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Korverskooi

●

De Korverskooi nabij De Koog omvat een eendenkooi van 4 hectare, droge duinen, enkele vochtige duinvalleien en oud, onbemest
cultuurgrasland. In totaal is het gebied 70 hectare groot. Waar de
meeste Texelse duinen onder de grafelijkheid vielen en later rijksbezit werden, is dit gebied lang in particuliere handen gebleven als
deel van boerderij Akiab in de zuidwestpunt van Polder Eierland.
De eendenkooi is tot op heden in bedrijf.

bijzonder

*

” c ultuurhistorisch belangrijk element,
zuurste duinplasje van Texel

“Korver was een goede kooiker, maar hij had een hekel aan bramenplukkers.
In de bramentijd vulde hij een rugspuit met creosoot en bespoot de braamstruiken om de bramenplukkers, die de Verboden Toegangbordjes negeerden, weg
te krijgen. Hij was doodsbenauwd dat ze de eenden in de kooi verstoorden.”

(eind jaren 60 13.500 exemplaren), maar ook pijlstaarten, smienten
en uiteraard wilde eenden. Sinds 1961 worden er op de kooi vogels
geringd door vogelonderzoekers en tot op heden door vrijwilligers.
Voor het vangen van andere vogels dan eenden werden er twee zogenaamde ‘Helgolandfuiken’ geplaatst. Dit zijn constructies van
buizen met gazen wanden, waarin allerlei vogels gevangen kunnen
worden, variërend van buizerd en sperwer tot winterkoning en
koolmees. Ook worden er vogels met mistnetten gevangen.
Er wordt niet alleen geringd, de vogels worden ook opgemeten. Uit
onderzoek aan langstrekkende merels bleek bijvoorbeeld dat de
vleugellengte zowel bij mannetjes als vrouwtjes door de jaren heen
enkele millimeters is toegenomen. Sinds 1990 loopt er ook een
vrijwel wekelijks onderzoek naar nachtvlinders. Er zijn hier door de
jaren heen in totaal 736 soorten nachtvlinders gevangen, waaronder
zeldzaamheden als witkoppalpmot en guldenroedekokermot.

(Leo Daalder)
Al eeuwen zijn op Texel eendenkooien aanwezig. Verschillende daarvan verdwenen, zoals de Hemmerkooi. Tegenwoordig zijn er nog vijf
op het eiland te vinden: de Korverskooi, de Noorderkooi, en de
kooien van Spang, Westergeest en Zuidhaffel. Iedere eendenkooi
heeft een bepaald ‘recht van afpaling’, dat wil zeggen een cirkel rond
de kooi waarbinnen de rust wordt gehandhaafd met een jachtverbod. Voor de Korverskooi is dit 1130 meter ‘uit het midden der kooi’.
De Korverskooi is gesticht in 1842, ná de inpoldering van Polder
Eierland. Er werden elzen, dennen en eiken aangeplant. In de kooi
zelf staan nog enkele lage, maar majestueuze eiken uit de beginjaren. Bij eendenkooien die in de duinen of aan de duinrand zijn aangelegd, werd vaak gebruik gemaakt van een reeds aanwezige duinplas of een kreekrestant. Dit geldt ook voor de Korverskooi, andere
voorbeelden zijn de eendenkooi van Callantsoog en diverse kooien
op de Friese Waddeneilanden.
Het hart van de Korverskooi bestaat uit een plas waarop vier vangpijpen uitkomen. De plas ligt beschut door bomen en struiken. De
kooiker heeft een groep (een stal) eenden die overdag in de kooi
zijn. ’s Nachts gaan deze eenden buiten de kooi eten om tegen de
ochtend terug te keren. Ze nemen andere eenden in hun kielzog
mee. De kooiker lokt met voer en een kooikershondje de eenden de
vangpijpen in. Zodra een pijp goed gevuld is, laat de kooiker zich
zien en de staleenden zwemmen terug naar de plas. De andere vlie-

