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LET OP: EERSTE dinsdag 7 mei, aanvang 19:30 uur in Montfoort 
 
Beste leden, 
 
Lezing 261 vindt plaats op locatie, zoals altijd in mei. Deze keer een bijzondere locatie 
met een bijzondere lezing! 
 
Eendenkooiexpert Désiré Karelse neemt ons mee naar 400 Jaar eendenkooien in het westen van 
de provincie Utrecht. We reizen hiervoor af naar boerderij/ eendenkooi Het Beloken Land in 
Montfoort. 
 
Het vangen van wilde eenden in een eendenkooi is een 
jachtmethode, die waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen is 
ontstaan. De bekendste vorm van een eendenkooi is een 
door de mens gegraven rechthoekige waterplas, volledig 
omgeven door rietschermen en een klein bos. Het bos en 
de rietschermen zorgen ervoor dat de plas een beschutte 
plek is, waar eenden overdag graag verblijven om uit te 
rusten, voordat ze ’s nachts in de omgeving gaan 
foerageren. De plas loopt in de hoeken uit op steeds smaller 
wordende sloten, de vangpijpen. Hierin worden de eenden 
gevangen. Een eendenkooi kan één tot vier, en soms zelfs 
meer, vangpijpen hebben. Deze zijn overspannen met 
netten of gaas op bogen of palen. Deze nauw toelopende 
fuikconstructie eindigt in een vanghokje, soms met valluikje, waaruit de gevangen eenden niet meer 
kunnen ontsnappen en waar ze de pijp uit gaan. 
 
Eendenkooien liggen over het algemeen op moeilijk bereikbare plaatsen, ver van de bewoonde 
wereld, met andere woorden achteraan de kavels. Hierdoor is rust in en om de kooi gewaarborgd. 
Deze afgelegen gronden waren vaak te nat en onrendabel voor landbouwactiviteiten. Men kon dankzij 
de (kostbare) aanleg van een eendenkooi deze ‘waardeloze’ gronden toch een economische functie 
geven. Door intensivering van het grondgebruik en wijziging van milieuomstandigheden werd de 
exploitatie van eendenkooien in de loop der eeuwen echter onrendabel. Vele eendenkooien in het 
westen van Utrecht zijn vervallen tot kooirelict, nog slechts in de percelering herkenbaar of meestal 
zelfs geheel verdwenen.  
 
In het najaar van 2011 heeft Landschap Erfgoed Utrecht, onder leiding 
van Désiré, de (voormalige) ligplaatsen van eendenkooien in het westen 
van de provincie Utrecht geïnventariseerd en ook veel van "het Utrechtse 
kooikersverhaal" achterhaald. 
Er zijn nog slechts vier eendenkooien als zodanig in gebruik in de 
provincie Utrecht, terwijl er vroeger ruim honderd geweest zijn alleen al 
in het westen van de provincie Utrecht. Wij gaan onder leiding van 
Désiré naar de eendenkooi bij boerderij Het Beloken Land, één van de 
genoemde vier eendenkooien, die al in 1771 bestond maar sindsdien 
vervallen en sinds 1985 door de eigenaar-boer en vrijwilligers hersteld is. 
We krijgen een rondleiding op de kooi en horen het verhaal van 400 jaar 
eendenkooien in het westen van de provincie. 
 
Dhr. J.J.H.G.D.(Désiré) Karelse (1959) is al meer dan 35 jaar bezig met onderzoek, advieswerk en 
belangenbehartiging en als informatie- en kenniscentrum voor eendenkooi en kooibedrijf in Nederland 
en daarbuiten. 
 
 

Waar:   Het Beloken Land, Blokland 116, 3417 MR Montfoort 
Datum:  dinsdag 7 mei 2013     LET OP: dit is de EERSTE dinsdag 
Tijd:  19:30 uur 
 
 
Zie ommezijde voor programma en reisinformatie. 
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Avondprogramma op dinsdag 7 mei 
 
19:30 – 22:00 
- Ontvangst koffie/thee + lekkers 
- Introductie op boerderij en eendenkooi Het Beloken Land 
- Rondleiding eendenkooi 
- Presentatie 400 Jaar eendenkooien in het westen van de provincie Utrecht 
- evt naborrelen (op eigen kosten) 
 
De kosten van toegang en ontvangst zijn voor rekening van de HGVU. We 
gaan het veld in, dus draag degelijke schoenen. 
 
Bereikbaarheid 
 
Auto 
 
Via de A12: afslag Woerden, vervolgens Montfoort aanhouden (N204). Over de brug van de IJssel, de 
rotonde rechtdoor. Eerste afslag rechts (Blokland), 2e boerderij links. 
 
Vanuit Utrecht/IJsselstein: rondweg IJsselstein, provinciale weg rechtdoor aanhouden richting 
Schoonhoven/Lopik, bij rotonde rechtsaf richting Montfoort. Weer rechtdoor aanhouden en dan na 
Benschop, voorbij de houtkade linksaf de Blokland(sedijk)op. 
Borden wijzen u de weg. Parkeren kan op het erf achter de hooiberg. 
 
OV 
Voor mensen die met het openbaar vervoer reizen, zijn wij bereid om met een auto te pendelen tussen 
treinstation Woerden of bushalte ’t Hemeltje in Montfoort enerzijds en Het Beloken Land anderzijds. 
NB: Hiervoor moet je je uiterlijk op 5 mei aanmelden, zodat we daarmee rekening kunnen houden! 
Wij pendelen echter alleen op de onderstaande vetgedrukte tijden, en de capaciteit is beperkt. Mail 
Louis Strous op info@hgvu.nl of bel hem op 06-24637036. 
 
N.B.: Onderstaande tijden zijn onder voorbehoud. Kijk zelf van tevoren de rijtijden van het OV na. 
 
Bus 
1. Bus 107 van Utrecht Centraal richting Gouda tot aan bushalte 't Hemeltje in Montfoort (ca. 30 
minuten), dan autopendel naar het Beloken Land (ca. 3 minuten enkele reis). Vertrek vanuit Utrecht 
om 18:30, aankomst bij 't Hemeltje om 19:02. 
2. Zelfde als hierboven, maar lopend van 't Hemeltje naar Het Beloken Land (ca. 17 minuten). 
 
Trein 
3. Sprinter van Utrecht Centraal naar Woerden (ca. 14 minuten), dan autopendel naar Het Beloken 
Land (ca. 15 minuten enkele reis). Vertrek vanuit Utrecht 18:55, aankomst in Woerden om 19:06. 
 
4. Sprinter vanuit Gouda naar Woerden, dan autopendel naar Het Beloken Land. Vertrek vanuit 
Gouda 18:49, aankomst in Woerden 19:01. 
 
Terugreis: 
1. Bus 107 vertrekt vanaf 't Hemeltje om 21:54/22:24/23:24, doet er 30 minuten over. 
2. Sprinter naar Utrecht vertrekt uit Woerden om 22:10/22:23/22:40/22:53, doet er 12-15 minuten over. 
3. Sprinter richting Gouda vertrekt uit Woerden om 21:58/22:19/22:28/22:49. 
 


