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1. Bestuur en adviseurs 
De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt (tussen haakjes het jaar van aftreden): 
Erevoorzitter:  Prof. Dr. Ir. R. Oldeman 
Voorzitter:  Dr. Ir. H. Vester (2021) 
Secretaris:  Dr. Ing. M. Weterings, M.Sc. (2021) 
Penningmeester:  Ir. T. Schröder (2021) 
Projecten:  Dr. M. van der Sande, M.Sc. (2023)  
Website:  L. Boeschoten, M.Sc. (2023)  
Onderzoek:   Prof. Dr. Ir. L. Poorter (2023)  
 
 
2. Adviseurs 
Algemeen Adviseur:   Ir. E. Kuiler-IJzerman, mededirecteur ‘De Ommuurde Tuin’ te Renkum 
Algemeen Adviseur:  Mr. R. Fierst van Wijnandsbergen, oud-notaris te Wageningen. 
Wetenschapsadviseur: Dr. Ir. A. Visscher. 
Wetenschapsadviseur: Prof. Dr. T. van Andel. Hoogleraar Universiteit Wageningen,  
     onderzoeker Naturalis 
Wetenschapsadviseur (Indonesië): Dr. Ir. W. Smits. Bosbouwkundige, dierenrechtenactivist  
     en natuurbeschermer 
 
 
3. Bestuursvergaderingen 
In 2020 werden 3 bestuursvergaderingen belegd (208 t/m 210) 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 2020 

De stichting ontving in 2020 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.  

 
4.2  Statuten 

In 2020 is een nieuw beleidsplan en beheersplan goedgekeurd. Het beheersplan 
omvat geld voor maximaal 2 BSc en 10 MSc voorstellen (max. 6000 euro), en 1 PhD 
voorstel (max. 2500 euro) te reserveren. Het plan omvat ook een reservering voor 
onderzoek naar de fyllosfeer (max. 800 euro). In 2020 is een aangepast 
beoordelingsformat voor BSc en MSc voorstellen gemaakt. De minimum score voor 
een subsidie aanvraag wordt 2.0. 

 
4.3  Bestuur 

In 2020 zijn geen nieuwe personen gepolst voor een bestuursfunctie bij de stichting.  
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4.4  Nieuwsbrief 
In 2020 heeft het bestuur geen nieuwsbrief gepubliceerd.  
 

4.5  Website 
Laura Boeschoten heeft met WordPress de oude website van de stichting 
overgenomen van Jeroen Weterings, opnieuw opgezet en prachtig vormgegeven 
(http://kronendak.nl/).  
 

4.6  Jaarvergadering 
Ivm Covid 19, werd in 2020 een eenvoudige jaarvergadering gehouden zonder 
presentaties in de Ommuurde tuin te Renkum met wederom fantastische hapjes. 
 
 

5. Gesubsidieerde projecten 
5.1 Algemeen 
Vanaf begin maart 2020 werden er overal in de wereld ‘lockdown’ maatregelen afgekondigd. 
Dat betekende dat het reizen en werken buiten Nederland ernstig werd beperkt. Het bestuur 
heeft daarom besloten tijdelijk geen subsidies voor een stage of thesis te verlenen. Echter, 
aanvragen met creatieve oplossingen om onderzoek op afstand uit te voeren mochten wel 
worden ingediend, evenals PhD voorstellen waarin werd voorzien dat er veldwerk kon 
worden uitgevoerd op korte termijn.  
 
De stichting zal DropBox (DB) gebruiken om aanvragen van projecten te bewaren ivm naslag 
en administratie. Daarnaast hebben bestuursleden toegang tot de files om projecten te 
beoordelen.  
 
5.2 Gehonoreerde projecten 
In 2020 werden 8 projecten financieel ondersteund door Stichting het Kronendak.  
(208) 
• Wiegers, Y. “Het effect van menselijke activiteit op afrotropische wilde dieren met behulp 

van akoustisch monitoren.” (500,- euro, MSc stage) 
• Knippers, R. “Een taxonomische revisie van het genus Otoba (Myristicaceae).” (500,- 

euro, MSc thesis) 
• Van der Zee, J. “Understanding crown shyness from a 3D perspective.” (500,- euro, MSc 

thesis) 
• Bredero, R. “Tree and palm management by the Kichwa people of Napo,Ecuadorian 

Amazon (Het beheer van bomen en palmen door het inheemse Kichwa volk van Napo, 
Ecuadoriaanse Amazone).” (500,- euro, MSc thesis) 

(209) 
• Herfs, T. “Timtrace.” (500,- euro, BSc thesis) 
• Van der Meer, M. “Assessing ecosystem service restoration over time, in the Atlantic 

Forest, Brazil.” (500,- euro, MSc stage) 
• Nevola, E. “The role of forest landscape mosaic and landuse intensity on forest recovery 

rate.” (500,- euro, MSc thesis) 
• Diepstraten, J. “Assessing the drivers of soundscape structure in different landuse types  

In southeast Cameroon.” (500,- euro, MSc thesis) 
 
Het bestuur heeft gedurende het jaar bij alle begunstigde uit 2020 nagevraagd of de 
studenten het veldwerk wel hebben kunnen uitvoeren ivm de Corona maatregelen, en is ook 
nagegaan of een eventueel vertrek naar het veld kon worden doorgeschoven naar een latere 
datum. Twee begunstigden (Marit van der Meer en Eduardo Nevola) hebben de subsidie 
teruggestort omdat het project geen doorgang vond ivm de Corona maatregelen. 

http://kronendak.nl/
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5.3 Niet gehonoreerde projecten 

In 2020 zijn 10 subsidie aanvragen niet gehonoreerd (vergadering 208 en 209). 
 
 
6. Publicaties 
Een overzicht van de publicaties die door de stichting zijn gefinancierd en in 2020 bij de 
stichting zijn binnengekomen: 
 
Roth, T.S., Rianti, P., Fredriksson, G.M., Wich, S.A. & Nowak, M.G. (2020) Grouping behavior  

of Sumatran orangutans (Pongo abelii ) and Tapanuli orangutans (Pongo  
tapanuliensis ) living in forest with low fruit abundance. American Journal of 
Primatology, 82(5): e23123 

Teixeira, H.M., Gardoso, I.M., Bianchi, F.J.J.A., da Cruz Silva, A., Jamme, D. & Peña-Claros,  
 M. (2020) Linking vegetation and soil functions during secondary forest succession in  
 the Atlantic forest. Forest Ecology and Management, 457, 117696. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedaan te Leeuwarden, 26 mei 2021, Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris 
  


