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 1. Aanleiding :

Ongeveer 12 jaar geleden is het Meester Derriks Park aangelegd, nadat de nieuwe woon-
wijk de Klokkeweit was gerealiseerd in Zwaagdijk-West. Sinds een aantal jaren is er achter-
stallig onderhoud geweest, wat goed zichtbaar is. Bovendien is er tussen 2016 en 2019, 
door de aanleg van de Westfrisiaweg, veel schade aan het park ontstaan. In een reeks 
van ontmoetingen en onderzoeken is een uitgebreide kernvisie voor het dorp opgesteld, 
waarbij de inwoners van Zwaagdijk-West aangegeven hebben dat een renovatie van het 
park een noodzakelijke wens is. Kortom, het is tijd voor een grondige renovatie van het 
Meester Derriks Park.

In een werkgroep van diverse vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan om vorm te geven 
aan de wensen van de bewoners. We streven hierbij naar een aan deze tijd aangepaste 
invulling van het park, waarbij de leefbaarheid en de saamhorigheid een hoge prioriteit 
heeft. 

Er zijn drie Thema’s waarop de planontwikkeling is gebaseerd zijn :

Educatie, Ontspanning en Beweging 

Begin maart is er een bijeenkomst geweest voor alle bewoners in Zwaagdijk-West over 
de plannen. In mei is er ook een enquête geweest, waar maar liefst 84 respondenten hun 
mening hebben gegeven (+- 250 tot 300 inwoners bij een gemiddeld huishouden van 3 
tot 4 personen). Dit is een belangrijke onderbouwing van de plannen, omdat dit het grote 
draagvlak in de gemeenschap toont. 
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  2  Doel en doelgroep: 
 een vernieuwd park waar de leefbaarheid van alle bewoners centraal staat.

Het park moet een centrale functie binnen de dorpsgemeenschap vormen, die de saam-
horigheid vergroot. Kinderen kunnen spelen, vissen of kanoën op de vlonder langs het 
water van het middeneiland. Jeugd en volwassenen kunnen de conditie verbeteren op 
het outdoor bewegingstraject, ouderen en/of mindervaliden kunnen wandelen en rustig 
genieten van de dorpstuin (die begaanbaar zal gaan worden voor rolstoelen/rollators) en 
uitrusten op een van de banken. Jonge gezinnen met kleine kinderen en kinderwagens 
kunnen hier ook rustig vertoeven. 

➤  Healthy aging en bestrijden van eenzaamheid 
➤  Bevorderen van burgerparticipatie en sociale cohesie.

●   Doordat kinderen vaak angstig zijn voor honden, hebben voornamelijk de jongere 
gezinnen kenbaar gemaakt dat het afhekken voor het honden gebied wenselijk is. 

●   Een prullenbak bij de bankjes kan ervoor zorg dragen dat het opgeruimd is en blijft 
en voorkomt overlast door vogels of ongedierte.

 3    Indeling van het Park: 

De commissie Mr Derriks Park heeft een plan ontwikkeld in samenwerking met deskundigen, 
die belangeloos mee hebben gewerkt, gestoeld op de diverse wensen van de inwoners.
 
 

      3.1  De Fruittuin

Het educatieve deel van het Park, in samenwerking met de St Lidwinaschool . Een diver-
siteit aan fruitbomen en – struiken . Plantvakken voor de schoolkinderen voor een project: 
zaadje, plant en plukken. De school heeft aangegeven dat er een onderwijsassistent is 
die dit project graag wil oppakken. Een inwoner wil insectenhotels gaan bouwen met de 
kinderen en de vrijwilligerpoule gaat zorgen voor het onderhoud. Een inwoner is afgestu-
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deerd op het gebruik van kruiden en wil graag kennis overdragen aan de kinderen. Paden 
die middendoor lopen om de onderdelen te bereiken. Rondom een struiken zoom, waar-
door de honden niet in de tuin kunnen lopen, 
bieden tevens een bescherming tegen langsrijdende fietsers . In de nazomer zal een hap-
pening in het park georganiseerd worden die betrekking zal hebben op healthy food, 
natuurbelevenis en sport, voor en door alle inwoners van Zwaagdijk-West. 
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 3.2  De Dorpstuin 

