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Tot het vroege voorjaar is De Kroon begraasd met schapen wat leidde tot een flinke beperking in de 
hoeveelheid gras. Echter vergeleken met andere jaren bleven er toch de nodige restanten oud gras 
staan wat niet optimaal is voor de weidevogels en wat waarschijnlijk het gevolg was van het te vroeg 
weg halen van de schapen. Dit jaar was het niet nodig de kanten te frezen. Wel moest er langs de 
scheidingsloot met de frambozenplantkwekerij vier volle kruiwagens met plastic afval wat was 
overgewaaid vanuit de kwekerij worden verwijderd. De eigenaar heeft zich hiervoor geëxcuseerd en 
benadrukt dat met het geplaatste windraster dit niet meer kan gebeuren.  

Het vossenraster is geplaatst in de laatste week van februari en de eerste week van maart. Voor het 
eerst is dit jaar ook het meest westelijke gedeelte van het land van Vitens omgeven door het raster. 
Het vossenraster is op 12 juni verwijderd. De inventarisatie van de planten/insecten op de Kroon 
werd uitgevoerd op 15 juni waarna het gras is gemaaid. De opbrengst was vergelijkbaar met vorig 
jaar ondanks het zeer droge groeiseizoen. Op 1 september is De Kroon opnieuw gemaaid en in de 
late herfst is begonnen met de begrazing door een dertigtal schapen. Na het maaien van het gras op 
Vitens zijn daar paarden ingeschaard die het gras zeer kort hielden wat aantrekkelijk was voor 
voedselzoekende kieviten na de broedtijd. 

Het was aanvankelijk de bedoeling dat HDSR de buis/stuw tussen de wetering en de scheidingssloot 
De Kroon/ Vitens voor het broedseizoen weer functioneel zou maken. Door het natte vroege voorjaar 
was dat niet mogelijk en zijn de werkzaamheden medio juli uitgevoerd en konden we vanaf die 
datum weer het greppelpeil op V2 en het peil van de plasdras goed regelen. Door het zeer droge en 
warme weer in mei is er in de polder door de boeren veel beregend waardoor het polderpeil 
dusdanig laag werd dat de plasdras snel begon op te drogen. Omdat dit zou leiden tot voedselverlies 
voor met name de drie families tureluurs met jongen heeft de gemeente de aanschaf van een 
benzinemotorpomp mogelijk gemaakt waardoor het gewenste peil weer bereikt kon worden. De 
vergaande wateronttrekking door de boeren is gemeld aan het HDSR wat heeft geleid tot een meer 
beperkt gebruik van het oppervlaktewater. 

Er is na de broedtijd seismologisch onderzoek uitgevoerd op De Kroon/Vitens met als doel eventuele 
benutting van aardwarmte. Hierbij is overleg geweest met de pachter en eigenaren van de gronden. 
Een kleine financiële vergoeding is ten bate van de Stichting gekomen. 

De regelmatige aanwezigheid van vissers aan de wetering ter hoogte van De Kroon gaf verstoring van 
de vogels die op de plasdras voedsel zoeken en rusten. De broedvogels leken er niet onder te leiden. 
Na de constatering dat kanovaarders vanuit de wetering De Kroon waren opgelopen tijdens de 
broedtijd zijn er verbodsborden langs de wetering geplaatst. 

Eind juli is begonnen met de zuring-/distelbestrijding. Bij de vrijwilligers was er zeer weinig animo 
voor de chemische methode . Omdat het handmatig uitsteken nauwelijks effect oplevert moest toch 
de noodzakelijke bestrijding met herbiciden worden uitgevoerd. Dit betekende dat de gehele Kroon 
in totaal vier keer (twee keer distel, twee keer zuring) met de rugspuit door BdK is behandeld wat 
een zware klus was. De eigenaar van de frambozenplantkwekerij is er bij herhaling op aangesproken 
de distels aan zijn kant van de scheidingssloot te verwijderen. Dat heeft helaas geen effect gehad wat 
betekent dat met de heersende windrichting er zaad op De Kroon is terecht gekomen. 



In het jaarlijkse overleg met de pachter van De Kroon en Vitens (JS) zijn de verschillende knelpunten 
(zoals het klepelen van een rietzone terwijl er een kleine karekiet broedt) besproken en zijn er in 
goede harmonie oplossingen aangedragen. Het maaien op Vitens is net als op De Kroon pas gebeurd 
nadat het broedseizoen was afgelopen. 

Er is goed overleg geweest met Vitens over de meest optimale manier waarop ook op het land van 
Vitens vernatting kan plaatsvinden. Het is het plan dat in 2021 begonnen gaat worden met de aanleg 
van de nieuwe waterwinputten en de aanpassingen van de waterhuishouding. 


