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Voorwoord  
 
Voor u ligt het vierde jaarverslag van onze stichting. Het derde volle jaar, 2018, zit er op. 
 
Het was een jaar van goede ontwikkelingen. Verderop kunt u lezen dat 
de broedresultaten van de weidevogels weer beter zijn dan de voor-
gaande jaren. Alle inspanningen werpen dus vruchten af. 
Ook betekent het dat de verwachte negatieve uitstraling van de 
frambozenplantenkwekerij mee lijkt te vallen. Dat komt ook doordat 
we goede contacten onderhouden met deze buurman en hij rekening 
houdt met de weidevogels bij het plannen en uitvoeren van de 
werkzaamheden. 
 
In 2018 zijn we in gesprek gekomen met onze nieuwe buurman Vitens 
over samenwerking. Dat biedt kansen om het areaal weidevogel-
leefgebied uit te breiden. Ook zijn er kansen om op andere plekken op 
het Eiland van Schalkwijk vergelijkbare weidevogelleefgebieden 
gerealiseerd te krijgen. Het nieuwe college van Burgemeester en 
Wethouders heeft dit als doel in zijn programma opgenomen. Hopelijk 
kunnen we u de komende jaren successen op dit gebied melden.  
 
Ook dit jaar waren vrijwilligers de kurk waarop onze activiteiten drijven. De harde kern bestaat uit Ben de Kruijff, 
Peter Peek en Tijmen Blokhuis. Diverse vrijwilligers hielpen bij het plaatsen en verwijderen van het vossenraster en 
het aanpakken van de vele zuring op het land. 
 
De samenwerking met onze pachters, de gebroeders Sturkenboom is de andere poot onder het succes.   
 
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het beheer van de Kroon! 
 
 
Jan Buys 
Voorzitter Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk 
 
  

Foto  Ben de Kruijff 
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Het weidevogelreservaat De Kroon 
 
In 2014 heeft de gemeente ca 10 hectare weiland aangekocht ter compensatie voor het weidevogelbiotoop in 
Houten dat stukje bij beetje verloren gaat door de ontwikkeling van een bedrijventerrein en een sportpark aan de 
Meerpaal.  
Dit compensatieplan is in overleg tussen de werkgroep Weidevogelbescherming van de Milieuwerkgroep Houten en 
de gemeente Houten tot stand gekomen. Enkele vrijwilligers van de Weidevogelwerkgroep Houten hebben 
vervolgens gezamenlijk de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht. Deze stichting pacht de 
gronden van de gemeenten en verzorgt in samenwerking met een veehouder het voor weidevogels optimale 
beheer.  
De keuze is op weiland De Kroon gevallen omdat dit weiland van oudsher weidevogelrijk is. Het land is altijd 
traditioneel gebruikt en er is bovendien een nat gedeelte (zogeheten ‘plasdras’) in aanwezig wat voor weidevogels 
een belangrijke trekpleister kan zijn. 
 

 
 
En meer in detail. Links De Kroon met de verschillende velden (V1, V2.1 en V2.2 en het plasdrasgedeelte (PD).  
Rechts daarnaast in groen is het terrein van Vitens afgebeeld.  

 
  

Houten 

De Kroon 

Nieuwegein 
De Meerpaal 
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Verslag van het bestuur 

Samenstelling bestuur  
Het bestuur kent een vijftal leden: Jan Buys (voorzitter), Jaap ten Boer (penningmeester), Esther Christenhuis 
(secretaris) en de algemene bestuursleden Arjen Vernooy en Ben de Kruijff. Ben de Kruijff is de schakel naar de 
technische commissie die het (water)beheer van het terrein verzorgt.  
 

Werkzaamheden bestuur 
De bestuursleden hebben afgelopen jaar de verschillende taken uitgevoerd die direct aan hun bestuursrol zijn 
gekoppeld. Het bestuur onderhoudt banden met onder meer het gemeentebestuur van Houten, de 
Milieuwerkgroep Houten (MWH), de weidevogelwerkgroep van de MWH ‘Houten Snip’, het Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden, Vitens, het Collectief Utrecht Oost en de ANV Kromme Rijnstreek. 
 
