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Verslag broedvogels De Kroon / Vitens 2021 
Ben de Kruijff – 09 augustus 2021 

Inleiding 
Vorig jaar hebben er veel weidevogels in het gebied gebroed maar het broedresultaat was slecht. Alleen 
tureluurs en wat eenden zagen de nodige jongen groot worden. Om die reden is er dit jaar extra aandacht 
geweest om de factoren die het broedresultaat beïnvloeden in kaart te brengen.  

Het veelvuldig observeren van het gebied stond hierbij centraal. Door gebruik te maken van een 
wildcamera en een vangkooi konden we inzicht krijgen in mogelijke predatoren. Een jager is ingeschakeld 
om met lokaas te proberen vossen onschadelijk te maken.  

Het vossenraster is extra nauwkeurig rond De Kroon geplaatst. Het tegelijk afrasteren van een gedeelte van 
Vitens in 2020 leverde wat zwakke plekken in het raster op. Daarom is dit jaar geen raster op Vitens 
geplaatst. 

Om een beter inzicht te krijgen in de habitat heeft de ecoloog en man van de praktijk Herman Bouwman 
het gebied bezocht en hebben we extra aandacht gevraagd voor het inventariseren van de insecten in het 
gebied.  

Omdat tot laat in het seizoen er jonge weidevogels aanwezig waren op De Kroon/Vitens is er pas op 1 juli 
gemaaid. 

Drie belangrijke factoren die het broedsucces van de weidevogels bepalen zijn predatie vanaf de grond en 
vanuit de lucht en het weer en voedselaanbod in de tijd dat de jonge vogels uitkomen. 

Predatie vanaf de grond 
Vastgesteld werd dat een vos eieren roofde uit het nest van een grauwe gans op het land van Vitens . We 
hebben geen aanwijzingen dat de vos het afgerasterde gedeelte de Kroon heeft bezocht. Waarschijnlijk 
heeft de vos een eendennest net buiten het raster leeggehaald. In juli heeft een jager dichtbij De Kroon een 
vos geschoten.  Een wezel werd waargenomen die vanuit Vitens De Kroon opging. Ook werd een dode 
wezel in de observatiehut aangetroffen in het vroege voorjaar. Dat tenminste zes verschillende katten de 
Kroon bezoeken was misschien wel het belangrijkste nieuwe inzicht wat werd verkregen. Het vermoeden is 
dat die de belangrijkste grondpredator zijn zeker op V1 (in de bijlage staan op een kaart de deelgebieden 
op De Kroon en Vitens weergegeven) wat het eerste veld is wat ze tegenkomen als ze de Kroon ingaan. 
Kennelijk zijn ze in staat het vossenraster te passeren. Dat net als vorig jaar er vrijwel geen enkele jonge 
weidevogel groot is geworden op V1 terwijl er wel veel broedden is een sterke aanwijzing voor dit 
vermoeden.  

Predatie vanuit de lucht  
Veel roofvogels en kraaiachtigen komen jagen in het gebied. Waargenomen werd dat een sperwer in de 
broedtijd een man kievit op V1 sloeg en dat buizerds aanvallen deden op jonge kievit pullen. De bruine 
kiekendief, havik en slechtvalk worden regelmatig waargenomen.  

Kraaien gebruiken over de hele lengte van De Kroon de palen van de frambozenplantkwekerij als 
observatiepunt. Vanaf dit punt worden vaak in groepjes aanvallen gedaan op de nesten en jongen. Gezien 
werd dat op V1 in een mum van tijd drie eieren uit een nest werden meegenomen. Ook de vondst van een 
opengehakt grutto ei op V1 is hoogst waarschijnlijk het werk van kraaien geweest.  We zullen nagaan of er 
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op de palen voorzieningen kunnen worden aangebracht die het verhinderen dat vogels erop kunnen 
gaan zitten. 

