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JAARVERSLAG STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 2020  
 
 

1.  Voorwoord 
Nadat het ontmoetings-/bezoekerscentrum Het Filter eind 2019 is geopend, vonden er vele activiteiten 
plaats: lezingen, vieringen, nieuwjaarsbijeenkomsten etc. Hoe abrupt kwam daar eind februari van dit 
jaar een einde aan als gevolg van de corona pandemie. Nadat de maatregelen in de zomer wat soepeler 
waren geworden, konden we met de opening van de Needse Canon weer bezoekers ontvangen. Ook 
hier kwam als gevolg van de tweede pandemiegolf weer een einde aan. Evenals vele andere startende 
ondernemingen kwamen we niet voor steun van de overheid in aanmerking. Dankzij bijdragen van de 
‘Vrienden van’ en bedrijfssponsoren konden we 2020 financieel overleven. Belangrijker is dat de 
vrijwilligers, waarvan velen op grond van leeftijd tot de risicogroep behoren, tot nu toe de pandemie 
goed zijn doorgekomen.  En ondertussen het park fantastisch onderhouden hebben. Van een op 
‘bouwprojecten’ gerichte organisatie konden we ons meer richten op de inhoudelijke activiteiten. De 
beleidsvoornemens voor de periode tot 2025 werden concreet, vrijwilligers- en veiligheidsbeleid  
kwamen tot stand. En Natuurpark Kronenkamp bleef ook buiten Neede niet onopgemerkt. Nadat we 
eind 2019 tot de genomineerden voor de ‘Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs’ behoorden, wonnen we 
de ‘Ruwe Diamant’ van de gemeente Berkelland. En behoorden we tot de finalisten van de Gelderse 
Prijs voor ruimtelijke kwaliteit’. Al met al hadden we ons 2020 anders voorgesteld (wie niet) maar 
terugkijkend kunnen we niet ontevreden zijn. En we hopen dat 2021 minder beperkingen en meer 
ruimte geeft. 
 
2. Algemene informatie 
Op initiatief van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) en de 
Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN), beiden vrijwilligersorganisaties, is op 17 februari 2017 
Stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht. Met als doel de voormalige waterzuivering aan de 
Kronenkamp in Neede om te vormen tot een natuurpark met verbindingen naar het omliggende 
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 eveneens een vrijwilligersorganisatie. Op 31 december 2020 zijn 68 
vrijwilligers op enigerlei wijze actief voor en in het natuurpark. Door mee te denken over de verdere 
ontwikkeling van het park, werkzaamheden op het terrein en aan opstallen, verrichten van 
horecadiensten in ontmoetings-/bezoekerscentrum Het Filter en het geven van professionele 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. 
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Het bestuur is op 31-12-2020 op volle sterkte en bestaat uit: voorzitter Ger Borgers, penningmeester 
Marco Schreurs, secretaris Maria Wijgerink en de leden Jacqueline Collou, Minette Korterink, Henk 
Bolster en Jan Lansink.  
In 2020 hebben negen bestuursvergaderingen plaatsgevonden: fysiek in januari, februari, tweemaal in 
juni, juli, augustus en september en digitaal via Zoom in oktober, november en december.  
 
3. 2020 in vogelvlucht 
 
Algemeen: 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, vooral door de wereldwijde pandemie COVID-19. Hierdoor 
is Het Filter, de ontmoetings-, tentoonstellings-/educatieruimte, een groot deel van het jaar gesloten 
geweest. Er hebben daardoor weinig activiteiten plaatsgevonden, wat vooral invloed heeft gehad op de 
inzet van de vrijwilligers, maar ook op de exploitatie.  
In 2020 is het Leaderproject afgerond; de financiële afrekening vindt voorjaar 2021 plaats. Het 
canonproject is succesvol afgerond. De verbouw van de nagistingstank tot 360⁰ theater stagneerde als 
gevolg van onverwachte problemen met de dakconstructie en met kostenstijging. Er wordt gewerkt aan 
een oplossing en we hopen in 2021 daadwerkelijk met de verbouw te kunnen beginnen.  
 
Stages en educatie:  
Met stagiaires is invulling gegeven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX in Neede. 
Stichting Muziek en Kunstwijs, cultuurpartner gemeente Berkelland, organiseert programma’s algemene 
(muzikale) vorming voor basisschoolleerlingen en bemiddelt in kunst en cultuuraanbod ook voor andere 
doelgroepen. Activiteiten in het kader van Sjors Sportief in Neede worden in Natuurpark Kronenkamp 
georganiseerd.  
 
