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MINKUKEL OVERLEEFT

Belevenissen van een paartje 
Meerkoeten in een stadssingel
Kees Heij
De Meerkoet Fulica atra (familie: Rallidae; geslacht: Fulica.) – ook wel bleshoen genoemd – 
is een zwartgrijze moerasvogel met een zwarte kop waarop een witte bles. Volwassen vogels 
hebben een rode iris. De poten zijn blauwgroen met lobben tussen de tenen. Meerkoeten zijn 
overlevers die zich in vele biotopen thuis voelen. Zij komen de laatste jaren ook in stadssingels 
voor. Behalve waterplanten wordt ook veel zwerfafval in het veelal drijvende nest verwerkt. 
Het voedsel van deze omnivoren bestaat vooral uit waterplanten, gras, slakken en waterinsec-
ten. De broedduur loopt van maart tot juli. Per jaar kunnen drie legsels van zes tot tien eieren 
gelegd worden.

Stadssingels dienen over het algemeen als 
waterberging, wanneer bij zware regens de 
riolen overlopen. Daarom worden ze rietvrij 
gemaakt en regelmatig uitgediept. Karpers en 
vorens komen het meest voor in dit soort wa-
teren. Het gras langs de oevers wordt in het 
voorjaar en in de zomer wekelijks gemaaid en 
komt dan in de singel terecht. De Meidoorn-
singel die bij ons in Rotterdam voor de deur 
loopt wordt regelmatig bezocht door Aal-
scholvers, die de singels afvliegen om aan het 
benodigde voedsel te komen. De laatste jaren 
zien we er steeds minder watervogels. Af en 
toe eenden, een Waterhoentje en meestal een 
paartje Meerkoeten. De eenden broeden in de 
struiken langs de singel. Zo gauw de jonge 
eendjes in het water komen worden ze door 
Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen, 

die onze wijk in het voorjaar bezoeken, van 
de ‘voerplank’ geplukt en opgegeten. Om de 
jonge eendjes een kans te geven heb ik op 5 
april 2017 een loopplank geplaatst zodat ze 
bij gevaar op de kant de struiken in kunnen 
vluchten. De loopplank lag er nog geen half 
uur of een paartje Meerkoeten was bezig er 
een nest op te bouwen. Waterlelies werden 
onder water afgebeten en naar de toekomstige 
nestplaats gebracht. De volgende dag heb ik 
een houten vlonder met touw en een zware 
steen in de singel geplaatst en het nest van de 
loopplank verwijderd. Deze vlonder zagen 
beide Meerkoeten wel zitten. Vrijwel direct 
werden meterslange stengels met blad en 
al van de waterlelies aangevoerd. De dagen 
daarna zwommen beide vogels de hele singel 
af op zoek naar nestmateriaal. Ook werd 

De loopplank en een vlonder 
die in de Meidoornsingel 
werden aangebracht om jonge 
eendjes een kans te geven, 
trokken al snel belangstelling 
van een meerkoetenpaar.
Foto: Kees Heij.
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materiaal, als flinke takken, gras, wortels en 
zwerfafval wat in de singel dreef, in het nest 
verwerkt. Gedurende de rest van 2017 werd 
het gedrag van dit paartje Meerkoeten door 
ons gevolgd. Onze belevenissen daarbij wor-
den in onderstaand verhaal beschreven.

Broedgedrag
Beide Meerkoeten zijn een groot deel van 
de dag nestmateriaal aan het verzamelen. Na 
enkele dagen blijft het wijfje op het nest en 
brengt het mannetje het nestmateriaal. Het 
wijfje verwerkt het aangeboden materiaal. 
Lange stengels van waterlelies worden door 
het wijfje rond de vlonder gedrapeerd. Bij het 
afgeven van het nestmateriaal wrijven beide 
vogels met hun snavels tegen elkaar (‘sna-
velen’). Ook (‘kroelen’) ze met hun snavels 

in elkaars kopveren. Beide vogels zijn nu 
minder schuw. Langszwemmende eenden en 
Aalscholvers worden fanatiek verjaagd. Zelfs 
de Grauwe Ganzen die op de kant in het gras 
foerageren, worden agressief watertrappelend 
en met veel gekef verdreven.
Op 19 april wordt het eerste ei gelegd. Het 
mannetje zwemt luidruchtig rond en brengt 
regelmatig nestmateriaal en voedsel. Na het 
‘snavelen’ duwt het mannetje het wijfje van 
het nest en vindt er een paring plaats. Na de 
paring zwemt het wijfje direct naar het nest 
om al broedend haar veren te poetsen. Op 22 
april bevinden zich drie eieren in het nest. Het 
broedende wijfje rangschikt het aangebrachte 
nestmateriaal. De kom rond de eieren wordt 
steeds hoger. Rond 14:00 h zwemmen beide 
vogels naar de loopplank en vindt op de plank 

