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JAARVERSLAG STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 2021 
 
 

1. Voorwoord 
Evenals 2020, stonden de activiteiten in 2021 voor een belangrijk deel onder invloed van de COVID-19 
pandemie. Een groot deel van het jaar waren de binnenruimtes van Natuurpark Kronenkamp gesloten. 
Gelukkig konden we gedurende de zomervakantie een ruimere openstelling realiseren. En eind augustus 
werd, door de Stichting Stadskamer, de Dorpskamer voor Neede in het ontmoetingscentrum Het Filter 
in gebruik genomen. Sindsdien worden vier dagdelen per week activiteiten aangeboden. De COVID-19 
pandemie is uiteraard ook van invloed geweest op de vrijwilligers, als gevolg waarvan enkelen besloten 
te stoppen. 
 
Met het bestuur van Stichting Vleermuizendorp Neede, een van de twee founders van Stichting 
Natuurpark Kronenkamp, heeft intensief overleg plaats gevonden over de samenwerking.  De jarenlange 
samenwerking heeft geleid tot een prachtig park met daarin een mooi winterverblijf voor vleermuizen. 
Hiermee zijn beide partijen bijzonder tevreden. De doelstellingen en mogelijkheden van ieder van de 
partijen voor de toekomst passen echter niet meer bij elkaar. Daarom is, in goede sfeer, besloten de 
samenwerking per 1 april 2022 te beëindigen. Hiermee komt de vleermuizenexpositie in ‘Het Filter’ te 
vervallen.  

De beleidsvoornemens voor de periode 2021-2025 zijn vastgesteld. Lag in het plan 2017-2021 het 
accent vooral op conservering, restauratie en verbouw; in de komende periode gaat het vooral om het 
exploiteren, doormiddel van maatschappelijke activiteiten, van de gebouwen en het park. En als we de 
COVID-19 pandemie onder controle weten te houden, gaan er mooie dingen gebeuren. 

Ondertussen is het vrijwilligers beleid ontwikkeld, in het kader daarvan is/ wordt met iedere vrijwilliger 
een overeenkomst gesloten. En samen met een professionele veiligheidskundige (vrijwilliger) is het 
veiligheidsbeleid ontwikkeld.  

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 2021 zijn 50 
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 de bouwwerken, verrichten van 
horecadiensten in ontmoetings-/bezoekerscentrum Het Filter en het organiseren van activiteiten. 
 
 



2 / 3 

 

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 31-12-2021 uit: voorzitter Ger Borgers, penningmeester Marco Schreurs, 
secretaris Maria Wijgerink en de leden Jacqueline Collou, Minette Korterink en Jan Lansink. Twee 
nieuwe bestuursleden, Joke Pot en Sonja Grooters, hebben ter kennismaking deelgenomen aan 
bestuursactiviteiten en treden per 1 januari 2022 aan.   
In 2020 hebben negen bestuursvergaderingen plaatsgevonden: fysiek in mei, juni, juli, oktober en 
december en digitaal in januari, februari, maart en april.  
 
3. 2021 in vogelvlucht 

 
Algemeen: 
Zoals al aangegeven in het voorwoord is 2021, mede als gevolg van de COVID-19 een bijzonder jaar 
geweest. Hierdoor is Het Filter, de ontmoetings-, tentoonstellings-/educatieruimte, een groot deel van 
het jaar gesloten geweest en hebben weinig activiteiten plaatsgevonden. Naast invloed op de bezoekers 
en de vrijwilligers, had dit ook invloed op de exploitatie.  Gelukkig bleven de (bedrijfs) sponsoren en de 
‘Vrienden van’ trouw en doneerden hun bijdrage. Samen met de incidentele bijdrage van de gemeente 
Berkelland en het opschorten van reserveringen voor toekomstig onderhoud, konden we het jaar 
financieel goed afsluiten. 
Qua investeringen is het Europese Leader traject afgerond met een vaststelling van de subsidie. En met 
betrekking tot de financiering van de restauratie en verbouw van de nagistingstank tot 360⁰ theater is 
door de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland positief beschikt. 
 