De Technische commissie bestaande uit Ben de Kruijff, Tijmen Blokhuis en Peter Peek heeft samen met vrijwilligers 
alle beheerswerkzaamheden op het terrein De Kroon uitgevoerd om het weidevogelklimaat te optimaliseren. Het 
verslag van de technische commissie is van de hand van Ben de Kruijff en is separaat opgenomen in dit jaarverslag.   

Financiën 
Verpachting van de weidegrond 
De Stichting heeft in 2018 de pachtovereenkomst met de gebroeders Sturkenboom verlengd voor de komende drie 
jaar. Net als in voorgaande jaren is er een klein positief verschil tussen de pachtsom die Sturkenboom aan de 
Stichting betaalt en de pachtsom die de Stichting afdraagt aan de gemeente. Het bedrag dat de gemeente ontvangt, 
is wederom naar boven bijgesteld zoals bij het aangaan van de overeenkomst is afgesproken. De pacht voor 2018 
bedroeg 400 euro per hectare. Het verschil tussen pachtinkomsten en pachtafdracht wordt gebruikt om kleine 
werkzaamheden, aanschaf van onderhoudsmaterialen en algemene kosten te dekken en een zeker eigen vermogen 
voor de Stichting op te bouwen. 
 
Financiële verantwoording 
Jaap ten Boer, penningmeester van de stichting, heeft de begroting en realisatie 2018 opgesteld. In onderstaande 
overzichten staan de inkomsten en uitgaven van de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk voor het 
kalenderjaar 2018 vermeld.  
Bij de Stichting zijn sinds 2017 ook gelden ondergebracht van de voormalige Vogelwacht afdeling Nieuwegein en de 
vouchers weidevogelbeheer De Hoon. Gebied De Hoon ligt ook in Houten en de vrijwilligers die daar actief zijn, zijn 
niet verenigd in een stichting. Wij beheren de financiën voor dit gebied, de bedragen zijn gelabeld in onze 
boekhouding en worden alleen voor hieraan gekoppelde activiteiten of uitgaven benut.  
 

BEGROTING 2018     

INKOMSTEN     UITGAVEN   

Te ontv. pacht 2018 (€ 550,- p ha) €       5.368,83   Electra vossenraster €          30,00 

Nog te ontvangen pacht 2017 €       2.440,40   Onderhoud vossenraster €        200,00 

Voucher project weidevogelgeb. De Hoon  €      1.000,00   Voorzieningen onderhoud De Kroon €         800,00 

      Bestuurskosten €          50,00 

      Te betalen pacht 2016-2017 (80%) €     4.230,00 

      Bankkosten €        130,00 

      Webruimte €          40,00 

      Vergoeding Weidevogelbeheer 2018 €     2.000,00 

      Vouchers weidevogelgeb. De Hoon €     2.000,00 

Negatief saldo €          670,77   Positief saldo - 

Totaal €      9.480,00   Totaal €      9.480,00 
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REALISATIE 2018 

    INKOMSTEN     UITGAVEN   

Ontvangen pacht 2017 Sturkenboom €       2.440,40   Onderhoud vossenraster €          259,84 

Voucher project weidevogelgeb. De Hoon €       1.000,00   Voorzieningen onderhoud de Kroon €          221,22 

Ontvangen pacht 2018 Sturkenboom €       5.368,90   Betaalde pacht Gem. Houten2017-2018 €       3.904.60 

    Bankkosten €          120,32 

      Webruimte One.com €            36,15 

      Vergoeding Weidevogelbeheer 2018 €          225,00 

      Voltmeter VWU (P. Peek) €           78,50 

      Representatie VWU (P. Peek) €         110,00 

      
De Bruin, graafwerkzaamheden De 
Kroon €       1.000.00 

     

      Positief saldo €       2.852,67 

Totaal € 8.809,30   Totaal €      8.809,30 

 
 

