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Eendenkooien en hutten 

op het Kampereiland

door Gerard Mast

Heeft u ooit gehoord van eendenkooien en hutten op het Kampereiland? 
Waarschijnlijk niet. Ze zijn daar namelijk al heel lang uit het landschap 
verdwenen. Recent kreeg ik het boerderijenboek van het Kampereiland 
van Geuje van der Linde in handen. De titel van dit in 2015 uitgegeven 
boek is: Uit rivier en zee geboren, Honderd erven op het Kampereiland 
1364-2014. Een erf is een boerderij. Van der Linde heeft de honderd oudste 
erven op het Kampereiland beschreven. Ook heeft hij alle nog bekende to-
poniemen opgenomen. Er zijn een aantal toponiemen die betrekking heb-
ben op eendenkooien, ze bevatten het woord ‘kooi’ of ‘hutte’. Een kleine 
eendenkooi wordt ook wel ‘hutte’ genoemd. Het begrip hutte is al eeuwen 
in de provincies Drenthe en Overijssel in gebruik, doch is bij weinig men-
sen bekend. Afgaand op de toponiemen, zullen er op het Kampereiland 
ongeveer 25 eendenkooien en hutten gelegen hebben. Dat betekent dat 
lang niet elke boerderij een eendenkooi of hutte had.

Kampereiland
Het Kampereiland is eigenlijk een groep eilanden in de IJsseldelta bij de stad 
Kampen. Elk gebiedsdeel heeft een naam. In de loop van de tijd is de oppervlak-
te van het gebied door aanwas en opslibbing gegroeid. De stad Kampen is sinds 
1364 eigenaar van het Kampereiland en geeft de gronden daar in pacht uit. Elk 
verhuurd erf heeft een nummer. In 1432 heeft de stad acht verhuurde erven, in 
1594 waren dat er al veertig, in 1782 zeventig en in 1880 honderd. Ook heden 
ten dage verhuurt Kampen zijn boerderijen daar. Wel is de verhuurde opper-
vlakte de laatste eeuw afgenomen door de stadsuitleg en de wegenaanleg.
Het ligt eigenlijk wel voor de hand dat er op het Kampereiland eendenkooi-
en aangelegd werden. De IJsseldelta op de overgang naar de Zuiderzee moet 
een voedselrijk gebied voor trekeenden geweest zijn. Eendenkooien zijn zeer 
geschikte installaties om een deel van die trekeenden te bemachtigen. Deze 
jachtmethode kan zonder lawaai uitgevoerd worden en zorgt ervoor dat an-
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dere wilde eenden in die omgeving niet verjaagd worden. Het rustgebied 
rondom een eendenkooi waarbinnen niet verstoord mag worden, wordt met 
tekstborden afgepaald. Dit is het afpalingsrecht.
Voor zover bekend is de oudste vermelding van een te maken eendenkooi bij 
Kampen uit 1605: ‘Den xiii Martij 1605 hefft die Eerb. Raedt der stadt Cam-
pen haeren meijer opte Engmaeren Kerst Aerents vergunnet, dat deselve een 
voegel coije [eendenkooi] opt voers. arve [erf] sall moegen maecken, mits dat 
men hem het weertholt [waardevol hout] ende willigen [wilgen] soe tendes 
