
Dank voor de mogelijkheid die u mij geeft om kort uiteen te zetten waarom 

Kinderboerderij Waldervaart niet commercieel verkocht mag worden, maar 

moet worden behouden met zijn huidige sociale functie én de kinderboerderij-

functie welke de boerderij al tientallen jaren vervult.  

Mijn naam is André Wijnker, ik ben 50 jaar, geboren en getogen in Schagen. 

Mijn ouders komen uit ’t Veld en Zijdewind. Zij hadden eerst een tuinders- en 

vanaf 1967 een boerenbedrijf. Ik ben dus een echte boerenzoon!  

Vanaf mijn 20e tot heden heb ik gewerkt in technische functies waarbij ik o.a. 

van  2002 tot 2008 met veel plezier gewerkt heb op de sociale werkplaats in 

Schagen. 

Dit alles heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben, dé initiatiefnemer 

voor het plan voor de huidige Kinderboerderij. Welke overigens gebouwd is in 

1849. 

Initiatiefnemer, máár met de steun en input van veel buurtbewoners, waarvan 

een aantal hier ook aanwezig is vanavond. Hoe mooi zou het zijn als we de 

Kinderboerderij voor de wijk en door de wijk kunnen behouden 

De functie van de huidige Kinderboerderij Waldervaart in oude glorie herstellen 

en uitbreiden met meer maatschappelijke functies, dát is het ultieme doel.  

Valt de boerderij weg dan zal de Molenweg zijn karakteristieke uitstraling 

verliezen en verliest Schagen het unieke karakter van één van de oudste 

aanlooproutes van vroeger. Immers alle boeren en buitenlui kwamen van 

heinde en verre de stad Schagen binnen via de Molenweg.  

Stichting kibo Waldervaart is in oprichting en staat voor behoud van de 
karakteristieke uitstraling van de Molenwijk inclusief Kinderboerderij 
Waldervaart. Voor nu én in de toekomst.           
De combinatie van boerderij en weide op deze locatie is uniek, is er altijd 
geweest en moet daarom ook altijd blijven. Om dit te waarborgen neemt onze 
Stichting de Kinderboerderij Waldervaart inclusief de weide graag in beheer. 
  

Terug naar de wijkfunctie van de boerderij.  Een ontmoetingsplek voor de wijk 
en door de wijk. Veel omwonenden hebben toegezegd iets te willen betekenen 
voor de boerderij in de breedste zin van het woord. Ik heb lang en uitvoerig 
gesproken met bewoners in de wijk dus ik weet wat er speelt en waar behoefte 
aan is. De roep om een veilige plek voor kinderen is hoog. Een plek waar je je 
kinderen met een gerust hart alleen naartoe kunt laten gaan en die bijdraagt 



aan hun welzijn en ontwikkeling. Waar ze, net als voorheen, onder begeleiding 
kunnen helpen op de boerderij en dieren kunnen verzorgen. Een plek die 
tevens een plek is waar Schagenezen elkaar ontmoeten. Veel oudere mensen 

uit Schagen hebben van huis uit affiniteit met de agrarische sector. De 
boerderij ademt nog de sfeer van vroeger, de geur zit er nog in. Ik weet 
zeker dat het voor veel mensen “thuiskomen” is bij ons. En wij willen alle 

mensen de kans geven dit te ervaren! 
 
Maar, we zien ook een maatschappelijke functie voor de boerderij. Een plek 
van geluk waar,  in zorgvuldige afstemming mét de gemeente,  aandacht is voor 
die doelgroepen die dit het hardste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen die in een isolement zijn 
geraakt, jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben of opgevangen 
dienen te worden. Hiervoor hebben we reeds de ondersteuning en 
medewerking van Esdegé Reigersdaal. Ook zij zijn enorm enthousiast over dit 
project. 
Insteek is dat u ons de kans geeft deze plek, die al jarenlang een centrale 
functie in de wijk heeft, te gaan beheren én een maatschappelijke functie te 
gaan geven. 
 

Ik bied u hierbij een kopie van de handtekeningen aan van de buurtbewoners 

die het initiatief ondersteunen om de boerderij zijn kinderboerderij-status, en 

ontmoetingsplek, te laten behouden. Na de zomer ben ik voornemens een 

definitief burgerinitiatief bij u in te dienen, ik weet namelijk dat u veel waarde 

hecht aan burgerinitiatieven. 

We willen de gemeente vragen om formeel met Stichting kibo Waldervaart 

verder in gesprek te gaan, over het behoud van Kinderboerderij Waldervaart en 

onze concrete ideeën over de invulling van de sociale en maatschappelijke 

functie van de boerderij.  

Commerciële verkoop vinden wij écht niet passend, 
gezien de ver teruggaande historie, de wens van de bewoners én de betekenis 
die deze plek kan geven aan verschillende doelgroepen binnen de gemeente. 
Hoe mooi zou het zijn om dat visitekaartje af te kunnen geven als gemeente 
Schagen? 
 

Ik dank u voor uw aandacht  

 

 


