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De eendenkooi van Meetkerke
Eendenkooien zijn iets bijzonders. Het zijn waterplassen omgeven door bomen waar, vaak eeuwenlang, eenden levend werden gevangen met behulp van vangpijpen.

Kooiman Medard d’Haene met zijn jonge Duitse herdershond in 1940, ter hoogte van een afneembaar vang-
fuiknet (links) en aan de vroegere toegang tot de eendenkooi van Meetkerke (rechts) 
archief familie van Outryve d’Ydewalle

Niet-gedateerd plan waarop rondom de eendenkooi duidelijk de rabattenstructuur zichtbaar is. De begroeiing 
ging over van struiken dichtbij de vijver naar knotbomen wat verderop en opgaande bomen aan de buitenrand 
archief familie van Outryve d’Ydewalle

schilderij eendenkooi Ralphe Payne-Gallwe

Foto van de eendenkooi van Meetkerke uit 1940, met een vangpijp met kwart-cirkelvormige houten beugels en kortschermen 
archief familie van Outryve d’Ydewalle

Foto van de eendenkooi van Meetkerke uit 1940, met een vangpijp met kwart-cirkelvormige beugels overgaand in 
halfcirkelvormige beugels. Het uiteinde van de vangpijp is beschoeid met houten kantplanken en deels begeleid door 
knotbomen archief familie van Outryve d’Ydewalle

Eendenkooien in Vlaanderen en Europa

Onderzoek toont aan dat in Vlaanderen ten minste 29 sites met eendenkooien hebben 
bestaan, een deel in de polders en de meeste in de stroombekkens van de Durme en 
Schelde. De oudst bekende verwijzing naar een eendenkooi komt uit het Antwerpse 
Bornem, anno 1318. 

Ook in Groot-Brittannië, Ierland, Noord-Duitsland en Denemarken zijn er tientallen 
eendenkooien geweest, maar Nederland was hét land van de eendenkooien. Nergens 
ter wereld vond je er zoveel. Door de ruime aanwezigheid van water en de groeiende 
vraag naar gevogelte telde Nederland aan het einde van de 16de eeuw al 1.000 stuks. 
Na de 17de eeuw nam dat aantal af door de inpolderingen, de intensivering van de 
landbouw en de dalende vraag naar gevogelte. Daardoor blijven er vandaag nog 
maar 118 over, tegenover 14 in Vlaanderen. Van de meeste daarvan zijn er alleen 
onduidelijke relicten.

Werking

Eendenkooien hebben meestal de vorm van een rogge-ei: het centrale gedeelte 
fungeert als open water en de vier uiteinden eindigen op steeds nauwer toelopende 
vangpijpen die met netten overspannen zijn. Vanaf de plas kun je het einde van de 
vangpijpen niet zien. Langs de vangpijpen staan rietschermen waarachter de kooiman 
zich verschuilt. De kooiman is de persoon die verantwoordelijk is voor vrijwel alle 
werkzaamheden in de eendenkooi. Op de plas wonen tamme lokeenden (‘staleenden’) 
die helpen bij het vangen van wilde eenden. 

Als de kooiman zijn werk begint, kiest hij de vangpijp van waaruit de wind waait. Als 
eenden wegvliegen, doen ze dat namelijk tegen de wind in. Zodra er genoeg wilde 
eenden op de plas zijn, strooit de kooiman wat voer in de vangpijp. De lokeenden 
komen daarop af en nemen hun wilde soortgenoten mee. 

Veel kooimannen maken voor het lokken van de eenden gebruik van een ‘kooihondje’, 
een ros hondje dat qua kleur lijkt op een vos. Dat lokt de wilde eenden steeds verder 
de vangpijp in. Zodra de eenden diep genoeg in de pijp zijn gezwommen, laat de 
kooiman zich plots zien, waardoor ze opschrikken en opvliegen in de richting van het 
uiteinde van de pijp. Daar worden ze uit een fuiknet gehaald en de nek omgewrongen.

Oorsprong van de eendenkooi van Meetkerke

De eendenkooi van Meetkerke wordt voor het eerst vermeld in 1554 met de benaming 
‘De Coeye’, maar de constructie kan ouder zijn. Er is vermoedelijk een verband met 
een vroegere zwanenhouderij of zogenaamde ‘Zwanerie’, die al vermeld wordt in 1525. 

Op deze waterrijke plek, centraal in de Meetkerkse Moeren en grotendeels ontveend 
tijdens de volle Middeleeuwen, werden knobbelzwanen gekweekt om ze als siervogels 
uit te zetten, mogelijk op de Brugse stadswateren en wellicht ook op adellijke 
buitenplaatsen. Het houden van zwanen, de zogenaamde zwanendrift, was een 
vorstelijk recht. De dieren werden trouwens ook op vorstelijke banketten geserveerd. 
De banketten van de Boergondische hertogen liegen er niet om. 

17de eeuw

De eendenkooi van Meetkerke wordt voor het eerst duidelijk weergegeven op een 
landmeterskaart uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Ze behoorde toe aan adellijke 
eigenaars die een eigen jachtrecht bezaten. Ze diende voor de commerciële vangst 
van eenden. Op ‘goede’ dagen konden zo tot 300 eenden worden verschalkt. De 
eendenkooi werd als vangstinstallatie geëxploiteerd door de adellijke eigenaars, via hun 
rentmeesters of via een zogenaamde kooibaas. Daarvoor werd een vaste kooiman in 
dienst genomen, die meestal in een nabijgelegen kooihuis woonde. De initiële functie 
van de eendenkooi voorzag in afzet van wild (eendenbout, eendenborst, mogelijk 
ook pastei), deels voor eigen consumptie maar ook voor afzet, onder meer in Brugge.

1956-1964: vogelringstation

De eendenkooi van Meetkerke is meerdere malen heringericht, onder meer op initiatief 
van huurder graaf Léon Lippens, die naast jagen een passie had voor watervogels. 
In de periode 1956-1964 heeft hij de eendenkooi, samen met vrijwilliger-ringer André 
Rodts, uitgebouwd als vogelringstation. Daarbij werd ook het aantal vangpijpen 
aangepast. Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw ringde hij er duizenden wilde 
eenden en wintertalingen, alsook honderden zomertalingen en smienten. 

1964-1972: jacht

Vanaf 1964 namen andere eigenaars de kooi in gebruik voor de jacht. Dat duurde 
tot de afschaffing van de vogelvangst in 1972. De hele aalscholverkolonie werd in die 
periode uitgeroeid. De aalscholvers zijn inmiddels terug. 

2020: Monument

Naar aanleiding van het natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren in 2008 werd 
één vangpijp van de eendenkooi gerestaureerd. In 2020 werd de eendenkooi van 
Meetkerke beschermd als monument.
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