
De eendenkooi van Ruigoord:
open dagen 13 en 14 juli

Woensdag 13 juli: 12.30 – 14.30 uur
Donderdag 14 juli: 10.30 – 14.30 uur 
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Het oorspronkelijk eiland 
Ruigoord met eendenkooi op de 
zuidpunt, geprojecteerd op een 
luchtfoto van de Afrika haven

De eendenkooi van Ruigoord
De Bauduinlaan 37, in de groene rand van het 
Westelijk havengebied van Amsterdam; op 
wat de zuidpunt van het eiland Ruigoord was, 
reconstrueren we een eendenkooi die daar in 
1652 is gebouwd: de eendenkooi van Ruigoord. 
Op oude kaarten is die nog goed te zien. Nu 
brengt Stichting het Eiland, in opdracht van het 
Havenbedrijf, een ‘impressie’ van die oude kooi 
weer terug in het landschap.

Eendenkooi?
Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar 
wilde eenden werden gevangen. Hij bestaat 
uit een vijver (kooiplas) waar enkele smalle, 
overdekte sloten op uitkomen (vangpijpen). De 
kooiker lokte eenden in één van die vangpijpen, 
waar hij ze kon vangen voor de consumptie. 
Tegenwoordig worden eendenkooien vooral 
gebruikt voor het ringen van de vogels en ander 
wetenschappelijk onderzoek. 
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‘Werk in uitvoering’; natuurontwikkeling, 
School2Work en ROC Top
De reconstructie van de eendenkooi van 
Ruigoord is een ‘work in progress’. Het is een 
enorme klus waarvan het belangrijkste voor-
bereidende werk al gedaan is: de aanleg, de 
groenstructuur en de bomen. De natuur heeft 
daarna een aantal jaren nodig om de perfecte 
omstandigheden te creëren: een mooie, rus-
tige, groene zoom om de kooiplas, waar de 
eenden zich thuis voelen. Deelnemers van 
School2Work – scholieren die dreigen uit het 
schoolsysteem te vallen – spelen daarin een 
cruciale rol. Zij verrichten onder andere bouw- 
en onderhoudswerkzaamheden. Onderwijs 
krijgen ze van docenten van ROC Top, zodat ze 
een startkwalificatie kunnen halen. 

Heel veel te zien en te horen
Wij leggen u op 13 en 14 juli aanstaande graag 
uit wat we doen. Op ons terrein vindt u allerlei 
informatie, er zijn experts die uitleg geven, er 
zijn films, presentaties en demonstraties. Er is 
informatie over de werking van een eenden-
kooi, de kooiker en zijn hondje, het milieu, 
oude ambachten, de (cultuur)geschiedenis 
van Ruigoord en de eendenkooi, de recreatie-
mogelijkheden, de rijke flora en fauna van het 
havengebied en nog veel meer. 

Heeft u tijd voor koffie- of voor een lunch-
pauze? Kom langs voor een hapje en een 
drankje 
Wij zorgen voor koffie, thee, andere drankjes, 
heerlijke broodjes en andere lekkere hapjes. 
Kom kijken, kom luisteren en kom proeven.
Op woensdag 13 juli 12.30 – 14.30 uur  en op  
donderdag 14 juli 10.30 – 14.30 uur.

Op donderdag 14 juli mogen we om 
13.30 uur de verrassende, prachtige film 
‘Amsterdam Wildlife’ van oud-stadse-
coloog Martin Melchers vertonen. De 
maker hoopt zelf aanwezig te zijn om 
uw vragen te beantwoorden.

Een deelnemer van School2Work en 
een docent van ROC Top snoeien de 
vegetatie



Adres eendenkooi van  Ruigoord: Bauduinlaan 37, Amsterdam. Parkeren: Beiraweg.

Nadere informatie over de eendenkooi van Ruigoord:
www.eendenkooivanruigoord.nl en www.facebook.com/EendenkooiVanRuigoord

Komt u ook op woensdag 13 juli 12.30 – 14.30 uur 
en donderdag 14 juli 10.30 – 14.30 uur !!