Op het middeneiland is een dorpstuin getekend. De mooiste plek van het park om rustig 
te recreëren. Een adviseur heeft een tekening gemaakt + een beplantingsschema die on-
derhoudsvriendelijk is. Een beukenhaag, afgewisseld door bakjes, zullen zorgen voor een 
luw plekje om uit te rusten of te genieten aan het water. Aan de randen blijft een maaist-
rook van ongeveer 10 meter. Een rolstoelvriendelijk pad geeft toegang tot de dorpstuin. 
Dit deel van het park zal gefaseerd worden aangelegd gaan worden, i.v.m. de kosten. Wij 
adviseren om in het najaar met de grondbewerking te starten, vervolgens de haagbeuken 
en een bankje + prullenbak plaatsen. Een vlonder aan het water wordt  eveneens op het 
middeneiland aangelegd . De bestaande bomen blijven behouden en worden rechtgezet. 
Oude afstervende bomen zullen wel vervangen moeten worden. Dan adviseert de com-
missie om gras in te zaaien op het voorbewerkte deel, zodat er volgend jaar (2021) een 
begin kan worden gemaakt met de beplanting. De bloembakken langs het pad en de 
struiken voor bijen en vlinders zullen in de komende jaren worden gerealiseerd. Daarvoor 
is een budget nodig. Er is aan de bewoners gevraagd een jaarlijkse donatie te doen (waar-
over later meer). 

Onderhoud
Het onderhoud wordt voor het grootste deel uitgevoerd door de vrijwilligers van Zwaag-
dijk-West. Inmiddels hebben wij een poule van 20 vrijwilligers, die incidenteel en regel-
matig mee willen werken. Waaronder 2 tuinders uit het dorp die zorg gaan dragen om 2 x 
per jaar het snoeien voor hun rekening te nemen. Uit de enquête bleek zelfs dat 66% van 
de inwoners graag meehelpt. Dit toont nog meer aan hoe belangrijk dit park zal zijn voor 
de cohesie en hoe groot het draagvlak in het dorp voor een gerenoveerd park is. 
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Plan van aanpak vaste plantentuin GreentoColor concept 
Wij gaan uit van het GreentoColour concept. Op bijgevoegde garantiekaarten treft een 
specificatie aan van de gegarandeerde resultaten op basis van de volgende 4 pijlers: 
1. Juiste plant op de juiste plaats 2. Grondvoorbereiding 3. Gebruik van 8 planten P11 
kwaliteit per m2 4. Onderhoud met kort afmaaien/mulchen/mesten. Op de volgende 
manier houden wij rekening met: * sierwaarde over het gehele jaar; binnen GreentoCol-
our werken wij met verschillende bladtexturen, siergrassen, wintergroene vaste planten 
en planten met sierwaarde in verschillende seizoenen Na de bloei tonen veel vasteplant-
en in het najaar mooie herfstkleuren. Het afgestorven, bovengrondse loof biedt in de win-

ter een attractieve aanblik. 
* onderhoudsgevoeligheid; 
het GreentoColour con-
cept is gebaseerd op zo 
min mogelijk onderhoud 
door voor soorten te kiezen 
die snel dichtgroeien en 
goed harmoniëren. Onk-
ruid krijgt geen kans in 
de schone GreentoColour 
grond. Tevens verdragen 
alle geselecteerde soorten 
het mulchen waarmee de 
planten verjongt en gevoed 
worden. * meerwaarde voor 
de natuur; de gevarieërde 
en kleurrijke beplanting is 
goed voor de mens maar 
stimuleert ook de ontwik-
keling van (bestuivende) 
insecten. Veel vasteplanten 
zijn aantrekkelijk voor bijen, 
vlinders en hommels. Deze 
bestuivers hebben zowel 
voor onze samenleving als 
in de natuur een belangri-
jke functie.Ze vormen een 
belangrijke schakel in de 
ecosystemen en zijn daar-
mee essentieel voor de bio 
diversiteit.



 3.3  Multi Functioneel beweeg / outdoorgedeelte

Doel: voor de inwoners van Zwaagdijk-West een mogelijkheid voor een vitalere gezond- 
heid creëren. Dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier en seizoen onafhankelijk, 
zodat mensen zich minder eenzaam gaan voelen en vaker en langer buiten kunnen zijn. 
Goed voor de gezondheid, goed voor de hersenen en goed voor de sociale contacten. 

Doelgroep: voor kinderen tot ongeveer 12 jaar is in Zwaagdijk-West een natuurspeeltuin 
gerealiseerd in 2019. Vanaf 12 jaar zijn er geen buiten- of sportfaciliteit aanwezig, het-
geen zich kan uiten in pest- en hanggedrag. Daarom bestaat het beweeg gedeelte uit een 
diversiteit van apparaten voor diverse leeftijdsgroepen. Alle inwoners kunnen gebruik 
gaan maken van de apparaten: jongeren, volwassenen, ouderen maar ook gehandicapten 
in een rolstoel. Er is een keuze gemaakt in apparatuur voor verschillende spiergroepen, 
gewrichten en trainingsdoeleinden. 