Gebouwen: 
In Het Filter zijn geluidsabsorberende panelen aangebracht tegen het plafond, wat zorgt voor een 
betere akoestiek.  
De garage is van een bijzondere nieuwe buitenmuur voorzien. Hierin zijn afbeeldingen opgenomen van 
vleermuizen en de onregelmatig geplaatste stenen bieden de mogelijkheid van een onderkomen voor 
insecten.    
Een werkgroep met inhoudsdeskundigen ontwikkelt het museumconcept. Voorgestaan wordt de 
werking van de waterzuivering, zoals deze tot 2002 in het park heeft plaatsgevonden, (audio)visueel te 
maken en hieraan informatie te koppelen over klimaatadaptatie (wateroverlast en droogte). 
Als vanouds wappert weer de vlag op het dak van het voormalig pompgebouw/de huidige 
tuinwerkplaats.  
 
Het Filter: 
Samen met de Historische Kring, de VVV, de Gemeenschapsraad en de Ondernemersvereniging is 
gewerkt aan de Canon van Neede. Op 25 juli is deze geopend door de heer Winkeldermaat, voorzitter 
van de Historische Kring en mevrouw van Haaren, wethouder van de gemeente Berkelland. In verband 
met de COVID-19 maatregelen was er een beperkte aanwezigheid van genodigden.  
De vleermuizenexpositie van St. Vleermuizendorp Neede,  te bezichtigen in Het Filter, is geactualiseerd.  
 
Park: 
Het park is voorzien van passende verlichting.  
Het openluchttheater is voorzien van straatwerk. 
Waterschap Rijn en IJssel heeft rond haar gebouw een hekwerk geplaatst. Hierlangs is passende 
beplanting aangebracht. 
De doorgangen naar het naast- en achtergelegen Hofmaatpark zijn mede door de gemeente 
gerealiseerd.  



3 / 3 

 

Plannen voor het naastgelegen weiland zijn in ontwikkeling, waarbij gericht wordt op een educatieve 
speelplek en (wijk)moestuin.  
 
Informatie/PR: 
In januari is door het Tv-programma Man Bijt Hond aandacht besteed aan de vleermuizenexpositie.  
In allerlei media is aandacht besteed aan de opening van de Canon op 25 juli 2020, de uitreiking van de 
gemeentelijke Ruwe Diamant en de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit.  
In Neede zijn toeristische borden aangebracht die de weg wijzen naar het park.  
 
Bijzondere activiteiten: 
- In augustus is Natuurpark Kronenkamp uitgeroepen tot winnaar van de Ruwe Diamant 

(wederopbouwarchitectuur) van de gemeente Berkelland. 
- Op 6 september heeft een succesvol Fête de la Nature plaatsgevonden. Een dag gericht op 

natuurbeleving door kinderen. Organisaties als IVN en Stichting Vleermuizendorp Neede hebben 
hieraan medewerking verleend. 

- Op 12 september heeft een drukbezochte Open Monumentendag plaatsgevonden.  
- In oktober hebben leerlingen van de Kisveldschool de door hen gemaakte fantasiedierenfiguren 

tijdelijk ter bezichtiging in Natuurpark Kronenkamp geplaatst. 
- Op 26 september heeft de Burendag plaatsgevonden. Er zijn zitbankjes geplaatst en de trappen van 

de heuvel zijn afgewerkt.  
- Vanaf 1 november kunnen kinderen uit groep 7 en 8 in Neede, die door hun leefomstandigheden niet 

dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen hun talenten ontdekken bij Petje af 
Achterhoek. Het programma onder deskundige leiding wordt georganiseerd in Natuurpark 
Kronenkamp. 

- In december blijkt dat Natuurpark Kronenkamp helaas geen winnaar is maar behoort tot de laatste 
vijf voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. 

 
Openingstijden: 
In de perioden dat COVID-19-maatregelen geen roet in het eten gooiden, was Het Filter, de 
ontmoetings-/educatieruimte geopend op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur. Door de maatregelen waren dit jaar nauwelijks vergaderingen, workshops, 
informatiebijeenkomsten etc. door derden mogelijk in Het Filter.  
 
