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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) wil, mede in het kader van 

haar 25-jarig bestaan, in een buurt/wijk in haar werkgebied natuurwaarden ontwikkelen/beschermen en 

versterken en mede daardoor de natuurbeleving en sociale samenhang vergroten.  

De Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN) wil haar permanente expositie “Vleermuizen op zolder”, 

op een meer definitieve locatie onderbrengen en inspirerend maken voor de verdere ontwikkeling van 

het imago Neede Vleermuizendorp. 

De voormalige rioolwaterzuivering Kronenkamp te Neede (ingebruikname 1957) is sinds 2002 niet meer 

in gebruik. Een geplande nieuwbouwwijk ter plekke heeft vanwege de bevolkingskrimp geen doorgang 

gevonden. De locatie is eigendom van de gemeente Berkelland en staat op de nominatie om gesloopt te 

worden, tenzij een passende invulling gevonden wordt met meerwaarde voor Neede en omgeving.  

Bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen de gemeente Berkelland, de IVN en de St. VDN, heeft ertoe 

geleid dat het gemeentebestuur (zomer 2015) partijen in de gelegenheid heeft gesteld de 

ontwikkelingsmogelijkheden/hergebruik te onderzoeken (burgerinitiatief).  

1.2 Partijen 

Het IVN is een landelijke vereniging die door middel van natuureducatie, activiteiten en cursussen, jong 

en oud de natuur van dichtbij wil laten beleven. Binnen de thema’s ‘Natuur en gezondheid, Kind en 

natuur, Groen in de buurt en Natuur en recreatie’ wordt de natuur dichtbij gebracht. Er wordt op 

regionale schaal gewerkt; zo is het IVN Oost Achterhoek actief in Eibergen, Neede, Groenlo, 

Lichtenvoorde en Winterswijk. Belangrijke activiteiten zijn: opleiden natuurgidsen, verzorgen van 

wandelingen, excursies, lezingen, onderhoudswerkzaamheden in de natuur en de ‘natuurbeleving’ 

dichtbij brengen. Het IVN Oost Achterhoek heeft 115 leden en 15 donateurs (2016). 

De St. VDN  werd in 2003 opgericht met het doel om Neede landelijke bekendheid en een positief imago 
te geven als Vleermuizendorp. Dat doet ze o.a. door het realiseren en beheren van een 
vleermuisinformatiecentrum ‘Vleermuizen op zolder’, informatieverstrekking, het organiseren van 
vleermuisexcursies en verdere activiteiten zoals de versterking van de leefomgeving van vleermuizen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan projecten die met name gericht zijn op het verkrijgen van bekendheid als 
dorp. De naam ‘Vlearmoes’ (vleermuis) is door de jaren heen verbonden aan het dorp Neede en voor 
uiteenlopende doeleinden (o.a. naam weekblad, carnavalsvereniging) in gebruik. St. VDN kent 
donateurs. 
 
1.3 Aanpak  

IVN en St. VDN hebben de locatie bezocht en brainstormsessies (ontwerp) gehouden om ideeën te 

genereren. Vervolgens is gezamenlijk een projectteam geformeerd dat zich heeft gefocust op de 

haalbaarheid in algemene zin: inventariseren en analyseren van de bestaande situatie, mogelijke 

planontwikkeling, onderzoeken financieringsmogelijkheden, betrekken van de omgeving bij de 

ontwikkeling en de organisatorische vormgeving.  De resultaten zijn in dit projectplan weergegeven.  
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Nadrukkelijk wordt gesteld dat het projectplan een visie en een aanpak weergeeft, die alleen maar kan 

worden gerealiseerd met steun en medewerking van de omgeving. Er is gelegenheid tot inbreng, 

passend binnen de doelstelling en uitgangspunten van het project. Stichting Natuurpark Kronenkamp 

spant zich in om dit te bevorderen.  

Juni 2016 is een globaal projectplan ingediend bij het gemeentebestuur, met het verzoek om een 

principeakkoord en verdere uitwerking in samenspraak met de gemeente. Hierover heeft overleg 

plaatsgevonden en is ingestemd met verdere uitwerking. Op 6/13 december 2016 heeft het 

gemeentebestuur besloten tot het voorbereiden van een erfpachtovereenkomst met Stichting 

Natuurpark Kronenkamp en een budget beschikbaar gesteld voor de eerste fasen van de ontwikkeling. 

Dit projectplan 2017 - 2020 geeft richting aan het proces.  

