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1. Inleiding 
 
Polderpark Cronesteyn is een ca. 100 hectare groot park in het zuidoosten van de gemeente Leiden. 
Het polderpark is primair gericht op lokale en regionale recreatie en is daarnaast van grote betekenis 
voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Het gebied is grotendeels in eigendom en beheer bij de 
gemeente Leiden. Er zijn diverse huurders en pachters, waaronder een volkstuinvereniging, een 
agrariër, een imkervereniging, een zorgboerderij, een horecagelegenheid en een camping. 
 
Op 9 maart 2020 is de Stichting Groen Cronesteyn opgericht. De stichting is opgericht door 
particuliere gebruikers van en betrokkenen bij het polderpark. Doelen van de stichting zijn het 
behoud en herstel van natuur en landschap en het bevorderen van maatschappelijke functies van het 
polderpark in samenhang hiermee (zie par. 2.). 
 
De Stichting Groen Cronesteyn is opgericht als opvolger van de Vereniging Vrienden van Polderpark 
Cronesteyn (VVPC) die een aantal jaren een weinig actief bestaan kende. De VVPC is in het najaar van 
2020 opgeheven. 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2022 en 2023 en heeft als doel zowel voor het 
stichtingsbestuur zelf als naar buiten toe vast te leggen welke activiteiten in deze periode zijn 
gepland en op welke manier deze worden gerealiseerd. Een actueel beleidsplan is ook nodig i.v.m. de 
ANBI-status van de stichting. 
 
 

2. Doelstellingen 
 
Volgens artikel 3 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: 
a. het bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap van het Polderpark 

Cronesteyn te Leiden, in samenhang met aangrenzende gebieden; natuur en landschap worden 
hierbij ruim geïnterpreteerd; ook het natuurlijk milieu, cultuurhistorie en archeologie worden 
hieronder gerekend; 

b. het bevorderen van maatschappelijke functies van het polderpark, in samenhang met het onder a. 
omschreven doel, met name natuureducatie, natuurbeleving en natuurgerichte recreatie, natuur- 
en milieuvriendelijke volkstuinen, en agrarisch medegebruik in de vorm van natuur- en milieu-
vriendelijke landbouw en bijencultuur. 
 

Voor de komende jaren zijn deze doelstellingen uitgewerkt en concreter gemaakt in de volgende 
'speerpunten': 
- meer weidevogels door beter beheer en betere inrichting van de graslanden; 
- gezond, helder water door beter waterbeheer; 
- het bevorderen van de biodiversiteit in het park (denk ook aan insecten, paddenstoelen en 

moerasplanten); 
- mensen bij het park betrekken, o.a. door voorlichting en activiteiten; 
- behoud van het historische landschap; 
- een mooi, schoon en open park dat goed beheerd wordt, dus in overeenstemming met het nieuwe 

beheerplan. 
 
 

3. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds begin 2022 uit de volgende personen: 
- Roek (C.L.) Vermeulen (voorzitter); 
- Kees (C.T.M.) Vertegaal (secretaris); 
- Dirk Jan (D.J.) Binnendijk (bestuurslid); 
- Sjaak (J.J.) van de Geijn (bestuurslid); 
- Gemma (G.M.) Boetekees (bestuurslid). 
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Er is geen dagelijks bestuur ingesteld. Volgens art. 6 lid 3 van de statuten kan het bestuur worden 
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
 
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.  
 
 

4. Organisatie 
 
Adres 
De Stichting Groen Cronesteyn heeft geen eigen kantoor. 
Het postadres van de stichting is het adres van de secretaris: 
- C.T.M. Vertegaal 
 Drakestein 16 
 2352 JV  Leiderdorp 
 
Het e-mailadres van de stichting is info@groencronesteyn.nl. 
 
Website 
De website van de stichting is www.groencronesteyn.nl. 
 
Kamer van Koophandel 
De Stichting Groen Cronesteyn is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 
77587693 en RSIN-nummer 861056309. 
 
Belastingplicht 
De stichting is bij de Belastingdienst ingeschreven onder nummer 8610.56.309.B.01. De stichting is 
naar het oordeel van de Belastingdienst geen ondernemer en op grond hiervan vrijgesteld van 
betalen van omzetbelasting. 
 