BALANS BOEKJAAR 2018 (31-12-2018) 
   

  
ACTIVA 

  

  
31-12-2018 31-12-2017 

 

     Liquide middelen Bank; saldo per 31 december  € 21.777,52 € 18.923,85 
 

 

Nog te ontv. pacht 2e hj 2017 
van pachter €                 -                  € 2.440,40                  

 Totaal 
 

€ 21.777,52  € 21.364,25  
 

          

  PASSIVA   

  31-12-2018 31-12-2017  

     

Passiva Vermogen  €   6.775,61   €   5.948,84   

 Nog te betalen pacht 2018  €   2.928,45   €   2.928,45   

 Budget weidevogelbeheer  €   8.715,68   €   7.940,68   

 
Budget gelden Vogelwacht 
Utrecht (VWU)   €   3.357,78   €   3.546,28   

 
Voucher project 
weidevogelgeb. De Hoon --  €   1.000,00   

  
€ 21.777,52 € 21.364,25 

  
   31 december 2018 

Penningmeester St. Weidevogelbeheer EvS  
Jaap ten Boer 
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Crowdfunding  
In 2017 is er een crowdfunding-actie gehouden door de Milieuwerkgroep Houten. Deze actie heeft ongeveer 4500 
euro opgebracht, hiervan is in 2017 1600 euro benut om vergoedingen aan een vijftal veehouders te betalen die 
beschermingsmaatregelen ten behoeve van weidevogels hebben getroffen in andere gebieden dan de De Kroon.  
Dit betekende dat er nog voldoende budget resteerde om ook in 2018 beheerafspraken met deze veehouders te 
maken en te vergoeden. In 2018 zijn er met 4 veehouders afspraken gemaakt en is er € 225,- aan vergoedingen 
uitgekeerd. De Stichting is in deze alleen betaalorgaan: de weidevogelwerkgroep van de Milieuwerkgroep Houten is 
inhoudelijk verantwoordelijk, in de personen van Richard Zwartenkot en Jan Buys. Deze uitgaven zijn ook gelabeld in 
het financiële overzicht. Het bedrag is laag gebleven omdat via het Collectief Utrecht Oost vergoedingen voor ‘last 
minutebeheer’ beschikbaar kwamen en we daardoor ons budget minder hoefden aan te spreken. 
 
Uitbreiding de Kroon en nieuwe weidevogelleefgebieden 
Vitens heeft in 2018 gronden grenzend aan De Kroon gekocht. Wij zijn het gesprek met Vitens gestart om het beheer 
van deze gronden te richten op weidevogelbescherming. De gesprekken verlopen prettig en constructief en geven 
het vertrouwen dat het beheer van deze gronden De Kroon gaat versterken. 
Het nieuwe gemeentebestuur heeft in het collegeakkoord ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ de ambitie 
geformuleerd meer weidevogelleefgebieden te realiseren en te onderzoeken of dit gefinancierd kan worden uit 
woningbouw: ‘gruttowoningen’. Met agrariërs en de kavelruilcoördinator zijn we gestart deze ideeën uit te werken. 
Hopelijk lukt het om ze de komende jaren ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen, zodat er weer zicht komt op een 
vitale weidevogelpopulatie op het Eiland van Schalkwijk. 

Communicatie en voorlichting 
Website 
Voor de bekendheid met de stichting bij de weidevogelvrijwilligers maar ook bij financiers en fondsen voor mogelijke 
subsidieverstrekking, is het van belang de doelstelling en beheersactiviteiten inzichtelijk te maken.  
In het najaar van 2018 hebben we besloten de website te vernieuwen en te kiezen voor een webadres dat logischer 
volgt uit de stichtingsnaam: http://weidevogelbeheereilandvanschalkwijk.nl en verkort https://www.wevs.nl/  
Begin 2019 zal de site ingericht worden. Op deze site worden de jaarverslagen vermeld, de resultaten van de eerste 
beheerjaren en de gegevens van de flora en fauna-inventarisatie. Daarnaast staan op de website de samenstelling 
van het bestuur en de contactgegevens vermeld. Vanuit de Milieuwerkgroep Houten wordt naar de Stichting gelinkt.  
 
