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S A M E N V A T T I N G 

 
Aanleiding 
De Belangenvereniging Westerwatering heeft in 2018 een (groen)visie op de wijk gepubliceerd .  In 
hetzelfde jaar heeft de gemeente Zaanstad een Groen- en Waterplan  opgesteld. In 2019 hebben de 
Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf en de Kinderboerderij De Veldmuis (nu 
Wijkboerderij) gezamenlijk een visie op het wijkpark Molenweide verder uitgewerkt. In alle drie 
rapportages is het park Molenweide aangewezen als het centrale groen in de wijk Westerwatering.  
De Veldmuis ontwikkelt zich ondertussen van een kinderboerderij naar een wijkboerderij. Naast 
dierenverblijf en speelplaats voor kinderen zal de Veldmuis ook een educatieve functie vervullen en 
activiteiten ontwikkelen voor volwassenen en ouderen. Nu al draagt de Veldmuis bij aan 
maatschappelijke participatie en integratie.  Het doel van de wijkboerderij is een volwaardig sociaal 
en cultureel centrum te worden voor de hele wijk en onderdeel te zijn van het hele Park 
Molenweide. Om aan dit doel te voldoen is een herinrichting van het terrein van de wijkboerderij 
noodzakelijk.  
 
Doel van het plan 
Het doel van het voorliggende (her)inrichtingsplan is de uitwerking van de gewenste situatie op het 
terrein van de wijkboerderij De Veldmuis om aan het doel sociaal en cultureel centrum voor de wijk 
te voldoen en onderdeel te zijn van het hele Park Molenweide.  Daarnaast is het een doel om kansen 
te benoemen voor andere onderdelen van het Park Molenweide.   
 
Het (her)inrichtingsplan 
De kern van het herinrichtingsplan is op de kaart te vinden. In het uitgebreide rapport hierachter 
worden de diverse onderdelen van de herinrichting nader toegelicht. O.a. verwijzen nummers in de 
tekst naar locaties op de kaart. Op deze plek worden de hoofdlijnen van het plan toegelicht. 
Om als sociaal, cultureel en groen centrum van de wijk te functioneren is het gewenst dat de 
verschillende onderdelen van het park met elkaar worden verbonden en dat de toegankelijkheid 
vanaf de wijk verbeterd wordt. Recent is al een verbinding gelegd met de natuurspeelplaats De 
Zaanse Wachter. Door de poort tussen beide te verwijderen en de toegangspoort bij de 
natuurspeeltuin de hoofdpoort te laten zijn, ontstaat een geheel. Daarnaast zien we kansen om via 
een brug of pont over het water een verbinding te leggen naar het Eline Verplantsoen en 
Westerwindpad en een andere verbinding naar de molen.  
Om het terrein van De Veldmuis ook als park te laten fungeren, is het gewenst dat er meer paden 
worden aangelegd voor de ontsluiting. Met houtsnippers is recent al een rondweg aan de noord- en 
oostkant aangelegd. Onze wens is om ook aan de west- en zuidkant een pad aan te leggen. Daarmee 
kunnen we de verschillende toegangen ook verbinden. In ons plan zijn veel paden verhard zodat ze 
ook toegankelijk zijn voor minder validen. Om dit te realiseren moet dan wel een aantal nieuwe 
klaphekken worden geplaatst die mensen kunnen passeren, maar waardoor dieren niet ontsnappen. 
Ook dient een aantal nieuwe hekken te worden geplaatst. 
 
Een belangrijk onderdeel van ons plan is delen van de dierweides uit de begrazing te nemen en de 
varkens te verplaatsen zodat er ruimte ontstaat voor andere functies.  We willen een pluktuin 
aanleggen met bijvoorbeeld bessenstruiken, laagstamfruitbomen en kruiden. Allemaal planten 
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waarvan bezoekers van het park de vruchten kunnen plukken en we ook educatieve evenementen 
kunnen organiseren. Verder ontstaat ruimte voor een lig- en picknickweide met zicht op het water. 
Deze weide kan ook worden gebruikt als buurtcamping. Op verschillende plekken willen we banken 
plaatsen zodat plekken ontstaan die uitnodigen om te verblijven en tot rust te komen. Een groep 
banken wordt zo geplaatst dat je daarvandaan zicht hebt op de molen. De andere groep banken 
heeft zicht op de Watering. Ook de bestaande boombank kan worden gebruikt als er geen dieren 
meer grazen. Op het deel dat uit de begrazing wordt gehaald, ontstaat ook ruimte voor en externe 
ondernemer om er een steiger met kano- en fluisterbootverhuur aan te leggen. Aan de noordrand 
kan een steiger worden aangelegd, die plaats biedt om te hengelen. 
 
Tevens willen we graag maatregelen nemen voor de natuur. We hebben nu al een bijen- en 
vlindertuin met bijenkasten aan de noordkant van het terrein. Aan de zuidkant is ruimte gepland 
voor een natuurvriendelijke oever en een ijsvogelwand. Rond de banken worden bloemenweides 
voor vlinders en bijen aangelegd. Op het centrale plein is een aantal kleine maatregelen gepland voor 
meer groen en natuur. 
 
Het verminderen van het areaal voor dierenweides  willen we compenseren door wat extra 
maatregelen te nemen om de dierenweides te verbeteren. Te natte plekken worden opgehoogd en 
er wordt een aantal nieuwe bomen geplaatst, zoals knotwilgen, die in de zomer schaduw geven voor 
de dieren. Tevens wordt de schapenweide iets naar voren getrokken zodat de dieren beter te zien 
zijn voor de bezoekers.  
 
Op het centrale plein van de wijkboerderij wordt een nu braakliggend stuk ingezaaid met gras. 
Samen met de al bestaande verharding ontstaat hier een wat groter plein dat bedoeld is als 
multifunctionele ruimte voor sociale ontmoeting en evenementen. Bijvoorbeeld ontstaat ruimte voor 
het opzetten van een springkussen, marktkramen, spelletjes, ect.  
 
Om de gebouwen multifunctioneler te kunnen gebruiken zullen deze ook opgeknapt en heringericht 
dienen te worden. In het rapport wordt een samenvatting gegeven aan welke maatregelen we 
denken. Een en ander zal nog in een apart gebouwenplan nader worden uitgewerkt.  
 
Ten zuiden van de wijkboerderij ligt een rietland met een hoge natuurwaarde. In onze visie blijft het 
rietland in zijn huidige vorm bestaan en blijft het ontoegankelijk. Verder zien we kansen om het 
rietland door extra verlanding uit te breiden.  
 
Uiteindelijk zien we kansen om de natuurspeeltuin De Zaanse Wachter te verbeteren. Door de 
speeltuin op te knappen en bijvoorbeeld extra klimtoestellen te plaatsen kan de speeltuin door de 
wat grotere kinderen worden gebruikt. Daarnaast kan gezocht worden naar ruimte voor een jeu de 
boulesbaan en een aantal fitnesstoestellen. Daardoor kan het park ook door volwassenen en 
ouderen beter gebruikt worden.  
 
We hopen dat veel van de inrichtingsmaatregelen door de gemeente kunnen worden betaald in het 
kader van het project Molenpark in het Groen- en waterplan van de gemeente. De Veldmuis kan bij 
de uitvoering bijdragen met vrijwilligersuren. Daarnaast zien we mogelijkheden om bij fondsen en 
bedrijven aan te kloppen voor geld en materiaal.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Voorgeschiedenis 
De Belangenvereniging Westerwatering heeft in 2018 een (groen)visie op de wijk gepubliceerd1.  Dit 
houdt in dat alle groene delen van de wijk zouden moeten worden verbonden tot een groot wijkpark 
van het Westerwindpad tot de groenstroken langs de Houtveldweg, van de Belt tot het wijkpark 
Molenweide.  De molenweide is het centrale groen van deze groenvisie.  
 
