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Met elkaar, proeven in de praktijk! 
 

Schade offers 
Spreeuw, duif en gans 

 
en uitzonderlijk trio met, los van dat ze allen vogels zijn, een 
gemeenschappelijke overeenkomst. Zowel de spreeuw, duif 
als gans veroorzaakt schade aan (voedsel)gewassen.  

 
We moeten daarom kiezen. Accepteren we schade aan deze gewassen 
of beperken we deze door deze vogels te in aantallen te beperken. Het 
hoe en waarom van te maken keuzes, de gevolgen en het beperken 
hiervan bijvoorbeeld door het ‘schade offer’, ook op te eten – staat deze 
Praktijkdag centraal. Dat we elkaar treffen in juli is geen toeval. De 
spreeuw is voor de kersenteler tijdens de kersenoogst in juni en juli een 
grote last- en verliespost. De duif strijkt in grote neer op graanvelden 
en doet zich te goed aan rijpende korrels. De grauwe gans - 
ondertussen wat minder seizoensgebonden- breidt zich met zo’n 6 
jongen per jaar snel uit en laat gras- en cultuurgewassen niet 
ongemoeid. 
 
We gaan verschillende landschappen waarin deze vogels voedselschade 
aanrichten bezoeken. We leggen de relatie tussen de aanwezigheid van 
de vogel, het seizoen en het landschap. Specialisten maken ons 
deelgenoot van de te maken keuzes. Vervolgens kijken we hoe de 
schade beperkt wordt. Praktisch aan de slag en ook ontdekken dat een 
last een lust kan worden. 
 
U wordt tijdens de dag gevraagd en uitgedaagd te leren in de praktijk! 
Tijdens het werken stellen we elkaar vragen en discussiëren over 
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur en gezondheid. Aan het 
eind van de dag stellen we met de gebrachte schade vogels 
verschillende gerechten samen en gaan we daarvan genieten onder het 
genot van verschillende wijnen en lokale vruchtensappen. 
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De dag geschetst 

• Na een korte kennismaking lopen we van de 
Pronckheer naar kersenboomgaard van Theo 
Vernooij. We worden verwelkomd door het 
gekwetter van de spreeuwen. In de boomgaard 
krijgen we uitleg over de schade die spreeuwen 
aanrichten, verjaagmethodes en wanneer je 
wel/niet mag jagen. 

• Na het bezoeken van de boomgaard vertrekken 
we met de auto naar een graanperceel, een 
foerageergebied van de duif. Jager Warre de 
Vroe laat zien hoe de duivenjacht in zijn werk 
gaat. Daarbij wordt een duivenlokstal uitgezet 
en een schiethutje gebouwd. Tevens zal zijn 
jachthond een aantal apporten uitvoeren… 

• Rond12.30 uur keren we terug in de Pronckheer. 
Tijdens de lunch, waarin verschillende 
streekgerechten worden geserveerd, vertoont 
Warre een informatief filmpje over de steeds 
groter wordende ‘plaag’: de gans.  

• Daarna is het tijd om het tableau van spreeuw, 
duif en gans van dichtbij te bekijken. We zien 
onder meer de volle inhoud van de krop van een 
duif.  En dan de praktijk: zelf aan de slag! De 
vogels moeten geplukt en ‘panklaar’ gemaakt 
worden. Verschillende bereidingstechnieken 
(o.a. braden en roken) en smaakcombinaties (bv 
de spreeuw vullen met kers), komen aan de 
orde.   

• Na een borrel, aan het eind van de middag 
stellen we, mede ondersteund door het team van 
De Pronckheer, het diner samen. Fris van een 
dagje buiten, delen we in het begin van de avond 
alle indrukken, verhalen en het diner.  

 

Praktische  
informatie 
DATUM	  
Zondag	  26	  juli	  2015	  

TIJD	  
Om	  09.30	  uur	  verzamelen	  bij	  ‘de	  
Pronckheer’	  te	  Cothen.	  	  
Na	  het	  diner	  om	  20.30	  uur	  ronden	  
we	  de	  Praktijkdag	  af.	  

LOCATIE	  
Routebeschrijving	  ontvangt	  u	  na	  
inschrijving.	  	  

KOSTEN	  
Prijs	  van	  deze	  totaal	  verzorgde	  
werkdag	  inclusief	  lunch,	  diner	  en	  
dranken	  bedraagt	  	  €	  95,-‐	  per	  
persoon	  (All-‐in)	  	  

WENSEN	  EN	  VRAGEN	  
Heeft	  u	  vragen?	  Aarzel	  dan	  niet	  
contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen!	  
Komt	  u	  van	  ver	  en	  wilt	  u	  
overnachten	  in	  de	  buurt	  van	  
Cothen?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  Wij	  
kennen	  de	  buurt	  en	  kunnen	  u	  
aanbevelingen	  doen.	  

INSCHRIJVEN	  	  
Inschrijven	  doet	  u	  door	  uw	  
contactgegevens	  te	  mailen	  naar	  
hiske@conpuls.nl.	  
	  
Na	  inschrijving	  ontvang	  u	  de	  
factuur,	  uw	  aanmelding	  is	  definitief	  
na	  betaling.	  Er	  kunnen	  maximaal	  30	  
mensen	  worden	  toegelaten.	  
Toelating	  geschiedt	  op	  volgorde	  van	  
definitieve	  aanmelding.	  

	  

CONTACT	  
Hiske	  Ridder	  
hiske@conpuls.nl	  
06	  17391430	  

 



 

 
 

 
Achtergrond 

Praktijkdagen kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid 
tussen de oorsprong van voedsel en de bereiding ervan. Er is altijd een 
relatie tussen voedsel, plek en seizoen. Dit zijn verrassend onverwachte 
relaties! De Chef-kok wordt iedere Praktijkdag bijgestaan door een 
ambachtsman/vrouw die specifieke tekst en uitleg geeft over vangst, 
jacht, geschiedenis en/of  landschap. Tijdens Praktijkdagen staat het 
ontdekken door zelf te doen en ervaren altijd centraal.  

 

Deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden en verschillende 
interesses. Daardoor leren zij ook van elkaar. Er is gedurende de dag  
ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen uit 
eigen (beroeps)praktijk. 
 
De volgende Pronckheer Praktijkdagen werden/worden in 2015 
georganiseerd: 
 

22 maart ........... Zoetwatervis ...................... Zuiver op de graat 
19 april .............. Ree ...................................... Heimelijk wild 
12 juli ................. Kers .................................... Zomers kersfeest! 
26 juli ................. Duif/Gans/Spreeuw ........... Schade offers 
September ......... Rozenbottel ........................ Gebottelde vitamines 
Oktober .............. Appels & peren ................... Sap en destilleren 
November .......... Zoetwaterkreeft .................. Gepantserde veenwerker 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de Praktijkdagen? Laat het 
weten door een mail te sturen naar hiske@conpuls.nl  
Speciale Praktijkdagen of een Praktijkdag voor uw relaties, collega’s of 
opleidingsinstituut kan in overleg georganiseerd worden. Neemt u bij 
interesse contact op via 06 17391430. 
 