• Hoofdstuk 2 Locatie Kronenkamp: de situatie, het eigendom en onderzoek 

• Hoofdstuk 3 Ontwikkeling: de visie, de doelstelling en de missie 

• Hoofdstuk 4 Programma: de activiteiten voor de komende periode <2020 getypeerd 

• Hoofdstuk 5 Investeringsraming:; een globale elementenbegroting 

• Hoofdstuk 6 Dekkingsscan: investeringskostendekking 

• Hoofdstuk 7 Exploitatie: de globale kosten en te realiseren dekking 

• Hoofdstuk 8 Overdracht gemeente  

• Hoofdstuk 9 Organisatie Natuurpark Kronenkamp: cultuur en vorm 

• Hoofdstuk 10 Tot slot  
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2. LOCATIE KRONENKAMP 

2.1 Situering  

                    

De voormalige waterzuivering Kronenkamp is gelegen aan Kronenkamp 14, 7161 HE te Neede. Het ligt 

tussen de woonwijken Hofmaat en De Kamp in. De wijkgrens is praktisch bepaald. Er zijn ongeveer 850 

huishoudens (2000 bewoners) en een basisschool met 150 leerlingen binnen het gebied. De wijk 

Hofmaat wordt gedeeltelijk begrensd door sportvelden (voetbalveld en tennisbaan). Tussen wijk 

Hofmaat en de voormalige waterzuivering is een parkeerterrein gesitueerd. Neede heeft in totaal 

ongeveer 10.000 inwoners en 700 basisschoolleerlingen excl. 150 SBO-leerlingen (regionale functie).  

2.2 Beeld en beleving  

   

De locatie is fascinerend door de combinatie van licht vervallen, markante naoorlogse industriële 

waterzuiveringsbouwwerken en -techniek en de natuur ‘die haar kans heeft gepakt’ en bezit heeft 

genomen van de locatie. Dit, samen met de ligging tussen twee woonwijken in, met zicht op en 

verbinding met het achterliggend landschap, maakt het gebied zeer inspirerend voor allerlei initiatieven 

(kruisbestuiving en co-creatie) op het gebied van sociale samenhang, natuur, erfgoed en cultuur.  

 



 
 

5 

2.3 Eigendom 

Kadastraal bekend (NDE001 01581G0000) gemeente Neede, sectie 1, nummer 1581 groot 9150 m².  

Eigendom gemeente Berkelland (A op de kaart). De bestemming is agrarisch. Op het terrein ligt een 

perceel van Waterschap Rijn en IJssel, met bestemming Nutsvoorziening, kadastraal bekend onder 

(NDE001 01580G0000,) gemeente Neede, sectie 1, nummer 1580 (B op de kaart), groot 490 m². Er is nog 

sprake van een gecombineerde Nutsvoorziening en het perceel Rijn en IJssel heeft een beperkte en 

indirecte ontsluiting.  Er rust nog een kwalitatieve verplichting bij de gemeente Berkelland om deze 

voorzieningen te verzelfstandigen. 

Betrokken bij de planontwikkeling is het weiland ten westen van de locatie van de Waterzuivering, 

kadastraal bekend onder (NDE001 00386G0000) gemeente Neede, sectie 1, nummer0836 (C op kaart), 

groot 8820 m². Eigenaar is de gemeente Berkelland en de bestemming is agrarisch. 

Verbindingen worden gelegd met de oostelijk gelegen aangrenzende vijvers, het gebied aan de 

zuidzijde, te weten het park op De Kamp en het gebied rond huize De Kamp en (oostelijk) aangrenzend 

gelegen park ‘De Hofmaat’ en het gebied achter het weiland. 
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2.4 Eerder verricht onderzoek 

• Quickscan natuuronderzoek in kader flora- en fauna wet door Ecoshore natuurtechniek, 06 2012.  

Conclusies: De locatie is een vaste verblijfplaats van de steenmarter. Er zijn sporen aangetroffen van 

winterroestlocatie van ransuilen. Daarnaast kan worden aangenomen dat de locatie in gebruik is als 

foerageergebied van vleermuizen. Een van de objecten is geschikt te maken als verblijfplaats voor 

vleermuizen. 

• Waardestelling waterzuiveringsinstallatie Neede door Gelders Genootschap 22 02 2014. Conclusies: 

Behoud vanuit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk (kenmerkende wederopbouw bouwstijl). Als 

gevolg van sloop worden waterzuiveringsinstallaties steeds zeldzamer; deze verkeert in een 

redelijke staat. Advies: begroeiing uitdunnen (zicht op/herkenbaarheid) en grote bomen verwijderen 

in verband met wortelschade aan bouwwerken. 

• Haalbaarheidsonderzoek Rioolwaterzuiveringsinstallatie Neede door B. Vrieze/J. ter Braak 12 2013. 

Conclusie: De ideeën gingen richting omgeving voor vleermuizen. Het onderzoek heeft niet geleid 

tot een plan van aanpak.  

