
Nieuwe vormen van 
landschapsbeheer in de IJsseldelta 

HART  voor het landschap

De IJsseldelta is een bijzonder landschap dat gekoesterd wordt door bewoners, ondernemers en overheden. 

Al jaren wordt daarom via de Groen Blauwe Diensten geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. 

In de zoektocht naar een passend vervolg hierop willen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten 

IJsseldelta samen met bewoners, ondernemers en overheden op zoek naar nieuwe vormen van landschapsbeheer, om ook voor de 

toekomst de kwaliteit van het landschap te borgen. Tot aan de zomer wordt het project ‘Langjarig landschapsbeheer’ uitgevoerd bij drie 

pilot  gebieden; de Mandjeswaard, het rivierenlandschap langs de IJssel en in de Veldiger Binnenlanden. 

Het landschapsbeheer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en daarom 

vragen wij uw aandacht! Wilt u als bewoner, ondernemer of overheid meewerken aan 

het behoud van het landschap, bijvoorbeeld door het adopteren van karakteristieke 

landschapselementen, door te geven in de collectebus of door structurele 

middelen vrij te spelen? Of wilt u het landschap sponsoren, door het beschikbaar stellen 

van machines, de inzet van mensen of uw eigen tijd? Heeft u hart voor het landschap? Laat het ons weten!  

Meer informatie: gcijsseldelta.nl of via splij.nl Mastenbroek

Hart voor de IJsseldelta is een initiatief van:

interview

“Ik vind het belangrijk dat de jeugd een stukje 

cultuurhistorie meekrijgt en leert over de natuur. 

Zo krijgen ze meer begrip voor de natuur en wat 

daar allemaal mee samenhangt.” 

Henk
Luten

IN GESPREK MET ... 
HENK LUTEN

Verstopt tussen de bomen, in het uitgestrekte 
IJsseldelta-landschap bij Hasselt, ligt de 
eendenkooi met bijenstal ‘Haasjes’ en het 
vogelringstation ‘De Kooi’. Henk Luten, 
natuur- en vogelliefhebber, beheert deze twee 
historische plekken al jaren als vrijwilliger. 
Sinds enige tijd heeft hij dit bijzondere 
stukje natuur in erfpacht. Daarmee is Henk 
verantwoordelijk voor het behoud. Vanuit de 
Groen Blauwe Diensten zet hij zich samen met 
andere vrijwilligers in voor het beheer van dit 
monument, maar ook voor de educatieve en 
wetenschappelijke activiteiten.

“De eendenkooi is een stuk cultuurhistorie”, vertelt Henk. 

“Vroeger werd de kooi gebruikt en beheerd door de kooiker, 

die leefde van de 6.000 tot 10.000 eenden die hij jaarlijks ving. 

Hij moest hier zijn gezin van onderhouden. Nu gebruiken we 

de eendenkooi voor natuur- en cultuureducatie. Ook ringen 

we hier eenden en andere vogels. Deze informatie wordt 

gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Erg belangrijk.”  

Henk heeft altijd een voorliefde gehad voor de natuur. Als 

jonge IJhorstenaar sloot hij zich aan bij de plaatselijke 

natuurwacht. Elke zondagochtend om 6 uur liep hij samen 

met een groep natuurwachters door het bos om nestkast 

controles uit te voeren. Die passie voor de natuur heeft hij 

nooit meer losgelaten. Henk bleef zich zijn hele leven, naast 

zijn carrière, vrijwillig inzetten. Een paar jaar geleden kwam 

Henk door gezondheidsredenen thuis te zitten. “Dat is echt 

niks voor mij… zo binnen, achter de geraniums.” In Hasselt 

vond hij de eendenkooi, een vaste plek in de natuur dichtbij 

huis. 

Bij het monument zit een educatiecentrum. Bezoekers 

kunnen het vogelringstation, de eendenkooi en bijenstal 

bezoeken. Basisscholen uit de nabijgelegen gemeenten 

komen regelmatig langs voor een stukje cultuur- en 

natuureducatie. Kinderen krijgen les in vogelringen en uitleg 

over de noodzaak van het verzamelen van deze gegevens. 

Daarnaast worden de eendenkooi en bijenstal bezocht. Hier 

geven Henk en vrijwilligers uitleg over de historie van de kooi 

en de noodzaak van de bijenstal.

Naast educatie wordt er ook wetenschappelijk onderzoek 

verricht. Eenden, zang- en roofvogels worden hier geringd en 

daarna losgelaten. De informatie die hieruit voortkomt gaat naar 

het vogeltrekstation in Wageningen. Vanuit heel Nederland en 

Europa worden ringwerkgegevens verzameld en gebruikt voor 

populatieonderzoek. 

Henk is inmiddels al een aantal jaren gepensioneerd, maar 

ontzettend blij dat hij dit stukje natuurbeheer nog steeds 

uitvoert. “Ik hou van de vogels en de natuur. De IJsseldelta is 

een gebied dat we moeten koesteren. Het gebied is uniek om 

zijn typische karakteristieke open landschap, de rivier de IJssel 

en haar vertakkingen. Trouwens, wist je wel hoe belangrijk de 

knotwilgen zijn? Niet alleen voor het aanzicht van het landschap, 

maar ook voor de vogelstand en de steenuilen.”

Zonder investeringen uit de samenleving kan het beheer van de 

eendenkooi en het vogelringstation niet worden uitgevoerd. Het 

kost geld om dit monument te onderhouden. Rietmatten moeten 

regelmatig vervangen worden en gebouwen hebben onderhoud 

nodig. Al jaren wordt dit uitgevoerd en (gedeeltelijk) gefinancierd 

door vrijwilligers. “Dit is lastig. Wij kunnen het beheer niet meer 

alleen bekostigen. Daarom zijn donaties uit de samenleving hard 

nodig om dit soort historische en wetenschappelijke plekken 

te behouden. Zo kan dit een plek blijven waar de jeugd iets kan 

leren. Dat vind ik belangrijk.” Voor succesvol behoud zijn er 

naast financiële bijdragen ook vrijwilligers nodig die excursies 

begeleiden. Zij zijn, naast financiële steun, heel erg welkom. 

“Namens alle vrijwilligers van de eendenkooi ‘Haasjes’ en het 

vogelringstation ‘De Kooi’ hopen wij dat iedereen bijdraagt aan 

het behoud van deze historische plekken in het landschap van 

de IJsseldelta. Zonder donaties gaan deze plekken verloren.”