Het verplaatsen van een aantal grote knotwilgen vanuit het midden van het land van Vitens naar de 
productielocatie beperkt de mogelijkheid van predatie vanuit de lucht. Het gebied van Vitens is daardoor 
meer open en aantrekkelijker voor weidevogels geworden. 

Naast katten zijn kraaiachtigen waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verlies van eieren en jonge 
weidevogels. Het broedsucces op het land van Vitens (zonder vossenraster) leek vergelijkbaar met dat op 
De Kroon (met vossenraster). Er zal worden nagegaan of het beter is om V1 in de broedtijd af te sluiten 
met een permanente heining waar geen kat door heen kan met daarboven een stroomdraad. Er blijft dan 
voldoende ruimte over op De Kroon/ Vitens om de forse hazenpopulatie in stand te houden. 

Direct na het (vroeg) maaien van de begrenzende graspercelen is er een sterke toename van het aantal 
reigers en grote meeuwen die dan ook meer op De Kroon/Vitens komen waar de weidevogels dan jongen 
hebben. Gezien werd dat een kleine mantelmeeuw op de plasdras jonge kieviten probeerde te pakken. Dit 
jaar lijkt predatie door reigers/ooievaars beperkt te zijn geweest.  

Weer en voedsel 
Het heel koude voorjaar leek voor de weidevogels slecht uit te pakken maar uiteindelijk zijn de broed-
resultaten dit jaar heel gunstig geworden. Zoals overal lijken de aantallen insecten terug te lopen maar zijn 
ze kennelijk nog wel in voldoende mate aanwezig om de jonge vogels te voeden. Opvallend was dit jaar de 

aanwezigheid van flinke aantallen rupsen van de dagpauwoog op de brandnetels die 
langs de sloten staan. Het is heel opvallend dat de jonge weidevogels zich vrijwel allen 
verzamelen bij de plasdras waar kennelijk veel voedsel en dekking aanwezig is en 
waar de verzamelde ouders het best hun jongen kunnen beschermen. Op V1 en V2 
zien we ondanks het al een aantal jaren niet bemesten dat er nog steeds een dichte 
grasmat is wat het voedsel zoeken belemmert. Bovendien is het land nu in het 
zogenaamde witbol stadium gekomen waar een viertal grassoorten zo dominant zijn 
geworden dat de groei van bloemen wordt onderdrukt en het moeilijk wordt voor 
jonge vogels dekking te vinden. Dit effect wordt versterkt door de sterke toename 
van rietgras en mannagras in de (natte) greppels. Dit is geen gunstige situatie voor de 

weidevogels en zal actie vragen bijvoorbeeld door selectiever te inunderen en gelokaliseerde beperkte 
begrazing door jongvee in de broedtijd. 

 

De broedvogels in 2021 
Grutto 
De eerste grutto’s waren op 3 maart op de plasdras aanwezig. Aanvankelijk leken er zich maar heel 
weinig paren te vestigen. Pas laat in april waren de uiteindelijke aantallen broedparen aanwezig. 
Dit patroon werd vorige jaren ook vastgesteld en verschilt van wat er op de Hoon gebeurt waar in 
het vroege voorjaar alle vogels aankomen en direct beginnen met nestelen. Jonge grutto’s worden 
dan ook altijd eerder op de Hoon vastgesteld. Wat de verklaring is voor dit fenomeen is niet 
bekend. Misschien betekent het dat vrijwel alle grutto’s eerst naar de Hoon trekken en dat het 
surplus uiteindelijk uitwijkt naar De Kroon/Vitens waar pas sinds enkele jaren het gebied 
aantrekkelijk geworden is voor weidevogels. 

De vogel met kleurringcombinatie R3LYBR die oorspronkelijk op de Hoon is geringd heeft net als 
vorig jaar weer op De Kroon/Vitens gebroed. Vogel G4WWWP die in 2019 als pul op de Hoon 
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geringd verbleef net als vorig jaar het gehele voorjaar op De Kroon zonder tot broeden te komen! 
Er werden weer veel andere grutto’s met kleurringen op de plasdras waargenomen die allen 
geringd waren op de Hoon door Siebe Bonthuis of op de Vijfherenlanden door Astrid Kant.

