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Willem van der Waal

Als Amsterdamse 
meeuwenringen-aflezer 
kom je soms ook andere 
geringde soorten tegen, 
zowel met metalen als met 
kleurringen. Meerkoeten 
vind ik vooral tijdens 
strenge vorstperiodes, 
als ze de warmere stad 
opzoeken. Sommige 
terugmeldingen van de 
meerkoet zijn ronduit 
verrassend. Een duikje in 
de historie.

●  Meerkoeten in het Weteringplantsoen, Amsterdam Centrum. 
Linksboven: Amstelkanaal, Amsterdam Zuid 07-01-2011

Historie
Halverwege de jaren tachtig kon 
je in de omgeving van Aalsmeer 
meerkoeten aantreffen die waren 
voorzien van een zwarte halsband 
met inscriptie. Zo’n vogel zag ik 
bijvoorbeeld op 26 januari 1987 in 
een Amsterdamse gracht. Hij bleek 
op 24 september 1981 bij Aalsmeer 
geringd, en was dat jaar uit het ei 
gekropen.
Op 31 januari 2003 las ik tijdens 
een strenge vorstperiode een op een 
ijsschots staande meerkoet af aan 
het Amstelkanaal in Amsterdam. 
Dit mannetje was op op 23 januari 
1999 van een metalen ring voorzien 
in Kampen. Hij was toen al adult.
Vanaf 2008 richtte Frank Majoor 
zich op de meerkoeten in de Am-
sterdamse parken. In tegenstelling 
tot de kokmeeuwen die Majoor in 
de hoofdstad vangt en kleurringt, 
kregen de meerkoeten louter 
metaal. Maar ze zijn zo tam, dat ze 
ook dan vaak af te lezen zijn. 

Duits leed
Soms zit er een hoop leed achter 
een terugmelding. Neem meerkoet 
wit S81. Die las ik af op 7 januari 
2011 aan het Amstelkanaal bij de 
Van Woustraat. Ook daarna zag ik 
hem daar vaak. Deze volwassen vo-
gel kreeg zijn ring op 23 december 
2009 in de omgeving van Hamburg. 
Op 24 december 2012 werd deze 
meerkoet zwaargewond naar het 
Tierheim Süderstrasse Hamburg 
gebracht. De vogel bleek niet te 
redden en ‘wurde eingeschläfert’ 
op 2 januari 2013.
Meerkoet wit S53 die op 29 decem-
ber 2009 als tweedekalenderjaar bij 
Hamburg was geringd, liet zich op 
29 december 2010 aflezen bij het 
Amstelpark. Tot eind januari 2011 
was deze meerkoet op die plek te 
zien, daarna ontbreekt ieder spoor. 
Een andere Duitser, wit P03, werd 
op 24 oktober 2007 geringd in Bad 
Segeberg, Hamburg. In januari en 
februari 2013 dook hij op langs de 

Stadhouderskade in het Wetering-
plantsoen. Een oudje.

Bijvoederen doet leven
De laatste leuke aflezing betrof een 
meerkoet, die op 19 augustus 2013 
bij de Zaanse Schans een metalen 
ring kreeg. Op 11 november 2013 
kon ik deze vogel aflezen in Am-
sterdam Zuid-Oost. Hij zag er be-
labberd uit, maar was net niet zwak 
genoeg om zich op te laten rapen. 
In de loop van de (zachte!) winter 
verbeterde de conditie van deze 
vogel aanzienlijk, omdat de eendjes 
met gulle hand gevoerd werden. Ik 
ben benieuwd of hij een volgende 
winter opnieuw Amsterdam Zuid-
Oost als overwinteringsplek zal 
uitkiezen.

Kortom, in de stad geldt: lees eens 
wat anders, lees een vogel.
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Geringde 
meerkoeten
in een winterse stad