• Vleermuizenonderzoek (bezoek locatie) door Ecoburo H. van der Loo 23 12 2013. Conclusies: 

kansrijke locatie voor vleermuizen; de groeninfrastructuur is al heel aardig; met enige moeite zijn 

enkele gebouwen (kelder) geschikt te maken voor vleermuizenverblijf 

• Project Kronenkamp Neede, stagerapport/examendossier in kader opleiding Helicon Velp J. Engelen 

09 04 2015. Op onderdelen nuttige informatie. 

• Rapportage milieukundig onderzoek bestemmingsplan gebieden Kronenkamp, Olland en Vonderman 

Neede. Witteveen en Bos 19 03 2004. Conclusies: Geen verontreiniging van belang en geen asbest in 

de grond. In de voormalige (gedempte) afwateringssloot is een oude sterk verontreinigde sliblaag 

aanwezig. Mogelijk sprake van een geval van een ernstige bodemverontreiniging. Nader onderzoek 

wordt aanbevolen.  

2.5 Aanvullend onderzoek 

• Oorspronkelijke bouwtekeningen zijn gelicht (Waterschap) en gescand. Lansink/Bolster 2015 

• Quickscan van de natuurlijk gegroeide situatie uitgewerkt in een voorlopige plankaart. Collou 2015 

• Technische inspectie, Schutten/Lansink/Bolster 05-11-2015. Resulterend in een voorlopig en globaal 

conserveringsplan in verband met behoud ‘Industrieel erfgoed’. 

Bij het onderzoek zijn nog enkele van kleine voor vervuiling verdachte zaken naar voren gekomen. 

Verder is er een afspraak tussen de gemeente en Waterschap tot verzelfstandiging van de 

nutsvoorzieningen.  En het terrein krijgt een nieuwe ontsluiting voor zowel het natuurpark als voor het 

Waterschap (toegang rioolpompstation). 
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3. ONTWIKKELING 

3.1 Visie  

 

Ontwikkelen en versterken van een waardevol gebied in de vorm van een natuurpark (industrieel 

erfgoed biedt kansen voor de natuur) op deze locatie, inclusief het naastgelegen perceel (weiland). Er 

worden open verbindingen gelegd met park De Hofmaat, de omgeving (Spilbroekpark en huize De 

Kamp) en het achterliggend landschap (wandelpaden). 

Bewoners uit de aanpalende wijken De Hofmaat en De Kamp betrekken bij de ontwikkeling en ze laten 

profiteren van de locatie. Natuurbeleving, door er samen invulling aan te geven en in te werken zijn 

daarbij belangrijke activiteiten tot ontmoeten en het stimuleren van sociale samenhang in de wijk. 

Samen met het onderwijsteam van de basisschool een speel- en educatietraject voor de kinderen van 

OBS De Hofmaat realiseren. Scholen uit de omgeving kunnen hier ook gebruik van maken. 

Inpassen en zichtbaar houden van de voormalige waterzuiveringsinstallatie als industrieel erfgoed. 

Informatie over water zuiveren wordt ter plaatse aanschouwelijk gemaakt. Naast de historie met 

betrekking tot waterzuivering worden ook alternatieven (bijv. helofytenfilter) gerealiseerd. 

Verbindingen met andere projecten in de omgeving op dit gebied worden gelegd. 

De expositie ‘Vleermuizen op zolder’, nu nog gevestigd op de zolder van boerderij De Meijer, Hessenweg 

2 in Neede, krijgt op deze locatie een inspirerende plek voor haar expositie. Een gebouw (filter 1) wordt 

mede hiervoor geschikt gemaakt en ingezet als ontmoetings- en educatief centrum. De locatie en de 

expositie spelen een belangrijke rol bij het versterken (promoten) van het imago Neede 
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Vleermuizendorp (een van de doelen van de St. VDN). Daarnaast worden mogelijkheden gecreëerd voor 

een vleermuizenverblijfplaats in de gistingstanks. 

De locatie wordt duurzaam herontwikkeld. De duurzaamheid wordt concreet uitgewerkt en zichtbaar 

gemaakt: isolatie gebouwen (stro/vlas), eigen energievoorziening (warmtepomp/zonnepanelen), 

zuivering water (helofytenfilter). Ook in gebruik is duurzaamheid leidend, dus geen gebruik van voor 

natuur, mens en dier schadelijke stoffen.  

IVN en St. VDN organiseren regelmatig educatieve programma’s en flora-, fauna- en 

vleermuizenexcursies; voor dit doel is de plek een uitstekend vertrekpunt. Verbintenissen met andere 

(educatieve/duurzame) projecten op het gebied van natuur en milieu worden gelegd. Daarnaast biedt 

de locatie mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Diverse activiteiten 

kunnen commercieel vermarkt worden. 

