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NATUUR & LANDSCHAP VAN DE VECHTSTREEK
Auteur: Wim Weijs
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 3922
Prijs: € 39,95
De bioloog en voormalig
hoogleraar functionele anatomie en embryologie Wim
Weijs neemt de lezer in zijn
boek mee door dit prachtige
gedeelte van Nederland dat
aan de oostkant begrensd
wordt door de Utrechtse Heuvelrug en aan de westkant
door de veen- en kleigebieden
langs de rivier de Vecht, in
het noorden door Muiden en
in het zuiden door de Weerdsluis in Utrecht. Weijs leidt
ons vanaf de 24 meter boven
NAP gelegen Hoorneboegse
heide naar het veengebied
van Tienhoven. Door het
pleistoceen, het saalien en
weichselien komen we in de huidige tijd. We zien de veranderingen van de zeespiegel en welke effecten dat heeft gehad. We dwalen door de middeleeuwen
waarin ons land tussen de jaren 850 en 1250 een inwoneraantal had dat groeide
van 100.000 naar 800.000. Hij laat ons zien welke invloeden dit had op het dagelijkse leven en de veranderingen in de middelen van bestaan.
We maken kennis met de grote ontginningen. De enorme invloed die de turfwinning heeft gehad op de Vechtstreek en waarvan de relicten nog dagelijks zichtbaar zijn, wordt uitvoerig besproken. We reizen met een waterdruppel vanaf de
Heuvelrug door de bodem richting de Vecht. Diepgaand maar gelijktijdig boeiend
is de heldere manier waarop de samenhang van de organismen in het ‘ecosysteem water’ wordt duidelijk gemaakt. Niet eerder zag ik het verlandingsproces zo
duidelijk en schematisch verwoord. Flora en fauna van moeras, bos en weidegebied komen uitgebreid aan bod.
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het ingrijpen door de mens. Daarbij
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spelen de toename van de vrije tijd, de behoefte aan recreatie, de woningbouw
en het vervoer (zoals de band infrastructuur tussen Utrecht en Amsterdam, met
de tienbaansautoweg, viersporige treinverbinding en het Amsterdam-Rijnkanaal )
een belangrijke rol bij de aantasting van het landschap. Natuurbescherming, natuurherstel en natuurontwikkeling sluiten dit imposante werk af.
Een schat aan informatie, vele honderden prachtige foto’s, oude kaarten, prenten
en kaders met aanvullende informatie zijn samengebracht in wat het standaardwerk van de Vechtstreek lijkt te zijn. Natuur en cultuurhistorie gaan in dit boek
hand in hand.
Het is geen boek over vogels. Het is echter wel een boek over hun leefomgeving
en draagt daardoor bij aan een beter begrip over de samenhang tussen het gebied en al haar bewoners. Bij de inwoners en liefhebbers van de Vechtstreek mag
dit boek niet in hun woning ontbreken. En bij alle andere natuurminnaars ook
niet.

EENDENKOOIEN IN VLAANDEREN EN NEDERLAND EN 7
ANDERE EUROPESE LANDEN
Auteurs: André Verstraeten, Désiré
Karelse, Arnout Zwaenepoel
Uitgever: Vzw Durme en Eendenkooi
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ISBN: 978 90 81795005
Prijs: € 50,Voor wie echt alles wil weten over
eendenkooien en het kooikerbedrijf
is dit boek een aanrader. De auteurs
André Verstraeten, inspirator van de
eendenkooiprojecten van de vzw
Durme en voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen, Désiré Karelse, voorzitter Eendenkooi Stichting
Nederland, actief in de wg. Ringwerk
Eendenkooien Nederland (WREN) en
docent voor de kooikeropleiding, en
Arnout Zwaenepoel, plantenecoloog
aan de West-Vlaamse Intercommunale, hebben de eendenkooi in een
breed historisch perspectief geplaatst.
Allereerst komen de aan de eendenkooi voorafgaande vangtechnieken ter sprake. Vervolgens wordt het ontstaan en
de verscheidenheid aan vormen van de kooi besproken. We maken kennis met de
diversiteit aan vangpijpen en de daarbij gebruikte materialen. We krijgen inzicht in
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de rol van de lok- of staleenden en het werk van de hond. Het recht van afpaling,
het kooibos met zijn bakenbomen, het hengstje dat werd ingezet bij ijsvorming en
de rabot voor bewaking van het waterpeil zijn maar enkele van de termen uit de
wereld van kooiker die door de auteurs tot leven worden gewekt.
Het leven van de kooiman is dat van eenzaamheid. Hoewel er zeer veel aandacht
wordt besteed aan Vlaanderen en slechts in geringe mate aan de Nederlandse
kooien, ontbreekt het niet aan informatie over ons land. Zo kunnen we onder
andere lezen dat we in Nederland ooit 1000 kooien kenden met een jaarlijkse
geschatte vangst van meer dan 3 miljoen eenden. De verscheidenheid aan benamingen voor de eenden, de indeling naar hun grootte en het huishoudboekje van
de kooi passeren aan de hand van voorbeelden van de diverse kooien de revue.
Aandacht is er zowel voor verdwenen als voor nog in het landschap herkenbare
Vlaamse eendenkooien. Bijzondere aandacht voor de kooi in Bornem, Meetkerke
en Berlare. Dat niet alle eenden werden geconsumeerd, blijkt uit de bijdrage over
ringen en ringgegevens.
Ook zij die hun woordkeus willen uitbreiden met een Vlaamse woordenschat uit
het kooibedrijf, komen aan hun trekken. De vele platen, kaarten en foto’s, afbeeldingen van panelen, tapijten, aardewerk en schilderijen waarop het kooibedrijf is
te zien, zijn niet alleen verhelderend maar zeker ook indrukwekkend. Dat is ook
het enorme aantal van bijna 400 verwijzingen.
Te bestellen - onder vermelding van “Eendenkooi boek” - door € 50,- (per besteld
boek) over te maken op rekeningnummer 8079535 t.n.v. Eendenkooi Stichting,
Ringoven 26, 3402 SB IJsselstein. Dit is inclusief de verzendkosten à € 10,Vermeld ook duidelijk uw adres, dit wordt door de banken uit privacy overwegingen niet automatisch doorgegeven. Het boek wordt, na overmaking van het bedrag, per post aan het door u vermelde adres toegestuurd.
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