JAARVERSLAG STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 2018
1.
Voorwoord
In 2018 kreeg veel van wat in 2017 werd voorbereid z’n beslag: de erfpachtovereenkomst, de
omgevingsvergunning, de bouwfinanciering en de monumentenstatus. Hiermee kon de renovatie van
bouwwerken tot een andere functie van start gaan: het ontmoetingscentrum, de tuinwerkplaats en het
vleermuizen winterverblijf. Een deel van de werkzaamheden wordt door ons zelf uitgevoerd. Veel
vrijwilligers konden hun (semi)professionele achtergrond inzetten in de bouw, bij het conserveren van
de waterzuivering en bij de ontwikkeling van het vleermuizenverblijf. Ondertussen bleef de natuur,
ondanks de extreme hitte, onverstoorbaar haar gang gaan. En om overwoekering te voorkomen moest
er regelmatig gewied worden en dreigde nieuwe aanplant te verdrogen. Dankzij de inzet van vele
vrijwilligers, met gezellige lunchpauzes, konden we alles onder controle houden. De buurtmarkt eind
juni was, mede dank zij het fantastische weer, een hoogtepunt en een opmaat naar nog meer mooie
activiteiten die eind 2019 kunnen gaan plaatsvinden als het ontmoetingscentrum in gebruik is
genomen.
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 ontstaan uit een initiatief van twee vrijwilligersorganisaties en zelf
ook een vrijwilligersorganisatie. Op 31 december 2018 zijn 51 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.
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 is op 31-12-2018 op volle sterkte en bestaat uit: voorzitter Ger Borgers, secretaris Maria
Wijgerink, penningmeester Marco Schreurs en de leden Minette Korterink, Jacqueline Collou, Henk
Bolster en Jan Lansink.
In 2018 hebben eenmaal per maand bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
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Het bestuur laat zich bijstaan door deskundigen zoals door Bouwtechnisch Buro Arjan Schutten.
3.

2018 in vogelvlucht

De gemeente Berkelland heeft het park met gebouwen in erfpacht gegeven aan Stichting Natuurpark
Kronenkamp. Op 28 maart zijn de leverings- en erfpachtovereenkomst getekend en op 1 mei is de akte
van uitgifte erfpacht bij de notaris gepasseerd.
In 2018 is van de voornemens uit 2017 het volgende bereikt:
Algemeen:
Het bestuur is op volle sterkte gebracht en de benodigde middelen, zowel financieel als in natura, zijn
verworven.
Om de plannen met Natuurpark Kronenkamp te realiseren zijn subsidiebronnen aangeboord. Dit heeft
veel overleg gevraagd. In 2018 zijn subsidies toegekend door Steengoed Benutten, Oranje Fonds ,
Leader, Stichting Doen, Stichting Roelvinkfons en VSB fonds.
Ook is invulling gegeven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX.
Gebouwen:
Gestart is met de verbouw van filter 1 tot ontmoetings-/educatieruimte, en met de ontwikkeling van
het winterverblijf voor vleermuizen.
Met name door vrijwilligers is ook begonnen met de verbouw van het voormalig laboratorium tot
tuinwerkplaats, wat in 2019 zijn beslag krijgt.
Het museumconcept is in ontwikkeling. 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).
De realisatie van het winterverblijf voor vleermuizen is opgehouden omdat het leegpompen van de
tank meer tijd vroeg.
Park:
Het openluchttheater annex openklaslokaal is gerealiseerd en een deel van het terrein is door
leerlingen van de OBS De Hofmaat ingericht met plantjes en zelfgemaakte insectenhotels.
Daarnaast is in 2018 is verder gewerkt aan het toegankelijk en veilig maken van het terrein. De laatste
asbest is gesaneerd. Onveilige putten zijn afgedekt. Gestart is met leegpompen van de tanks, wat in
2019 wordt afgerond. De teruggevonden deksel (gashouder) van een gistingstank is teruggeplaatst.
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 verder opgeschoond.
Daarnaast werd door vrijwilligers meegewerkt aan verbouwingen
De Nacht van de Vleermuizen vond 24 augustus plaats in het park. Helaas was er door de koude
weersomstandigheden een verminderde vleermuisactiviteit.
Informatie/PR:
Een zevental studenten van Hogeschool Saxion zijn in het kader van Saxion Smart Solutions gestart met
de ontwikkeling van een integraal bezoekersconcept. Dit is als basis toepasbaar voor een educatieve
game.
In mei zijn door RTL4/5 (in opdracht van SBNL Natuurfonds) en RTV Gelderland opnamen gemaakt in
het park en uitgezonden.
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Op zaterdag 30 juni is een Buurtmarkt georganiseerd in Natuurpark Kronenkamp. Verschillende
activiteiten vonden plaats: van pannenkoeken en hamburgers bakken, stands van de moestuin tot
drône en van de survivalvereniging. Er werden rondleidingen in het park gehouden waar dankbaar
gebruik van werd gemaakt. Rond 600 bezoekers werden die dag geteld. De mening overheerste dat dit
om een vervolg vraagt.
Op 1 november heeft de wethouder een bezoek gebracht aan Natuurpark Kronenkamp en het schildje
‘Gemeentelijk Monument’ met bijbehorende documenten overhandigd, waarmee de monumentale
status definitief is.
Op 10 december is een informatieavond georganiseerd, welke druk is bezocht. Er zijn presentaties
gegeven over de ontwikkeling tot nu toe, het museale concept, de educatieleerlijn, het moodboard
interieur (buiten naar binnen), de visie op het interieurplan en de flowchart / 360 graden prototype.
Regelmatig was er bezoek van buurtbewoners, ondernemersvereniging en subsidieverstrekkers.

4.
Vooruitblik
In 2019 wil het bestuur van Natuurpark Kronenkamp het volgende bereiken:
- het park doorontwikkelen met verbindingen naar de omgeving en een begin maken met de
invulling van 1 ha. weiland;
- het ontmoetings-/educatiecentrum openen;
- activiteiten ontwikkelen in het ontmoetings-/educatie-centrum;
- benodigde middelen verwerven, zowel financieel als in natura;
- het museumconcept verder ontwikkelen;
- in gebruik nemen van het winterverblijf voor vleermuizen;
- in gebruik nemen tuin-/parkwerkplaats;
- invulling geven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX.
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Financiële cijfers
Balans per 31 december 2018
(voor batig saldoverdeling)
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

€

Activa

Passiva

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserve
Onverdeeld resultaat

Vlottende activa
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

24

31-12-2018
€

403.032
726
278

31-12-2017
€

€

19.652
726
404.036

20.378

1.864

215

405.900

20.593

Kortlopende schulden
331.617

Overige schulden

74.259

20.593

405.900

20.593
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Staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018
€

€
Baten
Overheidsbijdragen en subsidies
Sponsorbijdragen
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Sloopfonds
Bestemmingsreserve cascobouw filter
Bestemmingsreserve afbouw filter
Bestemmingsreserve tuinwerkplaats
Bestemmingsreserve
vleermuiswinterverblijf
Bestemmingsreserve behouden
bestaand erfgoed
Bestemmingsreserve herinrichting
nagistingstank
Bestemmingsreserve berging
Overige reserve
Onverdeeld resultaat

€

477.002
2.051
132.619
611.672
674

Overige bedrijfsopbrengsten

Lasten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Realisatie
2017
€
27.708
500
400
28.608
2

612.346

28.610

648
268
344
1.923

57
3.183
609.163
-189
608.974

57
28.553
-119
28.434

281.400
214.000
29.206
16.278

27.708
-

13.616
46.802
7.394
278
608.974

726
28.434
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