De singels zijn van belang voor 
de waterafvoer in de stad. Daar-
om moet de doorstroming goed 
blijven. In het voorjaar en in de 
zomer worden langs de oevers 
wekelijks het gras gemaaid en 
de rietkraag verwijderd.
Foto: Kees Heij.

Het paar is begonnen aan een 
nest op de vlonder.
Foto: Kees Heij.
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een paring plaats. Op 23 april bevat het nest 
vier eieren. In de ochtend wordt nog gepaard. 
Dit keer moest het mannetje het broedende 
wijfje na het ‘snavelen’ van het nest duwen 
om in het water te paren. De afgelopen dagen 
regende en stormde het. Nu slaan de gol-
ven tegen de vlonder. Het nest wordt hoger 
gemaakt. Het is koud en het wijfje blijft op 
het nest. 
Op 24 april vindt rond 12:00 h weer een pa-
ring plaats. Er wordt nu hele dagen gebroed. 
Het nest wordt alleen nog maar in de steek 
gelaten als er een Ekster of Zwarte Kraai, 
die langs de singel foerageert, verjaagd moet 
worden. Op 26 april duwt het mannetje het 
wijfje van het nest en gaat zelf op de eieren 

zitten. Vanaf deze dag wordt het broeden 
afgewisseld, maar niet eerder dan dat er ‘ge-
snaveld’ is. Op 1 mei probeert het mannetje, 
na eerst uitbundig ‘gesnaveld’ en ‘gekroeld 
‘te hebben, het wijfje van het nest te duwen. 
Het lukt hem niet de plaats van het wijfje in 
te nemen. Later zie ik vijf eieren. Manlief 
gaat weer driftig nestmateriaal verzamelen. 
Ik vraag me af of we dit jaar nog waterlelies 
te zien krijgen. De komende dagen blijft het 
wijfje broeden en verwerkt ze het aange-
brachte nestmateriaal. Dit keer zit er nogal 
wat zwerfvuil, zoals plastic, bij. Op 4 mei 
wordt het broeden na voeren en ‘snavelen’ 
afgewisseld. Er zijn nu zes eieren1.
In de periode van 4 mei tot het uitkomen van 

Meerkoeten gebruiken van 
alles en nog wat als bouw-
materiaal voor hun nesten. 
Ook ronddrijvend afval kan 
daarbij van pas komen. In dit 
nest werden veel waterlelies 
verwerkt.
Foto: Kees Heij.

Bij het aanbrengen van 
voedsel wordt er ‘gekroeld’ en 
‘gesnaveld’.
Foto: Kees Heij.

1Bij de Meerkoeten van de singel in de binnenstad van Rotterdam (de Westersingel) zijn de eerste jonge Meerkoeten al een aantal 
dagen geleden uitgekomen. Dit nest wordt al meer dan zes jaar gebruikt, is minstens 60 cm hoog en zit veilig onder een brug. 
Van een nest op de kant van deze singel is één ei uitgekomen. Dat jong wandelt door het gras. Het nest is verder leeg.
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het eerste ei (op 15 mei) vindt af en toe nog 
een paring plaats. De dagen worden gevuld 
met broeden, ‘snavelen’, ‘kroelen’, voeren 
en aanvoer van nestmateriaal. Tijdens het 
broeden verplaatst het wijfje regelmatig het 
nestmateriaal. Ze schijnt ook af en toe kramp 
in haar poten te hebben, want die worden 
regelmatig gestrekt. Het weer wordt beter 
en als de zon schijnt gaat het wijfje af en toe 
van het nest om wat te zwemmen en te eten. 
Langszwemmende eenden worden door haar 
verjaagd. Een reiger die aan de kant staat te 
vissen, wordt door het op het water rennende 
en luid keffende mannetje met veel gespetter 
aangevallen. De reiger springt op de Meer-
koet en probeert die met zijn snavel te pikken, 
maar deze verdwijnt snel onder water. Boven 
gekomen vliegt hij trappend met de poten en 
met veel lawaai op de reiger af. Dit herhaalt 
zich een paar keer tot de reiger krijsend 
wegvliegt. Rond 14 mei worden door het 