Zwaagdijk-West is een kleine dorpskern, bestaande uit ongeveer 600 inwoners. In 1e 
instantie heeft een oriëntatie plaatsgevonden met sport2play. Deze firma levert al- leen 
een totaal concept, dwz + trainingsconcepten. Voor grotere kernen waar ook scholen en 
sportclubs aanwezig zijn, is dat een haalbare kaart. Voor ons als kleine kern daarentegen, 
met 1 school, niet realiseerbaar. Daarom heeft de commissie na een grondig onderzoek, 
een 2e offerte laten maken door de firma Proludic uit Waregem. Deze heeft de offerte ge-
maakt, met medeneming van bovenstaande gegevens en heeft een voor ons betaalbaar, 
alternatief programma samengesteld. Het Oostelijk deel van het park is groot, waardoor 
de apparaten op grotere afstand onderling geplaatst kunnen worden (preventieve af-
standen onderling).
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Helpen met het hondenbos
Gras maaien

16.5%

34%

20.4%

Het oostelijke deel van het park wordt de 
ruimte voor bewegen en sporten. 
De bedoeling is dat zowel kinderen als 
volwassenen het bewegingstraject kunnen 
gebruiken om goed te kunnen bewegen. 
Wat vindt u van dit idee?



 3.4    Het hondenbos 

Zwaagdijkers zijn dierenvrienden. Inmiddels zijn er ongeveer 55 honden geregistreerd. 
Vele wandelen met hun viervoeter graag in het park. In het achterste deel van het park, 
langs de Westfrisiaweg, staan bomen en struiken. Daar voor ligt er nog een vrij deel gras 
langs het pad. De commissie stelt voor om dit deel te reserveren voor honden om te spe-
len en te rennen met hun baasjes of met elkaar. 
●  Vanaf de Klokkeweit langs het pad afhekken met een schapenhek tot het bruggetje. 
●   I.v.m de kosten van arbeidsuren, voor de gemeente, heeft de vrijwilligerspoule 

aangeboden dit hek zelf te plaatsen.
●   Door het plaatsen van een standaard met zakjes/honden afvalbak, kunnen de kin-

deren vrij spelen zonder in uitwerpselen te trappen.
●    De geldende regels van de gemeente over loslopen en opruimplicht zullen goed 

worden gecommuniceerd en nageleefd. 

 3.5  Vlinder en Bijen bloemen/struiken lint

Het laatste te realiseren onderdeel van het park. 
De beplanting van het park zal de komende jaren uitgebreid kunnen worden. De commis-
sie denkt dat de samenwerking en de donaties daar een grote rol in kunnen spelen. 

 4  Draagvlak 

Om het draagvlak, onder de inwoners, te peilen heeft de commissie een enquête huis 
aan huis gebracht. Van de 200 enquêtes hebben 84 inwoners gereageerd, vrijwel allemaal 
positief. Slechts een enkeling had een kritische noot met een constructief argument/ad-
vies toegevoegd.
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Alleen in te vullen door hondenbezitters: om lekker te kunnen wandelen
en/of de hond uit te laten, wordt in de toekomst het hondenbos aangepast
en opgeknapt. Wat vindt u hiervan?

38 responses

Op het middeneiland is het plan om een volop bloeiende dorpstuin te
maken. Deze wordt samengesteld met een diversiteit aan begroeiing waar
jong tot oud van kan genieten. Dit deel wordt toegankelijk voor rollators,
kinderwagens en rolstoelen. Wat vindt u van dit plan?

84 responses

Een goed idee
Geen mening
Geen goed idee
Maakt mij niet uit13.2%

84.2%

Een goed idee
Geen mening
Geen goed idee

9.5%

9.5%

81%
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Alleen in te vullen door hondenbezitters: 
om lekker te kunnen wandelen en/of de 
hond uit te laten, wordt in de toekomst 
het hondenbos aangepast en opgeknapt. 
Wat vindt u hiervan?



  5  Beheer en onderhoud en continuïteit. 

Vanuit de enquête is een poule samengesteld bestaande uit 20 vrijwilligers die regel-
matig/incidenteel mee willen helpen in aanleg en onderhoud. Zoals geschreven wil 66% 
(+-55 personen) van de huishoudens zelfs regelmatig of incidenteel helpen.

