“Crowdfundings-actie voor de Kievit”
Vandaag, 27 mei 2021, waren Laurens Wildenborg en ik uitgenodigd door het Limousin Vleesbedrijf
van Jacco Keuper in Megchelen. Hij vroeg ons zijn ca. 2 ha. onbewerkt bouwland te schouwen op
Weidevogels. Hij had er een aantal Kieviten gezien en hij vermoedt dat er kuikens op het land zitten
én hij wil ze sparen, geweldig. Maar, gelijker tijd heeft Jacco natuurlijk geen opbrengsten uit deze
grond, want de VALA, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, dé instelling die daar eigenlijk
voor is, geeft aan dat het land van Jacco buiten hun vastgestelde begrenzing valt(!) Tja, dit helpt een
verbetering van biodiversiteit helaas ook niet verder. Maar, Jacco is niet bij de pakken neer gaan
zitten, hij vond medestanders voor een crowdfunding in zijn dorp. Voor de bepaling van de
inkomstenderving van de 2 ha. was de gedachte van Jacco ons te vragen het land te schouwen op
Weidevogels, wat de waarde kan bepalen. We keken eerst op afstand wat er zoal rondvloog. Meteen
zagen we Kieviten vliegen. Ook zagen we 2 woerden Wilde Eend, dat verraad 2 broedende eenden
langs de slootkant. We liepen zigzagsgewijs door het ruw geploegde en met ruige mest bestrooide
land. Het betrof een voormalig bietenland gezien de aanwezige opslag en ook voederknollen.
Genoeg voedsel voor van alles. Ik stuitte direct al op een halfwas haas, die zich rap uit de voeten
maakte. Ook telden wel 10 soorten kruiden, dus insecten voldoende. Verderop zat een paartje
“Bonte Pieten” (Scholeksters) te foerageren op een ingezaaid maisland. Zij hadden geen kuikens, dus
is de kans groot dat hun nest niet heeft overleefd.
De Kieviten gaven direct te kennen dat we niet welkom waren in hun territorium en we werden
beschouwd als predatoren. Natuurlijk was het lastig de kuikens van de Kievit te spotten, want de
begroeiing was voldoende voor ze om onvindbaar te zijn. We telden er 3 paartjes Kievit. Maar omdat
Jacco hoopt het land niet te hoeven bewerken, is er in ieder geval een kans dat er 12 kuikens groot
worden. Dit zal overigens volgend jaar blijken, als de aantallen Kieviten daar stevig verbeterd is. Én
de crowdfunding-actie voldoende heeft opgebracht om Jacco te overtuigen de grond weer braak te
laten liggen. Kortom, een prima initiatief van een aantal inwoners van Megchelen, om Jacco met een
crowdfundings-actie tegemoet te komen in de kosten. Een mooi gebied trouwens waar Jacco woont,
en prima geschikt voor Weidvogels. Het gebied van Landfort (zie website) is mooi genoeg om
nogmaals te bezoeken. We troffen het ook geweldig met het weer, want na een lange regenperiode
was het een zonnige voorjaarsdag. Binnenkort gaan we terug om te zien of de actie succes heeft
gehad, want wellicht kan dit initiatief elders ook slagen!! Voor ons is dit weer een teken, dat wanneer
de juiste biotoop creëert, de natuur zich verbazingwekkend snel kan herstellen!! Nu kan het nog!! Als
we er allemaal aan meewerken!!
Jan van der Weyde

