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BELEIDSVOORNEMENS 2021-2025 
20210101 (007) 
 
ACHTERGROND  
In het kader van haar 25-jarig jubileum in 2015 wilde de IVN-afdeling Oost-Achterhoek ‘een stukje 
groen’ schenken aan een woonwijk in haar werkgebied. Tegelijkertijd was de St. Vleermuizendorp 
Neede op zoek naar een nieuw onderkomen voor haar vleermuizenexpositie (De vleermuis is de 
mascotte van Neede). Op zoek naar geschikte locaties trof men elkaar (2015) bij de gemeente 
Berkelland, eigenaar van de voormalige rioolwaterzuivering (RWZI) Neede die voor sloop op de 
nominatie stond. De locatie, 2 ha. groot met 8 bouwwerken was sinds 2004 buitengebruik, als gevolg 
van vandalisme beschadigd en door de natuur overwoekerd.  Na het nodige onderzoek, overleg etc. 
besloot het gemeentebestuur eind 2016 om de locatie in erfpacht te geven aan een door 
initiatiefnemers (IVN Oost Achterhoek en Stichting Vleermuizendorp Neede) op te richten 
onafhankelijke stichting.  
 

   
 De overwoekerde locatie van de voormalige rioolwaterzuivering 

 
Op 20 februari 2017 is de Stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht. Een vrijwilligersorganisatie 
met als (statutair) hoofddoel: de voormalige waterzuivering Neede om te vormen tot een natuurpark 
met verbindingen naar de aangrenzende woonwijken en het omliggende landschap. Met behoud van 
gebouwen en waterlopen, die een nieuwe functie krijgen of worden geconserveerd. Nadat het 
bestemmingsplan was aangepast en omgevingsvergunning verleend, werd op 1 mei 2018 de locatie 
in erfpacht genomen voor een periode van 50 jaar.   
  
Het complex wordt ingezet voor beleven, ontmoeten en meedoen (sociale cohesie). En blijkt zeer 
inspirerend voor het ontwikkelen van activiteiten. Zo worden er informatieve- en educatieve 
activiteiten ontwikkeld op het gebied van natuur (ecologie) waterzuivering (museum i.o.), 
vleermuizen (‘Neede vleermuizendorp’) en duurzaamheid (CO2 neutraal).  Naast betrokkenheid van 
buurtbewoners/ inwoners van Neede is er ook de ambitie om het park bekend en toegankelijk te 
maken voor een breed publiek. Men kan er kennismaken met de vele aspecten van de natuur, 
gezond leven/ bewegen, circulair gebruik van middelen, cultuurhistorie e.d. 
 

De Stichting is lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland. Heeft in 2017 de ANBI-status gekregen en 
voldoet aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling.  Op 01-11-2018 is de locatie met bouwwerken 
een gemeentelijk monument geworden.  
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In 2019 behoorde Natuurpark Kronenkamp tot de 3 genomineerden (vakjury) voor de Gouden 
Gelderse Roos en werd 2e bij de publieksprijs. In 2020 werd de ‘Ruwe diamant’ (1e prijs 
wederopbouw monument) van de gemeente Berkelland verworven. En behoorde tot de 5 finalisten 
van de ‘Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020’.  
 
De Stichting is deelnemer aan ‘Sportakkoord Berkelland’ (realiseren van een sportlandschap en 
begeleiden naar passend aanbod, met als doel een gezonde volgende generatie). ‘Petje af 
Achterhoek’ (gelijke kansen scheppen om talenten te ontwikkelen) en ‘Sjors Sportief’ kennismaken 
met sport- en creatieve clubs, met als doel te gaan deelnemen. 
 

 
Het park in vogelvlucht 

 
HUIDIGE SITUATIE 
Bij de ontwikkeling en beheer van het park zijn inmiddels 80 vrijwilligers betrokken. Met behulp van 
subsidies en fondsen is het park ingericht en in open verbinding met de naaste omgeving. Materiaal 
wordt zoveel als mogelijk hergebruikt en er wordt voorzien in eigen energie en warmte/koeling. 
Gebouwen zijn grotendeels geconserveerd en worden hergebruikt. Het gehele ensemble toont de 
bouwkundige objecten van de rioolwaterzuivering.  Er is een ontmoetings-/ bezoekerscentrum ‘Het 
Filter’, waarin zich o.a. de vleermuizen expositie bevindt. Hier is ook de geschiedenis (canon) van 
Neede verbeeld in 24 panelen, die ook digitaal te bezichtigen is door middel van QR-codes.  
 