de huijrjaeren daerop bevonden worden ende oock anders niet, gelijck an-
deren dezer stadtz meijeren, affgelden sal.’1 Dit betekent dat Kerst Aerents 
op Engmaeren een eendenkooi mag aanleggen en de stad de waarde van het 
hout in en om de nieuw aangelegde eendenkooi aan de vertrekkende pach-
ter zal vergoeden. De volgende pachter zal dus weer opnieuw gebruik van de 
eendenkooi bij de boerderij kunnen maken.
Deze eendenkooi bij de boerderij op de Engmaeren ligt ten zuiden van de 
stad Kampen dicht bij de IJssel. In 1832 heet deze boerderij Keulvoet. In het 
Historisch Geografisch Informatiesysteem (HisGIS) van de provincie Overijs-
sel is deze boerderij te vinden. Ten noordwesten van het boerenerf ligt een 
bosje. Gezien de grootte en ligging moet dit bosje de eendenkooi uit 1605 
zijn. Kadastraal is het in 1832 bekend als gemeente Kampen sectie G num-
mer 22 ‘bosch’ groot 0.20.60 hectare.
 De volgende resolutie, uit 1613, gebruikt beide begrippen, namelijk eenden-
kooien en hutten: ‘Luna, den 1 November 1613. Geresolveert dat deser stadtz 
meijer-luijden soe op ancompstige Petri 1614 van haere erven [boerderijen] 
koemen te vertrecken, malcanderen den gansen ende endtvoegelen [een-
den] op haere respective gepachtede erven, koeijen [eendenkooien] ende hut-
ten [kleine eendenkooien] wesende, tot kentenisse van guide mannen gehol-
den sullen wesen aff te gelden’2 Besloten wordt dat vertrekkende huurders 
de ganzen en eenden op hun erf en in hun kooien vergoed zullen krijgen. 
Voor deze verrekening worden dan, goede luiden, taxateurs ingezet om de 
waarde van de opstallen, goederen en ganzen en eenden van de vertrekken-
de pachters te bepalen. Voor de omgeving van Kampen is deze vermelding 
uit 1613 de oudst bekende vermelding van het begrip van ‘hutte’ voor een 
kleine eendenkooi.
Een volgende vermelding van een eendenkooi bij de stad Kampen is uit 1643: 
‘ende gelastet om de koeije [eendenkooi], soe een Achtb. Magistraet geaccor-
deert heeft, haren meijer Jan Jochems op haer landerie tegens de Oisterma-
the over gelegen te moegen leggen, waer tegens de Heer Drost van Sallandt 
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hem is opposerende [zich verweren], vuit name van Haer Achtb. te doen vol-
trecken. Belovende Haer Achtb. wegen alle swaericheit, soe hijr vuit soude 
moegen comen te ontstaen, de voirs. hare mederaedes vrunden te indem-
niseren [schadeloos stellen], te vrijen ende schadeloos te houden.’3 Dit bete-
kent dat als de aangelegde kooi van Jan Jochems tegenover de Oostermaat, 
waartegen de drost van Salland zich verweert, overlast zou veroorzaken de 
magistraat van de stad Kampen die schade zal vergoeden.