In het Groen- en waterplan van de gemeente Zaanstad is dit gebied vastgelegd als groenstructuur 
binnen het stedelijke gebied (Gemeente Zaanstad, 2018). Volgens de uitvoeringsagenda2 zullen ‘door 
het toevoegen van meer gebruiksmogelijkheden nieuwe gebieden de status van park verwerven, 
zoals bijvoorbeeld het groengebied rondom de molen de Held Jozua’ (zie pag. 19). Op pag.23 
wordt dit nader geconcretiseerd: ‘de molen de Held Jozua [vormt] een beeldmerk voor het gehele 
gebied, maar de drie gebruiksvormen (de natuurspeelplaats, de kinderboerderij en het restaurant) 
staan los van elkaar. Naast de wijkboerderij De Veldmuis zijn de molen De Held Jozua en de 
natuurspeelplaats De Zaanse Wachter belangrijk voor de wijk. Alle drie vervullen een essentiële rol 
voor de wijk Westerwatering. Echter staan alle drie los van elkaar’. In de uitvoeringsagenda wordt dit 
project SG73 genoemd en  er is geld geraamd voor de uitvoering.  
 
In 2019 hebben de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf en de Kinderboerderij De 
Veldmuis (nu Wijkboerderij) gezamenlijk een visie op het wijkpark Molenweide4 verder uitgewerkt. 
Deze is 13 februari 2019 voorgelegd aan de gemeente. We zien kansen dat het wijkpark een 
ontmoetingscentrum wordt voor jong en oud, voor alle inwoners van de wijk, en waarin het 
buurtcentrum De Zeskanter en de Held Jozua ook een rol spelen. In die gezamenlijke visie willen we 
het volgende realiseren (zie pag. 3).  
 Een voor iedereen toegankelijk park dat het ontmoetingscentrum van de wijk wordt met een 

centrale groenfunctie.  
 Een inclusieve stadswijkboerderij met een educatieve doelstelling. 
 Een goed toegankelijk buurthuis als onderdeel van het park of in de directe nabijheid ervan. 
 Een goed functionerende molen die ook nog effectief (zonder hulp van motorische ondersteuning) hout 

kan zagen.  
 Een vergroting van het park door een deel van het water in te polderen.  
 Een goede verbinding met het appartementencomplex De Zaanse Helden en Burano, specifiek voor 

ouderen.  
 Een park dat ook voor toeristen en hotelgasten aantrekkelijk en functioneel is. 
 
Kortom: het wijkpark Molenweide is het centrale en culturele deel van de groenvoorziening in de 
wijk Westerwatering. Het voorliggende plan voor het Park Molenweide en de Wijkboerderij is een 
nadere uitwerking van de meeste bovenstaande punten, voornamelijk die punten gericht op de 
herinrichting van de wijkboerderij. We willen de boerderij volledig herinrichten. Gebouwen krijgen 

                                                           
1 Belangenvereniging Westerwatering, Een visie op Westerwatering 2018-2022, nov 2018, pag. 17-18.  
2 Gemeente Zaanstad, Uitvoeringsagenda Groen-  en Waterplan Zaanstad 2019-2023, versie 31 jan 2019. 
3 Overigens is het project SG6 (zie ook pag.23) over de Belt ook voor de wijk van belang.  
4 Belangenvereniging Westerwatering & Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis, Het wijkpark Molenweide, 
een nieuwe invulling!, feb 2019.  
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deels een andere plek en worden ook iets uitgebreid, functies van gebouwen worden geruild en 
sommige gebouwen krijgen ook een andere functie. Er worden nieuwe paden aangelegd om het 
gebied toegankelijker te maken. Weides worden verplaatst of vervangen door een andere groene 
functies.  
 
 
1.2 Functies van Wijkboerderij de Veldmuis en Park Molenweide 
 
Toegankelijkheid van het park 
Inmiddels is er wel een verbindingspad aangelegd tussen De Veldmuis en de natuurspeeltuin. In onze 
visie zouden de rollen van alle drie versterkt moeten worden en de banden onderling versterkt. De 
wijk heeft namelijk weinig culturele voorzieningen. In onze visie worden De Veldmuis, 
natuurspeeltuin en de molen De Held Jozua het kloppend hart van de Westerwatering. Tevens wordt 
de toegankelijkheid verbeterd door een verbinding met het Eline Vereplantsoen en het 
Westerwindpad aan te leggen.  
 
Toegankelijk Buurthuis 
Het bestuur van de wijkboerderij onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking met buurthuis de 
Zeskanter en andere partijen in de wijk om de onderlinge samenhang te vergroten, en de 
ontmoetingsfunctie van de wijkboerderij en het park te versterken. Met het oog op de ongunstige, 
nogal verscholen huidige locatie van het buurthuis aan de Nieuwendamstraat is verhuizing van het 
buurthuis naar Park Molenweide een aantrekkelijke gedachte. 
 
Inclusieve stadswijkboerderij 
In dit kader kan ook worden gezien dat De Veldmuis zich ontwikkelt van een kinderboerderij naar 
een wijkboerderij. Naast dieren en speelplaats voor kinderen zal de Veldmuis ook een 
maatschappelijke functie vervullen. Doordat de meeste vrijwilligers langdurig geen betaalde baan 
hebben, vaak door medische of psychosociale oorzaken, draagt de Veldmuis al bij aan 
maatschappelijke participatie en integratie.  Tevens is de Veldmuis bezig om de inrichting aan te 
passen en activiteiten te ontwikkelen voor volwassenen en ouderen. Het doel is een volwaardig 
sociaal en cultureel centrum te worden voor de hele wijk. Om de maatschappelijke functie te 
versterken wil de wijkboerderij bestaande samenwerkingen op dit vlak intensiveren, oa. met de 
sociaal wijkteams, Zaankanters voor Elkaar en stichting NewBees. 
 
Educatieve doelstelling 
De wijkboerderij zoekt sinds kort aansluiting bij het Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) om de 
educatieve functie te versterken, die in de huidige opzet sterk onderbelicht is gebleven. Deze optie 
zal worden uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan van het ZNMC. Aansluiting is ook voor continuïteit 
van bestuur en beheer van groot belang.  
 
Kinderopvang 
Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Freekids hebben op hun huidige plaats aan de 
overkant van de Houtveldweg weinig buitenruimte tot hun beschikking, en waren de voorbije jaren 
daarom al gedeeltelijk aangewezen op de natuurspeeltuin en de wijkboerderij. De gevaarlijke 
oversteek belette totnogtoe een structurele samenwerking. Na de bouw van Zaanse Helden ontstaat 
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door de loopbrug een veilige route. Daarnaast is in Zaanse Helden minder ruimte beschikbaar dan 
nu, terwijl de vraag naar kinderopvang toeneemt. Freekids is daarom voornemens een nieuwe 
locatie voor buitenschoolse opvang bij de wijkboerderij te vestigen. De educatieve functie en 
multifunctionaliteit van het Park Molenweide zouden hiermee een stevige impuls krijgen. 
 
Een goed functionerende molen 
Ten oosten van de Houtveldweg wordt op dit moment al veel nieuwbouw gerealiseerd. Ten 
oosten van De Held Jozua zijn twee projectontwikkelaars (Strebu en Impact) bezig om het 
bouwproject De Zaanse Helden te ontwikkelen. De projectontwikkelaars vinden het behoud van 
de molen belangrijk en hebben ondertussen een intentieverklaring gesloten om de molen te 
kopen. De molen is een verrijking voor hun bouwproject. In de plannen is een brug opgenomen 
vanuit het nieuwbouwproject De Zaanse Helden over de Houtveldweg naar de molen. Op de 
website van Strebu wordt nog ter aanvulling het volgende gesteld:  

 
“De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, heeft de 
ontwikkelcombinatie inmiddels aangekocht zodat die mee kan worden genomen in het plan. Naast 
verschillende woningtypen creëren Stebru en Impact Vastgoed ook een openbaar toegankelijk 
recreatiegebied. Het daklandschap wat ontstaat zal aansluiten op het huidige groene molenpark.5” 

  
Vergroting van de Molenweide 
Een deel van de Molenweide is moerasachtig. Dit geldt voor met name voor delen van het 
natuurpark De Oase. Het moerasgedeelte willen we uitbreiden. Ten westen van De Oase zou een 
deel van het water afgezet kunnen worden in de vorm van een driehoek. Dit afgezette gedeelte laten 
we verlanden. En mooie manier om een stukje natuur te ontwikkelen: dit gedeelte blijft afgesloten, 
maar wordt geschikt gemaakt voor ijsvogels of voor oeverzwaluwen. Een wand zou daarbij 
behulpzaam zijn. 
 
