdwenen kooi van de familie Bergsma
Verdwenen kooi van Van Burmania
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