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JAARVERSLAG STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 2017  
 
 

1.  Voorwoord 
 
Toen we, als net gepensioneerden, aan ‘de klus’ begonnen, wisten we dat het veel werk zou zijn, heel 
veel werk! En vanaf dat moment ben je voortdurend gericht op wat er allemaal nog te doen is en 
realiseer je je nauwelijks wat er ondertussen al is gebeurd. En dat is inmiddels ook heel veel. Een grote 
groep vrijwilligers die betrokken en actief is, overheden en fondsen die op vele manieren 
ondersteunen. Kinderen die fantastische ideeën hebben over de invulling van het park en ook gaan 
meewerken aan de inrichting ervan. Ondernemers die beginnen in te zien dat het niet alleen voor 
verbindingen zorgt binnen het dorp maar ook belangstellenden van buiten trekt en zo Neede meer ‘op 
de kaart zet’.  Het natuurpark op zich is al inspirerend en de betrokkenheid is dat zo mogelijk nog meer. 
Wij hopen ook u te ontmoeten in het natuurpark, dat de komende zomer wordt opengesteld. 
 

 
Situering park                                                               Het park voorjaar 2017 
 
2. Algemene informatie 
 
Op initiatief van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) en de 
Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN) is op 17 februari 2017 Stichting Natuurpark Kronenkamp 
opgericht. Het doel is de voormalige waterzuivering aan de Kronenkamp in Neede om te vormen tot 
een natuurpark met verbindingen naar het omliggend landschap, waarbij de gebouwen behouden 
blijven met een nieuwe functie. In het park en de gebouwen worden aan de hand van de thema’s: 
natuur, zuiver water, vleermuizen, duurzaamheid, kunst en sociale cultuur allerlei activiteiten 
ontwikkeld samen met buurtbewoners en iedereen die zich betrokken voelt bij Natuurpark 
Kronenkamp. 
 
Stichting Natuurpark Kronenkamp is dus ontstaan uit een initiatief van twee vrijwilligersorganisaties en 
zelf ook een vrijwilligersorganisatie. Op 31 december 2017 zijn 45 vrijwilligers op enigerlei wijze actief 
voor en in het natuurpark zoals door mee te denken over de invulling van het park, werkzaamheden op 
het terrein en aan opstallen en deskundige adviezen. 
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Daarnaast kan voor advies en support een beroep worden gedaan op de ambassadeurs: 
Drs. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland; 
Drs. Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel; 
Prof. dr. Marcel Karperien, bioloog/onderzoeker en IVN-natuurgids; 
Drs. Eric Brinckmann, natuurfilosoof en schrijver, mededirecteur landgoed Het Lankheet. 
 
Het bestuur bestaat op 31-12-2017 uit: voorzitter Ger Borgers, secretaris Maria Wijgerink, 
penningmeester Marco Schreurs en de leden Henk Bolster en Jan Lansink. Er zijn twee vacatures.  
In 2017 hebben eenmaal per 14 dagen bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 
 
Het bestuur laat zich bijstaan door enkele deskundigen. Hun inzet is bezoldigd mits hiervoor dekking is. 
Additionele activiteiten zijn vrijwilligerswerk. Deze deskundigen zijn: Jacqueline Collou, 
landschapsontwerper, inhoudelijke regie op het natuurpark en Arjan Schutte, bouwkundig tekenaar, 
renovatie/verbouw en conservering bouwwerken. 
 
 
3. 2016-2017 in vogelvlucht 
 
In 2016 is een projectgroep, bestaande uit leden van IVN en St. VDN met voorbereidende 
werkzaamheden gestart. Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Natuurpark Kronenkamp.  Het 
park is eigendom van de gemeente en wordt in erfpacht genomen. Het bestemmingsplan is in 
overeenstemming gebracht met de maatschappelijke functie. Er zijn voorbereidingen begonnen om één 
van de filtergebouwen te verbouwen tot een ontmoetings-/educatieruimte. Hiervoor is inmiddels de 
omgevingsvergunning verstrekt. De buurt is dankzij subsidie van de provincie intensief betrokken bij de 
inrichting van het park, evenals de leerlingen van Openbare Basisschool De Hofmaat. 
 