mannetje verse rietstengels gebracht. Verder 
verzamelt hij aan de kant droog gras, dat het 
wijfje rond de eieren verwerkt. De binnenkant 
van het nest is nu komvormig en bestaat uit 
een 5 cm hoge laag hooi. Het nest bevat nu 
acht eieren. Op 15 mei komt het eerste ei uit.

Geschiedenis van de jonge koeten
Vanaf zijn geboorte probeert het jong onder 
zijn moeders vleugels uit te komen. Het on-
dernemende jong wordt steeds teruggeduwd. 
Het is warm met een fel zonnetje. Het broe-
dende wijfje zit met haar bek open. Om 14:30 
h wandelt een moedereend met zes jongen 
vanuit de struiken naar de singel. Op 16 mei 
is een tweede jong in het nest aanwezig. Het 
mannetje brengt fijn, grasachtig voedsel, geeft 
dat aan het wijfje, die er haar jongen mee 
voert. Hij blijft in de buurt van het nest. Bij 
het brengen van het voedsel vindt eerst het 
rituele ‘snavelen’ en ‘kroelen’ plaats. Tegen 
de middag loopt het oudste jong op het nest. 
We zien nu vier eieren en twee jongen. Op 
16 mei zitten de twee jongen op het nest. Als 
het mannetje met voedsel aankomt zwemt het 
oudste jong hem tegemoet en wordt door hem 
gevoerd. Het tweede jong komt nog niet van 
het nest af. In de middag gaat het in het water 
en zwemt rond het nest. Als het mannetje 
wegzwemt duiken ze weer onder moeders 
veren. Rond 15:00 h wordt er gewisseld. Het 
mannetje zit op de eieren en het wijfje zwemt 
met de twee jongen rond. Later gaat het wijfje 
weer broeden en zwemmen de twee jongen 
rond het nest. Het mannetje blijft in de buurt 
en verzamelt nestmateriaal en voedsel. Hij 
duikt gemiddeld acht keer per vijftien minu-

Manlief duwt het wijfje van het 
nest. Hij gaat zelf broeden of er 
vindt in het water of elders een 
paring plaats.
Foto: Kees Heij.

Op het nest zijn drie jongen aanwezig. 
Foto: Kees Heij.
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ten. Zodra hij richting nest zwemt komen de 
jongen hem tegemoet om gevoerd te worden. 
Op het eind van de dag zitten de jongen onder 
moeders vleugels en komen de jongen tevoor-
schijn als vader keffend aan komt zwemmen. 
Het mannetje blijft nu langere tijd weg. Op 17 
mei komt rond 12:00 h een derde jong uit het 
ei gekropen. Het oudste jong zwemt met zijn 
vader mee. Zoekt zelf voedsel en wordt ook 
regelmatig gevoerd. Dit jong groeit al goed. 
Moeder Meerkoet verlaat regelmatig het nest 
om voedsel voor de twee jongen te verza-
melen. Af en toe komt het mannetje langs 
om de twee jongen van voedsel te voorzien. 
Later op de dag zwemt het mannetje met twee 
jongen rond en zit het wijfje op het nest. Een 
paar keer per dag keft het vrouwtje en neemt 
het mannetje het broeden van twee eieren 
en de verzorging van een jong over. Moeder 
Meerkoet zwemt met twee jongen veilig dicht 
bij de kant op zoek naar voedsel. Op 18 mei 
wordt al vroeg voedsel naar de drie jongen 
gebracht. Tegen de middag gaan beide ouders 
voedsel zoeken. Twee jongen blijven op het 