Rollen:

●  Snoeien, maaien, onderhoud
●  Begeleiden van leerlingen bij de fruittuin en insectenhotel bouwen. 
●   Een voedingsdeskundige uit het dorp heeft aangeboden leerlingen te informeren 

omtrent voeding, mede aan de hand van planten, vruchten, bloemen en kruiden van 
de fruittuin.

●   Enkele inwoners hebben zich gemeld voor het organiseren van een happening over 
healthy foor, natuurbelevenis en sport voor de inwoners van Zwaagdijk-West.

●   Bij de opening van het beweging traject wordt er gedurende 3 weken een workshop 
Callanetics van 3 x 2 uur gratis aangeboden.



30-5-2020 Jouw mening telt! De Meester Derrikspark Enquête

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1amtoZ6qph8w6nIRHxCi7OsN6oj_I2GpV9uafgGNeNpzpQ/viewanalytics 5/6

Om te weten welke enquêtes we al binnen hebben, vragen we u hieronder uw
postcode en huisnummer in te vullen. Wilt u ook helpen met het onderhoud? Dan
graag ook uw naam en e-mailadres of telefoonnummer invullen. Blijft u liever
anoniem, dat mag ook.

69 responses

Aan de aanleg en onderhoud van het park (de diverse onderdelen) zit een
financieel en jaarlijks terugkerend plaatje. Daarvoor moet de commissie
o.a. een beroep doen op de bewoners en bedrijven van Zwaagdijk-West.
Hoeveel zou u per jaar bereid zijn te doneren?

82 responses

1685PP, 11

1685 PP 21 jolandagruter@gmail.com

1685PP, 9 Nanet&Frank, n.bouthoorn@live.nl, 0651814200

1685PP 2

1685PN - 0229-573863

1685PN. 54

1685pe 445

1685pn63

1685pe 437

niet
5 euro
10 euro
ik wil met mijn bedrijf sponsoren
of doneren.

43.9%

15.9%

36.6%
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Aan de aanleg en onderhoud van het 
park (de diverse onderdelen) zit een 
financieel en jaarlijks terugkerend 
plaatje. Daarvoor moet de commissie 
o.a. een beroep doen op de bewon-
ers en bedrijven van Zwaagdijk-West. 
Hoeveel zou u per jaar bereid zijn te 
doneren?

 7   Conclusie 

Na een jaar plannen en voorbereiden, regelmatig overleg met de Gemeente Medemblik, 
Karin Kaag, Nico van Diepen en Tom Peter heeft de commissie het projectplan kunnen 
realiseren. De commissie heeft besloten het advies van de gemeente Medemblik op te 
volgen voor een gefaseerde aanpak van het plan over meerdere jaren te verdelen.

 8  Stappenplan 

Najaar 2020
Te beginnen met het aanleggen van de fruittuin als eerste project. Vervolgens voor de 
dorpstuin, de grondbewerking, haag en bomen aanleg, in het daarvoor bestemde jaar-
getijde, inzaaien van gras en graspaden, plaatsen van bankje en prullenbak.

Voorjaar 2021
Het voorjaar van 2021 zou geschikt kunnen zijn voor aanleg van een deel van de beplanting.
Om aan de eigen bijdrage van de kosten te kunnen voldoen heeft de commissie een 
stichting Vrienden van het Meester Derrikspark opgericht. 
Het uitgangspunt was en is sponsors te vinden/ enthousiasmeren voor een bijdrage. 
Gezien de Corona crisis zijn bedrijven erg behoudend in het ter beschikking stellen van 
geldelijke donaties. De commissie start na deze crisis opnieuw een actie voor sponsor-
werving.

2020/ 2021
Het aanleggen van de outdoor fitness hangt af van het tempo van de voorbewerking van 
de grond. Daarvoor heeft de commissie geen beeld van de te bedragen kosten.

Najaar 2021
Als laatste staan het Hondenbos en de struik bloemenlijn voor vlinders en bijen op de 
lijst! Onze aandacht gaat naar het volgende punt: het maaien. Om een park aantrekkelijk 
te maken voor recreëren is regelmatig maaien noodzakelijk ter voorkoming van onkruid 
en rietvorming. De commissie is zich bewust dat er problemen gaan ontstaan om grote 
grasmaaiers over het brugje te laten rijden. In de enquête is een vraag opgenomen m.b.t. 
maaien door bewoners. Hieruit kwam dat enkelen, in het bezit zijn van een kleinere 
maaimachine,  bereid zijn om een aantal keren per jaar dit deel te maaien als  alternatief 
indien de gemeente geen maaimogelijkheden bieden. 