Verstoring van de rust rond de eendenkooien
Zoals al genoemd is het hebben van rust nabij eendenkooien absoluut nood-
zakelijk om eenden te kunnen vangen. De staleenden van de kooiker moe-
ten natuurlijk in en bij de kooi blijven om andere wilde eenden naar zijn 
kooi te brengen. Soms zijn er toch problemen. Zo besluit in 1726 het bestuur 
van de stad om regels te gaan stellen ‘tegens het schieten van vogels op het 
Eiland’.4 Er was namelijk het volgende aan de hand: ‘dat enige vreemde kae-
rels sig verstout hadden, van haar met een schuite an het Camper Eiland an 
te setten, en aldaar enige dagen agter een tegens de wille der meijeren voge-
len te schieten, en dus de kooijen ruineerden.’ Vreemde kerels kwamen met 
een schuit naar het Kampereiland en waren daar aan wal gegaan om er da-
genlang op eenden te jagen. Tegen de wil van de pachters van eendenkooien 
was er op hun eenden geschoten en waren daardoor hun kooien geruïneerd, 
omdat de eenden verdwenen door de herrie.
Enige jaren later zijn er ondanks deze besluiten en verordeningen in 1731 

Kaartje uit HisGIS met de si
tuatie in 1832. Geel is hooi
land, lichtgroen is weiland 
en paars zijn groentetuinen 
bij de boerderij. Het groen 
ten oosten van de boerderij 
is een boomgaard. Het don
kergroen ten noordwesten 
van de boerderij is een 
bosje, dat is de voormalige 
eendenkooi bij de boerderij 
Engmaeren/Keulvoet.
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weer onverlaten die ondanks alle protesten de rust van de eendenkooien 
verstoren: ‘all wederom seer sware klagten sijnde voorgekomen, dat sig 
enige vreemde menschen dagelijks verstouteden, om haer met een schuite 
aan het Camper Eiland aan land te setten, en aldaer de vogelen omtrend de 
kooijen te schieten tot ruine van deselve, en tegens de wille der meijeren, 
selfs in cas van oppositie met bedreiginge, van op deselve met scharp te 
schieten.’ Er worden maatregelen genomen om deze gewelddadigheden te 
stoppen. Er wordt militie ingezet om de veroorzakers te vervolgen, te verja-
gen en in handen te krijgen om ze te laten veroordelen.

Verplichte vermarkting van kooieenden in Kampen
In 1769 zijn de kooien weer onderwerp van gesprek in het bestuur van de 
stad Kampen: ‘Poincten van deliberatie de Heeren van de Magistraat voor te 
dragen dat de boeren, eende koien van de stadt in pagt hebbende, moogen ge-
last worden, met een behoorlijke quantiteit haarer vangst alhier te moeten 
markten. Dit word gedemandeert aan de Heeren Cameraars om hier over 
de boeren te hooren.’5 Boeren moeten dus hun kooieenden op de markt van 
Kampen te koop aanbieden. De stad Kampen had er dus baat bij om de ge-
vangen vogels zo veel mogelijk in Kampen zelf te laten vermarkten. Het zal 
de stad geld opgeleverd hebben.
In 1782 worden in de algemene voorwaarden de regels in de artikelen 8 en 
14 voor de pachters met betrekking tot kooien en hutten en de vermarkting 
van de gevangen eenden verbindend verklaard. Artikel 8 gaat over wat de 
meijers moeten kopen als de nieuwe pacht ingaat. Dit artikel luidt als volgt: 
‘De Meijeren zullen de huizen / schuiren / [hooi] bergen / nevens alle verder 
getimmer der Erven / by haar gepagt wordende / voor het aanvaarden van 
de zelve / moeten in kopen / het zij by onderling accoord met de Eigenaren 
/ ofte by ontstentenisse van zulks / door onpartydige taxatie van menschen 
zig des verstaande / by Schepenen en Raden daar toe geauthoriseerd; gelyk 
die zelve mede zullen gehouden zyn in voegen voorschreven in te kopen / de 
kooijen hutten met haar hout-gewas / en de vrugtbomen en willigen / ingevol-
ge de resolutien van Schepenen en Raden / daar van zynde.’ De pachters wor-
den dus verplicht alle gebouwen, andere bouwwerken, zoals eendenkooien, 
de fruitbomen en wilgen te kopen in overleg met de eigenaar, of de prijs zal 
worden bepaald door onpartijdige taxateurs.
Ook in 1804 staat in de pachtvoorwaarden van Kampen dat de taxateurs de 
waarde bepalen van ‘de hutten [vangpijpen] in de eendenkooien, het hout-
gewas en de vruchtbomen en wilgen’.6
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Begin 19de eeuw slechts vijf eendenkooien actief
Aan het begin van de 19de-eeuw zijn er op het Kampereiland nog vijf een-
denkooien in bedrijf. Dat weten we omdat op 26 februari 1808 op grond van 
een landelijke wet uit 1807 de volgende kooien bij de Rijksoverheid in Den 
Haag geregistreerd worden:
1. Jan [Jacobs] Klundert en comp. ‘op Camper Eyland’. Dit is erf 74 (en erf 75) 

in het gebied Zuiderwaard. In 1803 wordt bij deze eendenkooi vermeld: 
‘De Kooy voor beide erven.’ De kooi is dan bij twee boerderijen in gebruik. 
Kadastraal is deze kooi in 1832 bekend als gemeente Kampen sectie I 419 
‘bosch’ groot 1.30.10 hectare.

