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Verslag broedvogels De Kroon / Vitens 2020 
Ben de Kruijff – 27 juli 2020 

Inleiding 
De broedvogels zijn op de gebruikelijke wijze geïnventariseerd door langdurige observaties vanaf de 
container, het land van Vitens en de hut bij de plasdras vaak onafhankelijk door TB en BdK. Door de 
waarnemingen naast elkaar te leggen is er een betrouwbaar beeld ontstaan van het aantal aanwezige 
broedparen. Het vaststellen van het broedsucces is een stuk lastiger. Leidend was het kenmerkende 
alarmgedrag van de ouders en waarnemingen van jonge vogels. Zoals altijd zijn er geen nesten gezocht om 
de vogels niet te verstoren. Wel zijn bij toeval tureluur- en kievitnesten gevonden op plaatsen waar we al 
zeker waren van de aanwezigheid van broedparen. 

 

Tureluurnest 

Zoals bij de bespreking van de afzonderlijke broedvogels zal blijken is er een matig broedsucces geweest. 
We hebben het sterke vermoeden dat dit vooral door predatie is gekomen. Kraaiachtigen verblijven in het 
vroege broedseizoen veelvuldig in groepen op De Kroon en er wordt heel intensief gejaagd door de buizerd 
die vlakbij broedt. Ook bruine kiekendief en havik komen regelmatig langs. Het natte gebied was ook heel 
populair in het droge en warme voorjaar bij blauwe reigers en ooievaars waarvan is waargenomen dat die 
jonge vogels eten. Eenmaal is waargenomen dat een grondpredator overdag op De Kroon liep, mogelijk een 
marterachtige. Op het pad naar de Kroon wordt regelmatig een kat waargenomen maar die is nooit op De 
Kroon gezien. 

Eind februari/begin maart is het vossenraster geplaatst op De Kroon en een gedeelte van Vitens. Het 
vossenraster heeft gedurende de gehele broedtijd op spanning gestaan en is op 12 juni verwijderd. We 
denken dat een vos toch De Kroon heeft bezocht omdat er regelmatig eieren uit een nest van de grauwe 
gans op V1 (de uitleg van de coderingen van de deelgebieden op De Kroon en Vitens staat op het kaartje 
aan het eind van dit verslag) zijn gehaald en er een intact ganzenei op enkele meters van het nest werd 
terug gevonden. Een cameraval bij het ganzennest heeft geen bewijs van predatie door de vos opgeleverd. 
Het plotseling stoppen van de alarmering door aanwezige jonge vogels van alle 5-6 paar kieviten op V1 
duidt ook op predatie door een vos. Wij weten niet hoe de vos door het vossenraster is gekomen. 
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De buizerd die regelmatig bij de plasdras kwam 

Het is overigens niet verwonderlijk dat de hoge aantallen broedvogels veel roofdieren aantrekken.  

Het is heel positief dat met het aan de weidevogels aangepaste beheer bij Vitens er in een korte tijd een 
aanzienlijke hoeveelheid weidevogels zijn gaan broeden. 

Op 22 juni is het gras op De Kroon en Vitens gemaaid. De broedvogels hadden het gebied toen verlaten. 

Grutto 
De grutto’s arriveerden al vroeg op de plasdras, op 17 maart waren er 20 aanwezig en was de paarvorming 
druk aan de gang. Door aflezen van kleurringen kon worden vastgesteld dat er verschillende grutto’s 
aanwezig waren die geringd waren door Siebe Bonthuis op De Hoon. Maar ook was er een vogel die uit het 
ei was gekropen in de Vijfheerenlanden en geringd was door Astrid Kant. Een vogel die in 2019 als jong op 
De Hoon was geringd (ringcode G4WWWP) heeft zijn eerste volle zomer op De Kroon doorgebracht en 
veroorzaakte als puber vaak ruzie met de aanwezige broedparen. 

 

In tegenstelling tot de situatie op De Hoon begonnen de grutto’s pas laat territoria op De Kroon en Vitens in 
te nemen. 
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Op De Kroon waren er broedparen op V1(2),V2.1(1),V2.2(2) en plasdras(1?). 
Op Vitens was dat VW4(1),VM2(1) en VO2(2). 
Totaal dus 9 of 10 broedparen wat een paar meer is dan vorig jaar.  

Er waren een of twee broedparen waarvan een van de partners een kleurring had. In ieder geval geldt dat 
voor de grutto met ringcode R3LYBR. 