Partijen die aanvullende kwaliteiten willen en kunnen inbrengen voor de locatie kunnen bij de 

ontwikkelingen worden betrokken. Dit geldt uiteraard ook voor partijen waarvoor het project als 

zodanig kwaliteiten en kansen biedt, zoals voor educatieve-, leer-/werktrajecten etc.  

3.2 Kansen 

De specifieke kwaliteiten van deze locatie zijn redelijk uniek en inspirerend en bieden daarmee veel 

kansen voor de toekomst. Kansen die in hoofdstuk 4 in activiteiten zijn uitgewerkt. De uitdaging voor 

Stichting Natuurpark Kronenkamp is permanent anderen erbij betrekken en samen het project op een 

dynamische wijze verder te ontwikkelen. Naast kansen voor de wijk, Neede en directe omgeving liggen 

er ook kansen op Achterhoekse schaal. Het educatieve programma dat met de basisschool ontwikkeld 

wordt kan aangepast, aangeboden worden aan andere groepen kinderen bijv. in de vorm van een 

schoolreisje. Door samenwerking te zoeken met andere vleermuizenprojecten kunnen bijzondere 

excursies worden aangeboden. Met betrekking tot waterzuivering kan in een van de gebouwen het 

systeem van waterzuivering, in beeld, worden toegelicht. En het aan te leggen helofytenfilter kan samen 

met andere regionale zuiveringssystemen leiden tot bezoekwaardige projecten. Dit alles kan een spin-

off hebben op het gebied van (educatie)toerisme. 
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3.2 Doelstelling 

Natuurpark Kronenkamp, inclusief het naastgelegen weiland, is primair een natuurpark met 

verbindingen naar de directe omgeving: park De Hofmaat en het achterland (de groene natuur om 

Neede). En wordt, samen met de buurt, ingezet op natuurontwikkeling en versterking daarvan. Het doel 

is tegelijkertijd middel om de samenhang in de wijk (sociale cohesie) te versterken.  

De gebouwen op het terrein zijn waardevol (naoorlogse wederopbouwarchitectuur) en worden 

beschouwd als historisch/industrieel erfgoed. Ze worden geconserveerd en waar mogelijk hergebruikt 

(circulaire economie) voor activiteiten passend binnen de primaire doelstelling. Een van de gebouwen 

wordt gerenoveerd en omgebouwd tot educatief centrum annex ontmoetingsruimte (buurt). 

Natuurbeleving en educatie in de meest brede zin worden hier en van hieruit vorm en inhoud gegeven.  

Uitgangspunt is dat natuur en landschap, industrieel erfgoed en duurzaamheid, zo mogelijk aangevuld 

met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, hand in hand gaan. Ontmoeten, wandelen, beleven, 

doen, spelen, leren, exposeren! 

 

Ontmoetingsruimte 

3.3 Missie 

Het fundament van het project is gelegd door het IVN en de St. VDN. De waarden en normen van deze 

partijen, zoals deze onder de visie liggen, zijn ook aan de orde voor de Stichting Natuurpark 

Kronenkamp. Deelname van andere partijen is essentieel bij de verdere ontwikkeling; het idee is dat 

beleving, gebruik, activiteiten etc. zich als een ‘olievlek uitbreiden’: buurt, onderwijs, andere 

belanghebbenden etc.  Stichting Natuurpark Kronenkamp spant zich hiervoor in. Partijen delen de 

waarden en werken samen binnen de kaders van de plankaart (regie op het natuurpark). 
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4.  PROGRAMMA  

De visie is, in hoofdlijnen, getypeerd in onderstaand (projecten)programma. Verdere uitwerking gebeurt 

in overleg met de buurt en partijen die gaan deelnemen. Het werven en betrekken van partijen die 

willen deelnemen en van vrijwilligers is essentieel. Hier ligt een belangrijke (marketing)taak voor 

Stichting Natuurpark Kronenkamp.  

Programma Project Activiteiten 2017 2018 2019 

Organisatie  • Stichting Natuurpark 
Kronenkamp is ingericht 

• Oprichten Stichting 

• Opstellen huishoudelijk regelement 

• Overeenkomst gemeente erfpacht 

• Projectplan < 2020 

• Vormgeving werkgroepen 

• Beleidsplan 2020 en verder 

X 
 
X 
X 
X 

 
x 

 
 
 
 
 
x 

• Informatie en 
communicatie 

• Beleid/content 

• Huisstijl 

• Website/sociale media incl. beheer 

• Fysieke uitingen (flyers, posters etc.) 

X 
X 
X 
x 

  

• Vrijwilligers • Primair buurt betrekken  

• Voor elke vrijwilliger is iets te doen 

• Werkgroepen opzetten  

X 
X 
x 

 
X 
x 

 
X 
x 

• Investeringen • Begroting 

• Fondsen/subsidie werven 

• Registratie vrijwilligers (Cofinanciering) 

• Crowdfunding (?) 