Kaartje uit HisGIS met 
de situatie in 1832. Geel 
is hooiland, lichtgroen 
is weiland en paars zijn 
groentetuinen. Opvallend 
zijn de vele hooibergen bij 
de twee boerderijen. De 
getekende ster in een bos 
verbeeldt een eendenkooi 
met vier vangpijpen.

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   311 27-06-19   15:21



312

 2. Derk Sleurink. Dit is erf 69, genaamd Knollenberg, in het gebied Haat-
land, in 1803 genoemd ‘De Kooy’. Kadastraal is deze kooi in 1832 bekend 
als gemeente Kampen sectie I 341 ‘bosch’ en 342 ‘kolk’, respectievelijk 
groot 0.71.10 hectare en 0.17.10 hectare. Samen 0.88.20 hectare.

 

3. Jan Lubbers Broekhyse. Dit is erf 71, genaamd Slickertoomsrugge, in het 
gebied Vossenwaard. Kadastraal is deze kooi in 1832 bekend als gemeente 
Kampen sectie I 20 ‘bosch’ en 21 ‘moeras’ respectievelijk 0.17.50 ha en 
0.05.50 ha. Samen 0.23.00 hectare.

Kaartje uit HisGIS met 
de situatie in 1832. De 
getekende ster verbeeldt de 
plas van de eendenkooi met 
vier vangpijpen.

Kaartje uit HisGIS met de 
situatie van 1832. Dit is 
een kleine kooi met twee 
vangpijpen.

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   312 27-06-19   15:21



Ze..? de 
h 

7 - - 
••-• 

• 

313

4. Gerrit [Aalts] Prins. Dit is erf 21, het tweede erf van het gebied Ruiden-
hoop. In 1791 wordt daar de veldnaam ‘De Hutte’ genoteerd. Gezien deze 
benaming zal het een kleine kooi geweest zijn. Op de kadastrale kaart 
van 1832 is deze kooi niet meer te herkennen. Deze verdwenen kooi zal 
dan een onderdeel zijn geworden van een groter perceel.

5. Gerrit Willems [van de Wetering]. Dit is erf 26, genaamd de Stuurhoop, 
in het gebied Snaterijs. Op de kaart van G.J. le Fèvre de Montigny uit 1792 
staat de benaming ‘Eende Kooy’. Deze kaart bevindt zich in het Stads-
archief Kampen. Op de kaart is het kooibos duidelijk aangegeven met 
daarbinnen slechts twee vangpijpen geschetst. Buitendijks zijn in de Zui-
derzee riet- en biezenvelden getekend.

 In 1803 is dit perceel bekend als ‘De Kooy’. Kadastraal is deze kooi in 1832 
bekend als gemeente Kampen sectie C 111 ‘weiland en boomen’ en 112 
‘kolk’ samen 1.27.00 hectare.
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 Deze kooi was in 1700 al aanwezig en heeft tot in 1846 bestaan. In de ja-
ren 1714 en 1717 zijn er dijkdoorbraken geweest waardoor de kooi onder 
water liep. De namen van de volgende kooikers zijn bekend: in 1796 Ger-
rit Gerrits Bosch, in 1804 Gerrit Willems van de Wetering, in 1814 Jurrien 
Kasper en in 1841 Gerrit Neijmeyer.

