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1. Bestuur en adviseurs
De bestuurssamenstelling in 2015 was als volgt (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Erevoorzitter:
Prof. Dr. Ir. R.A.A. Oldeman
Voorzitter:
Dr. Ir. H. Vester (2017)
Penningmeester:
Ir. P. Hulsebosch (2018).
Secretaris:
Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. (2017)
Projecten:
I. van der Meer, M.Sc. (2018)
Onderzoek: (vanaf juni 2015): Prof. Dr. Ir. L. Poorter (2019)
2. Adviseurs
Algemeen Adviseur: Ir. E. Kuiler-IJzerman, mededirecteur ‘De Ommuurde Tuin’ te Renkum
Algemeen Adviseur: Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen, oud-notaris te Wageningen.
Wetenschapsadviseur: Mevr. Dr. Ir. A. Visscher.
Wetenschapsadviseur: Mevr. Prof. Dr. T van Andel. Hoogleraar Universiteit Wageningen
Wetenschapsadviseur (Indonesië): Mr. Dr. Ir. W. Smits. Bosbouwkundige,
dierenrechtenactivist en natuurbeschermer
Juridisch Adviseur ad hoc: Mr. P.J. Verschoof, oud-kantonrechter te Wageningen.
3. Bestuursvergaderingen
In 2015 werden 5 bestuursvergaderingen belegd (187 t/m 191) en één jaarvergadering die
in wisselende samenstelling werd bijgewoond door de erevoorzitter, bestuursleden, adviseurs
en geïnteresseerden.
4. Beleid, strategie en overig

4.1

Steun in 2015

4.2

Beleid & strategie

De stichting ontving in 2015 wederom onmisbare en gewaardeerde steun van derden
aan haar projecten. Om de ideeën van de Stichting ook in de toekomst te realiseren
blijft fondsenwerving een belangrijk aandachtspunt.
In 2015 heeft het bestuur een speciale vergadering belegd voor een uitgebreide
discussie over de toekomst van de Stichting en de strategie met betrekking tot de
financiering van onderzoekslijnen.
Het bestuur wil de statuten ‘bijschaven’ zodat ze meer de huidige tijdsgeest
weerspiegelen. In de statuten worden kennis overdracht, internationale
samenwerking, onderzoek naar beheer & management, vernieuwende methoden en
‘capacity building’ opgenomen. Er is aandacht besteed aan beleid met betrekking tot
de financiering van lang- en kortlopende onderzoekslijnen vanuit Stichting het
Kronendak. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal vragen opgesteld naar de stand
van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar tropische bossen
en hun Kronendak. De vragen zijn telefonisch voorgelegd aan 10-15 vakspecialisten
op het gebied van onderzoek naar het tropisch Kronendak. De antwoorden die zijn
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verzameld gaven input aan de strategie die het bestuur wil ontwikkelen voor lang- en
kortlopende onderzoekslijnen. Er komen drie trends naar voren: nieuwe
technologische ontwikkelingen, onderzoek naar opschaling van processen (van blad
naar ecosysteem) en onderzoek naar de ‘environmental drivers’ van het regenwoud.
Het bestuur wil met deze onderwerpen sturing geven aan beurzen voor (gevorderde)
onderzoekers.

4.3

Bestuur

4.4

Projectaanvragen

4.5

Nieuwsbrief

4.6

Leerstoel Fyllosfeerwetenschappen UvA

4.7

Jaarvergadering

In 2015 zijn verschillende personen gepolst voor een bestuursfunctie bij de stichting,
voor de continuïteit en om eventuele vertrekkende bestuursleden op te vangen. Er is
1 nieuw bestuurslid (Prof. Dr. Ir. L. Poorter) aangetrokken. Prof. Poorter gaat zich
bezig houden met het opzetten van de onderzoekslijnen, inclusief de financiering
hiervan.
Sinds 2015 bevatten de projectaanvragen een samenvatting van het project in
begrijpelijk Nederlands, en worden hiermee voor een groter publiek toegankelijk.
Studenten producten worden in het vervolg op de website geplaatst
In 2015 heeft het bestuur een nieuwsbrief ontwikkeld die vanaf 2016 elk jaar naar
geïnteresseerden zal worden toegestuurd. In de nieuwsbrief komt o.a. een overzicht
van de gesteunde projecten.
Het bestuur heeft besloten om de leerstoel Fyllosfeerwetenschappen aan de UvA op
te heffen. De UvA was voornemens om vaste kosten in rekening brengen voor een
leerstoel verbonden aan de universiteit. Het bestuur vind dat deze kosten voor het
genereren van kennis en inzichten beter besteed kunnen worden door kleinere
onderzoekslijnen uit te zetten bij verschillende hoogleraren. Op 24 juni werd de
leerstoel opgeheven.
De jaarvergadering is dit keer op de Universiteit van Wageningen gehouden. Vooraf
aan de vergadering hebben studenten en onderzoekers, die door de stichting waren
gefinancierd, hun resultaten gepresenteerd en geparticipeerd in een levendige
discussie met betrekking tot onderzoek naar het Kronendak. Het was een succesvolle
middag met veel interessante praatjes. De catering was perfect verzorgt en locatie
was zeer geschikt.

5. Overige projecten

5.1 Gehonoreerde projecten

In 2015 werden 8 projecten financieel ondersteunt door Stichting het Kronendak.
 Kinsbergen, D. “Pongo pygmaeus morio abundance in relation to forest structure in
Sabah, Malaysia” (1000,- euro)
 Velez, V.M. “Ecological investigations of Hispaniola’s endemic iguanas, Cyclura
cornuta and C. ricordii: establishing a scientific framework for the conservation and
management of two threatened species” (500,- euro)
 Baar, R. “Peruvian coffee plantations: the influence of management and surrounding
landscapes on biodiversity” (500,- euro)
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Rypkema, S. “Peruvian coffee plantations – climate related ecosystem services of
agroforestry” (500,- euro)
Markx, J. “A field study on communication in wild orang-utan (Pongo pygmaeus
wurmbii) mother-offspring and infant-other dyads” (2000,- euro)
Sande, M. van der. “Functional diversity of leaf traits in tropical tree communities
across environmental gradients” (presentation ATCB symposium) (1300,- euro)
Jonge, A. de. “How do habitat and seasonality affect the relationships between
functional traits and tree growth in a moist tropical forest?” (1000,- euro)
Jansen, M. “Het belang van de dynamiek van het Kronendak voor ondergroei soorten:
Een demografische studie voor een Mexicaanse ondergroeipalm” (2500,- euro)

5.4 Niet gehonoreerde projecten

De projectaanvragen van J. Miedema (IFSS), T. Leeuwis, E.A. Taverne (SdF), C. Leihitu
(DBB), M. van der Velden, S. van de Leur werden niet gehonoreerd.

6. Publicaties
Publicaties welke door (mede) ondersteuning van de Stichting tot stand zijn gekomen zijn te
vinden op http://www.kronendak.nl/ Hier staat een complete lijst van ondersteunde
publicaties vanaf 1989.
Gedaan te Leeuwarden, 23 mei 2016, Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris
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