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2020 Wat een jaar! We begonnen enthousiast met een groep van 30 

vrijwilligers. Er was veel te doen, vooral na de februari storm Ciara. 

Verschillende rietmatten waren omgewaaid. Verder werd er gewerkt aan 

de renovatie van een vangpijp, de afronding van de zaagwerkzaamheden, 

het uitbaggeren van de ringvaart, en toen ineens... Corona!

De werkzaamheden werden vanwege de 'lockdown' stil gelegd, alleen de 

eendenverzorgers mochten nog hun werk doen en na een poosje mochten 

er ook één keer in de twee weken twee personen de eendenkooi in om te 

maaien. Want dat was wel nodig om vooral de paden vrij te houden. 

In september ging het weer - op gepaste afstand - op volle kracht vooruit! 

Enthousiast als altijd werd er in korte tijd heel wat werk verzet, waarbij 

vooral het maaien van de 'rimboe' in de eendenkooi hoge prioriteit had. Er 

werd gebaggerd, getimmerd, voorraden aangevuld en de voorbereidingen 

voor de 'Open Dagen' waren ook al in volle gang. En toen... ging de rem er 

weer op... de tweede Corona golf.

Vanuit Staatsbosbeheer mochten we nog met vier personen op gepaste 

afstand aan het werk in de eendenkooi. Met veel creativiteit werd toen een 

speciaal rooster gemaakt voor de vrijwilligers, zodat iedereen die dit graag 

wilde en kon toch af-en-toe in de eendenkooi aan de slag kon.

De afstemming m.b.t. de werkzaamheden ging voornamelijk digitaal. Dat 

lukte redelijk, maar wat werden de sociale contacten gemist! 

De hoogste prioriteit van de werkzaamheden in de eendenkooi lagen wel bij 

het onderhoud. Door alle corona maatregelen was er te weinig 

tijd/menskracht om grotere 'projecten' af te ronden. Zo zijn de 

werkzaamheden aan de renovatie van een vangpijp bij de Nieuwe Kolk die in

het najaar 2019 was gestart nu pas bijna afgerond.

De ringvaart aan de West kant van de eendenkooi is wel helemaal 

uitgebaggerd. Hierbij zijn ook de oevers opgeschoond, waarbij ook de nodige

zaagwerkzaamheden zijn verricht. De komende jaren kan er weer 'rond' 

gevaren worden, zonder in de bagger of braamstruiken vast te komen zitten.

De aanleg van beschoeiing bij de Nieuwe Kolk is wel iets opgeschoten dit 

jaar, maar helaas nog niet zover als in de planning stond.

Tijdens de verschillende stormen in het afgelopen jaar zijn enkele rietmatten

omgewaaid cq beschadigd door omgevallen bomen. Deze stormschade is 

gelukkig voor het grootste deel hersteld of opgeruimd.

In 2019 zijn er vier zonnepanelen geplaatst in de eendenkooi. Hiervoor is er 

in het afgelopen jaar een zwaardere omvormer met nieuwe accu's 

aangeschaft, zodat ook zwaarder gereedschap gebruikt kan worden. 

Tevens is er een veilige 'meterkast' gemaakt in de 'Tente van Jente'.



De eendenverzorgers hebben dit jaar - als één van de weinige vrijwilligers - 

hun normale werkzaamheden kunnen doen. De eenden werden regelmatig 

gevoerd en in de periode dat het kon/mocht is de oever in het makkehok 

'rat-dicht' gemaakt door gaas in te graven. Via webcams konden we de 

eenden en eventuele ongewenste gasten (ratten, muizen e.d.) in het 

makkehok volgen. 

De staleenden in de eendenkooi werden ook regelmatig gevoerd, zodat er 

dit jaar een 'stabiele' groep van ca 60 staleenden was. Tijdens de voor- en 

najaarstrek hadden we veel 'gasten' en lagen er soms wel 130 eenden op de 

plassen, die echter na een poosje toch weer verder op trek gingen.