Alle grutto paren leken jongen te krijgen maar de meesten stopten met alarmeren ruim voordat de jonge 
vogels vliegvlug zouden zijn. Misschien hebben twee broedparen bij Vitens jongen grootgebracht. 

Veelvuldige observaties van de plasdras ook ’s avonds als de grutto’s gemeenschappelijk slapen aan het 
eind van het broedseizoen leverden geen enkele jonge grutto op. Overigens bij waarnemingen van BdK op 
de Ezumakeegh (Lauwersmeer) een bekend verzamelpunt van grutto’s in het naseizoen bleek dat ongeveer 
1% van de vele honderden aanwezigen grutto’s dit jaar uit een ei was gekropen. Het heel droge en warme 
voorjaar heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het slechte broedsucces van de grutto. 

Kievit 
De 19 paar kieviten die op De Kroon/Vitens aanwezig waren onderschrijven het steeds aantrekkelijker 
worden van het gebied voor deze soort. 

De broedparen waren gevestigd op De Kroon aanwezig op V1(6),V2.1(1),V2.2(2) en bij de plasdras nog 2. Bij 
Vitens zaten de broedparen op VW4(5),VO2(2) en VW3(1). 

Alle broedparen leken jongen te krijgen maar geen of vrijwel geen jongen zijn grootgebracht. Alle jonge 
vogels op V1 leken op een dag verdwenen te zijn (vos?). Bij observaties aan de plasdras kon waargenomen 
worden dat er steeds minder pulli rondliepen. Er is slechts 1 jonge kievit waargenomen die bijna vliegvlug 
was. Dus ook voor de kievit was het een slecht broedjaar. 

Tureluur 
De tureluur blijft het goed doen op De Kroon/Vitens. Totaal 9 broedparen waarvan 7 op De Kroon ( V1 twee 
paar,V2.1 een paar,V2.2 twee paar en plasdras drie paar) en 2 op Vitens (VW4 een paar en VO een paar ). 
Alle drie de paren rond de plasdras kregen jongen. Tenminste 3 jonge vogels zijn daar vliegvlug geworden. 
Ook hier was predatie omdat het aantal jongen per broedpaar steeds afnam. 

Waarschijnlijk hebben de andere broedparen ook jongen gekregen die opgroeiden maar met zekerheid is 
niet te zeggen of die vliegvlug zijn geworden. 

  

Jonge tureluurs 
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Kleine plevier 
Het blijft raadselachtig wat er met de kleine plevieren op De Kroon gebeurd. Ook dit jaar over het gehele 
broedseizoen weer 4-5 baltsende en parende vogels bij de plasdras maar jonge vogels werden nooit 
waargenomen behalve een vliegvlug jong beest wat in juli kwam voedsel zoeken en ergens anders uit het ei 
moet zijn gekropen. 

Het leek erop dat legsels steeds werden verloren en er opnieuw broedpogingen werden gedaan. Ondanks 
de langdurige en veelvuldige observaties vanuit de schuilhut kon niet worden vastgesteld wat er fout gaat. 
Voedselgebrek speelt in ieder geval geen rol omdat de kleine plevieren zichtbaar veel prooidiertjes uit het 
slik of vanaf de grond oppikten. 

Scholekster 
Het gehele voorjaar verbleven er scholeksters bij de plasdras en een paartje leek te gaan nestelen omdat 
verschillende paringen werden waargenomen. Een zekere broedpoging kon niet worden vastgesteld. 

Grauwe gans 
Dit jaar is het broeden van deze soort voor het eerst vastgesteld. Een paar had een nest met 8 eieren op De 
Kroon op V1 naast de scheidingssloot met Vitens. Zoals hierboven al is genoemd is dit nest hoogst 
waarschijnlijk door een vos geplunderd. Toen er nog maar twee eieren over waren is het nest verlaten. Ook 
bij Vitens werd een nest gevonden langs de hoofdwatergang. De eieren in dit nest zijn ook geroofd mogelijk 
door kraaiachtigen.  

Slobeend 
Tenminste twee paren hebben gebroed op De Kroon (een paar op V1 en een paar op V2.1). Regelmatig 
werden 4 mannetjes waargenomen of dit betekent dat er meer broedparen waren of dat er een 
mannenoverschot was is niet duidelijk. Over het broedsucces valt niets te zeggen. 

 

Drie van de vier man slobeenden. 

