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Inleiding
De Stichting Weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk (hierna ‘de stichting’) is op 18 februari
2015 opgericht. Nu, na twee jaar ervaring opdoen met onze activiteiten, is het tijd om de blik op de
toekomst te richten en in dit beleidsplan op te schrijven hoe wij onze visie en doelstellingen willen
realiseren. Dit plan gaat in op de dag nadat het bestuur van de Stichting het heeft vastgesteld [datum
nog invullen] en loopt tot en met 31 december 2021 (ca vijf jaar).
De visie van de stichting is het leveren van een concrete bijdrage aan de verbetering van de
weidevogelstand in Nederland, als onderdeel van een landelijk gebied dat rijk is aan flora en fauna.

Doelstelling
Het doel van de stichting is “Het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit van het
Eiland van Schalkwijk, in het bijzonder ten behoeve van de weidevogels en voorts al hetgeen met het
één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.”
Bij de oprichting is gekozen voor een brede formulering van de doelstelling. De focus ligt -zoals de
naam van onze stichting al aangeeft- op de bescherming van weidevogels. Primair gaat het om de
praktische bescherming, ‘in het veld’. Op dat terrein neemt het bestuur samen met andere
vrijwilligers initiatieven. Mocht er een verzoek komen vanuit een andere organisatie die actief is op
het Eiland van Schalkwijk dat gaat over een ander natuur- of landschapsthema dan beziet het
bestuur op dat moment of de stichting daar een rol in kan en wil spelen.

Werkgebied
Het werkgebied van de stichting is het Eiland van Schalkwijk zoals aangegeven op kaart 1. Focus ligt
op het weidevogelreservaat De Kroon (zie kaart 2) en eventuele uitbreidingen daarvan dan wel
vergelijkbare (toekomstige) nieuwe gebieden op het Eiland van Schalkwijk.

Kaart 1 Werkgebied Stichting
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Samenstelling bestuur
Naast de algemene functies van het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), is er ook een
bestuurslid dat deel uitmaakt van de technische commissie en een algemeen bestuurslid uit de
agrarische sector. De actuele samenstelling van het bestuur staat vermeld op de website:
www.weidevogelsschalkwijk.nl. Het bestuur overlegt regelmatig en zorgt voor verslaglegging.

Activiteiten
Beheer reservaat de Kroon
In 2015 heeft de gemeente Houten het weidevogelreservaat De Kroon gekocht. Dit gebied van 10
hectare groot dient als compensatie voor het weidevogelleefgebied dat verloren is gegaan bij de
ontwikkeling van het Sport en Werklandschap ‘De Meerpaal’, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en
de kern Houten. De stichting beheert dit reservaat door het te pachten van de gemeente. Bij het
beheer werkt de stichting samen met een lokale veehouder die het gras maait en beweidt binnen de
kaders die de stichting aangeeft. Doel is een optimaal weidevogelleefgebied, bestaande uit
soortenrijk grasland met grote variatie in vochttoestand: van nat tot wat droger grasland. De
bewerkingen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.
Het beheer is gestart in 2015 en wordt na 2017 geëvalueerd, samen met de gemeente Houten en de
werkgroep Weidevogelbescherming van de Milieuwerkgroep Houten. Daarna evalueren we iedere
vijf jaar het beheer, gekoppeld aan een verlenging van de pachtovereenkomst met de gemeente
Houten.

Kaart 2 Ligging weidevogelreservaat De Kroon

Weidevogelbescherming op regulier grasland
De stichting ondersteunt de werkgroep Weidevogelbescherming van de Milieuwerkgroep Houten bij
de weidevogelbescherming op het Eiland van Schalkwijk. De rol van de Stichting is er daarbij één op
de achtergrond. De werkgroep verzorgt het feitelijke beschermingswerk, de beleidsbeïnvloeding en
fondswerving daarom heen. De stichting ‘levert’ zo alleen de rechtspersoon die nodig is voor de
financiering (‘betaalorgaan’).
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Uitbreiding reservaat en nieuwe reservaten
Om weidevogels op het Eiland van Schalkwijk te behouden is het wenselijk dat er drie kerngebieden
komen, waarvan er één bestaat uit het reservaat De Kroon. Minimale grootte is ca 30 hectare, met
daar omheen nog op weidevogels gericht beheer in regulier grasland. De stichting werkt bij het
realiseren van deze situatie nauw samen met de Werkgroep weidevogelbescherming van de
Milieuwerkgroep Houten. Die heeft het initiatief in deze: werving fondsen, beleidsbeïnvloeding etc.

Beleidsbeïnvloeding
Daar waar de bescherming van weidevogels dat vraagt kan de stichting zich in beleidsmatige
discussies of procedures mengen. Dit doet de stichting alleen als het gaat om zaken die een direct
verband hebben met haar activiteiten. Zij zoekt daarbij zoveel mogelijk de samenwerking de
Milieuwerkgroep Houten. Insteek daarbij is steeds om binnen de relevante juridische kaders het
belang van weidevogels en het beheer van hun leefgebied maximaal in de besluitvorming mee te
laten wegen.

Communicatie
De communicatie over de Stichting en haar activiteiten zal op verschillende manieren en niveaus
plaatsvinden. We denken hierbij aan:
- Op de website zullen de jaarverslagen met beheersactiviteiten, resultaten en waarnemingen
rondom de weidevogels te vinden zijn. Ook de floralijst van het terrein wordt gepubliceerd en
gemonitord.
- Het realiseren van een informatiebord en kijkscherm voor wandelaars en omwonenden, dit in
overleg met het Waterschap en de gemeente Houten.
- Het jaarlijks organiseren van excursies voor verschillende doelgroepen. Hierbij valt te denken aan
boeren die in het gebied werkzaam zijn, belangstellende omwonenden en
(weide)vogelbeschermers uit andere regio’s.

Samenwerking
Naast de intensieve samenwerking met de weidevogelwerkgroep van de Milieuwerkgroep Houten
werkt de stichting samen met:
- De gemeente Houten (eigenaar van de Kroon)
- Lokale agrariërs (beheer van De kroon)
- de Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek en het Collectief Utrecht Oost (het uitvoeren
van weidevogelbeheer).
- Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (waterbeheer).

Financiën
De stichting verwerft de voor de realisatie van haar doelstelling benodigde gelden uit de volgende
bronnen:
- Pacht (voor het gebruik door lokale agrariërs van de gronden die de stichting beheert)
- Donaties / crowdfunding (samen met de Milieuwerkgroep Houten)
- Subsidies (gemeente, waterschap)
- Fondswerving
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