 

Twee paar grutto’s nestelden op V1 op vrijwel dezelfde plaatsen als vorige jaren. Op V2.1 en V2.2 
broedden er 1 respectievelijk 2 paartjes. Bij Vitens waren er op VO2 en VW4 elk een paartje wat 
het totaal voor het gebied op 7 paartjes brengt. Dat is een wat lager aantal dan vorig jaar maar dit 
jaar was er een duidelijk goed broedsucces! De twee legsels op V1 zijn verloren gegaan maar alle 5 
de andere legsels hebben jongen voortgebracht gebaseerd op het tot heel laat in juni alarmeren 
van 10 grutto’s in de regio van de plasdras. Op de cameraval bij de plasdras werden pulli van drie 
leeftijdsklassen vastgelegd en uiteindelijk werden er eind juni op de plasdras tot 9(!) vliegvlugge 
jonge vogels waargenomen. Dit is de eerste keer dat dergelijke aantallen jonge grutto’s op De 
Kroon zijn waargenomen. 

Dit maakt 2021 tot het beste broedjaar voor de grutto op De Kroon/Vitens sinds het 
weidevogelreservaat is gesticht. 
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Tot begin augustus bleven een aantal jonge grutto’s aanwezig op de voedselrijke plasdras. 

Kievit 
De kievit is de laatste jaren flink toegenomen als broedvogel op De Kroon/Vitens. Ook dit jaar waren er 
weer mooie aantallen broedparen en een goed broedsucces! 

Op V1 broeden traditioneel veel kieviten. Dit jaar waren er 6 paar. Op V2.1 en V2.2 waren er resp. 1 en 2 
broedparen en bij de plasdras nog 2 paar. Het achterste gedeelte van het land van Vitens is sinds 2020 vrij 
kaal in het vroege voorjaar met her en der wat hogere plukken gras en dus een ideaal biotoop voor de 
kievit. OP VO2, VM2 en VM4 broedden dit jaar resp. 2,4 en 4 paar kieviten. Het totaal aantal broedparen 
komt daarmee op 21 wat 2 paar meer is dan vorig jaar. Terwijl er vorig jaar vrijwel geen enkel kievitjong is 
grootgebracht, kon dit jaar worden vastgesteld dat tenminste 10 paar kieviten jongen heeft zien uitvliegen. 
Er zijn veel tweede legsels geweest en zelfs midden juni liepen er nog niet-vliegvlugge kieviten op het land. 

Tureluur 
In de laatste jaren broedt er een aanzienlijke populatie tureluurs op De Kroon/Vitens. Dit jaar zelfs 13 paar 
wat 4 paar meer is dan vorig jaar. De broedparen waren op V1(3), V2.2(2), PD(3) en Vitens (5). 

Ook de tureluurs hadden een goed broedjaar. Bij de plasdras verbleven in juni tot wel 20 tureluurs 
waarvan zeker de helft dit jaar uit het ei zijn gekropen. Opmerkelijk was een heel laat nest op V1 waarvan 
vermoed wordt dat pas eind juni de jonge vogels het gebied hebben verlaten. 

Op de eerste akker van V2.2 lag een nest met 4 eieren pal langs de looproute naar de hut. Een week nadat 
het legsel compleet was zat er plots een 1 of 2 dagen oude tureluur in het nest tezamen met de 
oorspronkelijke vier eieren die ongeveer 10 dagen later zijn uitgekomen! Tureluurs kunnen een complex 
sociaal gedrag vertonen (uit lit.) en we vermoeden dat een net uitgekomen jong uit een nabijgelegen nest 
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tijdelijk onderdak heeft gezocht op het nest met de broedende vogel. 

 

Bijna alle paren tureluurs met jongen migreren naar de plasdras omdat daar veel voedsel en dekking te 
vinden is. Op de afbeelding staan een adulte en 5 jonge tureluurs. 