Excursie  
In mei 2018 hebben we voor de tweede keer meegedaan met de Nationale Vogelweek van de Vogelbescherming 
door een excursie te organiseren naar De Kroon. Hiermee brengen we het gebied en onze activiteiten verder onder 
de aandacht. De excursie was snel volgeboekt, vanaf de rand van het weiland heeft een 20-tal belangstellenden het 
plas-dras gedeelte van De Kroon kunnen bekijken.  
 
Lokale berichtgeving 
Naar aanleiding van de mooie broedresultaten is er op 18 juli een artikel verschenen in ‘t Groentje, het Houtense 
huis-aan-huis blad. Via deze route hebben we ook eerder dat jaar een oproep gedaan om vrijwilligers te werven, al 
heeft dat niet direct tot het gewenste resultaat geleid. De excursie is ook via dit kanaal lokaal onder de aandacht 
gebracht.  

Monitoring en evaluatie 
In 2016 is gestart met het opzetten van een systematische monitoring van de natuurwaarden, zowel fauna als flora. 
Jaarlijks worden tijdens het weidevogelseizoen de (broed)vogels wekelijks geïnventariseerd door Ben de Kruijff. In 
2016 en 2017 is een flora-inventarisatie gedaan door Dirk van der Est. In 2017 is een inventarisatie uitgevoerd. Met 
deze gegevens wil de Stichting naar haar financiers en andere belanghebbenden en belangstellenden 
verantwoording afleggen over het gevoerde beheer. In de bijlagen staan de waarnemingen vermeld van zowel fauna 
als flora. Overigens worden naast deze systematische inventarisaties zoveel mogelijk losse waarnemingen 
verzameld. 
 
Waarneming vogels 
Ben de Kruijff en Tijmen Blokhuis hebben gedurende het broedseizoen wekelijks de aanwezige (weide)vogels 
geïnventariseerd en hier verslaglegging van gedaan. Broedvogels met broedsucces waren grutto, tureluur, kievit, 
kleine plevier, slobeend en wilde eend. Onder voorbehoud van broedsucces kunnen we daarnaast krakeend, 
kuifeend, meerkoet noemen.  
In de bijlage staat het uitgebreide verslag Vogeljaar 2018.  

http://weidevogelbeheereilandvanschalkwijk.nl/
https://www.wevs.nl/


Jaarverslag 2018 - Stichting Weidevogelbeheer Eiland Van Schalkwijk 
 

19-05-2019            Pagina  8  
 

 

 
Inventarisatie flora 
De flora-inventarisatie op De Kroon is in 2016 en 2017 uitgevoerd door Dirk van der Elst, hij heeft tijdens zijn 
uitgebreide inventarisatieronde 98 verschillende plantensoorten aangetroffen. In 2018 heeft geen inventarisatie 
plaatsgevonden, voor 2019 is het streven weer een inventarisatie te laten plaatsvinden. 
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Verslag broedvogels 
opgesteld juli 2018  

