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Schagen, 30 augustus 2018 

Betreft: Molenweg in de stad Schagen 

Geachte bestuurders en volksvertegenwoordigers van Schagen,  

Op 4 september bespreekt de politiek de verkoop van de boerderij aan de Molenweg in 

Schagen. Het college is van mening dat verkoop van enkel de woonboerderij met 

bijbehorende erf en tuin met de huidige bestemming ‘wonen’ economisch beter te 

verantwoorden is dan de verkoop met een andere bestemming. Door de dierenweide af te 

splitsen van de boerderij, blijft de openbare functie voor de wijk behouden. Het college 

redeneert wel erg simpel alsof een dierenweide zonder stal goed mogelijk is. Het maken van 

een dergelijke knip is niet realistisch.  

De woonboerderij inclusief de dierenweide maakt deel uit van een karakteristiek gebiedje in 

de wijk Waldervaart met zijn bijzonder groene en landelijke uitstraling die door de 

aanwezigheid van de boerderij wordt versterkt. Het college hanteert economische motieven 

om de boerderij voor een zo goed mogelijke prijs te verkopen. 

Deze stellingname is niet verkeerd, maar het belang van de instandhouding van de locatie 

inclusief het beheer van de dierenweide is ook veel waard. Er zijn geen garanties dat de 

nieuwe eigenaar van enkel de boerderij de dierenweide wil beheren en onderhouden, laat 

staan wil zorgen voor het welzijn van de aanwezige dieren. De knip die het college in 

gedachten heeft is geen optie.  

Een kinderboerderij zonder boerderij bestaat niet. De dieren moeten ook een keer naar 

binnen, bijvoorbeeld als het weer echt slecht is, het hard vriest of sneeuwt. Maar ook als een 

dier ziek is en beter naar binnen kan, bijvoorbeeld op voorschrift van de dierenarts. Het 

college wil de boerderij verkopen als woonboerderij maar daarmee ondermijn je het plan van 

de kinderboerderij. Een schaap zonder stal kan niet. Daarom verdient de voorkeur het 

initiatief van een groep initiatiefnemers, om van de locatie een kinderboerderij te maken, een 

serieuze kans om te bewijzen dat hun plan kan slagen. 

Ik vind dat een burgerinitiatief niet zomaar van tafel kan worden geveegd. Het plan voor een  

kinderboerderij is de lakmoesproef voor de gemeenteraad om te laten zien dat hij 

burgerparticipatie, in dit geval van het zuiverste water, zeer ernstig neemt.  

Hoogachtend, 

E. Hoekstra 

Oud-wethouder voormalige gemeente Schagen 