Toegankelijkheid voor een toeristische functie.  
Essentieel voor het wijkpark is dat de toegankelijkheid ervan sterk wordt verbeterd. We constateren 
dat in de plannen van de projectontwikkelaar van De Zaanse Helden een brug voor wandelaars 
gepland wordt over de Houtveldweg. Wat we voor het oog hebben is dat de wandelroute van de 
Molenweide over De Zaanse Helden en Burano wordt doorgetrokken naar het station. Dat wil 
zeggen: we zien kansen voor een brugverbinding op hoogte  tussen Burano en Murano.  We bevelen 
aan ook bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor de Tijdgeest en het huidige GGD-gebouw 
rekening te houden met dat wandelpad op hoogte.. Er ontstaat dan een verhoogde 
wandelverbinding van het stationsplein tot aan de molenweide. Ons voorbeeld is dan het beroemde 
High Line Park in New York: een High Line Park in het klein. 
 
Initiatieven door ondernemers 
De Veldmuis is blij met initiatieven van private ondernemers en zal voor de uitvoering van hun 
activiteiten zoveel mogelijk medewerking verlenen indien het past in het beleid van ontwikkelen van 
het sociale en culturele hart van de wijk Westerwatering.  
 
 
                                                           
5 https://www.stebru.nl/projecten/de-zaanse-helden/285/ (d.d. 22 december 2018).  
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1.3 Doel van dit plan 

Nieuw in dit plan: herinrichting van de wijkboerderij de Veldmuis  
Het doel van de wijkboerderij is een volwaardig sociaal en cultureel centrum te worden voor de hele 
wijk en onderdeel te zijn van het hele Park Molenweide. Om aan dit doel te voldoen is een 
herinrichting van het terrein van de wijkboerderij noodzakelijk.  
 
Het doel van het voorliggende (her)inrichtingsplan is de uitwerking van de gewenste situatie op het 
terrein van de wijkboerderij De Veldmuis om aan het doel “sociaal en cultureel centrum voor de wijk 
te worden” te  voldoen en onderdeel te zijn van het hele Park Molenweide.  Daarnaast is een doel 
om kansen te benoemen voor andere onderdelen van het Park Molenweide.   
 
De kern van het herinrichtingsplan is de kaart. In hoofdstuk 3 worden de diverse onderdelen van de 
herinrichting en de daarvoor noodzakelijke maatregelen nader toegelicht. O.a. verwijzen nummers in 
de tekst naar locaties op de kaart.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door verplaatsing van de varkens kan de boombank straks door bezoekers worden gebruikt.  
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2. Voorwaarden voor herinrichting van het terrein 

Voor de uitwerking van het plan wordt uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: 
 

- Het park heeft toegangspoorten die niet altijd open staan. Dit in verband met de aanwezige 
dieren en veiligheid. Er wordt ernaar gestreefd dat het park zoveel mogelijk uren per dag 
toegankelijk is. Daarvoor zijn echter meer vrijwilligers of een vaste beheerder nodig. 

- Het park zou ook voor ouderen en minder validen toegankelijk moeten zijn.  
- Bomen en andere beplanting mogen niet te hoog worden in verband met voldoende wind 

voor de molen. 
- Honden zijn niet gewenst op de wijkboerderij en in het park in verband met de 

boerderijdieren en poepoverlast voor kinderen.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Op verschillende plekken wordt een bloemrijke bijen- en vlinderweide ingezaaid 
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3.    Het plan voor wijkboerderij De Veldmuis en Park Molenweide 
 

De kern van het herinrichtingsplan is op de kaart te vinden. In dit hoofdstuk worden de diverse 
onderdelen van de herinrichting en de daarvoor noodzakelijke maatregelen nader toegelicht. O.a. 
verwijzen nummers in de tekst naar locaties op de kaart.  
 
 
3.1 Ingangen 
De Veldmuis is op dit moment van 2 kanten toegankelijk: vanuit de Gasperdamstraat/Ilpendamstraat 
via de brug (hoofdingang aan de noordzijde) en via de Natuurspeeltuin De Oase aan de zuidoostrand 
vanuit de Houtveldweg. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om  er twee of drie extra 
verbindingen te realiseren: één aan de oostkant vanuit de nieuwe brug over de Houtveldweg van de 
wijkbouwlocatie De Zaanse Helden naar de natuurspeltuin en één aan de westkant over de 
watergang naar het Eline Vereplantsoen en het Westerwindpad. Voor de verbinding naar het Eline 
Vereplantsoen en het Westerwindpad zouden een brug of pont en een nieuw toegangshek moeten 
worden aangelegd. Mogelijk kan het huidige toegangshek naar natuurspeltuin De Zaanse Wachter 
worden weggehaald zodat er een open verbinding ontstaat. Er zijn dan twee afsluitbare toegangen 
vanuit de Houtveldweg naar De Zaanse Wachter, waar dan ook de hoofdingang naar De Veldmuis 
ligt. Verder bestaat een derde mogelijkheid om een nieuwe verbinding en toegang vanuit de molen 
te realiseren.  
 
3.2 Paden 
Er is in 2018 al een verbinding gerealiseerd tussen De Veldmuis en de natuurspeelplaats De Zaanse 
Wachter. Ook is er een pad aangelegd door de bijen- en vlindertuin aan de noordkant van de 
Veldmuis. Dit pad loopt nu door waardoor je een rondje kunt lopen door de geiten- en schapenwei 
aan de oostkant van het park. Aan de oostkant kom je dan tussen de schapen en geiten weer uit op 
de wijkboerderij. Tevens kan een nieuw pad worden aangelegd aan de zuidkant van het park. 
Komend vanuit de Zaanse Wachter loopt het pad aan de zuidkant door naar een mogelijke toegang 
aan de westrand (brug of pont). Als je doorloopt komt het pad weer uit aan de westkant van de 
wijkboerderij. De al gerealiseerde paden zijn aangelegd met houtsnippers. Tevens is er al een aantal 
nieuwe klaphekken geplaatst vanwege de dieren. 
 
Om de paden te realiseren is nog het volgende aan te passen:  

- In de toekomst dienen de paden (of een deel van de paden) worden verhard zodat ze beter 
toegankelijk zijn voor minder validen.  

- Er is een nieuw hek nodig om schapen- en geitenweide te scheiden, zodat het nieuwe pad er 
doorheen kan lopen. 

- Aan de zuidkant is een nieuw stevig hek nodig om de schapen- en geitenweide te scheiden 
van het nieuwe pad. 

- Er zijn 5 nieuwe klaphekken nodig (vanwege de dieren). Tevens dienen 2 klaphekken te 
worden verplaatst. 

- Indien het pad wordt doorgetrokken richting Eline Vereplantsoen dient een pont of brug over 
het water aan de westkant worden aangelegd, met een nieuwe toegangspoort. 

- Indien een verbindingspad naar de molen wordt gerealiseerd, dient daar ook een nieuwe 
toegangspoort te worden gerealiseerd. 
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Materiaal paden:  
Op dit moment zijn de paden aangelegd met houtsnippers. In de toekomst zijn (deels) beter 
bevestigde paden gewenst zodat ook minder validen er gebruik van kunnen maken.  

- Goed nadenken over materiaal en fundering in verband met verzakken op Zaanse bodem. 
(bijvoorbeeld puin 6-10 cm, zand 10 cm en tegels 3x 30x30 cm (=90 cm breed)  

 
Padennamen:  
Vanwege de dieren op de wijkboerderij worden de paden genoemd naar de geluiden van de dieren: 
Knorrepad, Zoempad, Mekkerpad, Blaatpad, en Kukelpad. Tot slot hebben we nog het Molenpad.  
 
 
3.3 Gebouwen 
Op dit moment wordt door de wijkboerderij nagedacht over de mogelijkheden om de bestaande 
gebouwen en hokken op te knappen, te herinrichten en deels uit te breiden. Herlocatie van functies 
van de gebouwen en effectiever gebruik is dan mogelijk.  Hieronder wordt een samenvatting van de 
ideeën op hoofdlijnen gegeven. Later zal apart voor de gebouwen en hokken een apart plan worden 
opgesteld.  
 
De gebouwen op de wijkboerderij zijn in slechte toestand. Om achterstallig onderhoud weg te 
werken en de gebouwen toekomstbestendig te maken o.a. voor multifunctioneel gebruik zijn de 
volgende maatregelen gepland.  
 