2020 was ook het landelijke jaar van de 'Wilde eend' met speciale aandacht 

voor het probleem dat er zo weinig jonge eenden uit groeien tot volwassen 

eenden. Helaas deed dit probleem in onze eendenkooi zich ook voor. Er zijn 

dit jaar 40 eendenkorven uitgezet en in 20 korven is gebroed. Er zijn 

regelmatig jonge eenden (pullen) gezien, maar na enkele dagen/weken 

waren ze weer verdwenen. De Vogelbescherming is landelijk bezig met een 

onderzoek hiernaar. 

In de zomerperiode kon er een partij eenden (70 stuks) van de vogelopvang 

de Fügelhelling in Ureterp opgehaald worden. Na een gewenperiode in het 

makkehok, konden ze - enkele weken later - zich buiten het makkehok aan- 

sluiten bij de staleenden van de eendenkooi. Omdat er nogal een overschot 

aan mannetjes was in de groep staleenden, is er na de gewenperiode in het 

makkehok een groepje mannetjes elders in de omgeving los gelaten.

De vlechtsters konden het hele jaar door vlechten aan eendenkorven en 

promotieartikelen, alleen niet altijd in de eendenkooi. Tijdens de 'lockdown' 

in het voorjaar en in de zomerperiode werd er regelmatig thuis gevlochten. 

In het najaar werden hun werkzaamheden vanuit de eendenkooi verplaatst 

naar de parkeerplaats van de eendenkooi bij de weg, waar makkelijk de 1,5 

meter afstand aangehouden kon worden. 

In oktober is er  door hen een grote partij 'Belgisch Rood' aan wilgentenen in

Leerdam opgehaald, zodat het komend jaar volop gevlochten kan worden. 

In 2020 zijn er naast eendenkorven ook verschillende mandjes gemaakt, die 

als geschenk zijn gebruikt voor o.a. zieke vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook 

enkele korven en mandjes verkocht via het netwerk van de vrijwilligers.

Naast het werk in de eendenkooi werd er ook hard 'achter de schermen' 

gewerkt door zowel Staatsbosbeheer als door de stichting. Vanuit de 

stichting werd de website bijgehouden en de Facebook-pagina regelmatig 

van nieuwtjes voorzien. De Facebook-pagina had dit jaar 390 volgers. 

Op administratief gebied is door de stichting ook het financiële jaarverslag 

en begroting 2020 opgesteld. 

De afstemming met vier medewerkers van Staatsbosbeheer met betrekking 

tot vrijwilligers, werkzaamheden, inzet materialen, gereedschap, veilig 

werken en bijscholing verliep voor het grootste deel via de digitale weg. Af 

en toe kwamen enkele medewerkers in de eendenkooi om gereedschap of 

boten op te halen cq terug te brengen.



Op 18 augustus kwam een delegatie van Staatsbosbeheer bij het KooiUûs in 

de eendenkooi om de vrijwilligers bij de praten over het natuurherstel 

project in het gebied 'Rondom de Kooi van Pen'. In het kader van Natura 

2000 wordt begin 2021 gestart met de eerste voorbereidingen van de 

werkzaamheden om het gebied opnieuw in te richten om de biodiversiteit te

vergroten. In de eendenkooi zullen echter geen veranderingen plaats 

vinden. Het is de bedoeling dat eind 2023 de werkzaamheden in het 

projectgebied kunnen worden afgerond. 

Er wordt nog wel gekeken of er in het kader van 'meekoppel kansen' een 

subsidie via de provincie Overijssel aangevraagd kan worden om een deel 

van de beschoeiing in de eendenkooi te vervangen. 

Het projectteam die gaat over het natuurherstel in het gebied 'Rondom de 

Kooi van Pen' heeft op 1 september onder leiding van Staatsbosbeheer een 

bezoek gebracht aan de eendenkooi.

In het kader van 'veilig werken' zijn door Staatsbosbeheer dit jaar de 

zaagpakken en de brandblussers gecontroleerd en aangevuld. Tevens 

hebben alle gereedschappen (met snoer en stekker), bosmaaiers, 

kettingzagen, grasmaaiers en aggregaten, die in de eendenkooi worden 

gebruikt, weer hun jaarlijkse keuring gehad. Bijscholing van de vrijwilligers 

mbt cursussen moterzagen, bosmaaien of 'Veld Hulp Verlening' kon helaas 

niet plaats vinden vanwege alle corona-maatregelen.