ANBI 
Per 17 oktober 2020 heeft de Stichting Groen Cronesteyn de status van Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) toegekend gekregen. 
 
Personeel 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Werkgroepen 
Volgens artikel 11 van de statuten kan de stichting formeel werkgroepen instellen, waarbij de taken 
in overleg met de betreffende personen/vrijwilligers kunnen worden vastgelegd.  
De stichting kent op dit moment twee werkgroepen: 
- Natuurbeheergroep Cronesteyn; 
- Vogelwerkgroep Cronesteyn. 
 
  

5. Werkwijze 
 
Volgens artikel 3 lid 2 van de statuten tracht de stichting haar doelen te bereiken door: 
a. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over inhoud en uitvoering van het beheer van het 

Polderpark; 
b. overleg met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Leiden en andere 

betrokken overheden; 
c. het indienen van zienswijzen in bestuurlijke en wettelijke procedures en ‒ indien geen andere 

middelen openstaan ‒ het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheids-
beslissingen die in strijd zijn met de doelen van de Stichting; 
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d. bijdragen aan het beheer van het Polderpark door het stimuleren van beheerwerkzaamheden 
door vrijwilligers; 

e. bijdragen aan de kennis over het Polderpark door het (doen) uitvoeren of stimuleren van 
inventarisaties van planten en dieren en van onderzoek naar landschap en geschiedenis van het 
Polderpark; 

f. uitwisseling van informatie en samenwerking met andere organisaties en belanghebbenden in het 
Polderpark;  

g. het bevorderen van de betrokkenheid van het publiek bij het Polderpark door het opzetten en 
beheren van een website, door het organiseren en stimuleren van lezingen, excursies en 
dergelijke;  

h. het uitgeven of bevorderen van publicaties en andere vormen van voorlichting over het 
Polderpark; 

i. het inzamelen of anderszins bijeenbrengen van gelden ter financiering van beheer- en 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van natuur en landschap in het Polderpark waarin niet op 
andere wijze wordt voorzien; 

j. andere activiteiten die ten dienste staan aan de onder lid 1 vermelde doelen.  
 
Om haar doelstellingen te bereiken kan de stichting in voorkomende gevallen rechtens optreden. 
 

Voor de periode 2022-2023 zijn deze activiteiten uitgewerkt in een programma: zie par. 6. 
 
 

6. Programma 2022-2023 
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de concrete beleidsvoornemens van de Stichting Groen 
Cronesteyn in de periode 2022 en 2023.  De financiële aspecten zijn vermeld in par. 7. 
 

THEMA 1: BEHOUD EN BEHEER 

Bewaken  volgen ontwikkelingen/plannen in en rond Cronesteyn 
 reageren, publiciteit, bezwaar maken 

continu 
indien nodig 

Beschermen  aanwijzen PP Cronesteyn als gemeentelijk monument - 
in samenhang en samenwerking met andere parken in 
Leiden 

 PP Cronesteyn opnemen in Natuurnetwerk Nederland: 
-  overleg met gemeente Leiden en prov. Zuid-Holland 

2022-23 
 
 

2022 

Beheeradviezen  lobbyen gemeente (politiek) en HH Rijnland (bestuur) 
 contact/overleg gemeente (ambtelijk) en HH Rijnland 
 jaarlijkse schouw 

2022-23 
2022-23 
2022-23 

Vrijwilligers  overleg/afstemmen/aansturen 
 uitvoeren/begeleiden vrijwilligerswerk: 

-  wilgen knotten, bestrijden reuzenberenklauw, Jap. 
duizendknoop, etc. 
-  door/met Natuurbeheergroep, Vogelwerkgroep, 
NLDoet, Lions Club e.a. 

 activiteiten/agenda/verslagen op website 
 werven nieuwe vrijwilligers 

2x/jr 
regelmatig 

 
 
 
 

regelmatig 
periodiek 

Monitoring  vogels: Vogelwerkgroep Cronesteyn 
 losse waarnemingen vossen en andere zoogdieren 
 Amerikaanse rivierkreeften 
 verkennen mogelijkheid bijentelroute(s) 

continu 
continu 
continu 

2022-23 
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THEMA 2: INRICHTING 