Hoofdgebouw (de stal  of praathuis): wordt binnen verbouwd en opgeknapt zodat een grotere, 
multifunctionele ruimte voor activiteiten ontstaat. Bij voorkeur wordt ook de isolatie verbeterd. De 
voederruimte van het dierenteam verhuist van het hoofdgebouw naar de huidige ruimte van het 
klusteam. Op de locatie van de huidige Q-stal komt een nieuwe,  grotere stal. Daarin is ruimte voor 
het klusteam, de Quarantainestal (Q-stal) en het hooi/stro.  Het gebied tussen hoofdgebouw en 
nieuwe Q-stal wordt overdekt. De klussers zijn dan dichter bij hun houtvoorraad en kunnen bij slecht 
weer ook overdekt buiten werken. Hooi en stro hoeft dan niet meer op zolder worden opgeborgen.  
Ook achter de nieuwe Q-stal loopt de overkapping door tot over de mesthopen. De ruimte kan ook 
worden gebruikt voor de kruiwagens en het bergen van ander materiaal. Mogelijk kan ervoor een 
poort worden geplaatst zodat de ruimte niet direct toegankelijk is voor kinderen. Het dierenteam is 
door de nieuwe behuizing van de voerderruimte dichter bij het theehuis en de bezoekers. De strook 
achter het theehuis en huidige klushok kan ook met een overkapping en houten zijwand worden 
overdekt, vergelijkbaar met de houtopslag. Deze nieuwe ruimte kan worden gebruikt als opslag voor 
de machines (die nu in Q-stal liggen) en het materiaal voor de evenementen zoals marktkramen, etc. 
(die nu in de houtopslag liggen). 
 
 
3.4 Dierenverblijven, dierenhokken en weilanden 

o De konijnenflat voor logeerkonijnen wordt verplaatst. Daardoor ontstaat beter zicht op het 
achterliggende recreatieve deel. De nieuwe locatie ligt aan de achterkant van de volière. 
blijft daardoor gericht naar het oosten. Achter de volière staat de flat ook uit de wind. 
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o De varkens worden verplaatst naar het stuk weiland voor de natuurspeeltuin. Daarvoor moet 
het hok en de modderpoel worden verplaatst. Tevens dient er een nieuw hek te worden 
aangelegd langs het pad en langs de sloot. Er komt een nieuwe toegang aan de noordkant 
van de nieuwe varkenswei. Hiervoor kunnen de huidige klaphekken naar de varkenswei 
worden verplaatst. 

o Het hek bij de schapen en geiten wordt iets naar voren getrokken. Daardoor  zijn de dieren 
beter te zien voor de bezoekers. Hiervoor wordt nieuw gras gezaaid op het nu braakliggende 
stuk. 

o Er is een nieuw hek nodig aan de oostrand van de schapen- en geitenweide. Er staan nu wel 
diverse stukken hekwerk (een lappendeken), maar het hek is aan vervanging toe.  

o Tevens is er behoefde voor meer  klim- en speeltoestellen voor de dieren, zoals 
boomstammen voor geiten en varkens. 

o Er is nog een aantal bomen nodig, die op de weilanden schaduw geven aan de dieren. Langs 
het pad naar de  natuurspeeltuin worden 4 knotwilgen geplant. Zij geven schaduw op de 
nieuwe varkensweide. Op de schapenweide en bij de konijnen zouden er enkele  
schaduwbomen bij kunnen. Voor bezoekers van het park bieden bomen meer structuur.  

o Een aantal natte plekken op de weilanden wordt opgehoogd met grond, die elders op het 
terrein vrij komt tijdens de herinrichting; bijvoorbeeld bij de aanleg van de natuurvriendelijke 
oever of het opknappen van de schooltuinen. 

o In totaal is er kleine 100 m nieuw hekwerk nodig, o.a. door nieuwe paden en vervanging 
slecht hekwerk. Plus eventueel 40 m hekwerk voor het uitrasteren van de pluktuin. 
 

 
 
3.5 Buitenruimte Wijkboerderij 

 
Pergola 
Voor het theehuis wordt een pergola gezet. Daardoor 
wordt de ruimte voor het theehuis gezelliger voor de 
bezoekers. De pergola wordt zodanig aangelegd dat het 
theehuis in alle 4 seizoenen gebruikt kan worden. Het 
wordt daardoor de centrale horeca voorziening voor de 
wijkboerderij (en het park). O.a. zal worden nagedacht 
over de begroeiing van de pergola zodat de ruimte 
gezellig wordt voor de bezoekers.   
            Voorbeeld van een pergola 
 
 
Theehuis en theehuisplein  
Het theehuis kan op termijn worden doorontwikkeld zodat het een meer volwaardige horecafunctie 
krijgt voor de wijk. Er zal op korte termijn al worden geëxperimenteerd met het aanbieden van 
producten.  
Op het plein voor het theehuis is al een klein terrasje opgezet (nr. 1 op de kaart). Er liggen 
mogelijkheden om de horecafunctie en het terrasje verder uit te breiden. Er is recent een plantaan 
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geplant, die in de toekomst op het terrasje plaatsen met schaduw moet geven. Met de pergola (zie 
boven) wordt het plein ook gezelliger.  
 
Het plein zou in de toekomst het theehuisplein kunnen heten.  
 
Hier zal mogelijk ook in een hoek een pizza- of bakoven worden gerealiseerd voor evenementen.  
 
Sociale ontmoeting en evenementen 
Het hek van de geiten- en schapenwei wordt iets naar voren getrokken waardoor de dieren beter 
zichtbaar zijn voor de bezoekers. Daarvoor is een stuk braakliggende grond die op dit moment als 
bloemenweide wordt gebruikt. Door dit gebied te egaliseren en tot het niveau van de betegeling af 
te graven ontstaat een pleintje dat voor (sociale) ontmoeting en evenementen kan worden gebruikt 
(nr. 2 op de kaart). Het wordt met gras ingezaaid, zodat neerslagwater kan blijven infiltreren. Hier 
kan bijvoorbeeld een springkussen worden opgezet, of marktkramen voor een rommelmarkt of 
kerstmarkt. Op deze locatie kan mogelijk ook in een hoek een pizza/bakoven worden gerealiseerd 
voor evenementen. Banken staan of aan de zijkanten van het plein of er wordt een flexibele 
picknickbank geplaatst, die tijdens evenementen aan de kant kan worden gezet.  
 
Mogelijke naam van het plein: Kwebbelplein 
 
Informatiebord/Informatievoorziening 
Bij de ingang van de speeltuin staat een informatiebord. We willen dit informatiebord nieuw leven 
inblazen door het op een andere plek te zetten. Onze voorkeur gaat uit naar een plek voor de 
toegangsbrug, op de gemeentelijk berm. Dan kunnen voorbijgangers zich al informeren over 
activiteiten en nieuws op de boerderij. Als dit niet lukt in verband met de vergunning  van de 
gemeente, kan het infobord aan de zijkant van het theehuis staan. Iedereen die het terrein op komt 
en langs het theehuis loopt, ziet het bord. Tevens zal het infobord altijd aantrekkelijk en actueel 
gehouden worden. 
 
Meer groen op buitenruimte wijkboerderij 
Er wordt meer groen gerealiseerd op de buitenruimte van de wijkboerderij om deze aantrekkelijker 
te maken om langer te verblijven: 
 

o Voor het huidige  varkensland: op drie 
plekken worden elk 5 tegels verwijderd. 
Er ontstaat ruimte voor stokroos of 
zonnebloemen. Daardoor wordt ook 
niet alle zicht genomen naar het 
achterliggende gebied. 

o Een deel van de verharding rond de 
oude modderpoel kan verwijderd 
worden. Op deze locatie wordt dan 
natuur aangelegd (= bijvoorbeeld een 
bloemenwei met haver, oude granen, 
ect, die nu voor het geitenhok ligt).                Voorbeeld van een schapenhek 



14 
 

o Er wordt een nieuw hek geplaats tussen bloemen- en granenwei en schooltuinen:  
schapenhek uit kastanje- of hazelnoothout  

o De pergola voor het theehuis zal worden voorzien van klimplanten 
o Begroeiing voor wanden van hokken met klimplanten (niet tegen gebouw aan, maar 

met een rek voor het gebouw); bijvoorbeeld aan de westwand van het kippenhok.  
o In de natuurtuin (bijen- en vlindertuin wordt nog een aantal bloeiende struiken 

geplaatst, zoals forsythia of ribes). 
o Verder worden op verschillende plaatsen bollen van tulpen, blauwe druifjes, 

hyacinten, ect. geplant. Dat is ten eerste gezellig voor bezoekers. Ten tweede bloeien 
bollen vroeg in het voorjaar. Zij geven dan nectar aan insecten op een moment dat er 
nog weinig planten groeien. Narcissen zijn giftig voor dieren en worden daarom bij 
de poort buiten de boerderij geplant. Met deze actie is al een begin gemaakt. 