Het activiteitenprogramma in de zomermaanden juli t/m september trok de nodige bezoekers en het 
Fete de la nature was wederom een succes.  
Eind augustus gingen de activiteiten van de Dorpskamer van start, een plek waar mensen sociale 
contacten kunnen opdoen, elkaar kunnen ontmoeten en toekomst plannen ontwikkelen. 
In september is Petje Af gestart, een weekendschool voor kinderen die door hun omstandigheden niet 
dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen. 
 
Stages en educatie:  
Met stagiaires is invulling gegeven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaXX in Neede. 
Via de sociale dienst Oost-Achterhoek (SDOA), later opgegaan in de Stichting Fijnder, deden enkele 
cliënten werkervaring op in Natuurpark Kronenkamp. 
Stichting de Culturije, cultuurpartner gemeente Berkelland, organiseert programma’s (ook in 
Natuurpark Kronenkamp) 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 ook in Natuurpark Kronenkamp 
georganiseerd.  
 
Gebouwen: 
Gestart is met de renovatie/ verbouw van de nagistingstank tot een 360⁰ theater. De verbouw zal medio 
2022 worden afgerond, waarna begonnen kan worden met de inrichting.  
Doorlopend wordt onderhoud gepleegd door een enthousiaste groep van zo’n 20 vrijwilligers.  
Er zijn een aantal zonnepanelen vernield; gelukkig konden de daders worden getraceerd, die 
aansprakelijk zijn gesteld. 
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Ontmoetings-/ bezoekerscentrum ‘Het Filter’: 
In de perioden dat COVID-19 het mogelijk maakte, werd graag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
activiteiten als vergaderingen, workshops e.d. in Het Filter te houden. Helaas was dit alleen mogelijk tot 
een maximumaantal van 30 personen.  
Voor de landelijke verkiezingen is Het Filter drie dagen lang als stemlocaties gebruikt.  
 
Park: 
Er is een brug verworven en geplaatst die zorgt voor een rechtstreekse verbinding (over een diepe sloot) 
vanuit het park naar het weiland. Het plan is om op het weiland een vogelbos, boomgaard en moestuin 
te realiseren. 
Er is een natuurvriendelijke speelplek ingericht voor kinderen waar veelvuldig gebruik van wordt 
gemaakt. Het terras voor de entree van ‘Het Filter’ is doorgetrokken tot aan de speelplaats, zodat er 
hierop zicht is. De brug en de speelplek zijn 4 september tijdens Fête de la Nature officieel in gebruik 
genomen 
Tijdens doe/ buurt dagen (Oranjefonds) zijn tribunebanken geplaatst in het openluchttheater.  
 
Bijzondere activiteiten: 

- In maart was Het Filter één van de verkiezingslocaties in de gemeente Berkelland. 
- In september heeft weer een mooi Fête de la Nature, natuurfeest voor kinderen, 

plaatsgevonden. 
- Als onderdeel van een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek deed de SRV wagen  van 

‘Het Gelders Genootschap’, met activiteiten en een expositie, ons park aan. 
- Tijdens de Open Monumentendag 2021 werden, drukbezochte, rondleidingen verzorgd. 
- De reizende tentoonstelling ‘Mantelzorger voor elkaar’ was ook te bewonderen in ons park en 

gaf een inkijkje in het leven van mantelzorgers. 
 
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 2022 
 
In 2022 wil het bestuur van Natuurpark Kronenkamp het volgende bereiken: 
- het 1 ha. grote weiland invullen; 
- de totstandkoming van het 360 gradentheater; 
- het Filter, de ontmoetings-/educatiecentrum promoten; 
- verdere 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 aanbieden; 
- ontwikkeling van multimedia als instrument voor marketing, recreatie en educatie.



 

 

 