 
Inleiding 
Afgelopen winter zijn er afspraken gemaakt met Hans Puijk , de eigenaar van de direct ten westen gelegen 
frambozenplantenkwekerij, om zijn werkzaamheden optimaal af te stemmen op de broedvogels op De Kroon. Dit 
hield onder meer in dat de werkzaamheden tijdens de vestigingsperiode vooral plaatsvonden op plaatsen waar 
weinig broedvogels zijn. Dit is succesvol verlopen. 
Omdat er bijzonder veel gras op De Kroon groeit, ondanks dat er al jaren niet met kunstmest wordt gestrooid, is er 
dit voorjaar als experiment in overleg met Jeroen Sturkenboom , de pachter van De Kroon , geen vaste mest 
uitgereden. Dit betekende ook dat er niet met zware machines op De Kroon hoefde te worden gereden terwijl de 
grond nog vrij zacht was en er al kieviten waren begonnen met eieren leggen.  
Het inundatie systeem werkte weer naar behoren en zorgde voor de noodzakelijke vernatting van het gebied en een 
zeer aantrekkelijke plasdras. 
Omdat er zich vroeg in grote getale broedvogels meldden hebben we er dit voorjaar voor het eerst van afgezien om 
in de broedtijd de zuring te spuiten. Bovendien is om deze reden de toegang tot De Kroon verder beperkt en is de 
voortgang van het broedseizoen vooral vanaf de toegang tot De Kroon gemonitord waarbij dankbaar gebruik 
gemaakt kon worden van de hoge uitkijk die de container biedt. 
Het vossenraster werd op 29 maart op spanning gezet , het schrikdraadapparaat was aangesloten op een 
stopcontact in de container van Puijk. Nadat de laatste jonge vogels De Kroon hadden verlaten is op 15 juni het 
vossenraster verwijderd en op 18 juni het gras gemaaid. 
Vanuit De Kroon is het nest van de slechtvalk op het van de Valk hotel te zien. Soms vliegt er een slechtvalk boven 
De Kroon wat leidt tot grote paniek onder de weidevogels. 
De voor de winter geplande aanpassing van de plasdras kon door het natte weer niet plaatsvinden. We verwachten 
nu dat de werkzaamheden in juni/juli zullen plaats vinden. 
Ook dit jaar was het natte bloemrijke grasland(o.a. koekoeksbloem) een oase op het Eiland van Schalkwijk met grote 
aantallen insecten waaronder veel libellen en vlinders. 
 
De broedvogels 
Op de gebruikelijke wijze zijn de broedresultaten en successen vastgesteld. Broedlocaties worden aangeduid met de 
notering zoals eerder geïntroduceerd en aan het eind van dit document toegelicht. Dit leidde tot de volgende 
resultaten: 

Grutto 
Het was zeer verheugend om te zien dat de grutto’s steeds beter de weg naar De Kroon vinden. Broedparen werden 
vast gesteld op V1A2,V1A4,V1A5,V2.1,2-3 paar op V2.2 en een paar bij de PD. Tenminste 4-5 paar heeft succesvol 
jongen groot gebracht. 

Tureluur 
Op V1 broedden er weer drie paar tureluurs net als de twee paar bij de plasdras. Waarschijnlijk broedde er ook een 
paar op V2. Tenminste 4 paar brachten succesvol jongen groot. Dat ook na de broedtijd De Kroon heel belangrijk is 
voor de tureluurs blijkt uit de waarneming dat op 17 juni 35 tureluurs voedsel aan het zoeken waren op de plasdras. 

Kievit 
Dit jaar was ook een record voor de aantallen broedparen van de kieviet. Maar liefst negen paar hadden hun nest in 
de bloemrijke weiden op De Kroon. Hun locaties waren: V1A2, 2 paar V1A3, 2 paar V1A5, V2.2A6 en 3 paar PD. 
Tenminste 3 paar bracht jongen groot . We vermoedden dat van andere paren nesten/jongen verloren zijn gegaan 
door predatie van kraai-of marterachtigen. 

Kleine plevier 
Bij de plasdras nestelden 2 paar kleine plevieren waarvan een paar tenminste een jong groot bracht. Het is nu nog 
niet bekend wat het broedsucces van het andere paar is. 

Slobeend 
Drie paar slobeenden broedden erop De Kroon . Van een paar werden de jongen gezien bij de plasdras. 

Krakeend 
Er verbleven tenminste 2 paar broedverdachte krakeenden op De Kroon. Op de plasdras verbleven regelmatig tot 6 
krakeenden wat wijst op een stevige broedpopulatie. Over het broedresultaat is geen zekerheid te geven. 
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Wilde eend 
Tenminste vier paar wilde eenden broedden dit jaar succesvol op De Kroon. Waarschijnlijk was het werkelijke aantal 
een stuk hoger. 