 
Parkeerplaats kleine  voertuigen 
Kunststofglazen overkapping voor kinderfietsen en –voertuigen (nr. 3 op de kaart). Voor de speltuin, 
op de huidige locatie. Dak en 2 weerskanten met doorzichtige plexiglasplaten. Daardoor voorkomen 
we dat het  speelgoed roest, maar het blijft wel doorzichtig zodat je zicht hebt op de speeltuin 
erachter . 
 
 
3.6 Speeltuin 
De speltuin heeft in 2019 een grondige opknapbeurt gehad. O.a. zijn er nieuwe speeltoestellen 
geplaatst. Toch zien we nog mogelijkheden voor optimalisatie. 

o De banken in de speeltuin moeten worden schoon gemaakt en opgeknapt. Mogelijk 
kunnen we één bank verplaatsen. Deze bank staat onder een boom en wordt altijd snel 
weer vies.  

o De Veldmuis heeft nog iets geld over van de opknapbeurt. Dit geld kan gebruikt worden 
om bijvoorbeeld nog een extra toestel te plaatsen.  

o Er komt geen extra toegang tot de speeltuin aan de westkant. Vanwege de veiligheid van 
de kinderen. Kinderen kunnen de speeltuin alleen richting theehuis verlaten. Ouders 
kunnen bij het theehuis zitten en de kinderen in de gaten houden. Als de kinderen naar 
de westkant door een poort kunnen, bestaat het risico dat ze in het water vallen. Ouders 
zouden dan op de speeltuin zelf zitten om de kinderen in de gaten te houden naar twee 
kanten toe. We willen echter graag veel mensen voor het theehuis. 

 
 
3.7 Schooltuinen 
De schooltuinen worden gebruikt door scholieren van de 3 basisscholen in de wijk: de Rietvink, Het 
baken en het Eiland. In een buitenschools project worden de scholieren begeleid door een leerkracht 
van het ZNMC. Om de schooltuinen geschikt te maken voor de komende jaren, hebben ze een 
opknapbeurt nodig.  

o De grond van de schooltuinen raakt uitgeput en er staat erg veel onkruid, wat niet meer weg 
te krijgen is. Daardoor is het heel lastig werken voor de kinderen, en verliezen ze hun plezier. 
Om de kwaliteit van de grond te verbeteren is het gewenst om de tuintjes ongeveer 30 cm 
uit te graven en er dan nieuwe bemeste tuinaarde voor in de plaats aan te brengen. De 
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vrijkomende grond kan misschien ergens anders op het terrein gebruikt worden voor 
ophoging.  

o Ook de paadjes hebben een opknapbeurt nodig. Door dezelfde tegels opnieuw te leggen met 
nieuw zand eronder zal zich minder onkruid verspreiden in de tuintjes van de kinderen. 

o Plantenbakken achter de schooltuinen? 
o Er wordt geen extra verbinding aangelegd van de schooltuinen naar de westelijke 

toegangspoort. Het wandelpad moet niet door de schooltuinen leiden om mensen niet te 
verleiden van de schooltuinen te oogsten. De schooltuinen zijn in principe voor de 
schoolkinderen. Met alleen de huidige toegang naar de wijkboerderij liggen de schooltuinen 
beter in het zicht vanuit de boerderij.  
 
 

3.8 Bijen- en vlindertuin noordzijde (Natuurtuin) 
Sinds enkele jaren is aan de noordzijde een natuurtuin 
voor o.a. bijen- en vlinders aangelegd (nr. 4 op de kaart). 
Er staan drie bijenkasten, twee van de wijkboerderij en 
eentje van VMBO De Kompaan. Scholieren van de school 
krijgen hier biologieles. De tuin willen we verder voor 
bijen- en vlinders blijven beheren. Er zijn geen 
aanvullende maatregelen nodig. Wel dient in de begroting 
geld voor het onderhoud van de bijenkasten te worden 
geraamd.  
 
           
 

                 De bijen- en vlindertuin 
 
 
 
3.9 Rustplaats Molenzicht 
De westelijke driehoek voor de natuurspeelplaats wordt uit de begrazing gehaald (nr. 5 op de kaart). 
Hier wordt een aantal banken geplaatst. De banken zijn zo geplaatst dat men zittend zicht heeft op 
de molen. Het is een plek om even rustig te verblijven. Het is o.a.  een plek voor ouderen en andere 
rustzoekers uit de wijk als ze even rust willen. Verder dient hier wat halfhoge vegetatie aangelegd te 
worden die bescherming tegen de wind biedt. Gedacht wordt aan een gemengde haag uit haagbeuk, 
wilde roos, meidoorn en ribes. Een gemengde haag is het hele jaar door interessant. Met wilgen kan 
een snelgroeiende schutting worden aangelegd. Rond de banken is ruimte voor een 
insectenvriendelijke bloemenweide. 
 
De plek tussen de banken krijgt nog een extra functie. Gedacht wordt  aan een kampvuurplek,  
BBQplek of schaaktafel. 
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Voorbeeld van een gemengde haag   Voorbeeld van de banken 
 

3.10  Pluktuin of voedselbosje 

Het oude varkensgrasland wordt uit de begrazing genomen. In de plaats daarvan wordt op een deel 
ervan  een pluktuin ingericht (nr. 6 op de kaart). Er worden zo veel mogelijk gewassen aangeplant die 
weinig onderhoud kosten en waarvan de bezoekers kunnen plukken. En als de bezoekers niet 
plukken is het voedsel voor vogels uit de omgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan (stekelvrije) bramen, 
frambozen, kruisbessen, rode bessen, rozebottel, hazelnootstruik, walnootboom, vlierbessen, 
lijsterbes. Op het hoge deel is ook ruimte voor enkele (laagstam)fruitbomen gepland (let op 
bestuiving met elkaar of zelfbestuivers). Verder komt er een hoekje voor  keukenkruiden,  
pepermunt, ect.  Aanvullend staan er wilde, bloeiende planten die nectar bieden voor insecten. Er 
komt een komposthoop voor het groen- en snoeiafval. Takken van het snoeiwerk zullen worden 
gebruikt voor takkenwallen.   
 
De pluktuin is ook geschikt voor een educatieve functie. Aan het begin van het pad hangt een bord 
met foto’s van alle plukbare soorten. Er kunnen ook pluk activiteiten met kinderen of volwassen 
buurtbewoners worden georganiseerd. Achteraf wordt samen iets gemaakt met het geplukte fruit of 
de geplukte kruiden. 
 
Er zal een onverhard kronkelpad doorheen 
lopen. Deze is toegankelijk vanuit de 
wijkboerderij, en vanuit het zuidelijk pad. 
Rond de grote boom staat al een boombank, 
die opgeknapt wordt en tot verblijven 
uitnodigt.   
Of het hek verwijderd kan worden, moet nog 
over worden nagedacht. Het hek biedt wel 
bescherming tegen dieren die per ongeluk 
ontsnappen en dan de pluktuin plunderen.  
       Voorbeeld van een pluktuin/voedselbosje 
 
Voorwaarde voor een pluktuin is wel voldoende vrijwilligers voor het onderhoud. Er zullen zoveel 
mogelijk onderhoudsarme planten worden aangelegd. Desondanks kost het onderhoud meer tijd dan 
de wijkboerderij op dit moment heeft wat betreft “groene“  vrijwilligers.  
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3.11 Lig- en picknickweide 
Tussen de steiger en de pluktuin of het voedselbosje wordt gras ingezaaid. Dit grasland kan gebruikt 
worden als ligweide of picknickplaats (nr. 7 op de kaart). Hier vandaan heb je zicht op het water en 
de steiger met kano’s. Vanuit het pad aan de overkant van het water blijf je zo inkijk houden op de 
wijkboerderij. Ook komt de boombank, die nu al onder de grote kersenboom staat, beter tot zijn 
recht. Omdat er nu varkens lopen, wordt hij niet gebruikt door de bezoekers. Langs de steiger wordt 
nog een aantal banken geplaatst met zicht op het water. Men kan daar wachten op de kano of boot, 
of gewoon even rustig op het water kijken, en van de zon genieten.     
  