X 
X 
X 
x 

X 
X 
x 

X 
X 
x 

• Exploitatie • Begroting 

• Vermarkten producten 

• Vrienden/supporters (publiek)  

• Donateurs (ondernemers) 

X 
X 
X 
x 

X 
X 
X 
x 

X 
X 
X 
X 

Samenwerking • Buurt • Informeren/bijeenkomsten 

• Inventariseren ideeën en inzet 

• Gezamenlijke uitwerking (werkgroepen) 

• (Natuur)werkdagen/activiteiten 

• Beheer educatie / ontmoetingsruimte 

X 
X 
X 
x 

 
 
X 
X 
x 

 
 
X 
x 

• OBS De Hofmaat/ 
kinderen 
 

• Opzetten educatief programma 

• Jaarlijkse schoolafsluiting 

• Overleg met Needse basisscholen 

• Afstemming bijz. act. (natuur, kunst, etc.) 

X 
x 

 
X 
X 
x 

 
x 

• Praktijkschool Maxx • Afspraken samenwerking 

• Renovatie bouwwerk (werkplaats) 

• Mede onderhoud locatie 

X 
X ? 

 
 
x 

 
 
x 

• Assink college • Onderzoeken samenwerking  x  

• IVN • Excursies (m.b.t. locatie/omgeving) 

• Natuuronderhoud 

X 
x 

X 
x 

X 
x 

• St. Vleermuizendorp 
Neede 

• Expositie 

• Imago Vleermuizendorp 

• Onderzoekcentrum/kenniscentrum 

X 
x 

X 
x 

 
X 
x 

• Gemeente Berkelland • Overdracht/erfpacht 

• Bestemmingsplan 

• Fasen 1, 2 en 3 Projectplan 1 

X 
X 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Contacten/verkennen   
mogelijkheden 

• Gemeenschapsraad Neede 

• Needse Ondernemers Vereniging 

• Waterschap Rijn en IJssel 

• Rioned 

• Stichting Boei (historisch erfgoed 

X 
X 
X 
X 
X 
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• Vleermuizenverenigingen 

• Historische vereniging 

X 
x 

• (Nog) niet benoemd • Toegevoegde waarde 

• Verbreding bereik en gebruik 

X 
x 

X 
x 

X 
x 

Locatie 
algemeen 

• Veiligheid • Veiligheidsplan  

• Inspectie en reparatie bestaande situatie 

• Sociale controle organiseren/handhaven 

• Hekwerk handhaven (weg als veilig is) 

X 
X 
x 

 
 
X 
 

 
 
X 
x 

• Plankaart • Opschonen terrein/gebouwen zichtbaar 

• Plankaart doorontwerpen 

X 
x 

  

• Bestemmingsplan • Herziening naar maatschappelijk x   

• Duurzaamheid • Beleid/realisatie en beheer/informatie 

• Installaties 0 energiekosten 

X 
x 

X 
x 

x 

• Infrastructuur • Locatie WRIJ omheind 

• Toegang verleggen 

• Nutsvoorzieningen in tuinwerkplaats 

X 
X 
x 

 
x 

 

Natuurpark • Inrichtingsplan • Quickscan flora en fauna 

• Visual tree/green assessment 

• Plankaart doorontwerpen > inrichtingsplan 
> realisatie 

• Beheerplan 

• Speel-/groenprojecten scholen/wijk 

x 
X 
X 
 
X 
 

 
 
X 
 
X 
x 

 
 
x 

Hergebruik 
gebouwen 

• Filter 1 > ontmoeten / 
educatie 

• Gebruiksdoelen PvE 

• Ontwerp in-/exterieur 

• Omgevingsvergunning  

• Aanbesteding en gunning 

• Realisatie 

X 
X 
X 
x 

 
 
 
 
x 

 

• Laboratorium > 
tuinwerkplaats 

• Renoveren  

• Nutsvoorzieningen 

• Pompfunctie conserveren 

• Inrichten 

• Tuingereedschap 

X 
X 
 
X 
x 

X 
 
X 
X 
 

 

• Gistingstanks • Werkgroep vleermuizen 

• Onderzoek haalbaarheid 
vleermuizenverblijf 

• Plan van aanpak realisatie 

x  
x 

 
 
 
x 

• Overige gebouwen en 
waterlopen 

• Waar mogelijk conserveren 

• Mogelijkheden hergebruik  

X 
x 

X 
x 

X 
x 

Verbindingen 
omgeving 

• Relatie weiland-
Hofmaat-vijvers-De 
Kamp-Spilbroek-land 
schap 

• Afstemmen 

• Bij ontwerp meenemen 

X 
x 

  

• Neede wordt bekender 
als vleermuizendorp 

• Overbruggen expositie 

• Additionele activiteiten 

X 
x 

 
x 

 
x 

• Relatie projecten • Vleermuizen (Noasman, N18 etc.) 