4. Vooruitblik 2021 
 
In 2021 wil het bestuur van Natuurpark Kronenkamp het volgende bereiken: 
- het 1 ha. grote weiland invullen; 
- Het Filter, de ontmoetings-/educatiecentrum meer promoten; 
- activiteiten ontwikkelen in het ontmoetings-/educatiecentrum; 
- de benodigde middelen verwerven, zowel financieel als in natura; 
- het museumconcept verder ontwikkelen;  
- verdere invulling geven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX; 
- werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren; 
- ontwikkeling van multimedia als instrument voor marketing, recreatie en educatie.



 

 

Bijlage 

Jaarrekening 2020 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

      

(na resultaatbestemming) 
      

  
31-12-2020 

 
31-12-2019   

€ € 
 

€ €        

ACTIVA 
      

       

Vlottende activa 
      

       

Vorderingen 
      

Vorderingen op handelsdebiteuren 
 

              
754  

  
          5.138  

 

Overige vorderingen en overlopende activa 
 

      
112.306  

  
      
197.117  

 

   
      
113.060  

  
      
202.255         

       

Liquide middelen 
  

        46.175  
  

        12.381  
   

      
159.235  

  
      
214.636         

       

PASSIVA 
      

       

Stichtingsvermogen 
      

Bestemmingsreserves 
 

      
111.360  

  
      
150.384  

 

Overige reserve 
 

       -
14.510  

  
         -
2.841  

  

   
        96.850  

  
      
147.543         

Voorzieningen 
      

Voorziening groot onderhoud 
  

        15.616  
  

          4.033         

Langlopende schulden 
      

Overige schulden 
  

        45.689  
  

        62.600         

Kortlopende schulden 
      

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
    

              
259  

 

Overige schulden 
 

          1.080  
  

              
201  

 

   
          1.080  

  
              
460  

 
      

       

   
      
159.235  

  
      
214.636  



 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
      

  
Realisatie 2020 

 
Realisatie    

2020 
 

2019   
€ € 

 
€ €        

Baten 
      

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
     

        73.873  

Sponsorbijdragen 
  

          7.525  
  

          7.000  

Giften en baten uit fondsenwerving 
  

              
680  

  
        37.700  

Overige baten 
  

              
581  

  
              
123     

          8.786  
  

      
118.696         

Netto-omzet 
 

          2.996  
  

          2.703  
 

Inkoopwaarde van de omzet 
 

         -
1.042  

  
            -669  

 

Brutowinst 
 

          1.954  
  

          2.034  
 

       

Overige bedrijfsopbrengsten 
 

          1.667  
  

          1.155  
 

Brutomarge 
  

          3.621  
  

          3.189  
   

        12.407  
  

      
121.885         

Lasten 
      

Huisvestingskosten 
 

          7.062  
  

          6.718  
 

Exploitatie- en machinekosten 
 

          6.415  
  

          2.708  
 

Verkoopkosten 
 

              
298  

  
          2.094  

 

Kantoorkosten 
 

          2.011  
  

          1.087  
 

Algemene kosten 
 

          5.753  
  

          1.312  
 

Kosten burendag 
 

              
571  

  
              
128  

 

Eigen bijdrage projecten 
 

          1.491  
  

  
 

Totaal van som der kosten 
  

        23.601  
  

        14.047  
       

Totaal van bedrijfsresultaat 
  

        11.194  
  

      
107.838         

Financiële baten en lasten 
  

            -475  
  

            -459  

Totaal van netto resultaat 
  

        11.669  
  

      
107.379         

  



 

 

       

Resultaatbestemming 
      

       

Bestemmingsreserve bijdrage gemeente Berkelland 
    

          5.000  
 

Bestemmingsreserve speeltoestellen 
    

        15.000  
 

Bestemmingsreserve behouden bestaand erfgoed 
    

          8.630  
 

Bestemmingsreserve herinrichting nagistingstank 
    

        37.243  
 

Bestemmingsreserve kleine musea 
    

        25.000  
 

Bestemmingsreserve Canon Neede 
    

        14.850  
 

Bestemmingsreserve buitenverlichting 
  

       -
11.669  

 
          5.500  

 

Overige reserve 
    

         -
3.567  

 

Onverdeeld resultaat 
    

            -277  
 

   
       -
11.669  

 
      
107.379  

 

       

 


