‘OP BEZOEK BIJ…’
Het Beloken Land: Leen Verkaik

Begin juni hebben wij een bezoek gebracht aan het bedrijf van Leen Verkaik (Blokland,
Montfoort).
bedrijfsvoering behalve bedrijfseconomisch ook natuurvriendelijk is.
Allereerst is daar de eendenkooi. Een prachtig stuk natuur waar rust
noodzakelijk is om het karakter van de eendenkooi in stand te houden.
In deze kooi worden nog steeds eenden gevangen voor
wetenschappelijk onderzoek. Na het ringen van de eenden worden
deze weer vrijgelaten. Op het land van Verkaik staan wel 300
broedkorven. Een aantal van deze korven zijn gevlochten van
wilgentenen (zeer arbeidsintensief) en een aantal korven is van
plastic. Omdat er rond de kooi weinig tot geen activiteiten zijn, is deze
plek een waar eldorado voor veel zangvogels.
In maart 2018 zijn, gefinancierd door de
vereniging, twee stroken grond (in totaal 1200 m2) in de eendenkooi
ingezaaid met bloemenmengsels; wij konden de eerste resultaten
zien van deze inzaaiactie. Als deze bloemen gaan bloeien, zullen zij
veel insecten en vlinders aantrekken. Het is belangrijk dat er
dergelijke bloemrijke randen zijn in verband met het alarmerende
feit dat in 30 jaar tijd een teruggang van 75% van de totale
hoeveelheid insecten is geconstateerd!
Onze volgende stop betrof de slootkanten langs de graslandpercelen.
Het natuurlijk beheren van de oevers doet Verkaik al vanaf het begin
van zijn bedrijf. We troffen er dus een
flink aantal mooie planten (bij voorbeeld de echte
koekoeksbloem, moerasrolklaver, kikkerbeet, pijlkruid en
moeraswalstro) aan. De slootkanten worden niet bemest en
blijven staan bij de 1e snede.

Ook op het erf bij Verkaik kun je de liefde voor flora en fauna terugzien: zwaluwen en
mussen zijn in ruime mate aanwezig en krijgen de ruimte om er hun nesten te bouwen.
Tenslotte hebben we nog een bezoek gebracht aan het
plas-dras. Aan het aantal alarmerende grutto s en
tureluurs te zien, zijn er flink wat kuikens aanwezig in
het hoge gras. Omdat het gras op het belendende
perceel net iets lager was dan in de plas-dras zelf, zijn
de kuikens
daar naar uitgeweken. Op
deze percelen wordt het maaien last-minute uitgesteld
tot 15 juni. Vooral de tureluurs maken in deze periode
nog graag gebruik van de drassige stukken van het
plas-dras. Naar inschatting waren er dit jaar ongeveer
60 nesten van weidevogels op de percelen van Verkaik.

Het water op het plas-dras wordt door middel van
een zonnecollector op peil gehouden.

Verkaik vindt het belangrijk dat veel mensen leren hoe
weidevogels leven en hoe het juiste beheer daarop wordt
aangepast. Langs de kade kunnen wandelaars en fietsers
vanuit een keet onverstoorbaar van de weidevogels
genieten. In de keet liggen allerlei folders en platen met
informatie. In het bezoekersboek lezen wij vele
enthousiast verhalen van voorbijgangers.

Het was een prachtige ochtend, we hebben genoten van alle aanwezige planten,
weidevogels en natuurliefhebbende agrariërs!

Wilt u ook een vermelding in deze rubriek? Laat het weten via info@anvlopikerwaard.nl
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