 

Scholekster 
Achter op het land van Vitens hebben 1 of 2 paar scholeksters een nest gehad. Er zijn geen jongen 
grootgebracht. 

Kluut 
In de eerste week van mei verschenen er voor het eerst op De Kroon 4 kluten op de plasdras! 

Dat is heel bijzonder voor de gemeente Houten waar al sinds lange tijd geen kluten in de broedtijd worden 
waargenomen. In de volgende week waren er zes exemplaren aanwezig. Het was duidelijk dat het om 3 
paartjes ging er werden paringen vastgesteld. Op 3 juni werd vastgesteld dat twee paar kluten zat te 
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broeden. 

 

Op 11 juni werd geconstateerd dat alle kluten waren verdwenen. Uit camerabeelden blijkt dat de nesten op 
10 juni overdag zijn leeggehaald. Er waren geen sporen in de zachte modder rond de nesten te zien en er 
waren geen eierresten in de buurt van de leeggehaalde nesten te vinden. Dit suggereert heel sterk dat 
vogels de eieren uit het nest hebben meegenomen. Kraaien en kleine mantelmeeuwen zijn de meest 
waarschijnlijke daders geweest omdat die in die periode veelvuldig aanwezig waren aangelokt door de 
hoge aantallen jonge vogels bij de plasdras. Uit de camerabeelden bleek ook duidelijk dat de nestelende 
kluten het zwaar hadden door veelvuldige verstoringen door vooral agressieve meerkoeten maar ook door 
ganzen en andere steltlopers. Te zien was dat de broedende vogels vaak van het nest kwamen om andere 
vogels te verjagen. Ook bleek dat er een aantal malen op 10 juni grote paniek geweest is op de plasdras 
waarbij alle vogels opvlogen. Waarschijnlijk het gevolg van aanvallen door luchtpredatoren. 

Ondanks het teleurstellende broedresultaat is het verheugend dat kluten de weg naar De Kroon hebben 
gevonden en er tot broeden zijn gekomen. 

Kleine plevier 
De kleine plevier blijft een raadselachtige vogel op De Kroon. Net als alle voorgaande jaren zijn er 2-3 paren 
aanwezig in de broedtijd, wordt er uitvoerig gebaltst en gepaard maar leidt het niet tot nageslacht. Nooit 
zijn jonge niet-vliegvlugge pullen waargenomen. Omdat het baltsgedrag het gehele voorjaar en de 
voorzomer doorging wordt vermoed dat er meerdere legsels achter elkaar worden geproduceerd. Nesten 
worden niet gezocht om verstoring tegen te gaan en het is onbekend wat er met de legsels gebeurt. Eind 
juni verschenen er twee vliegvlugge met drie adulte kleine plevieren op de plasdras die heel waarschijnlijk 
elders uit het ei zijn gekropen. 
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Slobeend 
In de broedperiode verbleven er steeds 3 mannetjes slobeend in het gebied soms vergezeld van vrouwtjes.

  
Wij vermoeden dat er drie paartjes gebroed hebben waarschijnlijk op V1 en op het achterste gedeelte van 
het land van Vitens. Over het broedresultaat is niets bekend. 

De andere vogels 
In het gebied hebben dit jaar zeker 4-6 paartjes wilde eend gebroed en zijn vaak jonge vogels 
waargenomen. Ook de krakeend blijft het goed doen met tenminste 4 paartjes. Een paartje kuifeend was 
de hele periode aanwezig en heeft waarschijnlijk gebroed. Een paartje grauwe gans had een nest op Vitens 
maar dat is leeggehaald door de vos. 

Meerkoeten zijn steeds vaker aanwezig zowel om voedsel te zoeken op de plasdras vanuit de wetering en 
ook om te broeden. In de toegenomen vegetatie bij de plasdras waren twee succesvolle legsels. Andere 
vogels broedden langs de sloten en zijn erg gevoelig voor predatie. Gezien het agressieve gedrag naar 
andere vogels op de plasdras is het maar de vraag hoe blij we moeten zijn met broedparen op de plasdras. 

