
 

Vroege Vogels in de klas 
De meerkoet 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Vroege Vogels gaat 
Menno Bentveld naar Amsterdam-Noord 
om samen met Remco Daalder de 
meerkoet beter te bekijken. Achter deze 
veel voorkomende watervogel gaat veel 
meer schuil. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Meerkoet, waterhoen, watervogels,  
Nederland.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas‘. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘De 
paling’. 
 
Antwoorden 
1 Meerkoet: groter, witte snavel, 
zwemvliezen. Waterhoen: kleiner, rode 
snavel, geen zwemvliezen. 2 Sommige 
leven hun hele leven in dezelfde vijver 
terwijl andere jaarlijks van Europa naar 
andere plaatsen trekken. 3 Twee van de 
volgende antwoorden: Europa, Azië, 
Azuren, Canarische eilanden, Labrador, 
Spitsbergen, Nigeria, Mali, Pribilofeilanden 
en Newfoundland. 4a In de nacht. b 300 
kilometer. 5a Die van een ‘vechtjas’. b Zijn 
nest. 6 Twee van de volgende antwoorden: 
riet, gras, wilgentak of plastic. 7 Het 
eilandje begon als een meerkoetennest. 
Het nest werd steeds groter en er gingen 
andere planten in groeien. Zo werd het 
nest uiteindelijk een moeraseilandje.  

Kijkvragen 
 
1 Er zijn een paar verschillen tussen een 
meerkoet en een waterhoen. Vul de 
volgende verschillen op de juiste plek in: 
groter, kleiner, zwemvliezen, geen 
zwemvliezen, witte snavel en rode snavel.   
 
Meerkoet Waterhoen 
  
  
  

 
2 Wat is er bijzonder aan het 
levenspatroon van de meerkoet?  
 
3 Noem twee plekken waar de meerkoet 
voorkomt. 
 
4a Wanneer vliegen meerkoeten het liefst 
lange afstanden?  
b Hoeveel kilometer kunnen ze maximaal 
per keer vliegen?  
  
5a Wat is de reputatie van een meerkoet 
volgens Remco Daalder? 
b Wat beschermt de meerkoet met veel 
felheid?  
 
6 Noem twee voorbeelden van materiaal 
waarvan meerkoeten hun nesten bouwen.  
  

 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Leg kort uit hoe meerkoeten te maken 
hebben met het eilandje in de vijver in 
Amsterdam-Noord.  
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