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1.0 Inhoud
Op de rand van stad en landelijk gebied staat in Zaandam een vervallen boerderij met een bijzonder levendig erf, 
waar mensen uit de buurt elkaar ontmoeten en recreanten kunnen verpozen. De Fronik Buurtboerderij: een 
‘geluksplek’ is het genoemd. Maar de monumentale boerderij moet nodig gerestaureerd worden en om dat te 
kunnen realiseren moet de buurtboerderij gecombineerd gaan worden met een andere functie. Op welke manier 
zou dat het beste kunnen? Hoe richt je het erf zo efficiënt mogelijk in voor beide functies en bewaak je de 
kwaliteit van het geheel, ook in relatie tot de omgeving? En hoe zorg je voor continuïteit in de inkomstenstroom 
om onderhoud en beheer te dekken?
Die vragen stonden centraal tijdens de vruchtbare Dag van Fronik, de expertmeeting die het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Zaanstad organiseerde.
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Verslag naar aanleiding van de expertmeeting georganiseerd in het kader van het programma Herbestermming NH 
van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland op de Fronik Buurtboerderij, Westzanerdijk 150 in 
Zaandam op woensdag 21 juni09:30 – 13:30 uur.

Fotografie: Kenneth Stamp
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1.1 Aanleiding  

Een actief herbestemmingsbeleid maakt deel uit van het monumentenbeleid van de Provincie Noord-
Holland. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie heeft daarom de opdracht om gemeenten te helpen bij 
complexe herbestemmingen, onder meer door het organiseren van een expertmeeting. Daarmee wordt zo’n 
project ook een oefening in integraal afwegen, zoals de nieuwe Omgevingswet voorstaat.
Tijdens het provinciale Congres Herbestemming 2017 op 17 mei werd de Fronik Buurtboerderij in de 
gemeente Zaanstad door de aanwezige professionals verkozen tot de meest kansrijke opgave om in dit kader 
aan te pakken. 

1.2 Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van plannen voor de aanleg van een snelweg door de polder  heeft de gemeente Zaanstad de 
Fronik boerderij en de grond ooit gekocht van boer Kobus Fronik, die hier tot aan zijn dood in 1984 op kleine 
schaal zijn boerenbedrijf runde. In de daaropvolgende jaren groeide de boerderij uit tot buurtboerderij onder 
de bezielende leiding van buurtbewoners Kees Heijn en Linda Bloem. Midden 2015 is, vanwege het grote 
belang van de boerderij voor de buurt, de Stichting Fronik Buurtboerderij opgericht. 
Omdat wel duidelijk was dat de functie als uitsluitend buurtboerderij op de lange termijn niet houdbaar zou 
zijn, is in oktober 2016 op initiatief van de Stichting een masterplan voor de Fronik Buurtboerderij opgesteld. 
Dit masterplan is met de gemeente en Stadsherstel Amsterdam (ontwikkelaar voor het woon- en zorgdeel) 
besproken, en tot stand gekomen met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM). Het 
doel van het masterplan is de Fronik Buurtboerderij te behouden,  te renoveren en om te vormen tot een plek 
voor zorg en ontmoeting voor de buurt, voor  passanten én voor kwetsbare mensen met een 
ondersteuningsvraag. 
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1.3 Planvorming
Het terrein is te verdelen in vieren: 
- de Fronik Buurtboerderij: stallen en schuren die de boerderijdieren en kano’s herbergen en de zone aan de 
overzijde van het Westerwindpand; 
- het zorgdeel: het voormalige woonhuis en de stal, de naastgelegen schuur, het aansluitende hooihuis en de 
door deze gebouwen omsloten binnenplaats;
- het gezamenlijke deel: de begane grond van het hooihuis, de naast elkaar gelegen schuur en hooischuur op 
het midden van het erf, en de rest van het erf, dat als multifunctioneel scharnierpunt tussen de twee terreinen 
in ligt; 
- het achterliggende weiland: ook in toekomst in gebruik als wisselweide, hooiplaats, speelactiviteiten, 
bloemenweide en ‘s winters ijsbaan. 

In het vroege voorjaar van 2017 besloot het College van B&W dat ze de ontwikkeling van de Fronik 
Buurtboerderij als ontmoetings- en zorgplek een serieuze kans wilde geven, als er binnen afzienbare tijd een 
realistische businesscase zou liggen. Dan was de gemeente bereid om het plan voor de verbouw van 
ontmoetingsdeel financieel te ondersteunen, op voorwaarde dat de Stichting Fronik Buurtboederij zelf ook 
100.000 euro zou investeren.
Bij de uitwerking van het plan voor zorg en wonen moet rekening gehouden worden met het voornemen van 
de gemeenteraad om de boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
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1.4 Presentaties
In samenwerking met de gemeente organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie op 21 juni 2017 
een expertmeeting op de Fronik Buurtboerderij, waarbij behalve de gemeente ook Stadsherstel 
Amsterdam, potentiele huurder Heeren van de Zorg en Stichting Fronik Buurtboerderij in gesprek gingen met 
experts op verschillende gebieden. Ook wethouder Rita Visscher-Noordzij was van de partij. 
Doel van de expertmeeting was te onderzoeken hoe zorgwonen het beste samengebracht kon worden met 
de buurtontmoetingsfunctie binnen het monumentale complex in een bijzondere landschappelijke setting.
Als basis voor de werksessies werden kort de inhoudelijke achtergronden door diverse betrokkenen 
gepresenteerd.

