
 

Begrijpend lezen  

De kooiker in de eendenkooi 
 

De eendenkooi 
Een eendenkooi is een plas water met een natuurgebied eromheen. De 
bedoeling van een eendenkooi is om wilde eenden te vangen. Soms om 
te verkopen aan een restaurant, want eend is heel erg lekker, en soms 
om ze te onderzoeken en te ringen. Die eenden hebben meer geluk, zij 
worden dan weer vrij gelaten.  
 

De kooiker 
Als kooiker kun je met je 
eendenkooi behoorlijk druk zijn. 
Er is altijd werk en je bent nooit 
klaar. Je moet er bij al het werk 
voor zorgen dat de eenden niet 
verstoord worden, want dan 
vliegen ze weg. De kooiker 
moet dus snoeien met de hand, 
want een motorzaag maakt veel 
te veel herrie. Alleen als het 

heel hard stormt, dan kan hij de motorzaag gebruiken. Het lawaai van de 
zaag komt dan niet boven de storm uit. De kooiker moet er ook voor 
zorgen dat de eenden hem niet kunnen zien. Als hij een klusje vlak bij de 
eenden moet doen, dan moet hij wachten tot het donker is, of tot er een 
dichte mist komt opzetten.  
 
De vangtechniek 
Op vier of meer hoeken van de plas zijn vangpijpen gemaakt. Dat zijn 
steeds smaller wordende slootjes met een net eroverheen. Een soort 
trechters waar de eenden in gelokt kunnen 
worden. Opzij van de vangpijp, staan 
rietschermen. Die staan zo dat de eenden in de 
pijp, de kooiker vanaf de plas niet kunnen zien. 
Maar, als ze eenmaal in de pijp zijn en achterom 
kijken, dan zien ze de kooiker wel. Ze durven 
dan niet meer terug. De kooiker werkt samen 
met een hondje; het kooikerhondje. Het is de 
taak van het kleine hondje om de eenden de pijp 
in te lokken. Het hondje heeft geleerd om zich 
steeds tussen de schermen door aan de eenden 
te laten zien. De eenden zijn heel nieuwsgierig 
en komen steeds een stukje verder de pijp ingezwommen. Aan het eind 



 

van de vangpijp, zit een vanghokje met een klapdeurtje, 
waar de eenden in gevangen worden.  
 
Staleenden en wilde eenden 
Op de plas zijn verschillende soorten eenden. De kooiker vangt alleen de 
wilde eenden. Er zijn ook staleenden. Die worden ook wel voer-eenden 
genoemd. Dat zijn half-tamme eenden. Zij blijven het hele jaar op de plas 
en worden door de kooiker gevoerd. Hij voert de eenden aan het begin 
van de vangpijp, zodat de eenden niet bang zijn om de pijp in te 
zwemmen. Als er genoeg wilde eenden op de plas zijn gaat de kooiker 
vangen. Hij lokt zijn staleenden de pijp in. De wilde eenden zien dat de 
staleenden niet bang zijn, én lekkere hapjes hebben. Zij volgen de 
staleenden de pijp in. En wat er dan met ze gebeurt, heb je al kunnen 
lezen.  
 
Een heel jaar werk 
De eenden worden alleen in de herfst en winter gevangen. Na het 
vangseizoen zorgt de kooiker ervoor dat er veel broedkorven zijn, waar 
eenden graag hun nest in maken. Tijdens het broedseizoen laat de 
kooiker de eenden met rust. Als de eenden eenmaal hun eieren gelegd 
hebben en stevig zitten te broeden, gaat de kooiker allerlei klussen doen. 
Er moet veel gebeuren in de eendenkooi: reparaties, gras maaien, 
bomen snoeien en slootjes uitbaggeren. Kortom: genoeg te doen! 
 
 