Oud loofhout in het kooibos

Kooiker (en boer van Akiab) Thomassen bij vangpijp, ca 1930

Het hooiland
Ten westen van het kooibos liggen enkele oude hooilanden die
jaarlijks gemaaid worden. Net als op andere hooilanden aan de
Texelse binnenduinrand, is hier de gevlekte orchis goed vertegenwoordigd. Vroeger groeiden er ook brede orchis en harlekijn, maar
die zijn al een aantal jaren niet meer waargenomen. Mogelijk heeft
het jaarlijks oogsten van hooi zonder enige mestgift of nabeweiding
het land te schraal gemaakt. Vooral de brede orchis heeft nogal wat
voedingsstoffen nodig. Vroeger, vóór de tijd van het gebruik van
kunstmest, gold de brede orchis als een soort van het betere, niet al
te schrale hooiland.

De meest westelijke stukken van het oorspronkelijke hooiland zijn
een tijdlang aan hun lot overgelaten. In 2009 zijn deze verwilderde
stukken grasland afgeplagd en omgevormd tot vochtige duinvallei.
De hoofdsloot is nu een ondiepe duinrel, alle greppels zijn verwijderd. Ook werd een nabijgelegen natte vallei geplagd en zijn diverse
stukken hei gechopperd (zie pag. 161). Nu lopen hier en in de omringende droge duinen zoogkoeien. Inmiddels heeft zich veel heide en
tormentil gevestigd, in de vallei staan oeverkruid en knolrus.
Het Grietje
Het laaggelegen gebiedje ten zuiden van de kooi heet het Grietje.
Vermoedelijk was dit ooit een buitendijks gelegen laag stuk zilt grasland , een zogenaamde grie. In 1998 is het Grietje heringericht als
natte duinvallei. Zand dat hier toen is verwijderd, is gebruikt voor de
verhoging van een waterkering langs de Ruigendijk. In het laagste
deel ontstond een duinplasje. Langs de randen en in het water
groeien volop geoord veenmos en vensikkelmos, en op de hogere
oever vinden we grote plekken gewoon haarmos en rood viltmos.
Dit zijn soorten van zure milieus, net als de koningsvaren die er met
enkele exemplaren verscheen. Deze combinatie van soorten is in
veel zure vennen in het oosten en zuiden van ons land te vinden. Op
Texel, waar de meeste duinwateren min of meer kalkhoudend zijn,
is dit veruit het zuurste duinplasje. Aanwezige sieralgen als Closterium costatum en Euastrum elegans komen ook in vennen voor,
evenals een aantal kleine waterdieren (macrofauna). Zo werd hier in
2010 het donker schrijvertje ontdekt, een verwant van de bekende
schrijvertjes die elders in duinplasjes en schone sloten leven.

gen naar het eind van de vangpijp, naar de ‘spiegel’ en gaan ‘de pijp
uit ‘. Een vakbekwame kooiker kan tot 10.000 dieren per jaar vangen. Omdat de plas in de winter met opgepompt grondwater wordt
opengehouden krijgt de waterspitsmuis hier extra kansen om de
winter door te komen.
Kooikers, vogelringers, vlindervangers
Lange tijd was de kooi eigendom van de familie Thomassen van
boerderij Akiab. In 1932 werd de kooi overgenomen door D. Korver,
zoon van een kooiker uit het Noord-Hollandse ’t Zand. Korver verkocht de kooi in 1961 aan de Staat en zo kreeg Staatsbosbeheer de
kooi in beheer. Daarna hebben diverse kooikers de kooi in bedrijf
gehouden, aanvankelijk in overheidsdienst. Tegenwoordig zijn Leo
Daalder en zijn kleinzoon Sander kooiker en vangen ze wilde eend
en smient.
In tegenstelling tot de tijd van Korver, waarin de vangst alleen voor
consumptie bestemd was, werden eenden later ook gevangen om ze
te ringen voor het trekvogelonderzoek: bijvoorbeeld wintertalingen
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