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Beste mensen,
Middels deze nieuwsbrief willen we iedereen weer op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot onze projecten in Nationaal Park de Meinweg.
Stichting Koekeloere,
Ernest van Asseldonk, Jan Boeren & Albert Kleibeuker

Kraanvogels in het voorjaar
Velen van jullie zullen het gemerkt hebben, de
afgelopen weken zijn er op verschillende dagen
groepen Kraanvogels overgetrokken op weg naar
de broedgebieden in Noord-Europa. Ook dit jaar
hebben weer groepen de nacht doorgebracht op
het plateau. Eind februari minimaal 1100
exemplaren. Het maximum voor het voorjaar 2015
bedroeg 450 overnachtende vogels. Het plateau is
de laatste jaren met name in het voorjaar in trek als
pleisterplaats. (foto Kraanvogel Luuk Belgers)

Figuur 1. Waarnemingen Kraanvogels in 2015 en 2016, pleisterend (donkerblauw) en overvliegend
(lichtblauw).

Wintertalingen op het Wolfsplateau
Niet alleen de Kraanvogel, maar ook Wintertalingen hebben dit winterseizoen het Wolfsplateau
ontdekt over overwinteringgebied. Door de hoge waterstand zijn er veel grotere en kleinere
plassen aanwezig en is het gebied op veel plekken drassig. De figuur spreekt voor zichzelf. Vele
waarnemers voerden groepen in. Het grootste aantal werd vastgesteld op 8 januari 2016, toen
werden 91 exemplaren geteld. De Wintertaling is ook een onregelmatig broedvogel op de Meinweg.
De soort leeft in het broedseizoen erg teruggetrokken waardoor het lastig is broedgevallen en/of
territoria vast te stellen.
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Contactpersoon Wolfsplateau:
Patrick Lemmens & Luuk
Belgers

Figuur 2: Aantalsontwikkeling van de Wintertaling op de Meinweg.
Foto paartje Wintertaling Peter Heuts

Blauwe Kiekendieven slaapplaats tellingen winter 2016
Ondanks de zachte winter 2015/16, waarin het aantal overnachtende kiekendieven op één nacht
nog niet boven de 10 exemplaren is gekomen zijn er toch enkele leuke zaken te melden. Enkele
van ‘onze’ gezenderde vrouwtjes hebben zich weer op de Meinweg gemeld. Een kort overzicht.
Scub 06 De laatste waarneming is gedaan op 13-04-2015 op 50 km van haar broedlocatie
(Kiuruvesie) Finland in 2014. Na deze datum is geen GPS coördinaten meer ontvangen.
Scub 09 Heeft de zomer in de buurt van de Noordkaap/Noorwegen doorgebracht. Ook dit winterseizoen heeft ze, evenals vorig jaar, overwintert in Noord Duitsland even ten Noord westen van
Neumünster. Geheel tegen de verwachting in is ze begin februari 2016 zuidwaarts gevlogen en is
nu weer in onze contreien te vinden, omgeving Arsbeck op 5 km afstand van de Meinweg.
Scub 14 (figuur 3 / rood) Heeft in 2015 succesvol gebroed aan de oever van de Volkhov rivier, 100
km oostelijk van St. Petersburg. Begin december 2015 is ze weer aanwezig op haar jachtterrein in
de buurt van Opspringen (Duitsland) ten zuidwesten van de Meinweg. Hier brengt ze ook
regelmatig de nacht door, maar niet alleen daar. Ze verschijnt regelmatig op en in de buurt van de
Meinweg. Hier slaapt ze zowel op de heide, maar ook in de bossen.
SCUB15 (figuur 3/ geel) Dit vrouwtje is gearriveerd op 8 november 2015 en is bij terugkomst
direct naar de Herkenboscher heide gevlogen om hier twee nachten te slapen. Daarna heeft zij
een slaapplek gevonden even ten NW van Wegberg en ging ze dagelijks foerageren even ten
westen van Mönchengladbach. Het is een dame die regelmatig terugkomt op de heide, maar ook
in de aangrenzende bosgebieden overnacht.
SCUB16 (figuur 3 / blauw) Is pas erg laat teruggekomen in onze regio. Ze arriveerde op 31-122015 in Beeck/Geilenkirchen Duitsland op exact dezelfde locatie vanwaar ze in het voorjaar 2015
naar het eiland Kolgoejef/Rusland is gevlogen. Ze is vrij plaatstrouw aan haar foerageergebied, ze
heeft maar twee keer een trip naar de Meinweg gemaakt om daar te slapen.
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Figuur 3:
Gezenderde
kiekendieven winter
2015/16 grensregio
Meinweg.
Het overzicht is
samengesteld door
Peter Heuts,
waarvoor dank.
Foto Kiek, Peter
Heuts