 
De ligweide en de pluktuin kennen geen harde 
scheiding en kunnen in elkaar overlopen. Kruiden 
en lage struiken staan dan aan de kant van de 
ligweide, hoge struiken of fruitbomen staan aan 
de kant van het  aangrenzende weiland. Het 
kronkelpad door de pluktuin loopt ook verder 
door naar de ligweide.  
 
 
 
       Voorbeeld van een picknickweide 
 
3.12 Buurtcamping 
Ongeveer 2x per jaar organiseert De Veldmuis een kampeerweekend voor kinderen. We gaan 
hiermee aansluiten bij “De Buurtcamping”.  De Buurtcamping is een landelijk initiatief waarbij 
buurtbewoners een weekend op vakantie gaan in hun eigen park of buurt. Daardoor leren 
buurtbewoners elkaar beter kennen en hebben mensen die om financiële redenen niet op vakantie 
kunnen gaan, toch een korte vakantie. Ook in tijden van Corona is er meer behoefte  dan ooit aan 
ontmoeting en draagt een “thuisblijfvakantie” bij aan het welbevinden van wijkbewoners. De lig- en 
picknickweide kan een aantal weekeinden in het jaar dienen als buurtcamping (nr. 8 op de kaart). 
 
 
3.13 Steiger en botenverhuur 
Een deel  van de westoever zal worden gebruikt door een botenbedrijf voor verhuur van 
fluisterboten en kano’s (nr. 9  op de kaart). Hiervoor zal een steiger worden aangelegd. Het is de 
bedoeling dat de steigers ook toegankelijk worden voor minder validen. De watergangen rond het 
Molenpark hebben een directe verbinding met het nabijgelegen Westzijderveld. De botenverhuurder 
zal zelf overeenstemming met de gemeente bereiken over het gebruik van de grond en toestemming  
krijgen van het waterschap voor de aanleg van de steiger. 
 
 
3.14 Hengelplaats 
Aan de sloot aan de noordzijde wordt op een weiland een kleine steiger aangelegd (nr. 10 op de 
kaart). Hier ontstaat ruimte voor 3 plekken om te hengelen. We denken dat we hierdoor ook wat 
andere groepen mensen kunnen aantrekken om in het Park te verblijven.  
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3.15 Natuurvriendelijke oever en ijsvogelwand 
Aan de zuidzijde wordt een natuurvriendelijke oever/moerasoever  aangelegd met onder andere 
orchideeën, gele lis en grote lisdodde (nr. 11 op de kaart). In het water ervoor kunnen waterplanten 
groeien (waterlelie, kikkerbeet).  Orchideeën groeien er al aan de overzijde van de watergang. De 
moerasfunctie kan worden versterkt. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oever zal grond moeten 
worden afgegraven. Met deze grond wordt een hoop gemaakt waarin een ijsvogelwand kan worden 
gerealiseerd. Op deze manier hoeft de ijsvogelwand niet veel geld te kosten. De ijsvogelwand ligt wat 
beschut achter de haag. Met de rest van de grond kunnen natte plekken in de weilanden worden 
opgehoogd.   

 
Aan deze kant van de wijkboerderij komt geen hoge begroeiing. Er moet inkijk blijven vanaf de 
buitenkant zodat het park en de wijkboerderij zichtbaar zijn. Dan zie je van buiten dat het in park en 
wijkboerderij aantrekkelijk en gezellig  is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van een natuurvriendelijke oever                       Voorbeeld van een ijsvogelwand 
 
 
3.16  Rietlanden ten zuiden van het park en aan de oostkant 
Het rietland op het schiereiland heeft een hoge natuurwaarde (nr. 12  op de kaart).  Actueel is het 
het belangrijkste stukje natuur in de Westerwatering. Dat zal worden behouden. Er broeden kleine 
karekiet, meerkoet, waterhoen, wilde eend, kuifeend, fuut, nijlgans en mogelijk rietgors. Tevens is 
het een slaapplaats voor veel spreeuwen. De natuurwaarde is hoog omdat het nat rietland is. 
Daarnaast is het ontoegankelijk voor mensen.   
Probleem is dat er langzamerhand verruiging optreed doordat de begroeiing met bomen en struiken 
toeneemt. Om de verruiging tegen te werken dienen de bomen en struiken sterk terug te worden 
gesnoeid.  
 

In een latere fase zal in overleg met de gemeente en het 
waterschap worden gekeken naar mogelijkheden om het 
rietland te vergroten. Op dit moment vindt afkalving van 
het rietland plaats. Wij maken ons zorgen dat het rietland 
steeds smaller wordt waardoor de natuurwaarde op 
termijn sterk vermindert of verdwijnt. Nieuwe verlanding 
kan de afkalving tegenwerken.  
 
Het rietland ten zuiden van de wijkboerderij 
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De sloot aan de oostrand van het nieuwe varkensland is dicht gegroeid met riet. Dit willen we graag 
zo houden. Op de oever van de sloot staan meerdere planten, die een schrale bodem indiceren 
(kleine watereppe, valse voszegge, slanke waterkers, pinksterbloem). Kort geleden stond hier ook 
rietorchis. De oever heeft een potentie om bij goed beheer de rietorchis terug te krijgen en een 
kruidenrijke, natte oevervegetatie te ontwikkelen, die overgaat in een schraal grasland. Hiervoor 
wordt het hek van de varkenswei bij voorkeur 2 meter uit de sloot geplaatst. De vegetatie wordt in 
de eerste jaren 2x per jaar gemaaid en het maaisel afgevoerd, later is 1x per jaar voldoende. 
 
 
3.17 Sloot aan de zuidkant 
Tussen de Veldmuis en het waardevolle rietland bevind zich een sloot (nr. 13 op de kaart). Samen 
met het waterschap willen we kijken naar mogelijkheden om de sloot af te schermen met balken. 
Daarvoor kunnen er straks geen kano’s invaren en blijft het rustig voor vogels. Aan de kopse kant van 
de sloot liggen balken die we zouden kunnen verplaatsen. Verder zou in overleg met het waterschap 
overwogen kunnen worden om de duiker af te sluiten en de sloot te laten verlanden.  
 
 
3.18  Aanvullende soortgerichte maatregelen voor extra natuur  
De wijkboerderij en het park Molenweide zijn er voornamelijk voor de mensen. Daarvoor zullen dan 
ook de meeste kosten worden gemaakt. Desondanks is er met wat kleine maatregelen mogelijk toch 
nog iets specifieks te doen voor de natuur of voor specifieke soorten.  

- insectenhotels: We hebben 4 bijenhotels gekregen, gemaakt door scholieren. Deze moeten 
nog worden opgehangen, gericht richting zuid of west. 2 zullen worden opgehangen op de 
takkenwal in de schooltuin, 1 of 2 kunnen we opgehangen op de westwand van het 
kippenhok. Het grote insectenhotel bij de ingang van de wijkboerderij dient te worden 
opgeknapt en iets richting zuid gedraaid, zodat het meer zon ontvangt.  

- Het grote insectenhotel bei de ingang staat niet optimaal naar de zon gericht. Indien het een 
kwartslag gedraaid wordt of op een ander locatie staat, en daardoor meer zon vangt, zal het 
meer worden gebruikt door insecten. 

- Meer nestkasten ophangen: bijvoorbeeld mussenhotels. 
- Door nestplankjes in de dierenhokken op te hangen, kunnen daar zwaluwen broeden 
- Mogelijk kan in de pluktuin nog een nieuw egelverblijf worden neergezet. 
- Waar mogelijk gaan we nog extra takkenwallen aanleggen. Takkenwallen geven beschutting 

aan verschillende soorten dieren. 
 
 
3.19  Duurzaamheid 
De wijkboerderij vindt het belangrijk om duurzaam bezig te zijn. We willen op dit vlak ook een 
educatieve rol vervullen.   
 