• Waterberging/-zuivering (WRIJ) 

   

Overbrugging  
activiteiten  
arbeidsmarkt 

• Diverse trajecten • Vraag en mogelijkheden onderzoeken 

• Afstemming ‘Veur mekaar team’  

• Beloningsmogelijkheden 

X 
X 
x 

  

Kunst en 
cultuur 

• Ruimtelijk 

• Klein podium 

• Cultuur (historisch) 

• Mogelijkheden onderzoeken (Berkelland) 

• Mini openluchttheater 

• Historie Neede Vleermuizendorp  

• Historie en toekomst waterzuivering 

x  
X 
X 
x 

 

Vermarkten 
product  

• Jaarlijks vijf producten • Behoefteonderzoek, ontwikkelen etc. x x x 
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5. INVESTERINGSRAMING 

Op basis van de bouwtechnische inspectie (Schutten/Lansink 5-11-2015) is een voorlopig ontwerp 

gemaakt voor de verbouw/instandhouding van Filter 1 tot ontmoeting-/educatieruimte. Voor het terrein 

en de overige bouwkundige objecten is een voorlopige (elementen) kostenraming gemaakt voor de 

minimale variant van instandhouden: vriendelijke toegang, veiligheid, conserveren kwetsbare 

onderdelen, toonbaar terrein. In verband met de uitvoering wordt per deelproject een meer definitieve 

kostenraming gemaakt, rekening houdend met de doelstellingen subsidies/fondsen, vrijwilligersinbreng, 

offertes, educatie e.d.  Zowel in fasen als in kosten kunnen in de uiteindelijke situatie afwijkingen 

ontstaan ten opzichte van de kosten zoals per fase geraamd in projectplan 1.0. In onderstaande tabel 

zijn de fasen en de kosten aangegeven, zoals opgenomen in projectplan 1.0. De objectletters 

corresponderen met de situatie op het kaartje.  

 

 

 

Object letter  Huidige (oude) functie Fase project 
plan 1.0 

Kosten, incl. BTW 
in € 

Algemeen Voorbereidingstraject 1 1.452,= 

Terrein Opschonen, toegankelijkheid en veilig maken 2 95.805,= 

B Verbouw Filter 1 tot ontmoetings-/educatieruimte 3 573.037,= 

A Centrale gebouw 4  
 
 
 

269.399,= 

C Nabezinkbassin 4 

D Filter 2 4 

E Voorbezinkbassin 4 

F Voorgistingstank 4 

G Tussengebouw 4 

H Nagistingstank 4 

J Droogslibvelden 4 

Weide etc. Opschonen, inrichten etc. 5 53.143,= 

Totaal   992.836,= 

De (elementen) investeringsraming is (facultatief), als bijlage, bij dit plan opgenomen.  

A B 

C

C 

D 

E 
F G 

H 

J 

I 
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De fasering is van dien aard dat van meet af aan de investeringen een duurzaam effect hebben op het 

gebruik van het natuurpark. Zo is het park na fase 1 en 2 al te gebruiken en daarmee is deze investering  

verantwoord.  

• Fase 1 en 2: park toegankelijk en veilig te gebruiken; 

• Fase 3: het ontmoetings-/educatief centrum is in gebruik; 

• Fase 4: de objecten zijn geconserveerd. 

 

6 DEKKINGSSCAN 

IVN en St. VDN beschikken niet over eigen financiële middelen, wel over vrijwillige menskracht, die kan 

worden ingezet bij de uitvoering van werkzaamheden en bij sommige subsidies ook ter cofinanciering in 

natura.  

De gemeente heeft toegezegd dat het gereserveerde sloopbedrag voor de waterzuiveringsinstallatie kan 

worden aangewend voor de instandhouding van de locatie, ter grootte van € 223.000,=, waarvan 

13.000,= wordt ingezet voor de bestemmingsplanwijziging.  

Ingezet is op subsidietrajecten en fondsenwerving; zie tabel. 

Publiekacties vrienden/supporters en donateurs zijn activiteiten die worden ingezet. In dit kader wordt 

de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. Dit betekent dat donateurs/schenkers 

giftenaftrek (belasting) krijgen en de ANBI hoeft geen schenk-/erfbelasting te betalen. 

