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1. Bestuur en adviseurs
De bestuurssamenstelling in 2017 was als volgt (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Erevoorzitter:
Prof. Dr. Ir. R.A.A. Oldeman
Voorzitter:
Dr. Ir. H. Vester (2021)
Penningmeester:
Ir. T. Schröder (2020)
Secretaris:
Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. (2021)
Projecten:
Dr. E. Leyequien Abarca (2021) (vanaf 14-02- 2018)
Onderzoek:
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,
onderzoeker Naturalis
Wetenschapsadviseur (Indonesië): Dr. Ir. W. Smits. Bosbouwkundige, dierenrechtenactivist
en natuurbeschermer
3. Bestuursvergaderingen
In 2017 werden 3 bestuursvergaderingen belegd (198 t/m 201) 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 2017

4.2

Beleid & strategie

De stichting ontving in 2017 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 2017 is het nieuwe beleidsplan van kracht en zijn de statuten en het beheersplan
aangescherpt. Het beleid van de Stichting volgt nu drie hoofdlijnen: 1. Directe
(mede‐) financiering van onderzoek, 2. Het openbaar en toegankelijk maken van
kennis over het kronendak en 3. Het toepasbaar maken van kennis over het
Kronendak.
In het beheersplan is vastgelegd om in elk van de (drie) bestuursvergaderingen
maximaal 2000 euro toe te kennen aan B.Sc en/of M.Sc. stage of thesis projecten. In
de derde bestuursvergadering honoreert het bestuur 1 Ph.D. project van 2500 euro
en 1000 euro aan fyllosfeer gerelateerd onderzoek. Indien er geen subsidie aan
fyllosfeer onderzoek wordt toegekend, wordt het bedrag beschikbaar gesteld voor
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andere projecten. Het bestuur heeft besloten in 2018 €9500,- beschikbaar te stellen
als subsidie voor projectaanvragen met eenzelfde verdeling.

4.3

Bestuur

4.4

Nieuwsbrief

4.5

Gezamenlijk symposium

4.6

Jaarvergadering

4.7

Website

In 2017 zijn verschillende personen gepolst voor een bestuursfunctie bij de stichting,
voor de continuïteit en om eventuele vertrekkende bestuursleden op te vangen. Ir. I.
van der Meer heeft het bestuur verlaten ivm haar werkzaamheden in Afrika. Dr. E.
Leyequien Abarca is in 2017 toegetreden tot het bestuur.
In 2017 heeft het bestuur één nieuwsbrief gepubliceerd op de vernieuwde website. In
de nieuwsbrief komt o.a. een overzicht van de gesteunde projecten
Het bestuur heeft contacten gelegd met de Albert Menninga Stichting en Treub om in
de toekomst mogelijk een gezamenlijke jaarvergadering en of symposium te
organiseren.
De jaarvergadering werd dit jaar weer gehouden in de prachtige locatie van de
Ommuurde tuin. Jeffrey Brand en Judy Koppejan gaven een voordracht aan het
bestuur vlak voor de jaarvergadering, getiteld: “Op zoek naar non-timber forest
products in Suriname”. Ook heeft Joey Markx verteld over zijn werk met Oerang
Oetans in Indonesie.
In 2017 heeft het bestuur de website vernieuwd, overgezet en ondergebracht bij
Jeroen Weterings.

5. Overige projecten

5.1 Gehonoreerde projecten

In 2017 werden 11 projecten financieel ondersteunt door Stichting het Kronendak.
 Borgstein, C. “ Establishing an ethnobotanical field trail and garden at an environmental
education centre in East Kalimantan, Borneo” (500,- euro, MSc stage)
 Brand, J. “Non-timber forest products: quantifying an ecosystem service and ist
spatiotemporal variation” (500,- euro)
 Breugelink, Y. “Host specific olfactory response in fig wasps” (750,- euro, MSc thesis)
 Brouwer, R. “Finding best practices of Brazil nut enrichment planting in Peru” (950,euro, MSc thesis)
 Elings, J. “Factors influencing recruitment of Attalea phalerata” (630,- euro, MSc thesis)
 Fito Gassol, F. “Mammal responses to forest fruit production in an extreme El Niño year”
(1000,- euro, MSc thesis)
 Koppenjan, J. “Spatial and temporal variation in plant derived NTFPs in Suriname” (500,euro)
 Lameris, D. “Toevlucht zoeken in het kronendak: een studie naar de effecten van
controleerbare en oncontroleerbare stress op het gedrag van chimpansees” (750,- euro,
MSc thesis)
 Roth, T. “Invloed van fruitbeschikbaarheid op tijdelijke aggregaties bij Sumatraanse
orang-oetans (Pongo abelii)” (500,- euro, MSc thesis)
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Van Os, V. “Density of the blue-eyed black lemur (Eulemur flavifrons) in relation to forest
structural characteristics” (750,- euro, MSc thesis)
Winkelhuijzen, R “Local communities vs. nature conservation? Exploring possibilities for
conflict resolution in the forests of the Cherangani hills, Kenya.” (500,- euro, MSc thesis)

5.2 Niet gehonoreerde projecten

De projectaanvragen van Soriano, Freitag, Houtman, Boeschoten, Vos en van den
Bomen werden niet gehonoreerd. Balcázar heeft bedankt voor de aangeboden steun.

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, 6 juni 2018, Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris

Jaarverslag 2017

3