Met de opening van het park (eind 2019) is de fysieke (bouwkundige) herontwikkeling grotendeels 
afgerond en begeven we ons in een transitie naar inhoudelijke ontwikkeling. Op organische wijze zijn 
de thema’s: natuur, vleermuizen, sociaal culturele activiteiten, duurzaamheid en museale omgeving 
ontstaan. Op elke van de thema’s vinden inhoudelijke ontwikkelingen (informatie, educatie, beleven) 
plaats. In samenwerking met studenten van Hogeschool Saxion (Smart Solutions) is een basis gelegd 
om activiteiten en programma’s te ontwikkelen, die per thema en in samenhang kunnen worden 
aangeboden. Naast op objecten ligt de focus op gebruik van digitale middelen, zoals multimedia, 
games, augmented reality e.d. Het startpunt ligt in het integraal toegankelijke bezoekers/ 
ontmoetingscentrum ‘Het Filter’ (ontvangst, ontmoeten, lichte horeca, informatie etc.). De afronding 
vindt plaats in het (nog te ontwikkelen) 360⁰ theater ‘De Nagistingstank’. Met de ontwikkeling van de 
diverse thema’s wordt samengewerkt met deskundigen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Samen 
bouwen we aan een professionele vrijwilligersorganisatie die in staat is om een stabiel en innovatief 
Natuurpark Kronenkamp te besturen en exploiteren. Werving, scholing en training van vrijwilligers is 
naast marketing een belangrijke punten van aandacht voor de nabije toekomst.   
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De herontwikkeling van de locatie is qua investeringskosten lastenvrij. Hier is bewust op gestuurd om 
de exploitatiekosten laag te houden. Hiermee proberen we maximaal toegankelijk te zijn voor 
deelname, bezoek en educatie. De exploitatiekosten worden gedekt door bedrijven (meerjaren 
overeenkomsten), vrienden van (vast bedrag per jaar) en inkomsten uit verhuur, programma’s en 
merchandise. 

  
Ontmoetings- en bezoekerscentrum ‘Het Filter’  

 
ORGANISATIE 
Natuurpark Kronenkamp heeft haar activiteiten geordend (werkgroepen) in voornoemde thema’s 
(natuur, vleermuizen, zuiver water, sociaal/ cultureel en duurzaamheid). Ondersteuning en beheer 
vindt eveneens plaats door daartoe gevormde werkgroepen: ontmoetings-/ bezoekerscentrum ‘Het 
Filter’, onderhoud park, ICT/ multimedia, vrijwilligersaangelegenheden. Uiteraard zijn er allerlei 
dwarsverbanden. Met betrekking tot samenwerking derden worden afspraken vastgelegd en bij een 
intensieve samenwerking wordt uitgegaan van een strategisch partnerschap. 
 
Het bestuur geeft richting (regie) aan de organisatie en zorgt voor kaders en continuïteit. En heeft 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de specifieke functies (voorzitter, secretaris en 
penningmeester), is elk bestuurslid aanspreekpunt/ portefeuillehouder voor een of meer 
werkgroepen. 
 
Met elke vrijwilliger wordt nagegaan bij welke activiteiten de interesses liggen en bij welke 
werkgroep deze het best passen. De werkgroep coördinator, die de werkzaamheden inricht, past de 
werkzaamheden in en zorgt, samen met de werkgroep leden voor goede en plezierige uitvoering van 
de activiteiten.  
 
Communicatie: het bestuur komt maandelijks bijeen, voorafgaande daaraan vindt een afstemming 
overleg plaats met (enkele) bestuursleden en de coördinatoren. Ander overleg vindt plaats naar 
behoefte en wordt door betrokkenen georganiseerd. 
 