Bij de registratie van deze vijf kooien in 1808 is de kleinste afmeting van 
de afpaling om de kooi gekozen. Deze afstand rond de kooi is 100 Rijnland-
se roeden (376 meter). Voor deze afpaling gold het goedkoopste tarief. De 
 andere afstanden die gekozen konden worden waren 200 of 300 Rijnlandse 
roeden.
Duidelijk is, dat de kooien behoorlijk in grootte kunnen verschillen. Bij 
 zeven andere, in 1807 reeds verdwenen eendenkooien, is met kaarten zoals 
die van 1832 de grootte te herleiden. Het gaat om de volgende zeven boerde-
rijen met een eendenkooi:
• Bij erf 72 in het gebied Vossenwaard. De pachter mocht in 1734 een klein 

hoekje land dat niets opleverde vergraven tot een ‘hutte’. Verder moest 
hij dat van de stad Kampen beplanten met iepen, essen en wilgen en an-
dere bomen en struiken. Uit de kadastrale kaart van 1832 blijkt dat het 
om een kleine kooi gaat met twee vangpijpen. Kadastraal is dit perceeltje 
bekend als gemeente Kampen I 45 ‘bosch’ en 46 ‘moeras’, respectievelijk 
0.24.70 hectare en 0.06.20 hectare Samen is dat 0.30.90 hectare.

• Bij erf 47 ‘Groot Heupe’ in het gebied Heupe heeft ooit een kooi gelegen. 
In 1792 worden hiervan de benamingen ‘de Hutte’ en ‘de Kooy’ vermeld. 

Kaartje uit HisGIS met de 
situatie van 1832. Met een 
rode lijn is de eendenkooi 
aangeduid. Geel is hooiland, 
lichtgroen is weiland en 
blauw is rietland.
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Het staat op de kaart van G.J. le Fèvre de Montigny. Daarop is deze kooi 
ingetekend als een bosje met daarbinnen een plasje. Naar schatting is de 
grootte van deze verdwenen kooi 0.10.00 hectare.

 In 1832 maakt deze voormalige kooi deel uit van het perceel weiland dat 
kadastraal bekend is als Kampen D 26 groot 1.62.40 hectare. De verdwe-
nen kooi lag op de rand van dit weiland en is geheel uit het landschap en 
van de huidige kaart verdwenen.

Kaartje uit HisGIS met de 
 situatie van 1832. Binnen 
het kooibos zijn met een 
rode lijn de kooiplas en 
twee vangpijpen aange
geven.
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• Bij erf 48 bij de boerderij De Hooge Wel, eveneens in het gebied Heupe, 
staat in 1792 op de eerder genoemde kaart een groot kooibos vermeld 
met daarin de tekst ‘oude kooy’. De tekst ‘oude kooy’ betekent voormali-
ge eendenkooi.

 Op de kadastrale kaart van 1832 vinden we deze kooi terug. Het kooibos 
is dan nog steeds aanwezig. De kadastrale percelen van dit complex zijn 
bekend als Kampen D 146 ‘bosch’, 147 ‘boomgaard’, 148 ‘bosch’ en 149 
‘tuin’, respectievelijk groot 1.61.60 hectare, 0.09.30 hectare, 0.06.60 hec-
tare en 0.07.30 ha samen 1.84.80 hectare.
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  Dit zou de grootste kooi van het Kampereiland geweest kunnen zijn. Con-
touren van deze grote eendenkooi zijn op het Actueel Hoogtebestand Ne-
derland (AHN) nog te herkennen. De bruine gedeelten zijn de hoogste de-
len, zoals de noordkant van de voormalige eendenkooi en het gebied om 
de kooiplas en in het zuiden een deel van de hoogte waarop de boerderij 
staat. Gedeelten van oude vangpijpen zijn nog te herkennen. Ook zien we 
nieuwe sloten en een greppelpatroon aan de westkant van de kooi. 

Kaartje uit HisGIS met de 
situatie van 1832. In don
kergroen het kooibos van de 
voormalige eendenkooi.
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• Bij erf 23 in het gebied Grote Stikken zijn op de hoogtekaart (AHN) vier 
vangpijpen te herkennen. In 1791 is daar de veldnaam ‘Het Kooycampje’ 
genoteerd. Kadastraal is deze kooi in 1832 gelegen in het perceel gemeen-
te Kampen C 13, met een grootte van 0.99.70 hectare.

