
 
 

 
 

 
Kokmeeuw 
Latijns: Larus Ridibundus L. 
Familie: Meeuwen 
Orde:    Steltloperachtigen 
Status:  Beschermde diersoort 
 

 
 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Zijn snavel en poten zijn diep, donkerrood en zijn kop en keel zijn donker chocoladebruin, 
vandaar soms ook de naam "kapmeeuw". Ze hebben een smalle, witte oog ring. Vanaf de 
hals verandert de kleur in wit. Die kleur loopt door in de onderdelen en de staart. Mantel 
en vleugeldekveren zijn zilvergrijs. Zijn slagpennen zijn ook wit, met een zwarte punt. In 
de winter is de onderkant van de vleugel donkerder. Voor de rest is deze meeuw geheel 
wit. In de winter wordt zelfs zijn kop wit, op een paar donkere plekjes in de oor streek en 
voor het oog na. Zijn snavel en poten worden dan licht roodachtig.  
 
In de vlucht hebben ze een witte rand aan de vleugel waaraan ze duidelijk te herkennen 
zijn. Ook vallen hun lange, spitse vleugels dan op. Tussen winter en zomer bezitten ze een 
overgangskleed met een "koptelefoontje" of een "schimmelkop", naargelang het individu. 
De jongen hebben een grijsachtige kop, een gele snavel met een zwarte punt, bruingrijs 
gevlekte vleugeldekveren en een zwarte dwarszoom over de staart. Hun buitenste grote 
slagpennen zijn zwart met een witte centrumvlek. In de tweede herfst verliezen ze hun 
dwarszoom en in hun eerste winter hebben ze een bruine tekening op hun vleugels. Hoe 
ouder de meeuwen worden, hoe meer dat bruin verdwijnt. Bij de jongen is de snavel 
donker en zijn de poten vleeskleurig. Ze worden ongeveer 37-42 centimeter groot, 
ongeveer zo groot als een stadsduif. Hun gewicht bedraagt ongeveer 225-350 gram. 

 
Ontwikkeling en leefwijze 
De kokmeeuw broedt in het binnen land in de nabijheid van waterplassen en 
moerasachtige gebieden, maar ook in de duinen . In de grondnest worden ca. 3-4 eieren 
gelegd , broedtijd  +- 24 dagen, kuikens verlaten hun nest na zo’n 3 dagen en kunnen na 5-
6 weken vliegen.  
 
Kokmeeuwen zijn alleseters, zoals insectenlarven, slakken, wormen die ze vinden op wei-
bouwland, maar ook visjes, eieren en muizen. In de omgeving van de mens eten ze ook 
onze etensresten. In de winter worden ze vaker in grotere groepen in het binnenland 
gesignaleerd. 



 
 

Schuilplaatsen  
Nesten op allerlei ondergrond maar niet in bomen over het algemeen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Bevuiling van gebouwen en kunstwerken door uitwerpselen. Hinderlijk aanwezig op 
afvalverwerkende bedrijven. Verspreiding van afval in de omgeving. Vraat, pik en 
krapschade in de land en tuinbouw in het zaaibed. 
 

Sporen 
• Uitwerpselen en nestmateriaal onder broed/rust plaatsen.  

 

Wering 
In de land -en tuinbouw het plaatsen van schriklinten, ballonnen, imitatie roofvogel, ect.  
Bij overlast betrekking tot gebouwen en industrie; rustplaatsen ontnemen, ontoegankelijk 
maken doormiddel van het plaatsen van pennen, draden of schrikdraad of verjagen 
doormiddel van angstkreten van de betreffende vogel. 
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
Bestrijding noodzakelijk! 


