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Kooi van Pen 

Beeldverslag 2015 



 
10 Jaar vrijwilligerswerk Kooi van Pen  

(2004-2014) 
 

Kalender aangeboden aan alle (oud)vrijwilligers  
vanaf half januari 2015 te koop bij  
 Staatsbosbeheer De Weerribben  



Veel werk te doen  
Januari 2015 

Nieuwe rietschermen  
bij de Talingkolk 



Veel werk te doen  
Januari 2015 

Baggerwerk 
3e deel ringvaart zuid 



Veel werk te doen  
Januari 2015 

Voorbereidingen om oude vaart 
naar Wetering uit te baggeren. 

Heel veel 
erg nat 

zaagwerk 



Veel werk te doen  
Januari 2015 

Eendenkorven geplaatst  
in Nieuwe Kolk 

Tot volgende week! 



TOP dag  
Februari 2015 

Wat betreft opkomst  18 vrijwilligers,  
gedane werkzaamheden en gezelligheid. 



TOP dag  
Februari 2015 

Zaag werk 

Nieuwe palen voor 
rietscherm bij de  
Achterste Gaten 



TOP dag  
Februari 2015 

rietschermen maken  
bij de Talingkolk,  



TOP dag  
Februari 2015 

Baggeren bij vangpijp 
‘De kromme’ 

verse accu 
voermachine 



TOP dag  
Februari 2015 



Bruggen 
Maart 2015 

Storm! Werk ging gewoon door  
en weer drie ‘bruggen’ gemaakt 



Bruggen 
Maart 2015 

Nieuwe ophaalbrug  
bij de Talingkolk  …  

… en de nieuwe vangpijp  
nr 15 krijgen al vorm  



Bruggen 
Maart 2015 

Brugdek bij ‘Soos van Koos’  
kan weer terug, maar is niet 

al te stevig meer 

Baggerwerk bij vangpijp  
'De Kromme‘ afgerond 



Bruggen 
Maart 2015 

Plek voermachine verbeterd, 
speciale ramen voor meer licht 

op de zonnecellen 

Brug voor  
eenden bij  

voermachine 



Baggeren 
Maart 2015 

Afwerking baggeren  
ringvaart zuid 



Kooirecht 2014 - 2019 
April 2015 

Eindelijk… 
 

Kooirecht Kooi van Pen  
officieel verlengd  

door Economische Zaken 
 

De staleenden zijn weer 
‘legaal’ in het makkehok 



Jong geleerd, oud gedaan 
April 2015 

Het voorjaar in de lucht,  
de winterjas kan los,  
de vogels fluiten en  

de eerste eieren worden gelegd. 

Stagiaire Tim leert de 
kneepjes van het vak 



Jong geleerd, oud gedaan 
April 2015 

De broedkorven worden met wilgentenen  
uit de Kooi van Pen gevlochten. 



Jong geleerd, oud gedaan 
April 2015 

Een goed verstopt 
eendenei 

Helaas deze zijn al leeg gesnoept  
door één van de vele 'rovers'  

in de eendenkooi. 



Jong geleerd, oud gedaan 
April 2015 



Onderhoudsplan - voorjaar 
April 2015 



Trots 
Mei 2015 

De één is trots  
op zijn werk… 

aan de nieuwste vangpijp 
nr 15 bij de Talingkolk,  



Trots 
Mei 2015 

zijn eerste zelf  
gemaakte eendenkorf 

De ander op … 



Trots 
Mei 2015 

en niet te vergeten 
de zaagploeg, 

die weer vrachtboten  
vol hout hebben 

verwerkt. 



Trots 
Mei 2015 

die voor ons een heerlijk 
visje had gebakken! 

Maar we waren het meeste 
trots op onze Tjallien … 



Trots 
Mei 2015 

En dat allemaal in de 
prachtige natuur 

die ons steeds weer verrast  
met haar schoonheid. 



Trots 
Mei 2015 

Gelukkig wordt deze natuur in de Kooi van Pen nauwlettend 
'bewaakt' door onze eigen 'Kooi-fruinen',  

die dag en nacht de Kooi van Pen bewaken... 



Kooi uitje – vrijwilligers met partners 
Mei 2015 

Over de nieuwe fietspaden 
van Muggenbeet naar de 

Twitterhut,  
met leuke informatie over  
de oeverzwaluwenwand. 

Dit keer  
dicht bij huis 



Kooi-uitje 
Mei 2015 

Deskundige ogen kijken rond in de Kloosterkooi in Kalenberg 



Kooi-uitje 
Mei 2015 

De oude zieke essen staan nog, 
maar zullen in het najaar worden 

geveld… 



Kooi - uitje 
Mei 2015 

Kooikersbitter 
met ‘onze’ kooiker 

Harms-Jan Pen 



Kooi - uitje 
Mei 2015 

Even bijkomen bij  
‘t Lokaal in Kalenberg 

Op de fiets via Wetering 
naar Muggenbeet 



Kooi - uitje 
Mei 2015 

Restaurant 
Geertien 

Heerlijk buffet! 



Laatste werk voor zomer 
Mei 2015 

Onderhoud rietmatten 
Nieuwe kolk 



Laatste werk voor zomer 
Mei 2015 

Nieuw dakje gluurhok 
Nieuwe kolk 

Timmerwerk  
vangpijp 15 



Laatste werk voor zomer 
Mei 2015 

Nieuwe vaart naar weg Wetering West uitgebaggerd. 
De komende maanden opgehoogde kade laten indrogen,  

hierna kan de afwerking beginnen. 



