Nieuwsbrief Stichting Koekeloere Oktober 2017
Beste tellers,
Via deze weg willen we jullie op de hoogte stellen van onze (beoogde) activiteiten voor deze winter
en het broedseizoen 2018. Het klinkt allemaal nog ver weg, maar om het organisatorisch goed te
laten verlopen is het van belang dat we weten aan welk project(en) jullie graag deelnemen.
We staan open voor vragen en/of opmerkingen. Ook andere ideeën zijn welkom.
Veel vogelplezier op de Meinweg gewenst.
Jan Boeren & Ernest van Asseldonk

Wintertellingen 2017/18
Klapekstertelling
Ook dit winterseizoen tellen we weer het aantal
overwinterende Klapeksters op de Meinweg. Het
betreft drie tellingen, waarvan er twee landelijk zijn; 16
december 2017, 20 januari 2018 en 17 februari 2018.
(vet =landelijk)
Blauwe kiekendief slaapplaatstelling
Ook deze winter zullen de Blauwe kiekendieven
intensief worden gevolgd middels frequente tellingen
op de vaste slaapplaats op de Herkenboscher heide en
periodieke controles op andere potentiële terreinen
o.m. Rolvennen en aangrenzende heidegebieden. Peter
Heuts zal deze telling voor zijn rekening nemen. Indien
duidelijk wordt er weer op meerdere locaties wordt
geslapen, zullen we overgaan tot een of meerdere
integrale gebiedstellingen. Mocht dit het geval zal, zal
er een mail rondgaan waarop kan worden ingetekend.

Scub09: Een van de vijf gezenderde vrouwtjes is nog actief en trekt weer via Zweden
zuidwaarts. Via facebook en de website houden we jullie op de hoogte van haar reis.
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Blauwe kiekendief gebiedstelling fourageergebieden (NL-duits)
We weten dat Blauwe kiekendieven regelmatig de Meinweg bezoeken om er te overnachten. De
gezenderde vrouwtjes hebben ook aan het licht gebracht dat de Meinweg niet als enige gebied in
aanmerking komt. Ze slapen ook in Landbouwgebieden met opgaand gewas als Koolzaad, Asperge
en Rammenas. Bij voldoende belangstelling willen we in januari en februari een
grensoverschrijdende telling houden in landbouwgebieden. Om hoeveel kieken gaat het en waar
bevinden zich de geschikte jachtterreinen en hoe zien deze terreinen er uit. Ook onze Duitse
vrienden van het Biologisch Station Krickenbecker Seen (BSKS) hebben aangegeven aan deze telling
te willen deelnemen. Laat even weten of je aan deze activiteit wilt deelnemen. En passant zouden
we natuurlijk ook alle roofvogels in het gebied kunnen tellen……
Wintervogels plateau Meinweg
De laatste jaren worden door Patrick Lemmens en Luuk
Belgers frequent vogels geteld die op het plateau
overwinteren of er de winter foerageren. Ook dit
winterseizoen zal dat weer het geval zijn. Mocht je
graag een keer aan een dergelijke telling meedoen,
neem dan contact op met Patrick.