Projecten  
Beheerplan 

 overleg projecten Beheerplan (gemeente) 2022-23 

Verbetering 
waterkwaliteit 

 overleg met gemeente en Hoogheemraadschap 
 zo mogelijk uitzetten onderzoek 

2022-23 
2022-23 

Bestrijden rivier-
kreeften 

 lobbyen voor aanleg natuurvriendelijke oevers 
 lobbyen voor vergunning beroepsvisser 

2022-23 
2022 

Bijenlandschap  verkennen mogelijkheden versterken bijenlandschap: 
-  overleg met deskundigen (Naturalis, Groene Cirkel 
Bijenlandschap) 

   -  mogelijke maatregelen 
   -  subsidies 

2022-23 

Wandel- en fiets-
verbindingen 

 nieuw pad Cronesteyn-Zoeterwoude/Land van Wijk en 
Wouden: plaatsen wegwijzers 

 pad Roomburg/Van der Madeweg-Cronesteyn 

2022 
 

2023 

 

THEMA 3: COMMUNICATIE 

Website  verzorgen/uitbreiden content 
 verbeteren SEO 

regelmatig 
2022 

Nieuwsbrief  verschijnt 4x/jaar (digitaal) 
 werven vrijwilligers voor ondersteuning 

4x/jaar 
periodiek 

Social media  Facebook  
 opzetten Instagram-account 
 stapsgewijs nieuwe socials opzetten (2023?) 

regelmatig 
2022 
2023 

Media  lokale + regionale kranten/advertentiebladen/radio/tv 
 lokale + regionale nieuwssites 

regelmatig 
regelmatig 

Publieksgerichte 
activiteiten 

 excursies 
 lezingen 

regelmatig 
ca. 2x per jaar 

Publicaties  bijdrukken ansichtkaarten 'Groeten Groen Cronesteyn' 
 bijdrukken brochure ‘Cronesteyn van alle kanten’ 
 folder SGC 
 'Cronesteynreeks' 

indien nodig 
indien nodig 

2022 
2023 

Overleg en 
samenwerking 

 organisaties in Cronesteyn 
 parkenoverleg 
 overige omgeving/Leiden 

periodiek 
periodiek 
periodiek 
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7. Financiën 
 
 
Globale begroting 2022 en 2023 
 
Inkomsten 

  2022  2023 
 

 donaties € 1.500 € 1.500 
 laatste tranche subsidie Fonds 1818 € 485  --- 
 subsidies t.b.v. bijenlandschap € 1.000 € 3.000 
 subsidie uitgave Cronesteynreeks  p.m.  p.m. 

 -- ---------- ------------ 
totaal € 2.985 € 4.500 

 
 
 
Uitgaven 

  2022  2023 
 

 bestuurskosten € 50 € 50 
 vaste kosten (vergaderkosten, bank, drukkosten) € 200 € 200 
 vaste kosten beheer/hosting website € 80 € 80 
 drukkosten ansichtkaarten € 290  --- 
 drukkosten folder € 250  --- 
 heruitgave brochure € 800  --- 
 uitgave Cronesteynreeks € p.m.  p.m. 
 kosten lezingen (zaalhuur) € 350  p.m. 
 inrichting bijenbiotoop € 1.000 € 3.000 
 kosten overige activiteiten (o.a. vrijwilligerswerk) € 200 € 300 
 overige/onvoorzien € 200 € 300 

 ------------  ------------ 
 totaal €    3.420 € 3.930 

 
 begrotingstekort € 435   n.v.t. 
 
 
 
Toelichting 
 
De periode 2022-2023 begint met een positief saldo van ca. 5.650. Ook is het aantal donateurs 
gestegen. Hopelijk zet deze trend zich door, maar hier is in de begroting niet van uitgegaan. 
Dit betekent dat er financiële speelruimte aanwezig is voor reguliere en kleinere incidentele 
uitgaven. 
Voor grotere projectmatige uitgaven zoals inrichten van bijenbiotoop moeten subsidies worden 
aangevraagd. 
 


