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ZATERDAG		10	MAART	2018	
Gerard van Winden – John Kleijweg – Het Raadhuis Schipluiden 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Met elkaar. Kennismaken in en met de praktijk! 
 

Wilde eend 
Kwetsbaar vanzelfsprekend 

 
De Wilde Eend is niet weg te denken uit ons (stedelijk)landschap. De 
meerderheid nestelt in de laaggelegen delen van het land, vooral in 
waterrijke polders en moerassen. Toch gaat het niet goed met deze zo 
bekende eendensoort. Sinds 1990 zijn de aantallen broedvogels met ca. 
30% afgenomen. Deze Praktijkdag staat in het teken van de Wilde eend: 
Een kwetsbaar vanzelfsprekende vogel. 
 
Boswachter/jager Gerard van Winden neemt ons mee naar en in de 
actieve eendenkooi Schipluiden. Een bijzonder plek in relatie tot de 
Wilde eend. We leren landschap en vogel beter kennen. Ook horen we 
de laatste stand van zaken de afname van aantallen broedvogels. 
Tijdens de rit naar Den Hoorn stoppen we bij de Heemtuin in 
Rijswijk/Delft. John Kleijweg leert ons over heden en verleden van 
griendbosjes met kat- en schietwilg. Waarom horen deze bosjes in dit 
landschap? En wat hebben ze (ook) met Wilde eenden te maken? In 
Den Hoorn genieten we van een streeklunch en gaan we aan de slag met 
het vlechten van eenden korven, een veilige broedplek voor de Wilde 
eend. Ter afsluiting gaan we onder genot van een borrel aan tafel met 
Gerard van Winden. Hoe zit dat nu met de jacht op Wilde eenden?  
 
Elk van de vakmensen neemt u mee in en naar hun praktijk en vertelt 
over de wisselwerking tussen landschap, natuur en mens. We stellen 
elkaar vragen en discussiëren over voedsel, seizoenen, landschaps-
beheer, natuur en gezondheid. Het wordt een ontmoeting tussen 
professionals en geïnteresseerden – een ontmoeting tussen landschap, 
natuur  en meer! 

 
 



 

 
 

 

De dag geschetst 
• Om 09.00 uur wordt u met koffie, koek door 

Hiske Ridder welkom geheten in de Eendenkooi 
Schipluiden. Na een korte onderlinge 
kennismaking, uitleg over de dag ontdekken we 
de plek waar we zijn. 

 
• Gerard van Winden neemt u mee naar de 

eendenkooi. Oorsprong, werking, het nu en de 
toekomst passeren de revue. We leren de 
omgeving kennen leen delen ervaringen en wat 
we zien met elkaar. 

 
• Onderweg naar Den Hoorn maken we een 

tussenstop in de Heemtuin Rijswijk. We zien 
daar verschillende percelen met griendbosjes. 
Wat was en is de rol en functie van deze bosjes? 
We leren welke takken geschikt zijn voor het 
vlechten van eenden korven.  

 
• Rond 12.30 uur  arriveren we aan Woudselaan 

Den Hoorn. Een streeklunch (met Wilde eend 
?!)  verzorgt door Mark en Mariska van Het 
Raadhuis Schipluiden, staat voor ons klaar.  

 
 • Na de lunch brengt John Kleijweg u de 

beginselen van het vlechten bij. We gaan we 
natuurlijk zelf aan de slag! 

 
• Rond 16 uur neemt Gerard van Winden weer 

even het woord. Hoe zit dat nu met de Wilde 
eend en de jacht? 

 
• Een borrel om 17 uur geeft gelegenheid voor 

verdere uitwisseling en een terugblik op de dag. 

Praktische  
informatie 

DATUM 
Zaterdag 10 maart 2018 

TIJD 
Om 09.00 uur verzamelen bij de 
eendenkooi Schipluiden. Na de 
borrel in Den Hoorn ronden we 
rond 17.00 uur de Praktijkdag af. 

STARTLOCATIE 
Routebeschrijving ontvangt u na 
inschrijving.  

KOSTEN 
Prijs van de totaal verzorgde 
Praktijkdag inclusief lunch en 
borrel bedraagt  € 95,- per 
persoon (= inclusief BTW) 

WENSEN EN VRAGEN 
Heeft u – bijvoorbeeld over 
overnachten de nacht ervoor - 
vragen? Aarzel dan niet contact 
op te nemen! 

INSCHRIJVEN  
Inschrijven doet u door uw 
contactgegevens te mailen naar 
hiske@conpuls.nl. 
 
Na inschrijving ontvang u een 
betalingsverzoek. Uw 
aanmelding is definitief na 
betaling. Er kunnen maximaal 15 
mensen  deelnemen. Toelating 
geschiedt op volgorde van 
definitieve aanmelding. 

CONTACT 
Landschap op je Bord 
Hiske Ridder 
www.landschapopjebord.nl 
hiske@conpuls.nl 
06 173 91 430 

 
 



 

 
 

 

Achtergrond 
 

Praktijkdagen  - georganiseerd in verschillende landschappen van 
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid 
tussen de oorsprong landschap, natuur, landbouw en voedsel. Er is 
altijd een relatie tussen landschap, natuur en mens. Dit zijn 
verrassend onverwachte relaties!  
 
Tijdens Praktijkdagen ontmoet u vakmensen die in de horizontale 
keten Van grond tot mond elkaar aanvullen en/of en samenwerken. U 
ontdekt de (potentiele) meerwaarde van deze samenwerking voor 
landschap, natuur, landbouw en (voedsel)cultuur.  
 
Tijdens Praktijkdagen krijgt het ontdekken door zelf te doen en 
ervaren ook altijd een plek. Daarnaast hebben deelnemers 
uiteenlopende achtergronden, disciplines en verschillende interesses. 
Daardoor leert u ook van elkaar. Er is gedurende de dag veel ruimte 
voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen uit eigen 
(beroeps)praktijk. 
 
 
 
 
 

Praktijkdagen zijn een initiatief van Stichting Landschap op je Bord. Zie 
voor informatie www.landschapopjebord.nl. 

 
Speciale Praktijkdagen voor uw relaties, collega’s of opleidings-
instituut worden in overleg georganiseerd. Neemt u bij interesse 
contact op via 06 173 91 430. Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van Praktijkdagen? Stuur een mail naar hiske@conpuls.nl. 

 

Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico - Prijzen van Praktijkdagen verschillen 
 