Rust 
Zomer 2015 

In de zomer 1x per  
3 weken werkzaamheden 



Af en toe geen rust… 
Zomer 2015 

Onderhoud paden, … 

Met grasmachines, 
éénasser, …  



Af en toe geen rust…  
Zomer 2015 

… onderhoud rietmatten, 
vangpijpen, bruggen, 

huisjes 

… met bosmaaiers, 
snoeischaren, verfkwasten 

enz. 



Marktkraam – Feest Scheerwolde 
Augustus 2015 

Jaarlijkse  
Kooi van Pen Quiz,  

met  dit keer  
het thema: hout 

Verkoop kalenders van Kooi van Pen 
Maar vooral promotie van 

vrijwilligerswerk  in de eendenkooi 



Oprichting 
Augustus 2015 

Na 11 jaar vrijwilligerswerk officieel opgericht 
Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen 



Weer aan het werk 
September 2015 

Een nieuwe brughoofd geplaatst  
bij Soos van Koos 



Weer aan het werk 
September 2015 

Eendenkorven  
opgeruimd  



Weer aan het werk 
September 2015 

Tussendoor genieten van de vakantieverhalen 



Onderhoudsplan najaar 
September 2015 



Kennis uitwisselen 
September 2015 

o.a. in de  
Kooi van Pen.  

De landelijke 
kennisuitwisselings-

dagen van 
Staatsbosbeheer 



Kennis uitwisselen 
September 2015 

Gulle persoonlijke gift  
t.b.v. eenden! 



Kennis uitwisselen 
September 2015 

… worden met trots en 
passie door de 

vrijwilligers rondgeleid. 

Bijna 150 boswachters/ 
beheerders in vijf 

groepen … 



Brug bij ‘Soos van Kooi’ 
Oktober 2015 

Nieuwe brug  
schiet mooi op. 

Vakwerk! 



Ponton lek 
Oktober 2015 

Ponton krijgt  
nieuwe bodemplaat 



Werkbezoek Lauwersmeer 
Oktober 2015 

Van het 
Activiteitencentrum  

‘De Bosschuur’ in 
Lauwersoog 

naar de mooie natuur 
in en rondom ‘De Rug’ 



Werkbezoek Lauwersmeer 
Oktober 2015 

Boswachter Hans Gartner van 
Staatsbosbeheer liet  de mooie 

natuur zien en proeven. 



Werkbezoek Lauwersmeer 
Oktober 2015 

Met  'De Vlinderbalg‘ een 
prachtige vaartocht  

over het Lauwersmeer 



Werkbezoek Lauwersmeer 
Oktober 2015 

Een relaxte dag vol informatie, ideeën,  
zonneschijn en gezelligheid 



Nieuwe kachel KooiHus 
Oktober 2015 

Subsidie 
Armvoogdij Scheerwolde 

http://www.giga-gaas.nl/werkplaatskachel/werkplaatskachel-w2-op-hout


Buurtexcursies 
Oktober 2015 

Vanwege  
grote animo 



Buurtexcursies 
Oktober 2015 

Dik honderd 
buurtgenoten en 
belangstellenden 



Buurtexcursies 
Oktober 2015 

Varend en wandelend  
door de eendenkooi 



Buurtexcursies 
Oktober 2015 

Deskundige uitleg  
en demonstraties 



Buurtexcursies 
Oktober 2015 

En wie bedankt  
wie na afloop? 

Menigeen kijkt al weer uit  
naar volgend najaar,  

voor de volgende buurtexcursies!  



Aan het werk 
November 2015 

Nieuwe voermachine 
plaatsen 

Makkehok  
afdichten 



Aan het werk 
November 2015 

Riet op locatie 
brengen 

Rietschermen maken 
bij vangpijp 15  



Aan het werk 
November 2015 

Brug  bij  
‘Tente van Jente’ 

slopen 

t.b.v.  
doorvaart baggerboot  

en vervangen oude 
brughoofden en brugdek  



Aan het werk 
November 2015 

Baggerwerkzaamheden bij de ‘Oude Kolk’  
t.b.v. renovatie vangpijpen 9 en10  



Aan het werk 
November 2015 

Zaagwerkzaamheden 
n.a.v. essentaksterfte 



Eenden 
November 2015 

 Groep staleenden is uitgebreid  
met  eenden van ca 2 jaar oud. 



Eenden 
November 2015 

En direct resultaat.... 
De volgende dag ca 200 eenden op bezoek! 

Hoe lang ze blijven is even de vraag,  
maar de voermachine staat voor hen klaar... 



Verwendag vrijwilligers Staatsbosbeheer 
November 2015 

Ruim honderd vrijwilligers uit Noordwest Overijssel en het 
Vechtdal op bezoek in Nationaal Landschap IJsseldelta. 

Start in de bioscoop Kampen 



Verwendag vrijwilligers Staatsbosbeheer 
November 2015 

Rondwandeling Kampen en rondvaart door de IJsseldelta 



Verwendag vrijwilligers Staatsbosbeheer 
November 2015 

Hoogtepunt: 
zeearend in zicht! 



Cultureel erfgoed behouden 
December 2015 



Cultureel erfgoed behouden 
December 2015 

Veel media aandacht 
n.a.v. campagne Buitenfonds 

Met goed gevolg! 
Eerste gesprekken met 

een houtsponsor lopen… 



Veel te doen 
December 2015 

Werkbespreking in het veld 



Veel te doen 
December 2015 

Onderhoud rietmatten 



Veel te doen 
December 2015 

Gevelde bomen 
opruimen 



Veel te doen 
December 2015 



Afsluiting 2015  
Geertien - Muggenbeet 

Tijdens de heerlijke snertmaaltijd een korte terugblik op 2015  
en afscheid van één van onze trouwe vrijwilligers.  



Afsluiting 2015  
Geertien - Muggenbeet 

Tot slot een leuke attentie  
van Staatsbosbeheer en  

 Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen. 



En dan 2016… 