Er is een Raad van Advies, zij fungeren als adviseur, klankbord en ambassadeur. In de Raad van 
Advies hebben zitting: Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland), Hein Pieper (dijkgraaf 
waterschap Rijn en IJssel), Marcel Karperien (bioloog hoogleraar) en Eric Brinckmann 
(landschapsfilosoof en schrijver).  
Voor input inhoudelijke kennis m.b.t. de thema’s en de ondersteuning proberen we zoveel mogelijk 
gebruik te maken van deskundigen, bij voorkeur uit de directe omgeving. 
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Te realiseren in de komende beleidsperiode (opgenomen in het strategisch werkdocument): 

• een marketing en communicatiebeleid, dat in algemene zin gericht is op bezoek aan het park. En 
daarnaast gericht is op specifieke thema’s (rwzi museum, vleermuizen etc.). Voorzien is in 
analoge en digitale vormen; 

• een duidelijk beleid m.b.t. vrijwilligers, waarbij uitgangspunt is dat in principe iedereen die wil 
meedoen welkom is. Met aandacht voor mensen met afstand tot sociale activiteiten en de 
arbeidsmarkt;  

• een functionele organisatiestructuur, die vorm en inhoud geeft aan de betrokkenheid van 
vrijwilligers en de samenwerking met stakeholders. Die tevens voldoet aan de governance code 
voor de sociaal culturele sector;  

• een financieel beleid, met sluitende exploitatie en ruimte voor innovatie, waarbij opbrengsten uit 
aangeboden activiteiten, particuliere bijdragen en bedrijfssponsoring in evenwicht zijn. 

 
MISSIE KRONENKAMP (Waar staan we voor, wat is onze opdracht t.b.v. de samenleving?) 
Natuurpark Kronenkamp is een verbindende en inspirerende locatie, waar landschap, natuur en 
cultuurhistorie samenkomen.  
Een plek waar: 

• door samenwerking met inwoners, instellingen en bedrijven een duurzame ontmoetingsplek is 
ontstaan voor inwoners van Neede (meedoen/ sociale cohesie) en een breder publiek; 

• gelegenheid is voor recreatie, ontspanning en inspanning; 

• door middel van informatie en educatie de ecologische voetafdruk van de mens wordt verkleind 
en de positieve gevolgen daarvan worden bevorderd; 

• mede de bekendheid van Neede door wordt bevorderd.  
 
VISIE (Wat willen we de komende 4 jaar, op hoofdlijnen, bereiken. Uitwerking in de strategie) 
We zijn een vrijwilligersorganisatie die de bijzondere setting wil aanwenden voor samenwerking, 
bewustwording, inspiratie en educatie. Waarbij eenieder de mogelijkheid heeft te participeren. 
Thema’s waarlangs we onze missie willen realiseren zijn: sociaal cultureel, geschiedenis Neede, 
natuur, vleermuizen, zuiver water, duurzaamheid. 
We willen:  

• het park op de kaart zetten m.b.t. natuurwaarden, duurzaamheid, ontmoeting, ontspanning, 
inspanning, educatie en recreatie; 

• de gebouwen op de kaart zetten m.b.t. duurzaamheid, educatie, cultuurhistorie;  

• ‘Het Filter’ op de kaart zetten m.b.t. ontmoeting, educatie, recreatie; 

• samen met lokale organisaties de vleermuis op de kaart zetten als sterk beeldmerk van Neede.  
 

  
Natuur en duurzaamheid 
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DOELGROEPEN (Op welke (potentiële) bezoekers richten we ons?) 
In principe is iedereen welkom voor een bezoek (inloop passanten). Als men mee wil doen aan 
activiteiten/ vrijwilligerswerk) kan dat. Speciale aandacht is er voor mensen met afstand tot sociale 
activiteiten, dag structuur en werk. Het ontmoetings-/ bezoekers centrum is, in overleg en passend 
binnen de missie, ook door derden te gebruiken om activiteiten te organiseren. In verband met het 
(ontwikkelen van educatief) aanbod richten we ons op de hoogste groepen basisonderwijs en op 
vervolgonderwijs. Hierbij proberen we, naast de objecten en traditionele informatie, zoveel mogelijk 
gebruik te maken van digitale middelen. 
 