Ondanks dat er vorig jaar door de vrijwilligers een mooie afsluitbare 

botenloods is gebouwd bij de loswal van de eendenkooi, heeft het 

'dievengilde' toch toegeslagen en zijn er twee buitenboordmotoren van de 

punters gestolen. Bij de politie is aangifte gedaan door Staatsbosbeheer, 

maar de motoren zijn helaas niet terug gevonden.

Door de pandemie zijn de vrijwilligers-uitjes en andere initiatieven om de 

saamhorigheid in de groep te bevorderen helaas voor een groot deel komen 

te vervallen. Het afsluiten van het jaar met ons jaarlijkse snert-eten en de 

uitreiking van de 'Plons-bokaal' kon daardoor ook niet doorgaan. Door het 

bestuur van onze stichting is er daarom wel voor alle vrijwilligers in 

december een kerstpakket geregeld met als extra attentie een warme muts.

Voor promotie van het vrijwilligerswerk stonden we de afgelopen jaren o.a. 

met een kraam bij de jaarmarkt in Scheerwolde. Deze ging dus ook niet 

door, maar we hebben wel promotiewerk op een andere manier kunnen 

doen. Door de vlechtgroep van de Kooi van Pen is op 20 januari een 

workshop 'manden vlechten' gegeven aan 25 vrouwen in het Dorpshuis in 

Dwarsgracht. 

Op 18 juli is er een promotiefilm over eendenkooien in de Kooi van Pen 

opgenomen. De filmploeg heeft prachtige beelden gemaakt van de 

eendenkooi. Twee vrijwilligers met een kooikershondje lieten zien hoe een 

eendenkooi werkt en behouden blijft. De opnames zijn verwerkt tot een 

korte film: 'In het spoor van de kooiker'. De film is te zien op de website van 

de Kooi van Pen en het Nationaal Park Weerribben-Wieden.



In het najaar was er een kleine versoepeling mbt de corona maatregelen, 

dus werd er vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor de 

Open Dagen 2020 voor buurtgenoten en belangstellenden. Met een speciaal

programma - volledig 'Corona-proof' - waren er vier rondleidingen gepland, 

die allemaal snel volgeboekt waren. Maar vlak van te voren begon de 

tweede corona golf en moesten ook deze Open Dagen 2020 tot onze grote 

spijt worden afgelast.

Bij alle werkzaamheden in de eendenkooi zijn er heel wat materialen nodig, 

zoals palen, timmerhout, riet e.d. Van 'Hoofdsponsor' Foreco uit Dalfsen 

mochten we dit jaar verschillende keren hout ontvangen, dat goed gebruikt 

kon worden. De bijdrages van de Armvoogdijen Scheerwolde en 

Muggenbeet werden ook weer goed besteed aan het optimaliseren van 

onze stroomvoorziening. Daarnaast is de inzet en het gebruik van de 

machines van Aannemersbedrijf Muis uit Wetering bijna 'onmisbaar'. In de 

schuur van de familie Mulder in Wetering werd weer een grote partij riet en 

hout droog opgeslagen.

Naast de sponsoren zijn er ook éénmalig donaties in 'natura' van bedrijven 

geweest en donateurs die jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de 

stichting. Met al deze bijdrages is het mogelijk om samen met de inzet en 

financiële bijdrages van Staatsbosbeheer de eendenkooi te behouden en te 

renoveren.

Het was een jaar waar veel niet door kon gaan. Toch hebben we met de 

minimale mogelijkheden die er waren geprobeerd om het onderhoud van dit

cultureel erfgoed door te laten gaan en de groep vrijwilligers zoveel mogelijk

betrokken te houden bij deze prachtige plek.

Al werd het sociale contact met elkaar dus wel heel erg gemist.

We wensen iedereen een gezond, gezellig en productief jaar 2021.

Erica Zwanenburg

voorzitter Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

 


