
Ja! ik word vriend van Natuurpark Kronenkamp

Ik draag Natuurpark kronenkamp een warm hart toe. 

Ik word vriend voor een bijdrage van: 
 
        € 15,-        € 25,-         €50,-        

        Eenmalig          Per jaar 

        Ik doneer een hoger bedrag dan de 
        vriendenbijdrage, namelijk: €  .......
 
Ingangsdatum :
 
O De heer  O Mevrouw

Naam en voorletters :
Adres   :
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres  :

Ik machtig stichting Natuurpark Kronenkamp om de 
bijdrage automatisch eenmalig van mijn bankreke-
ning af te schrijven of tot wederopzegging.
IBAN: 
Ten name van: 

Handtekening voor akkoord : 

 
Door vriend te worden van Natuurpark Kronenkamp 
levert u een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van het park. 
Als tegenprestatie wordt (naast het ontwikkelen van 
dit prachtige gebied) één keer per jaar een speciale 
‘vrienden van excursie’ georganiseerd.

Vul hiervoor de bon in deze folder in en stuur deze 
naar: st. Natuurpark Kronenkamp 
p.a. Ds. Haspelsstraat 14 7141 JZ Groenlo

Aanmelden kan ook via ons Emailadres: 
info@natuurparkkronenkamp.nl

Volg ons ook op              Natuurpark Kronenkamp 

Website: www.natuurparkkronenkamp.nl 
          
 

  

Stichting Natuurpark Kronenkamp
IBAN: NL 13 TRIO 0338 5524 05

t.n.v. Stichting Natuurpark Kronenkamp
KvK: 68139241

Secretariaat: Ds.Haspelsstraat 14   
7141 JZ Groenlo

Natuurpark Kronenkamp
Waar natuur en landschap,

industrieel erfgoed en duurzaamheid 
hand in hand gaan.

Natuurpark Kronenkamp
natuur zuiver belevennatuur zuiver beleven



De Stichting is een initiatief van Instituut Voor Na-
tuureducatie en Duurzaamheid (IVN Oost-Achter-
hoek), Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN) in 
samenwerking met de gemeente Berkelland.

Doel van de stichting is het ontwikkelen van een 
natuurpark op het terrein van de voormalige water-
zuivering aan de Kronenkamp in Neede, waarbij de 
voormalige waterzuiveringsinstallatie als industrieel 
erfgoed wordt ingepast. 
De gebouwen worden geconserveerd en zullen 
deels een nieuwe bestemming krijgen. Er worden 
open verbindingen gelegd met park ‘De Hofmaat’, 
de omgeving (Spilbroekpark en huize De Kamp) 
en het achterliggend landschap (wandelpaden).                

Samen met omwonenden en verdere geïnteresseer-
den worden de plannen ontwikkeld.  Door samen te 
werken aan de plannen en samen de handen uit de 
mouwen te steken, wordt het natuurpark een  plek 
voor ontmoeten, ontspannen en samenwerken. 

Met leerlingen en het onderwijsteam van OBS De 
Hofmaat wordt gewerkt aan de invulling van de 
natuurvriendelijke omgeving. Verbindingen worden 
gezocht met partijen die aanvullende kwaliteiten 
willen en kunnen inbrengen. 

Een belangrijke herbestemming voor één van de 
gebouwen van de waterzuivering is het omvormen 
van een filtergebouw tot een sociaalcultureel 
ontmoetings- en educatief centrum. Ook krijgt 
de expositie ‘Vleermuizen op zolder’ hier een 
permanente plek. Daarnaast wordt er in 
één van de overige gebouwen een 
winterverblijf voor vleermuizen gereali-
seerd. Hiermee wordt de rol van Neede 
als vleermuizendorp versterkt. 

IVN Oost-Achterhoek  en Stichting  Vleermuizen 
Dorp Neede organiseren regelmatig educatieve pro-
gramma’s en flora-, fauna-, en vleermuizenexcursies 
vanuit het park. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Dit komt 
straks tot uiting in de gebouwen, door isolatie met 
vlas, energievoorziening d.m.v. een warmtepomp en 
zonnepanelen. Ook in gebruik is duurzaamheid lei-
dend, dus geen gebruik van schadelijke stoffen voor 
natuur, mens en dier. Ook zullen er activiteiten met 
dit thema worden georganiseerd.

De belangrijkste functie voor het park als geheel zal 
de verbindende functie in de wijk zijn. Een plek waar 
je samenkomt om elkaar te ontmoeten, te ontspan-
nen, te werken, te recreeren en te genieten.

Voor de financiering worden subsidies gevraagd en 
fondsen aangeboord. Maar ook u kunt ons financieel 
steunen door schenking van eenmalige of periodie-
ke giften. 

Uw financiële bijdragen zijn welkom op:
IBAN: NL 13 TRIO 0338 5524 05 
t.n.v. Stichting Natuurpark Kronenkamp.

Word vriend van!

Stichting Natuurpark Kronenkamp