- In mei 2020 zijn er 32 zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw geplaatst. Daarmee 
wekken we meer energie op dan we zelf verbruiken. De zonnepanelen zijn gesponsord door 



20 
 

het bedrijf Devcon.   In de binnenruimte wordt nog een paneel geïnstalleerd waarop de 
bezoekers en vrijwilligers kunnen zien hoeveel stroom op dat moment wordt geproduceerd.  

- Naast het theehuis is al een  klein grasland als infiltratieveldje aangelegd. Neerslagwater van 
de verharding en van het dak van het hoofdgebouw stromen ernaar toe en kunnen 
infiltreren. Komende zomer zal nog worden geïnventariseerd of er bij heftige buien extra 
bergings- en infiltratieruimte gewenst is.  

- Het is gewenst om het hoofdgebouw beter te isoleren, met name de muren en de vloer. 
Hierdoor wordt het gebouw ook in de winter beter bruikbaar als multifunctionele ruimte. 
Bovendien kunnen we het energieverbruik voor het verwarmen terugdringen.  

- We scheiden afval zoals overal in de gemeente gebeurt: papier, plastic en verpakking, GFT, 
glas, KCA, en uiteindelijk restafval. De containers hiervoor bevinden zich op verschillende 
locaties op de wijkboerderij zodat ook de bezoekers hun afval kunnen scheiden. Ook bevindt 
zich op ons terrein een verzamelstation voor kleine elektrische apparaten, die 
buurtbewoners kunnen inleveren.   

- De afvalbakken bij het theehuis worden verplaatst naar de zijkant van het theehuis. Zij staan 
nu op de plek waar straks een pergola wordt gebouwd. De afvalbakken worden wat lager en 
smaller dan de huidige afvalbakken zodat ze onder het infobord kunnen staan. Het liefst zijn 
de bakken uit hout of in een houten bekleding.  

- Groene daken dragen bij aan de biodiversiteit en koelen in de zomer de gebouwen. Tevens 
hebben ze een kleine waterbergende functie. De meeste van onze daken zijn op dit moment 
te steil of te zwak voor een groen dak. Bij nieuwbouw in de toekomst zullen we erop letten of 
de realisatie van groene daken mogelijk is.  

- Af van het gas: dit is een maatregel voor de lange termijn. Hiervoor wachten we af tot de 
gemeente een visie heeft over het vervangen van het gas door een andere energiebron.  

 
 
3.20  Natuurspeeltuin de Zaanse Wachter 
Onze bevinding is dat de natuurspeeltuin op dit moment nog niet optimaal tot zijn recht komt (nr. 14 
op de kaart). We verwachten dat de natuurspeeltuin meer zal worden gebruikt als hij opgeknapt 
wordt en nog interessanter wordt ingericht voor wat oudere kinderen (leeftijdsgroep 6-12 jaar), die 
te oud worden voor de kinderboerderij en de speeltuin op de boerderij. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld uitdagende klimtoestellen. De optimalisatie van de natuurspeeltuin kan het beste 
plaatsvinden in overleg met kinderen en hun ouders .  
 
Verder kan onderzocht worden of het mogelijk is een jeu de boulebaan te integreren. Daardoor is er 
in Park Molenweide ook een aantrekkelijk plek voor ouderen. Ten eerste wordt verwacht dat in de 
nieuwbouw Burano  en Zaanse Helden veel ouderen komen wonen. Ten tweede vergrijst de 
bevolking in  Westerwatering. We denken dat het aantrekkelijk is om ook een aantal 
fitnessapparaten te plaatsen in het zicht vanuit de Houtveldweg. 
 
De natuurspeeltuin De Zaanse Wachter maakt geen onderdeel uit van de wijkboerderij. 
Werkzaamheden in de speeltuin zijn dan ook volledig de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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3.21  Molen De Held Jozua 
De Molen De held Jozua is een van de 5 overgebleven paltrok-houtzaagmolens.  Hij is ruim 300 jaar 
geleden gebouwd en staat nog op zijn oorspronkelijke plek. Het is de enige nog overgebleven molen 
van de vele die er ooit stonden in deze wijk. Ook op de plek waar nu wijkboerderij De Veldmuis ligt, 
stonden vroeger molens. De wijkboerderij is genoemd naar de molen “De Veldmuis” die ooit stond 
op de plek  waar nu BSO Freekids is gevestigd. Binnenkort wordt daar de nieuwbouwlocatie De 
Zaanse Helden gerealiseerd. Op dit moment runnen vrijwilligers van Stichting De Held Jozua de 
molen, meestal op zaterdagen. Dan is de molen ook te bezoeken.  
 
Wij stellen voor om de museale functie van de molen te versterken, zowel voor wijkbewoners als 
toeristen. Voorbeelden van de mogelijkheden zijn het geven van rondleidingen, het plaatsen van 
informatiepanelen of het inrichten van een klein museum.  
 
 
3.22 Aanvullende ondernemingen 
De Veldmuis is blij met initiatieven van private ondernemers en zal voor de uitvoering van hun 
activiteiten zoveel mogelijk medewerking verlenen indien het past in het beleid van ontwikkelen van 
het sociale en culturele hart van de wijk Westerwatering. De initiatiefnemers dienen voor hun 
activiteiten en ruimtegebruik toestemming van de gemeente te hebben.  
 
Botenverhuur 
Als eerste ondernemer wil Martin Molenaar een kano- en fluisterbootverhuur beginnen (zie boven). 
Hiervoor zal een deel van de westoever worden voorzien van steigers. De steigers worden ook 
toegankelijk voor minder validen. De watergangen rond het Molenpark hebben een directe 
verbinding met het nabijgelegen Westzijderveld.  
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4. Fasen van inrichting 

 
De uitvoering van het plan zal niet binnen een jaar gerealiseerd zijn. Sommige maatregelen kunnen 
op korte termijn worden uitgevoerd, voor andere zal eerst naar financiering door derden gezocht 
moeten worden. Ook maatregelen die door vrijwilligers uitgevoerd worden, moeten in de tijd 
uitgesmeerd worden, omdat het aantal vrijwilligers beperkt is en ook de “gewone” werkzaamheden 
met de dieren en bezoekers door blijven gaan.  
 
Als indicatie is hier een voorbeeld voor een fasering van de maatregelen gegeven. In fase 1 worden 
met name maatregelen uitgevoerd, die niet zo veel kosten en/of die we zelf kunnen doen met de 
vrijwilligers. In fase 2 maatregelen waarvoor eerst de financiering geregeld moet worden en die meer 
voorbereidingstijd kosten. Uiteindelijk in fase 3 maatregelen met minder prioriteit. De voorbereiding 
van de maatregelen van fase 2 begint al wanneer we nog bezig zijn met de uitvoering van de 
maatregelen uit fase 1. 
 
Fase 1: 

- Verplaatsen varkensweiland, incl. verplaatsen hok, modderpoel, bestrating en 
toegangspoort. Daarnaast plaatsen van een nieuw stevig hek. 

- Egaliseren oude varkensweide en inzaaien met gras voor picknickweide 
- Beginnen met planten van de pluktuin/voedselbosje  
- Aanleggen kronkelpad met houtsnippers in pluktuin en picknickweide 
- Opknappen boombank en banken in de speeltuin 
- Naar voren doortrekken van het hek van de schapen- en geitenweide 
- Verplaatsen konijnenflat 
- Kleine natuur- en groenmaatregelen in de buitenruimte wijkboerderij 
- 6 Bomen, bijvoorbeeld knotwilgen, planten voor extra schaduw voor de dieren en 2 

laagstamfruitbomen 
- Planten haag in driehoek voor natuurspeeltuin de Zaanse Wachter als beschutting voor 

zithoek. 
- Begin beheer van de oever achter nieuwe varkensweide 
- Pergola plaatsen en beplanten 
- Verplaatsen infobord 
- Aanleg steiger door Martin Molenaar (met schriftelijke toestemming van gemeente en 

waterschap) 
- …….. 

 
 
Fase 2: 

- Hoofdgebouw verbouwen en herinrichten en aangrenzende gebouwen voorbereiden voor 
herlocatie functies.  