Kuifeend 
Een of twee paar kuifeenden broedden er langs de slootkanten. Broedsucces is onbekend. 

Meerkoet 
Enkele meerkoeten nestelden op De Kroon en hadden een onbekend broedsucces. 
Het overzicht van de broedparen is in onderstaande tabel weergegeven. Tussen haakjes staan de aantallen 
succesvolle broedparen. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Grutto 3-5 2(2) 3-5 (3) 7-8(4-5) 

Kievit 2 4-5(0) 4(1) 9(3) 

Tureluur 2 2-3(2) 5(5) 5-6(5) 

Meerkoet - - 1(?) enkele(?) 

Slobeend 1 1? 2(?) 3(3) 

Wilde eend 0 1 2(2) 4(4) 

Krakeend - - 2(2) 2(?) 

Kuifeend 0 1(1) 1(1) 1-2(?) 

Nijlgans - - 1(1) 0 

Graspieper 0 1-2(1) 0 0 

Witte kwikstaart 0 0 1(1) 0 

Rietgors 0 1? 0 0 

Kleine plevier 1?  0 2(?) 2(1-2) 

Kleine karekiet 0 0 1 0 

 
Dit jaar is ook vanuit De Kroon gekeken naar mogelijk aanwezige broedvogels op het perceel direct ten oosten van 
De Kroon wat nu in eigendom is van Vitens. Ondanks dat dit perceel heel geschikt is voor weidevogels heeft er geen 
enkele kunnen broedden door de zeer intensieve bedrijfsvoering. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
1. Het op weidevogels gerichte beleid werpt zijn vruchten af! Het was een heel succesvol broedjaar met veel jonge 

weidevogels. Met name de toegenomen aantallen van onze nationale vogel de grutto zijn verheugend. De 

Kroon ontwikkelt zich tot een broedkamer voor de weidevogels op het eiland van Schalkwijk. 

2. Het gestarte overleg met Vitens verder vormgeven om hopelijk te komen tot een weidevogel-vriendelijk beheer 

van hun perceel.  

3. Dit jaar heeft zich een kern van gemotiveerde vrijwilligers gevormd die helpt bij de vele werkzaamheden die 

nodig zijn voor een goed beheer. 

4. Het is gewenst te komen tot een verdere vernatting van het tweede veld. Dit veld is het hoogst gelegen en het 

minst weidevogelrijk. De vernatting willen we bewerkstelligen door het peil in het achterste slootje te verhogen 

in relatie tot de geplande aanpassing van de plasdras. Daarnaast moet er een inundatiesysteem op V2 worden 

aangebracht dat werkt als op V1.  

5. De vruchtbare samenwerking met Jeroen en André Sturkenboom is omgezet in verlenging van het pachtcontract 

en blijft essentieel voor succesvol weidevogelbeheer. 

Verklaring gebruikte codes: 
V1  Het veld vanaf de ingang tot de hoofdwatergang. 
V2.1  Het veld na de hoofdwatergang tot het hek aan de oostzijde halverwege het tweede veld. 

V2.2  Het veld na dat hek tot het dwarsslootje. 

PD  Het plasdras tussen het slootje en de wetering. 

Op V1, V2.1 en V2.2 zijn zes akkers gescheiden door vijf greppels. De akkers worden aangeduid als A1-6 waarbij 6 de 

meest westelijke akker is. Dus V2.2A5 is de vijfde akker op het tweede veld na het hek. 
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Figuur 1 Perceelsindeling De Kroon 

 

 

Verslag vogels De Kroon  
 
Bijzondere waarnemingen 
Dit jaar worden alleen de bijzondere waarnemingen 
vermeld. Voor de broedvogels wordt verwezen naar 
het vorige hoofdstuk.  
 
In de eerste maanden van het jaar  was De Kroon 
populair bij ganzen (onder andere tot 1000 
brandganzen) en soms ook bij lijsters (onder andere 
100 kramsvogels) en plevieren (onder andere 100 
goudplevieren (8 maart)). 
 