Bedragen in € en inclusief BTW 

 KOSTEN DEKKING PROGNOSE 

Fase raming Subsidies / acties  Fondsen  

1. Voorbereiding 1.452,= Burgerbetrokkenheid 
2016 toegekend 

5.000,= IVN / St.VDN 1.666,= 

2. Opschonen / 
    veilig maken 

95.805,= Burgerbetrokkenheid 
2017 aanvraag 

50.000,= Sloop 
IVN / St. VDN 

50.000,= 
1.229,= 

3. Verbouw ontmoetings      
    ruimte 

573.037,= Leader 2017 aanvraag 
Divers in voorbereiding 

120.000,= 
127.653,= 

Divers in aanvraag 
Inzet vrijwilligers  
IVN / St. VDN 
Sloop 

110.000,= 
44.000,= 

747,= 
160.000,= 

4. Conserveren / 
    inrichten 

269.399,= Subsidie aanvragen / 
publieksacties  

169.399,= aanvragen 100.000,= 

5. Inrichten weide 53.143,= Subsidie aanvragen / 
publieksacties   

28.143,= aanvragen  25.000,= 

Subtotaal   500.195,=  492.642,= 

Totaal 992.837,= 992.837,= 

Fase 3 wordt in verband met de financierbaarheid gesplitst in drie onderdelen: bouwkundig, installaties en inrichting.  
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7. EXPLOITATIE 

De exploitatie zal vanuit Stichting Natuurpark Kronenkamp worden opgebracht. Van meet af aan wordt 

gewerkt aan kostenbeperking: energie neutrale gebouwen en inzet vrijwilligers.  

Activiteiten worden zodanig opgezet dat ze in de vorm van diensten, trajecten, producten kunnen 

worden vermarkt. Denk hierbij aan excursies, educatieve programma’s etc.  

Vanuit de optiek van circulaire economie worden mogelijkheden onderzocht tot gebruik van (delen van 

de locatie) tegen een vergoeding (huur). Hierbij wordt gedacht aan activiteiten die passen binnen de 

doelstelling van de locatie (natuur, water, energie, duurzaamheid).  

Dekking door publiek- (vrienden van) en ondernemersacties (donateurs). Voorlopig exploitatie overzicht in € en incl. BTW: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Inkomsten 2.000 3.000 9.450 9.650 9.750 

Uitgaven 1.850 2.850 9.350 9.350 9.350 

De meerjaren exploitatie raming is (facultatief), als bijlage, bij dit plan opgenomen. 

 

8. OVERDRACHT GEMEENTE 

Het bestuur van de gemeente Berkelland heeft bij besluit van 13 december 2016 besloten de locatie  in 

erfpacht te geven aan Stichting Natuurpark De Kronenkamp. 

Het restant sloopbedrag wordt fasegewijs (per project) beschikbaar gesteld en zal vooral worden ingezet 

als cofinanciering bij subsidietrajecten.  

Er zijn nog kwalitatieve verplichtingen voor de gemeente, waaronder verzelfstandiging infrastructuur 

(toegang pompgebouw van het Waterschap en verzelfstandiging nutsaansluitingen voor zowel het 

natuurpark Kronenkamp als het pompgebouw van het Waterschap).  

De gemeente ondersteunt, daar waar mogelijk de Stichting Natuurpark Kronenkamp bij het verwerven 

van aanvullende middelen (fondsen, subsidies) voor de herontwikkeling. Het initiatief hiertoe ligt bij de 

Stichting. 

 

9. ORGANISATIE STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 

9.1 Tot 2017 

IVN en St. VDN hebben in eigen kring met ondersteuning van professionals de haalbaarheid voor 

geschetste ontwikkeling onderzocht. In deze fase is er beperkte (behalve Gemeente) afstemming met 

andere partijen geweest en is er geen publiciteit gegeven. Het uitgangspunt was: eerst een redelijke 

mate van zekerheid, inclusief een basisplan over de haalbaarheid, dan anderen betrekken.   

Eind 2016 heeft het gemeentebestuur besloten tot gebruiksoverdracht van de locatie aan de Stichting 

Natuurpark Kronenkamp i.o. IVN en St. VDN sloten een samenwerkingsovereenkomst; hierin is ook het 

kader aangegeven met betrekking tot het oprichting van Stichting Natuurpark Kronenkamp. In deze 

stichting zijn inmiddels alle activiteiten dienaangaande ondergebracht. Naast een voordracht van IVN en 
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St. VDN van elk twee leden in het bestuur is er ook bestuurlijke ruimte voor nieuwe (grote) betrokken 

deelnemers. 

Een aantal buurtbewoners is informeel betrokken; zij speelden een belangrijke rol bij het overleg over 

het  betrekken van de buurt bij de verdere ontwikkeling.  De Gemeenschapsraad  Neede en de Needse 

Ondernemers vereniging ondersteunen het project en hebben dit schriftelijk bevestigd. Met basisschool 

OBS De Hofmaat en praktijkopleidingsinstituut MAXX zijn afspraken gemaakt over samenwerking. 