Resultaten Natura2000 soorten: Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en
Nachtzwaluw.
De rapportage is klaar en zal jullie binnenkort worden toegestuurd. Een korte samenvatting:
Boomleeuwerik Tijdens de inventarisatie in 2015 werden slechts 20 territoria vastgesteld, figuur 1.
In 2012 waren er nog 28 territoria. De Natura2000 eis van 30 territoria wordt niet gehaald. De
Boomleeuwerik blijft een zorgenkindje. De soort is gebaat bij een beheer met half open
heidelandschappen waarin plekken met lage vegetatie en kale gronden essentieel zijn. De laatste
twee eigenschappen vinden we te weinig terug op de Meinweg. Het huidige beheer, gericht op het
voorkomen van de Adder heeft nog geen positief effect gehad op de aantalsontwikkeling van de
Boomleeuwerik.
Roodborsttapuit Tijdens de inventarisatie in 2015
werden er 60 territoria vastgesteld, figuur 2. In 2012
werden er nog 73 territoria vastgesteld, een afname
waarvan veronderstelt kan worden dat hij
veroorzaakt wordt door een waarnemereffect
(nieuwe karteerders), maar ook in gebieden met
ervaren Meinwegkarteerders werden minder
territoria vastgesteld. Is de soort op een terugweg?
Desondanks wordt de Natura2000 eis van 20
territoria met gemak gehaald.

Roodborsttapuit / E. van Asseldonk
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Nachtzwaluw Tijdens de inventarisatie in 2015 werden er maar liefst 34 territoria vastgesteld. In
2012 waren het er 28. In 2014 werd en record aantal van 43 territoria vastgesteld. De soort
profiteert in tegenstelling tot de Boomleeuwerik, wel van de beheersmaatregelen rond de Adder op
de Meinweg. Nieuwe open plekken worden snel bezet. De soort voldoet ruimschoots aan de
Natura2000 eis van 25 territoria. Achteroverleunen is er bij deze soort niet bij. Dynamiek in de
vorm van houtkap, het open houden van heideterreinen en het behouden van een open
vegetatiestructuur met zandige plekken blijft nodig om de aantallen zeker te stellen voor de
toekomst.

Broedvogelinventarisatie Nationaal Park de Meinweg 2016
De planning is rond. Dit jaar wordt het gehele Nationale Park weer op broedvogels onderzocht. Het
veldwerk start 15 maart en duurt tot half juni, er worden vier bezoeken gebracht waarin ruim 70
soorten op kaart worden ingetekend. Iedereen veel succes met het karteerwerk.
Contactpersoon: Ernest van Asseldonk & Albert Kleibeuker

Boktorren in het Meinweggebied
De komende jaren wordt er met een kleine groep gewerkt aan het in kaart brengen van Boktorren
op de Meinweg. Boktorren zijn opvallende, vaak wat grotere, kevers die met behulp van
determinatietabellen ‘vrij’ eenvoudig op naam te brengen zijn. In Nederland komen 91 soorten
boktorren voor, waarvan er 45 op de Meinweg
zijn vastgesteld. 2016 staat in het teken van
soortherkenning, vinden van geschikte
leefgebieden/voorkeursplaatsen en
telmethodieken. Vanaf 2017 proberen we meer
gericht te monitoren/inventariseren.
Contactpersoon: Ernest van Asseldonk

Geringelde smalboktor / E. van Asseldonk
Stichting Koekeloere, opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over en het voorkomen van
flora en fauna te vergroten. Stichting Koekeloere heeft als primair aandachtsgebied: Nationaal
Park De Meinweg.
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