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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Meerkoet, de ‘ Jezus’ 
onder de vogels

Van oorsprong zijn meerkoeten echte 
moerasvogels, met typisch gevormde 
grote poten, zonder zwemvliezen, die 
bijzonder geschikt zijn voor het lopen 

op drijvende vegetatie (kraggen) en 
wortels van lisdodde. De meerkoet 
is overal te vinden waar zoet water is: 
meren, moerassen, oevers, plassen, 

rietland en ruigten. Gebieden met 
een flinke oeverbegroeiing, zoals in 
de Zaanstreek, zijn populair, hoewel 
de soort zich ook goed kan redden in 
vaarten met een beschoeiing en nau-
welijks waterplanten. Dan bouwen ze 
bijvoorbeeld vlotten van plastic afval.
Het dier is trouw aan zijn broedge-
bied. Het komt elk jaar terug naar 
dezelfde sloot of hetzelfde meer. Hij 
doet er natuurlijk zijn voordeel mee 
om zowel in de winter als in de zomer 
bekend terrein op te zoeken. Dan 
leert hij de beste plekjes vinden: waar 
het goed voedsel zoeken is, waar de 
minste gevaren dreigen.  
Gekscherend wordt de meerkoet wel 
de ‘Jezus’ onder de vogels genoemd. 
Het lijkt net of hij over het water kan 
lopen. De vogel is echter een rela-
tief zware, wat lompe vogel die niet 
zomaar kan opstijgen. Hij maakt een 
onmiskenbaar hoog geluid, vaak in 
de buurt van druk opspattend water.

Op het grasveld bij de Het Prinsen-
hofstraat zie ik de rode ogen en hel-
derwitte snavels van een groot aantal 
hongerige hoenders. Op onhandig 
groot lijkende poten schieten hun 
grijszwarte bolle lichamen links en 
rechts door elkaar. Het is winter. In de 
vijver drijven de vogels knus op een 
hoopje, veilig bij elkaar. Als het stevig 
gaat vriezen zullen ze nog dichter bij 
elkaar kruipen, om het wak gezamen-
lijk open te houden.  In de zomerpe-
riode zie de vogels helemaal niet zo 
dicht op elkaar. Dan wordt het eigen 
territorium zwaar bevochten, tot 
bloedens toe.

Veel Westzaners komen dagelijks 
langs de vijver en willen nog wel-
eens iets te eten bij zich hebben. Voer 
ze niet, de koeten hebben genoeg 
natuurlijk groen en gezond voedsel, 
dat ze gemakkelijk langs de rietkra-
gen kunnen opscharrelen.

Er is bijna geen sloot in Westzaan zonder meerkoeten (Fulica atra). 
Bij ons is voldoende zoet water met veel oevervegetatie te vinden. In 
Nederland is het aantal meerkoeten gestegen, met uitzondering van 
de duinstreken. Ze zijn zo gewoon geworden, dat we er niet meer bij 
stilstaan. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de meerkoeten in ons 
gebied geen vaste verblijfplaats heeft. Ze moeten duizenden kilome-
ters  vliegen om hier te overwinteren. Door het ringen van de vogels 
weten we dat het niet uitzonderlijk is dat ze ‘s zomers rond Moskou 
broeden. Dat verwacht je niet als je de ronde, bolle lichaamsbouw ziet.

De poten van de meerkoet.De meerkoet.

De Westzaanse molenaar Bart Nieuwenhuijs 
van Het Prinsenhof was zeer verguld om de 
nieuwe roeden (twee wieken uit één stuk) 
te mogen ‘steken’. Dat is jargon voor het in-
schuiven van de roeden door de askop (het 
kruis).

De Vereniging Zaanse Molen had Bart Nieuwen-
huijs de opdracht gegund. Bart was heel content 
met deze eervolle, ambachtelijke klus. Alles moest 
met de hand gebeuren. Het zware hijswerk kon 
niet met een grote telescoopkraan gedaan wor-
den. Daarvoor ontbrak een stevige ondergrond. 
De oude pelmolen uit 1721 staat immers midden 
in het moerassige open Westzijderveld. Daarom 
moest er voor het hijsen een kaapstander (windas) 
aan te pas komen.
De oude roeden waren niet oud, nog geen tien 

jaar. De ingreep is bedoeld als preventieve maatre-
gel. Als roeden bestaan uit twee delen kunnen de 
bouten losschieten. Daarom moeten bij tientallen 
molens in het land de wieken vervangen worden. 
Vervelend natuurlijk, maar er is één voordeel: de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vergoedt alle 
kosten. De molen staat al te lange tijd stil. Zonde. 
De nieuwe roeden lagen al een aantal weken 
klaar voor transport bij de oude pakhuizen Waal, 
Maas en het Schepel aan de Veerdijk in Wormer. 
De houten heklatten zijn op deze historische plek 
gemaakt en systematisch genummerd, zodat 
bij de demontage de delen die bij elkaar horen 
weer precies op dezelfde plaats terecht zouden 
komen. De houten onderdelen werden eerder al 
gewolmaniseerd. Dit is het impregneren van hout 
met verduurzamingsmiddelen. De onderdelen 
zijn op dekschuiten naar Het Prinsenhof gevaren.  

De nieuwe roeden werden pas geleden daadwer-
kelijk gestoken. Bart Nieuwenhuijs hoopt dat de 
nieuwe wieken korte tijd later weer vrolijk rond 
zullen draaien.

Fred Eerenberg

Nieuwe roeden voor molen Het Prinsenhof

De nieuwe roeden komen aan bij Het Prinsenhof.