- Nieuwe Quarantainestal en klussershok 
- Nieuwe berging achter theehuis 
- Nieuwe toegangen mogelijk naar De Zaanse Helden en/of molen en naar Eline Vereplantsoen 
- Aanleg Brug of pont naar het Eline Vereplantsoen 
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- Aanleg van het zuidelijke pad  
- Deels verharding paden 
- Naamborden paden 
- Aanleg natuurvriendelijke oever en ijsvogelwand 
- Plaatsen parkbanken bij driehoek richting natuurspeeltuin en bij steiger. 
- Hek en sluizen plaatsen om geiten- en schapenweide te scheiden 
- Vervanging van het hek aan de oostrand van  
- Aanleg natuurvriendelijke oever en ijsvogelwand aan de zuidkant 
- Opknappen schooltuinen 
- Ophogen lage plekken in weilanden 
- Achterstallig onderhoud op rietland ten zuiden van de wijkboerderij 
- Verplaatsen insectenhotel 
- ……. 

 
 
 
Fase 3: 

- Pizza- of bakoven 
- Parkeerplaats kleine voertuigen 
- Maatregelen aan de sloot ten zuiden van de wijkboerderij (balken, duiker) 
- Uitbreiding rietland ten zuiden van de wijkboerderij 
- Af van het gas 
- …. 
- ….. 
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5.   Kosten en financiering 
 
In onze visie realiseren de diverse stakeholders de ontwikkeling van Park Molenweide samen: 
gemeente, Wijkboerderij de Veldmuis, eigenaar en exploitant van de molen,  exploitant van de 
horeca en Belangenvereniging Westerwatering.  
 
In het Groen- en waterplan van 2018 is het gebied aangewezen als park. In dit plan heeft de 
gemeente als actiepunt opgenomen de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van parken te  
verbeteren6. Het groengebied rondom de molen de Held Jozua wordt daarbij apart genoemd7. In de 
Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan 2019-2023 is het Molenpark als prioritaire maatregel SG7 
aangewezen en voor de uitvoering is voor 2021 geld geraamd8. De gemeente  stelt daarin dat het 
gebied nu 3 gebruiksvormen heeft: een natuurspeelplek, een kinderboerderij en een restaurant. 
Verder is er de Molen de Held Jozua als beeldmerk voor het hele gebied. Deze onderdelen staan 
nu letterlijk geheel los van elkaar. Er kan een gezamenlijke meerwaarde ontstaan als zij onderling 
worden verbonden binnen een groter geheel van een park. De ligging aan de kop van de 
Watering en het aanwezige bredere water is hierbij een te benutten kwaliteit. Wij stellen voor 
dat de voorgestelde maatregelen die de verbetering van de toegankelijkheid, verbinding tussen 
de functies en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van het gebied betreffen door de 
gemeente worden gefinancierd. Dat betreft dus o.a. het aanleggen en verharden van paden, het 
aanleggen van een mogelijke verbinding met het Eline Vereplantsoen of de molen en restaurant 
incl. toegangspoorten en een aantal nieuwe hekken om het vee van de paden te scheiden, het 
plaatsen van banken, het inrichten van de oude varkensweide als ligweide, de beplanting voor 
de pluktuin en het opknappen van de schooltuinen. 
 
Verder zijn in de Uitvoeringsagenda 2019-2023 van het Groen- en waterplan het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers (maatregel N7) en ijsvogelwanden (maatregel N2) genoemd9. Volgens 
ons zou de gemeente de natuurvriendelijke oever en ijsvogelwand in ons plan kunnen 
financieren vanuit deze maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma. 
 
Kleine maatregelen om de functie van de wijkboerderij te verbeteren, worden door de 
wijkboerderij zelf uitgevoerd, zoals het verplaatsen van de konijnenflat, infobord en 
insectenhotel. Ook het verplaatsen van de varkens met een nieuw hek, hok en modderpoel 
wordt door de wijkboerderij uitgevoerd. Daarmee wordt de voorwaarde gecreëerd dat Martin 
Molenaar de steiger kan aanleggen en de botenverhuur kan exploiteren.  
 
Verder kan de wijkboerderij met inzet van vrijwilligersuren bijdragen aan de realisatie van Park 
Molenweide. Er zijn o.a. een klusteam, een Dierenteam en Groenteam actief. Tevens organiseert 
de wijkboerderij maatschappelijke werkdagen van en voor bedrijven en werkdagen zoals 

                                                           
6 Groen- en Waterplan Zaanstad – Waardevol groen en water in Zaanstad, 2018, pag. 28 
7 Groen- en Waterplan Zaanstad – Waardevol groen en water in Zaanstad, 2018, pag. 19 
8 Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019-2023, 2019, pag. 23 
9 Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019-2023, 2019, pag. 19 en pag. 33 
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NLdoet. Echter ontbreekt vaak het geld voor materiaal voor onderhoud en aanleg van nieuwe 
dingen. We proberen zoveel mogelijk materiaal via marktplaats te kopen. Door hergebruik  
willen we ook bijdragen aan duurzaamheid. Ook is materiaal, beschikbaar gesteld door de 
gemeente of bedrijven, zeer welkom. 
 
Ook voor het opknappen, herinrichten en deels uitbreiden  van de gebouwen van de wijkboerderij 
ontbreken nog de financiën. Mogelijk kunnen fondsen hierbij een rol spelen.   
 
 
 

6. Extra menskracht 
De wijkboerderij zoekt sinds kort aansluiting bij het Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) om de 
educatieve functie te versterken, die in de huidige opzet onderbelicht is gebleven. Deze optie zal 
worden uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan van het ZNMC. Aansluiting is ook voor continuïteit van 
bestuur en beheer van groot belang. 

- In het verleden was er een hoge doorstroming van bestuursleden. Dit kwam de continuïteit 
van het beleid en de aansturing van de wijkboerderij niet ten goede. Ondertussen is het 
bestuur stabieler, maar aansluiting bij het ZNMC is belangrijk om de continuïteit van bestuur 
voor de lange termijn te waarborgen.  

- Daarnaast is een belangrijke wens dat er een professionele (deeltijd)beheerder aanwezig is, 
die o.a. de vrijwilligers bij dagelijkse werkzaamheden kan aansturen en ad hoc beslissingen 
kan nemen. Aansluiting bij het ZNMC van groot belang om deze oplossing dichterbij te 
brengen. 

- Ook is vergroting van het aantal vrijwilligers belangrijk. We zoeken op dit moment 
vrijwilligers op het gebied van educatieve activiteiten, evenementen, groenbeheer, horeca, 
gastvrouwen- en heren, ledenwerving, dierverzorging, administratie en bestuur. Met meer 
vrijwilligers kunnen we: 

o de openingstijden verruimen; 
o ons verder ontwikkelen als sociaal, cultureel en groen centrum van de wijk. 

 
 
 

7. SWOT-analyse 
Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving 
de kansen en bedreigingen analyseert. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats. Op basis van een SWOT-analyse kan vervolgens  een strategie worden bepaald. Zo’n analyse 
kan worden gedaan voor een bedrijf, organisatie, plan of project.  
 
Hieronder gebruiken we de SWOT-analyse om de sterktes en zwaktes van het parkplan tegen het 
licht te houden. Dit kan helpen bij de realisatie van het plan.  
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INTERN: Sterktes 
 

1. locatie!: centraal, cultuurhistorisch, 
groen, water 

2. bestuur: bestuur wijbo laatste jaren 
redelijk op sterkte en slagvaardig, er 
wordt vooruitgang geboekt op divers 
gebied, waaronder eerste stappen naar 
parkinrichting (snipperpaden) 

3. communicatie: wijbo redelijk veel bereik 
op facebook 

 

INTERN: Zwaktes 
 

1. bereikbaarheid slecht en betrokkenheid 
wijk klein 

2. vrijwilligers: geen dagelijks beheerder, 
hoge doorloop, veel vrijwilligers met 
beperkingen, eenzijdige focus (dieren) 

3. geld: wijbo heeft te lijden onder 
teruglopende inkomsten en stijgende 
lasten 

EXTERN: Kansen 
 

1. groene schakelfunctie, koppeling aan 
Zaanse Helden 

2. kansen voor educatie en buurtfunctie 
via integratie met o.a. ZNMC en 
Freekids én buurthuis 

3. geld: kansen voor private fondsen  

 

EXTERN: Bedreigingen 
 

1. belangen van omwonenden conflicteren 
met wijkbelang 

2. identificatie als 'kinderboerderij' i.p.v. 
wijkpark, waardoor mensen zonder 
kinderen en zonder affiniteit voor dieren 
zich niet aangesproken voelen 

3. geld: economische teruggang, en gebrek 
aan verdienmodel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


