Eendenkooi Batenburg

(Gemeente Wijchen en het Gelders Landschap & Kastelen)

De eendenkooi in Batenburg is volledig bedrijfsklaar en in originele staat. Het ‘kooibedrijf’ was vroeger een belangrijke
bron van inkomsten voor de eigenaar van de kooi. Er werd vaak een kooiker ‘op gezet’ die door hard te werken een
‘magere boterham’ verdiende. Het onderhoud van de kooi was
tijdrovend werk. Het ging om de vangst van de watervogels. Met
de verkoop van wat griendhout, hazelnoten, enz. kon nog wat
worden bijverdiend. De kooiker had een echt buitenleven. De
boswachter neemt de bezoekers mee rond de kooiplas en vertelt
over de werking van de eendenkooi en het werk van de kooiker.
Wegens die absolute rust die nodig is voor het kooibedrijf is de
omgeving van de eendenkooi voor tal van dieren een heerlijk
gebied.
De rust wordt gewaarborgd door het in de wet vastgelegde
afpalingsrecht: binnen een cirkel van 753 meter (=200 Rijnlandse
Roeden) vanuit het midden van de kooiplas is het verboden de
rust van de kooi op enigerlei wijze te verstoren.
Regelmatig worden sporen van dassen gezien. Ook kleine
marterachtigen als hermelijn en wezel zijn er te vinden. In het voorjaar is rond de kooi regelmatig de wulp te horen en
te zien. Daarnaast maakt de ijsvogel geregeld zijn opwachting. In het water zwemmen stekelbaarsjes, kleine voorntjes
en diverse soorten eenden, zoals dodaars, zomer- en wintertaling, krakeend, nonnetje en smient. Ook komt in het water
de bijzondere bittervoorn voor. Deze zeldzaam geworden vis leeft in symbiose met de zwanenmossel. De bittervoorn
legt namelijk zijn eitjes in deze mossel.
De kleine watersalamander en de groene en bruine kikker planten zich voort in een voor hen aangelegde amfibieënpoel.
Vooral in het trek en winterseizoen zitten hier veel watervogels zoals talingen, nonnetjes, brilduikers, pijlstaarten en
zaagbekken. Het is de bedoeling om in de toekomst het waterpeil nog te verhogen, zodat de aantallen ganzen en
eenden nog verder kunnen toenemen. Rond de eendenkooi broeden wulpen, kieviten en watersnippen.
Zie verder:
Youtube. Bever in de eendenkooi Batenburg. Voor meer info klik hier.

De eendenkooi is alleen te bezichtigen tijdens rondleidingen en “open dagen”. Volg de media.