nest en de oudste-grootste zwemt mee. Er 
bevinden zich nog twee eieren in het nest. Op 
19 mei duiken beide ouders naar voedsel voor 
de drie jongen. Soms zes tot acht duiken per 
twaalf minuten. Gemiddeld een bezoek met 
voedsel per twee minuten. Wanneer de jongen 
op het nest zitten en er een Visdief overvliegt 
duiken de jongen tegen de bodem van het 
nest. Op 21 mei is er nog een ei en zwemmen 
er drie jonge Meerkoeten rond. Beide vogels 
zitten regelmatig met hun jongen op het nest. 
Ze zijn rumoerig. Vooral ‘s nachts is het gekef 
van beide ouders te horen. Van 22 mei tot 26 
mei niet waargenomen. Wel veel lawaai ‘s 
nachts! Op 26 mei wordt veel nestmateriaal 
aangebracht. Het laatste ei is uitgekomen. Het 
jong blijft op het nest. Op 27 mei voeren bei-
de ouders het jong. De andere jongen zijn niet 
meer in beeld. Ook moedereend zwemt alleen 
rond. Van haar jongen is geen spoor te beken-
nen. Vermoedelijk in de nacht gepredeerd.
Het uiteindelijke resultaat van dit meerkoe-
tenpaar met acht eieren is één jong. Dat is 
de laatst uitgekomene. Dit jong wordt goed 

Het laatste jong met de 
ouder(s).
Foto: Kees Heij.

Een nest dat al jaren wordt 
gebruikt. Dit nest bevindt zich 
veilig onder een brug aan de 
Westersingel.
Foto: Kees Heij.
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verzorgd en slaapt op het vlot. Vanaf eind mei 
heeft een kennis af en toe naar het nest geke-
ken. Het oorspronkelijke nest is door storm 
en regen van de vlonder afgewaaid en er werd 
aan een nieuw nest gewerkt. Van een tweede 
broedsel is het niet gekomen. Wel wordt er 
in de nacht op de kale vlonder geslapen. Ook 
staat er af en toe een Blauwe Reiger op het 
vlonder om te vissen. Een tijd lang hebben 
we de laatste jonge Meerkoet kunnen volgen. 
Rond het vlot is momenteel (augustus 2017) 
nog een paartje Meerkoeten actief. Of het ons 
paartje is weten we niet. In een nabijgelegen 
singel zwemt een eenzame Meerkoet. Of 
dit ons jong is hebben kunnen we ook niet 
nagaan.

Discussie
Opvallend is dat de eerste, zeer actieve 
jongen, verdwenen zijn en dat het laatst 
uitgekomen jong in leven gebleven is. Dit 
laatste jong had alle zorg en bescherming van 
beide ouders. Het door ons gevolgde meer-
koetenpaar heeft in 2017 weinig succes met 
het nageslacht gehad. Het is een uitgebreide 
studie waard na te gaan, of een laag broedsuc-
ces in stadssingels met weinig mogelijkheden 
om een nest te maken en de vele predatoren, 
normaal is. Als dat zo is hebben stadspopu-
laties Meerkoeten geen overlevingskansen. 
In dat geval zullen de populaties aangevuld 
moeten worden met dieren van elders. Voor 
een overlever als de Meerkoet, die zich in 

vele biotopen thuisvoelt, in goede jaren drie 
legsels van zes tot tien eieren kan produ-
ceren en bovendien gemiddeld tien jaar 
kan worden, moet dat niet moeilijk zijn. In 
Nederland broedende Meerkoeten brengen 
de winter meestal in Nederland door, terwijl 
een deel naar Spanje en Portugal vertrekt. Ik 
krijg wel de indruk dat stadspaartjes bij elkaar 
blijven. Of dat buiten het broedseizoen ook 
zo is, zal bestudeerd moeten worden. Behalve 
predatoren zoals snoeken, ratten en reigers, 
komen ook Kleine Mantelmeeuwen en Zil-
vermeeuwen, die voorheen op vuilnisbelten 
in de buurt van de stad foerageerden, in het 
voorjaar naar de stadssingels. Vanaf de daken 
zitten ze dan te wachten tot jonge rondzwem-
mende watervogels een makkelijke maaltijd 
vormen.

Een nest met één jong op de kant van de singel.
Foto: Kees Heij.
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Ook buurtbewoners volgen 
de Meerkoeten.
Foto: Kees Heij.
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