Wilde eend 
De schatting is dat er zowel op De Kroon als bij Vitens 3 eenden hebben genesteld, Verschillende keren zijn 
moeders met groepen pulli waargenomen en verschillende leeftijdscategorieën.  
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Krakeend 
Het gebied wordt steeds aantrekkelijker voor de krakeend. Op 4 juni werden er bijvoorbeeld 20 gezien op 
de plasdras. Minimaal 2-3 paren broedden op De Kroon en ook op Vitens waren er twee stellen. 
Broedsucces is onbekend. 

Bergeend 
Het gehele voorjaar verbleef er een zeer broedverdacht paartje bergeenden op en rond de plasdras. Het 
mannetje verdedigde de plas tegen andere bergeenden en verjoeg ook consequent de slobeenden die 
kwamen voedsel zoeken/rusten. Er zijn geen jongen vastgesteld. 

Kuifeend 
Een paar kuifeend moet bij de scheidingssloot tussen De Kroon en Vitens hebben gebroed. 

Meerkoet 
De slootjes op De Kroon en Vitens zijn in trek bij meerkoeten. Wij schatten op De Kroon 3 broedparen en 
ook op Vitens eenzelfde aantal. Veel nesten zijn uitgehaald maar ook enkele jonge vogels zijn 
grootgebracht. 

Graspieper 
Gelukkig is de graspieper weer teruggekeerd als broedvogel met twee mogelijk paren op De Kroon 
(V1,V2.2) en een zeker broedpaar op Vitens (VW3). Broedsucces is onbekend. 

Gele kwikstaart 

 

Bijzonder was de vestiging van een paar gele kwikstaarten bij de plas dras. Dat deze schaarse broedvogel 
van rijke weidegebieden zich vestigde onderstreept de positieve ontwikkeling van het gebied. Het paartje is 
langdurig en broedverdacht waargenomen. Het broedsucces is onduidelijk er zijn geen jonge vogels 
waargenomen. 
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Rietgors 

 

In het late voorjaar verbleven er dagelijks een of twee zingende mannetjes rietgorzen op het achterste 
gedeelte van De Kroon. Mogelijk betrof het tweede broedpogingen van de vogels die langs de wetering 
broeden en die nu met de hoge vegetatie op De Kroon een broedpoging deden. Het resultaat is onbekend. 

Kleine karekiet 
Zingende vogels waren aanwezig in het hoge riet bij de container en bij het achterste slootje. Door een 
onverwachte en ongewenste maaiactie van het riet op 13 juni zijn de vogels verdwenen.  

Overzicht broedgevallen en resultaten 
Het overzicht van de broedgevallen en resultaten(tussen haakjes) staan hieronder. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grutto 3-5 2(2) 3-5 (3) 7-8(4-5) 8-9 (4-5) 9-10 (2?) 
Kievit 2 4-5(0) 4(1) 9(3) 14-16 (4-6) 19 (1?) 
Tureluur 2 2-3(2) 5(5) 5-6(5) 9 (4-6) 9 (3-5) 
Meerkoet - - 1(?) enkele(?) 5-6 (3-4) 6(2-3) 
Slobeend 1 1? 2(?) 3(3) 3-4 (?) 2-4(?) 
Wilde eend 0 1 2(2) 4(4) 6 (?) 6(?) 
Krakeend - - 2(2) 2(?) 4-5 (?) 4-5(?) 
Kuifeend 0 1(1) 1(1) 1-2(?) 1 (?) 1(?) 
Grauwe gans 0 0 0 0 0 2(0) 
Nijlgans - - 1(1) 0 0 0 
Graspieper 0 1-2(1) 0 0 0 1-3(?) 
Witte kwikstaart 0 0 1(1) 0 0 0 
Gele kwikstaart 0 0 0 0 0 1(?) 
Rietgors 0 1? 0 0 0 1-2 ? 
Kleine plevier 1?  0 2(?) 2(1-2) 2 (0) 2(0) 
Kleine karekiet 0 0 1 0 0 1-2(0) 

 

Conclusie  
Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat het aantal broedparen en soorten nog 
steeds toeneemt. Dat gold ook tot vorig jaar voor de  broedresultaten van de weidevogels. Het 
jaar 2020 zal echter de boeken in gaan als een heel matig jaar voor de weidevogels. Volgend jaar 
zal het vossenraster nog beter moeten worden geplaatst. 
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Weidevogelgebieden De Kroon, Vitens en verklaring gebruikte codes 

 

Op bovenstaand kaartje zijn de locaties van de verschillende deelgebieden op De Kroon (V1,V2.1,V2.2,PD)) 
en Vitens (VW1,VW2,VW3,VW4,VM1,VM2,VO1,VO2)) weergegeven. 

Verklaring gebruikte codes De Kroon: 
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. 
 