Nieuw was de aanwezigheid van waterhoentjes bij de sloot tussen V2.2 en de plasdras. We vermoeden dat 
hier het eerste paartje heeft gebroed. 

Er verblijven ook een aantal zangvogels in het gebied. Een paartje gele kwikstaarten was in de broedtijd 
aanwezig en gezien met voedsel in de bek. Waarschijnlijk hebben ze op V2.2 gebroed. Hetzelfde geldt voor 
een paartje graspiepers die op V2.1 een nest leken te hebben. 

Op twee plaatsen zongen kleine karekieten in rietzomen langs slootjes. Het is niet bekend of die tot 
broeden zijn gekomen. In eind mei en juni zong een man rietgors fanatiek op V2.1 en het aangrenzende 
deel van Vitens. Of er een broedgeval was is niet duidelijk. 

In juni is ’s avonds laat een aantal keren geluisterd naar eventuele kwartelkoningen. Deze werden niet 
gehoord net als kwartels die vorig jaar aanwezig waren. 
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De ontwikkeling van het aantal broedparen weidevogels 
In onderstaande tabel staan de aantallen broedparen en tussen haakjes het broedsucces (het aantal 
broedparen waarvan er sterke vermoedens zijn dat tenminste een jong is grootgebracht). 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Grutto 3-5 2(2) 3-5 (3) 7-8(4-5) 8-9 (4-5) 9-10 (2?) 7(5) 
Kievit 2 4-5(0) 4(1) 9(3) 14-16 (4-6) 19 (1?) 21(10) 
Tureluur 2 2-3(2) 5(5) 5-6(5) 9 (4-6) 9 (3-5) 13(5) 
Scholekster 0 0 0 0 0 1(0) 1-2(0) 
Meerkoet - - 1(?) enkele(?) 5-6 (3-4) 6(2-3) 4-6(2) 
Slobeend 1 1? 2(?) 3(3) 3-4 (?) 2-4(?) 3(?) 
Wilde eend 0 1 2(2) 4(4) 6 (?) 6(?) 4-6(?) 
Krakeend - - 2(2) 2(?) 4-5 (?) 4-5(?) 4(?) 
Kuifeend 0 1(1) 1(1) 1-2(?) 1 (?) 1(?) 1(?) 
Grauwe gans 0 0 0 0 0 2(0) 1(0) 
Nijlgans - - 1(1) 0 0 0 0 
Graspieper 0 1-2(1) 0 0 0 1-3(?) 1(?) 
Witte kwikstaart 0 0 1(1) 0 0 0 0 
Gele kwikstaart 0 0 0 0 0 1(?) 1(?) 
Rietgors 0 1? 0 0 0 1-2 ? 1(?) 
Kleine plevier 1?  0 2(?) 2(1-2) 2 (0) 2(0) 2-3(0) 
Kleine karekiet 0 0 1 0 0 1-2(0) 2(?) 
Waterhoen 0 0 0 0 0 0 1(?) 

 

De tabel geeft duidelijk aan dat het aantal broedparen en het aantal soorten broedvogels sinds de start van 
het beheer van de Kroon in 2015 alleen maar is toegenomen. 

Tot 2019 betreffen de gegevens alleen het aantal broedparen op De Kroon. Op het land van Vitens broeden 
er tot dat jaar geen weidevogels. Door het veranderde beheer (geen bemesting, laat maaien en meer 
vernatting) is er sinds 2020 een aanzienlijke toename geweest van het aantal broedvogels op het land van 
Vitens. Dit is vooral veroorzaakt door de sterk afgenomen grasgroei. Vooral de kievit heeft daarvan 
geprofiteerd. 

In de onderstaande grafieken staat het verloop van het aantal broedparen van de prominente weidevogels 
weergegeven. 
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                                                              kievit 

 

 

 

Legenda benaming deelgebieden De Kroon 
 

 

Op bovenstaande kaart 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. 
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