Broedvogels 2018
Turfkoelen-Herkenbosch
In 2018 worden de Turfkoelen weer onderzocht op allen voorkomende broedvogels (BMP). Deze
inventarisatie vindt om de drie jaar plaats en wordt uitgevoerd door Ernest van Asseldonk. Het
gebied wordt 10-15 x bezocht waarbij alle territoria worden gekarteerd. De telling start in februari
en loopt door tot juli. Meelopen mag.
Natura200 soorten
De laatste jaren hebben we de drie Natura2000 soorten; Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en
Roodborsttapuit integraal in kaart kunnen brengen. In 2017 hebben we de Geelgors aan dit rijtje
toegevoegd, omdat het niet goed gaat met de Geelgors op de heidevelden van Nationaal Park de
Meinweg. In 2018 willen we er graag nog een stapje bovenop doen door alle soorten uit de
Geelgorsgroep in kaart te brengen……
Geelgorsgroep Meinweg
In het rapport over de Broedvogels van 2007 schreef ik het volgende over de Geelgorsgroep;
“Tot de geelgorsgroep behoren onder andere de Nachtzwaluw, Draaihals, Groene Specht,
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Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde
Roodstaart en Geelgors. De overige soorten uit deze
groep worden niet als broedvogel op de Meinweg
aangetroffen (Scharrelaar, Hop, Klapekster en
Ortolaan). Soorten uit de Geelgorsgroep komen
voor in open gebieden met boomgroepen,
bosranden en open bos op zandige bodem. De
soorten kunnen verspreid over het Meinweggebied
worden waargenomen. In 2007 waren dat:
Nachtzwaluw (25 terr.) , Boompieper (166 terr.), Boomleeuwerik (25 terr.) Gekraagde
Roodstaart (25 terr.) De Geelgors ( 2007: 27 terr.) neemt langzaam in aantal af”.
Anno 2017 treffen we de Geelgors nog slechts sporadisch aan op de heide, maar komt de
Draaihals voorzichtig weer in het vizier. Reden om de komende 3-5 jaar deze groep eens
goed onder de loep te nemen. Afhankelijk van de belangstelling voor dit project wordt de
grootte van het telgebied vastgesteld. Het zou mooi zijn als we in ieder geval alle
heideterreinen in het project kunnen opnemen. Het zijn over het algemeen goed op zang
herkenbare soorten, een project dat prima geschikt is voor geïnteresseerde vogelaars met
wat minder karteerervaring….
Aangezien de Roodborsttapuit in dezelfde terreinen voorkomt als Geelgors en Nachtzwaluw
wordt deze natuurlijk ook in 2018 in de telling opgenomen zodat we ook in 2018 de
verspreiding van onze Natura2000 soorten weer in kaart hebben.
►Dit project starten we met een info-avond waarin de resultaten van onze inventarisaties
van de afgelopen jaren worden besproken en nader wordt ingezoomd op de Geelgorsgroep.
Noteer volgende datum vast in jullie agenda: Woensdag 14 februari 2018
Draaihals-nestkastenproject
Het Draaihalsproject gaat zijn vierde seizoen in. Helaas is het beoogde
resultaat nog niet gehaald, maar andere holenbroeders als Bonte
vliegenvanger en Kool- en Pimpelmees maken ook dankbaar gebruik van
deze nestgelegenheid. Het project wordt getrokken door Leo Koster en
Joop Wolters. We hebben onlangs mondeling toestemming gekregen
van Staatsbosbeheer (SBB) om nieuwe kasten te hangen op en rond het
Gagelveld. Samen met SBB zullen we binnenkort gaan kijken wat er
nodig is om de komende jaren ook meer natuurlijke nestgelegenheden
op de Meinweg te creëren, zodat we het aantal nestkasten weer kunnen
afbouwen.
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Trektellen:
In 2018 zullen ook de telposten op de Meinweg weer bemand worden door met name Albert
Kleibeuker en Patrick Lemmens. Via onze Meinweg-app worden jullie uitgenodigd om aan deze
tellingen mee te doen. Resultaten van de tellingen zijn te vinden via de website
www.stichtingkoekeloere.nl , link naar trektellen.

Algemeen
Videoproject
Dit jaar zal Ernest van Asseldonk starten met een videoproject met als titel: Een seizoen uit het leven
van…………. Het wordt een project van hopelijk vele delen waarin met behulp van videobeelden en
fotomateriaal iets wordt vertelt over één bepaalde soort aan de hand van een vooraf geschreven
scenario. Dit om te voorkomen dat aspecten uit het leven van het ‘onderwerp’ worden vergeten. De
filmpjes zullen maximaal 5 minuten duren. Iedereen kan materiaal voor deze video aanleveren.
Thema voor dit seizoen: Een seizoen uit het leven van de Klapekster….
Voor het gemak een ‘makkelijke’ soort om te oefenen!
Vergunningen en ontheffingen
De vergunningen en ontheffingen worden ook dit jaar weer centraal door ons geregeld. Geef dus
tijdig aan, aan welk project je mee gaat doen, zodat we dit op tijd kunnen regelen.
Actiepunten
graag op korte termijn reactie op deelnamen van
1. De Klapekstertellingen; 16 december 2017, 20 januari 2018 en 17 februari 2018.
2. Grensoverschrijdende gebiedstelling kiekendieven in landbouwgebieden
3. Broedvogelinventarisatie Geelgorsgroep 2018-2022
► De ‘procedure’ voor onze ‘standaard-projecten’ blijft ongewijzigd. Twee of drie weken voor ieder
project worden jullie per mail geattendeerd op de telling met het verzoek in te tekenen voor
deelname. Mensen die hebben ingetekend krijgen een of twee dagen voor de telling, wederom, per
mail informatie over starttijd, startpunt, groepsindeling en andere bijzonderheden.
We hopen dat jullie ook komend jaar (jaren) weer enthousiast meedoen…

Stichting Koekeloere
Hofstraat 7
6019 CB Wessem
www.stichtingkoekeloere.nl
Foto’s: Patrick Lemmens, Luuk Belgers & Ernest van Asseldonk
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