In 2017 is vooral gewerkt aan het toegankelijk en veilig maken van het terrein. Het meeste asbest is 
gesaneerd, de rest volgt in 2018. Tanks zijn leeggepompt en onveilige putten afgedekt. De 
teruggevonden deksel (gashouder) van een gistingstank is schoongemaakt en geïmpregneerd. Door 
vrijwilligers is met de hulp van vrijwilligers van het IVN en professionele ondersteuning van de 
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer (VAN) tijdens ‘doedagen’ het park al voor een deel 
opgeschoond.  
Regelmatig was er bezoek zoals buurtbewoners, gemeenteraad, burgemeester en wethouders en 
subsidieverstrekkers.  
Door de werkgroep Vleermuizen Gelderland (VleGel) is een positief advies uitgebracht over de realisatie 
van een vleermuizenwinterverblijf in één van de gistingstanks en begonnen is de weg hiervoor letterlijk 
vrij te maken.  
Een drietal aspirant IVN-gidsen verzorgde een excursie in en om het park als onderdeel van de opleiding 
tot natuurgids.  
De Nacht van de Vleermuizen en de Nacht van de Nacht startten vanaf het park. 
 
De leerlingen van Openbare Basisschool De Hofmaat hebben in november een tentoonstelling 
georganiseerd met werkstukken hoe zij Natuurpark Kronenkamp graag zien. In het voorjaar van 2018 
gaan zij op basis hiervan een deel van het terrein inrichten.  
 
Onder de titel Zuiver Water heeft een eerste brainstorm plaatsgevonden over een museumconcept. 
Voorgestaan wordt de werking van de waterzuivering zoals deze in het park tot 2002 heeft 
plaatsgevonden visueel te maken en hieraan informatie te koppelen over klimaatadaptatie 
(wateroverlast en droogte). 
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Om de plannen met Natuurpark Kronenkamp te (kunnen) realiseren zijn subsidiebronnen aangeboord. 
Dit heeft veel overleg gevraagd. Gestart kon worden door een bijdrage van de gemeente Berkelland en 
subsidie van de provincie Gelderland in h et kader van Burgerbetrokkenheid, Natuur en Landschap. In 
2017 zijn daarnaast subsidies toegezegd van het Roelvinkfonds, VSB-fonds, Stichting Doen en SBNL 
Natuurfonds. 
 

 
 Ontwerp inrichting park 
 
4. Vooruitblik 
In 2018 wil het bestuur van Natuurpark Kronenkamp het volgende bereiken: 

- het bestuur op volle sterkte brengen; 
- de benodigde middelen verwerven, zowel financieel als in natura; 
- een veilig en openbaar toegankelijk natuurpark realiseren; 
- starten met de verbouw van filter 1 tot ontmoetings-/educatieruimte; 
- het realiseren van een openluchttheater annex openklaslokaal; 
- het museumconcept verder ontwikkelen; 
- het inrichten van een deel van het terrein door leerlingen van de OBS De Hofmaat; 
- starten met de ontwikkeling van het winterverblijf voor vleermuizen; 
- invulling geven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX. 

 
 

 
Inkijk in het toekomstig ontmoetings-/educatiecentrum

Ontmoeting-
educatie 
centrum  
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5 Financiële cijfers  

Jaarrekening 2017          

          

Activa   31-12-2017   22-2-2017 Passiva   31-12-2017   22-2-2017 

          

Materiële vaste activa     Eigen Vermogen     

     Bestemmingsreserves     

       Sloopfonds  €  19.652,25     

   €             -      €                -        
 €   
19.652,25     

           

     Algemene Reserve   €       725,56     

        

 €   
20.377,81    

           

Vlottende activa     Kort vreemd vermogen     

     Te betalen bankkosten  €         33,96    €              -     

       

Rek.crt. St. 
Vleermuizendorp  €       181,40     

   €             -      €                -       €              -      €              -     

         €       215,36    €             -    

Liquide middelen           

Triodosbank  €     20.593,17    €              -           

             

   € 20.593,17    €                -          

           

           

           

Totaal Activa    € 20.593,17     €                -    Totaal Passiva   
 €   
20.593,17     €             -    
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Resultatenrekening 2017    

   22-02-2017 t/m 31-12-2017  

Opbrengsten    

Sponsoring/bijdragen   €      900,00   

Diverse   €         1,11   

Totaal Opbrengsten             901,11  

    

Bedrijfslasten    

    

Afschrijvingen    

Afschrijving gebouwen    

Afschrijvingskosten inventaris   

    

Overige bedrijfskosten    

    

Algemene kosten    

Kleine inventaris   €             -     

Abonnementen    

Accountant    

Advieskosten    

Internetkosten   €        56,86   

Overige algemene kosten     

   €        56,86   

    

Financieringskosten    

Renteopbrengst    

Rentekosten   €      118,69   

     

   €      118,69   €       175,55  

    

    

Resultaat    €       725,56  

 