9.2 Vanaf 2017 

Stichting Natuurpark Kronenkamp is een burgerinitiatief; burgers die zich als vrijwilliger inzetten om iets 

moois te behouden en een nieuwe functie te geven waar een ieder wat aan kan beleven. De 

initiatiefnemers streven een zo groot mogelijke betrokkenheid na van buurtbewoners en inwoners uit 

Neede en omgeving. Met vrijwilligers die ‘mee willen doen’ wordt overlegd waarin zij actief willen zijn, 

welke rol zij daarin willen vervullen en ‘wat er voor hun zelf inzit’. Dit kunnen allerlei activiteiten zijn, 

zoals een bijdrage leveren aan onderhoud  van groen en gebouwen, beheer sociale media, verzorgen 

excursies etc. Maar een stage, een traject e.d. doen, bijvoorbeeld ter overbrugging naar de arbeidsmarkt 

behoort ook tot de mogelijkheden. Het organisatieconcept is dat per thema/deelproject een 

(werk)groep(je) gevormd wordt die een activiteit gezamenlijk draagt. Het stichtingsbestuur faciliteert en 

bewaakt dit concept. En zorgt voor afstemming, samenhang en vooral dat het verbindt, ook op het 

sociale cohesieaspect. Elk werkgroepje heeft een bestuurslid als direct aanspreekpunt.  

De stichting kent een bestuursmodel met zeven bestuursleden (twee op voordracht van IVN en twee op 

voordracht van St. VDN, twee nader te bepalen en een onafhankelijk voorzitter. De functies worden 

onderling verdeeld. Op 20 februari 2017 passeerde de oprichtingsakte (statuten) en is  Stichting 

Natuurpark Kronenkamp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden van de projectgroep 

blijven, i.v.m. continuïteit,  gedurende de ontwikkelperiode (tot 2020), als bestuurslid of deskundige 

betrokken bij Stichting Natuurpark Kronenkamp. Het stichtingsbestuur is gestart met vijf bestuursleden 

zijnde: 

• Ger Borgers, voorzitter 

• Maria Wijgerink, secretaris 

• Alfons ten Hoopen, penningmeester 

• Henk Bolster, lid 

• Jan Lansink, lid 

De Stichting laat zich bijstaan door enkele deskundigen.  De inzet van de specifieke professionele 

deskundigheid is bezoldigd, mits hiervoor dekking is. Additionele activiteiten zijn vrijwilligerswerk. De 

groep bestaat uit: 

• Jacqueline Collou, landschapontwerper, inhoudelijke regie op het natuurpark 

• Arjan Schutte, bouwkundig tekenaar, renovatie/verbouw en conservering bouwwerken 

Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door een (nog samen te stellen) Raad van Advies. Mensen die 

op grond van persoonlijke, maatschappelijk georiënteerde kwaliteiten van dichtbij en pro-actief als 

sparringpartner en kritisch klankbord optreden en anderen (instanties)  voor het project kunnen 

interesseren tot bijdragen eraan. 
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10. TOT SLOT 

Een verzoek aan de Provincie Gelderland om het project op subsidiemogelijkheden te beoordelen heeft 

geleid tot een aanmoedigingssubsidie van € 5.000, =  in het kader van ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur 

en landschap’. Dit is door de pers opgepakt en heeft geresulteerd in een eerste artikel in de Tubantia 

van 22 november 2016: ‘De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kronenkamp in Neede krijgt een 

nieuwe bestemming’. Er ligt een plan klaar om er een ontmoetingsplek voor de buurt, natuurbeleving, 

natuurinformatie en natuureducatie te maken’.  Vervolgens is het snel gegaan: de gemeenteraad is 

geïnformeerd, het college van B&W Berkelland heeft besloten tot in gebruik gave van de locatie. Dit is 

tijdens een persconferentie onder de aandacht gebracht, met vervolgens meerdere krantenartikelen en 

een uitzending op RTV Gelderland. Op 10 december is de buurt ter plekke uitgenodigd. Hiervan maakten 

zo’n 70 mensen gebruik. En tijdens de Christmasfair in Neede bezochten velen de expositie ‘Vleermuizen 

op zolder’ waar ook velen zich lieten informeren over het project ‘Kronenkamp’. De reacties waren over 

het algemeen erg positief: goed dat dit gebeurt, beter dan een nieuwe woonwijk. nieuwe vrijwilligers 

hebben zich spontaan aangemeld. Het project ‘Kronenkamp’ kan met dit alles worden ingebracht in 

Stichting Natuurpark Kronenkamp.  

 

 