Net als vorig jaar waren er in het voorjaar groepen 
kraaiachtigen op De Kroon voedsel aan het zoeken 

wat voor grote onrust bij de broedende vogels 
zorgde. 
 
Het kruidenrijke grasland was niet alleen aantrekkelijk voor de weidevogels maar trok ook andere vogels aan zoals 
tot 40 holenduiven. De vele vogels op De Kroon waren ook aantrekkelijk voor het paartje slechtvalken wat dit jaar op 
het Van der Valk hotel broedde. Regelmatig waren duikvluchten op groepen watersnippen te zien. 
 
Spannend was de vroege aanwezigheid van een paartje zomertalingen op 9 maart. We hebben geen aanwijzingen 
dat dit heeft geleid tot een broedgeval maar de waarneming is wel heel verwachtingsvol. 
 
Omdat de zomer extreem droog en warm was kwamen heel veel vogels op de plasdras af nadat hij eind juni was 
vergroot. Zo waren er tot 35(!) tureluurs tegelijk aanwezig en kwam ook de purperreiger langs.  
In de ruigte bij de container zong een aantal dagen de bosrietzanger maar tot broeden is het niet gekomen. 
 
 
  

Foto Ben de Kruijff 



Jaarverslag 2018 - Stichting Weidevogelbeheer Eiland Van Schalkwijk 
 

19-05-2019            Pagina  12  
 

 

Verslag technische commissie  
 
Beheer en gebruik de Kroon 2018 
Begin februari zijn de slootkanten gefreesd en vervolgens zijn de houten palen voor het vossenraster geslagen. Dit 
jaar is als proef geen ruige mest uitgereden. In de eerste week van maart zijn de schapen vertrokken en is het 
vossenraster gezet. Ook zijn toen de greppels op V1,2 onder water gezet en is het waterpeil van de plasdras 
verhoogd. 
 
Op 21 maart is het vossenraster op spanning gezet vanuit de frambozenplantkwekerij. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. In mei is het gras onder het vossenraster gemaaid. Hans Puijk heeft in mei vossensporen  aangetroffen 
op de frambozenplantkwekerij. Wij hebben geen aanwijzingen dat er vossen in de broedtijd op De Kroon zijn 
geweest. 
 
Omdat de eerste weidevogels zich al vroeg vestigden, is pas na de broedtijd en het maaien (21 juni) begonnen met 
de zuring en akkerdistel bestrijding door selectief spuiten en uitgraven. Deze bestrijding heeft veel inspanning van de 
vrijwilligers gevraagd. Helaas is er geen aanwas van vrijwilligers geweest ondanks diverse acties.  
 
Op 26 juni is de plasdras iets vergroot en aangepast en is de schuilhut wat verplaatst om beter zicht op de plasdras 
te krijgen en om de inundatie op V2 te bevorderen. De gemeente Houten heeft dit gefinancierd waarvoor onze 
hartelijke dank! Direct na het inunderen van de vergrote plasdras was er een explosieve toename van vogels die in 
de zeer droge zomer smachtten naar natte gebieden. 
 
In de eerste week van juli is in opdracht van HDSR de bagger uit hoofdwatergang over V1 uitgestort. Uit 
kostenoverweging heeft de pachter geen vee ingebracht in juli maar heeft hij in september opnieuw gemaaid. De in 
het najaar aanwezige ganzen hebben het gras verder redelijk kort gehouden. 
 
Het perceel direct ten oosten van De Kroon (‘het land van Albert’) is aangekocht door Vitens. Er zijn en worden 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Vitens om te komen tot een meer weidevogelvriendelijk beheer 
van dit perceel. Met de huidige zeer intensieve bedrijfsvoering is het niet mogelijk dat er weidevogels kunnen 
broeden. 
 
 

 
Foto Jan Vrerink – de vaste kern vrijwilligers die het beheer uitvoeren op De Kroon 
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