  
Activiteiten bij de entree en in het openluchttheater 

 
STRATEGIE (Wat staat ons te doen/ aanpak; concrete uitwerking van de visie in projecten) 
 
Het park op de kaart zetten m.b.t. natuurwaarden, duurzaamheid, ontmoeting, ontspanning, 
inspanning, educatie, recreatie, d.m.v. (door middel van) de projecten: 
1. verhogen biodiversiteit door groenelementen in en om het park met het landschap te verbinden; 

2. vleermuisroute realiseren die omvat: een versterkt leefgebied, verblijf en schuilplaatsen; 

3. weiland landschappelijk inpassen d.m.v. de aanleg van een voedselbos en boomgaard; 

4. verbinding leggen met wandel- en fietsroutes. O.a. bewegwijzering;  

5. moestuinproject realiseren. Toegang d.m.v. brugverbinding tussen park en weiland; 

6. realiseren natuurlijke speelplek; 

7. ontwikkelen programma m.b.t. natuur en duurzaamheid; 

8. realiseren/ inrichten openluchttheater; 

9. ontwikkelen visie Kunstuitingen. 

De gebouwen op de kaart zetten m.b.t. duurzaamheid, educatie, cultuurhistorie, d.m.v. de projecten: 
1. geregistreerd waterzuiveringsmuseum;  
2. realisatie 360⁰ film- en belevingstheater in de voormalige nagistingstank in fasen;  
3. realisatie vleermuizenwinterverblijf; 
4. realisatie eco/vleermuizen wand; 
5. tuinwerkplaats meer multifunctioneel maken; 
6. conserveren overige bouwwerken; 
 
‘Het Filter’ op de kaart zetten m.b.t. ontmoeting, educatie, recreatie, d.m.v. de projecten: 
1. realiseren vleermuisexpositie; 
2. samen met lokale organisaties wordt vanuit sociaal-cultureel- historisch perspectief (canon), 

context, herkenning en identiteit geboden aan en over de inwoners van Neede/ Berkelland; 
3. realiseren van structurele openstelling. Gemiddeld elke dag een dagdeel open, voor inloop/ 

informatie; 
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4. ontwikkelen van een sociaal cultureel programma; 
5. verhuur derden, binnen kaders Natuurpark Kronenkamp; 
6. educatieve programma’s ontwikkelen/ uitvoeren. 
 
Samen met lokale organisaties de vleermuis op de kaart zetten als sterk beeldmerk van Neede, 
d.m.v. de projecten:  
1. strategie uitwerken samen met lokale organisaties (b.v. vleermuizenexpo en -uitingen); 
2. samenwerkingsoverkomst. 
 
Organisatieontwikkeling: 
1. marketing en communicatie. Analoog/ digitaal; 
2. vrijwilligersbeleid; 
3. good governance; 
4. exploitatie beleid. 
 
STRATEGISCH WERKDOCUMENT 
Bovengenoemde projecten worden op hoofdlijnen uitgewerkt, bijgehouden en gepland in een 
strategisch werkdocument. Dit document fungeert tevens als onderlegger voor de 
bestuursvergadering.  
 

PROJECT NR. DOEL PORTEF. HOUDER EN 
COORDINATOR 

WERKROEP FORMELE STATUS EN  
FINANCIEN 

ACTIVITEITEN 
PLANNING  

     

 
 

  
Kinderen van OBS ‘De Hofmaat’ ontwierpen mee aan het park en maakten het kunstwerk ter gelegenheid van de opening 
 

NATUURPARK KRONENKAMP IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN: 
Gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, St. Doen, Oranje fonds, VSB-
fonds, St. Roelvink fonds, Prins Bernard Cultuur fonds, SBNL Natuurfonds, Fonds 1819, Needs 
Havezate Cultuurfonds, Leader Europees fonds voor plattelandsontwikkeling, IVN-afdeling Oost-
Achterhoek, Stichting Vleermuizendorp Neede. En natuurlijk de Bedrijfssponsoren en de ‘Vrienden 
van Natuurpark Kronenkamp’. 
 