• Bij erf 39 in het gebied Ganzepol vinden we aan de zuidkant van de boer-
derij een perceel dat in 1832 kadastraal bekend is als gemeente Kampen 
D 287. De grootte van dit perceel is ruim 1.24.00 hectare. Bij de omschrij-
ving in het kadaster staat ‘Weiland met boomen’. Op de topografische 
kaart van net na 1850 is dit perceel als bos aangegeven. In 2014 bestaat 
erf 39 niet meer. De meeste gronden van erf 39 zijn dan bij erf 59 in 
gebruik. Het oude perceel Kampen D 287 wordt dan ‘Het Kooistukje’ ge-
noemd. Het perceel ten noorden van dit bos en ten zuiden van erf 39 
heet in 1873 ‘Kooikamp’, dat betreft het perceel Kampen D 288 met een 
grootte van drie hectare. Duidelijk is dat deze benaming verwijst naar de 
vroege eendenkooi op perceel Kampen D 287.

• Bij erf 8 op de Mandjeswaard ligt in 1832 het kadastrale perceel gemeente 
Kampen E 91 ter grootte van ongeveer 0.42.00 hectare. De omschrijving 
is ‘Weiland met opg. Boomen’. Op de topografische kaart van net na 1850 
staat dit perceel nog als bosje ingekleurd. Het aangrenzende perceel wei-
land aan de noordzijde van dit bosje wordt in 1873 en in 2014 ‘De Hutte’ 
genoemd. Dit is het perceel gemeente Kampen E 96 van ruim 2.50,00 hec-
tare. Die naam verwijst natuurlijk naar het bosje, de eigenlijke hutte, op 
Kampen E 91.
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• Tot slot nog een tweede kooi op de Mandjeswaard. Het betreft erf 85. Ten 
zuiden van dit erf ligt in 1832 het kadastrale perceel gemeente Kampen E 
131 ter grootte van ongeveer 1.35.50 hectare. De omschrijving bij dit per-
ceel is ‘Weiland met opg. Boomen’. Op de topografische kaart van net na 
1850 staat dit perceel geheel als bos aangegeven. In 1900 worden in die 
omgeving de veldnamen ‘De Grote Kooi’ en ‘De kleine Kooi’ genoteerd. 
Zo leeft de naam van de vroegere kooi nog voort.

Op deze overzichtskaart uit HisGIS met de kadastrale situatie van 1832 zijn 
de twaalf genoemde kooien met hun genummerde erven, de boerderijen, 
ingetekend. Het gebied tussen de voormalige Zuiderzee en de stad Kampen, 
dat op de kaart in het zuiden en oosten begrensd is met een dikke rode lijn, 
is het Kampereiland. 

Conclusie
Het Kampereiland kent een rijke geschiedenis, met daarin tenminste 25 
eendenkooien die inmiddels allemaal uit het landschap verdwenen zijn. De 
oudste vermelding van een eendenkooi bij de stad Kampen dateert uit 1605 
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en de laatste vermelding van een kooi op het Kampereiland is bij erf 26 van 
1846. Aantoonbaar waren er in het begin van de eerste helft van de 19de-
eeuw nog vijf eendenkooien in bedrijf.
Van twaalf verdwenen kooien kon de grootte min of meer worden bepaald. 
De kleinste kooi, een hutte, had een oppervlakte van 0.10.00 hectare terwijl 
de grootste 1.84.80 hectare groot was. Bij kleine eendenkooien worden twee 
vangpijpen vermeld, terwijl de grote kooien vier of vijf vangpijpen hadden. 
Het is onbekend welk type vangpijp hier in gebruik is geweest. Opvallend 
is dat de pachters van de kooien hun vangsten in de stad Kampen moesten 
vermarkten. Helaas ontbreken alle vangstgegevens. Toch moeten de kooien 
economisch van belang geweest zijn, want anders zouden er in de loop van 
de jaren geen 25 exemplaren van aangelegd zijn.

Ik bedank Geuje van der Linde voor zijn opbouwende kritiek bij de totstandkoming 
van dit artikel.
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