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Eendenkooien ‘t Zand en de Hoop

Aan de noordkant van de Zijpe werden in de 16e eeuw, net achter 
de Zijperzeedijk, drie kooien aangelegd. Twee zijn nu nog in ge-
bruik. Eendenkooi ’t Zand wordt benut voor voorlichting en het 
ringen van gevangen eenden ten behoeve van onderzoek. De kooi 
van 3,8 ha ligt dichtbij het 31 ha grote Mosselwiel, een weidevogel-
reservaat. In de nabijgelegen eendenkooi de Hoop (bij Oudesluis) 
vangt de huidige kooiker voor het vlees, ‘de bout’. 

De eerste zin uit de openingsakte van eendenkooi ’t Zand luidt: “Op 
heden den 7 december 1615 hebben die van de rekening des grafe-
lijkheids van Holland (…) toegestemd met de (…) verpachting van de 
vogelerij met de lange lijn in de Grote Weel in de Zijpe voor de tijd 
van negen jaren om Jacob Janszoon Kooiman.” Voor het vangen van 
eenden was zo’n akte nodig, die de kooiker het ‘afpalingsrecht’gaf, 
om de rust rond de kooi te garanderen. Eenden vangen was een 
welkome aanvulling op het inkomen van de bewoners van de zan-
dige polder. De vrije eendenjacht werd aan banden gelegd vanwege 
schade aan vaak kwetsbare dijken en het graven van poelen. Uitslui-
tend mensen met een akte mochten het beroep van kooiker uitoefe-
nen. In de 16e eeuw ontstonden, aan de rand van het toenmalige 
wad, drie kooien in de noordelijke punt van de Zijpe- en Hazepolder, 
de Anna Paulownapolder bestond toen nog niet. Hier werden vooral 
eenden van buitendijkse gebieden, het zogenaamde ‘blauwgoed’ 
gevangen, ze heetten om die reden zeekooien. Na inpoldering van 

de Anna Paulownapolder werden de kooien landkooi. Eendenkooi-
en werden vaak door de gegoede burgerij aan een kooiker verpacht, 
die de kooi onderhield en exploiteerde. Een kooiker kon de eenden 
‘nekken’ voor lokaal gebruik, maar soms werden ze levend naar het 
buitenland (vooral Frankrijk) vervoerd. Aangezien de eendenvangst 
vanaf de zomer in herfst en winter plaatsvond, haalde de kooiker 

bijverdiensten uit hakhout, een boomgaard, kippen en ander klein-
vee en later ook het kweken van bollen. Ook nu nog staan er veel 
sneeuwklokjes (die onder opgaande bomen gekweekt werden) en 
een enkele kievitsbloem in de eendenkooi. 
Eendenkooi ’t Zand veranderde verschillende keren van eigenaar en 
niet allen onderhielden de kooi. Reden daarvoor waren de teruglo-
pende inkomsten na het verbod op uitvoer van levende eenden. Na 
de jaren 60 was de kooi verwaarloosd. De toenmalige eigenaar wilde 
er een nudistenkamp van maken, maar de gemeente ’t Zand gaf 
hiervoor geen toestemming. Peter Heuving kreeg rond 1974 de op-
dracht van de eigenaar de kooi weer op te knappen. Toen hij na twee 
jaar verhuisde, nam Henk Blokker het over en ving met de opge-
knapte kooi weer eenden voor de bout. In 1981 verwierf de gemeen-
te de kooi, perkte het afpalingsrecht in (van 1.5 naar 0.75 km radius) 
en verkocht de kooi aan Landschap Noord-Holland. Jan Zijp heeft de 
kooi samen met vrijwilligers verder opgeknapt en ving er eenden 
om ze te ringen, ook werd de kooi opengesteld voor publiek. Hidde 
Bessembinders, de kooiker van de Hoop, is sinds 2010 ook kooiker 
van ‘t Zand. Gevangen en geringde soorten zijn o.a. wilde eend, 
kuifeend, slobeend, wintertaling, smient en krakeend.
De kooiplas wordt omgeven door een zgn. iepenrijk eiken-essenbos 
met o.a. zwarte els, esdoorn en enige grauwe abeel, schietwilg en 
zomereik. Er is een dichte ondergroei van jonge iepen sinds veel 
hoge iepen door de iepenziekte gekapt moesten worden. Ook mei-
doorn, lijsterbes, vlier en braam groeien er. De eendenkooi wordt 
bezocht door baardvleermuis (een bedreigde soort), ruige dwerg-
vleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en meer-
vleermuis. Na de plaatsing van 30 vleermuiskasten is het aantal 
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Termen
Afpalingsrecht: binnen een vastgestelde straal vanuit het midden van 
de kooi mag geen lawaai gemaakt worden. 
Blauwgoed: slobeend, zomertaling, wintertaling, pijlstaart, smient, 
krakeend, kuifeend en tafeleend. De term ‘blauw’ had weinig te maken 
met de kleur van de veren en was een wat geringschattende aanduiding: 
blauwgoed had een lagere handelswaarde dan wilde eend.

soorten en individuen per soort toegenomen. 
De aangrenzende weilanden van de Mosselwiel zijn in 2006 op-
nieuw ingericht: de toplaag van de bodem is afgegraven, zodat de 
grondwaterstand dichter bij het oppervlak komt. Vanuit deze natte 
weilanden klinkt in het voorjaar de roep van tureluur, kievit, kluut 
en grutto, een onverwacht accent in de verder intensief gebruikte 
polder. Pas na 15 juni, na de broedtijd en het opgroeien van de kui-
kens, wordt gemaaid.

Het kooikerhondje (getraind 
om de stille commando’s van 
de kooiker uit te voeren) 
loopt langs de plas en lokt zo 
eenden. De kooiker voedert 
bij de ingang van de vangpijp 
vanachter de schermen, de 
eenden zwemmen naar de 
vangpijp toe.

De kooiker voedert verderop 
in de pijp. Het hondje lokt 
eenden bij iedere korte riet-
schut, door steeds even zicht-
baar te zijn. Makke eenden, 
die permanent in de kooi 
verblijven (‘staleenden’), 
zwemmen samen met de 
wilde eenden de vangpijp in.

De vangpijp zit vol eenden. 
De kooiker loopt ongezien 
naar de ingang van de vang-
pijp terug.

De kooiker verschijnt aan het 
begin van de vangpijp. De 
wilde eenden in de vangpijp 
vliegen voor hem weg in de 
richting van het vanghok, 
terwijl de staleenden niet 
schrikken.

De wilde eenden zijn in het 
vanghok beland en gaan de 
pijp uit.
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De afpalingscirkel van Eendenkooi ‘t Zand is aangegeven 
met een stippellijn. 

Kooiker Hidde Bessembinders en een van zijn honden in een vangpijp
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