• Cultuurhistorische waarde
Marjorie Verhoek van de gemeente Zaanstad toonde op basis van oud en recent beeldmateriaal de grote 
cultuurhistorische waarde van de 19e-eeuwse hooihuisboerderij. Als een van de laatst overgebleven 
boerderijen aan de polder aan de westzijde van Zaandam, vertelt de bebouwing en erfinrichting het verhaal 
van de houtindustrie en de boerenproductie in Zaandam. De hooihuisboerderij is als type kenmerkend voor 
de boerderijen die met name in Waterland en de Zaanstreek voorkwamen, als variant op de stolpboerderij. 
Om die reden is de boerderij, die bestaat uit een woning, stal en hooihuis, sinds 2009 voorbeschermd als 
gemeentelijk monument. 

• Herbestemming
Michiel van der Burght legde in zijn presentatie kort het doel uit van Stadherstel Amsterdam en benoemde de 
wens om aan het behoud van de Fronik Buurtboerderij bij te dragen. Als vennootschap met een 
maatschappelijk doel zorgt Stadsherstel dat aandeelhouders een bescheiden dividend ontvangen. De overige 
verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. Zo ook de Fronik 
Boerderij, dat zij met respect voor het karakteristieke ensemble (niet alleen voor het monument), het erf, het 
landschap en de buurt wil herbestemmen met een zorg-woonfunctie. Gebaseerd op de eerdere succesvolle 
samenwerking bij de herbestemming van de Zaandijkerkerk in Zaandijk, werd de Heeren van Zorg opnieuw 
als toekomstige gebruiker benaderd.
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Restauratie-architect Jeroen Hooyschuur lichtte het herbestemmingsplan verder toe. De monumentale 
hooihuisboerderij, bestaande uit de woning en stal, de naastgelegen schuur en het hooihuis, zullen in het 
plan worden geëxploiteerd door de Heeren van Zorg ten behoeve van jongeren met een autisme stoornis. 
Samen met het erf dat door deze gebouwen wordt omsloten, zullen de zorgfuncties en -bewoning hier 
gerealiseerd worden. Het hooihuis krijgt op de begane grond een multifunctionele ruimte, waar zorg en 
ontmoeting samen kunnen komen. De naast elkaar gelegen schuur en hooischuur op het midden van het erf 
zullen ook een multifunctionele functie krijgen, waarin het Fronik-museum en een theeschenkerij kunnen 
worden ondergebracht. De bebouwing aan de overzijde van het Westerwindpad blijft door de Stichting Fronik 
Buurtboerderij beheerd. 

Telly Noutsis van de Heeren van Zorg vertelde over de beoogde toekomstige bewoners en de benadering van 
de zorg die Heeren van Zorg wil gaan leveren. Daarbij benadrukte hij aan de ene kant het belang van de 
beschermde woonvorm rondom het afgesloten erfdeel, waar de cliënten in een periode van ongeveer drie 
jaar leren in groepsverband te leven, en aan de ander kant  de behoefte in dat proces aan sociaal contact, 
waarbij de betrokkenheid van buurt en het creëren van werkplekken onderdeel van de filosofie is. Zo kunnen 
de jongeren uiteindelijk zelfredzaam worden.

• Ontmoeting - Stichting Fronik Buurtboerderij
Edwin Herzberg benadrukte als voorzitter van de Stichting dat naast het behoud van het monument en erf, 
ook het behoud van het gedachtegoed van boer Kobus Fronik voorop moet staan bij de herbestemming. Boer 
Fronik was gastvrij en werd waar nodig ondersteund door buurtbewoners. Het terrein veranderde na zijn 
dood tot ‘gemeenschappelijk erf’, dat voor en door de buurt werd onderhouden. Zo is het uitgegroeid tot een 
onofficiële plek, die fungeert als ontmoetingsplek voor alle bevolkingsgroepen. Die ontmoeting geeft mensen 
kans te groeien en bloeien.
De sociale cohesie die deze plek creëert en het verantwoordelijkheidsgevoel van de buurtbewoners moeten 
behouden blijven tijdens en na de herbestemming. Het betrekken van de buurtbewoners bij het 
herbestemmingsproces is daarom cruciaal voor het succes op de lange termijn. 
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1.5 Werksessies
De aanwezige betrokkenen en experts gingen, verdeeld in drie groepen, in op de volgende thema’s: 
Hoe kun je zorgfunctie succesvol combineren met ontmoetingsfunctie? 
Hoe richt je het erf zo efficiënt mogelijk in voor beide functies en bewaak je de kwaliteit van het geheel, ook in 
relatie tot de omgeving? 

• Alle neuzen 1 kant op
Om tot een breed gedragen, duurzame oplossing te komen is het belangrijk dat alle betrokken partijen 
gezamenlijk de kernwaarden van de plek benoemen en vastleggen. Vervolgens is het proces van verandering 
cruciaal. Niet alles hoeft in één keer mooi en af te zijn. Als het een gezamenlijk proces van restaureren,  
transformeren en opschonen wordt, kan iedereen geleidelijk aan de nieuwe situatie gewend raken. Daarbij is 
het wel van belang dat er iemand is die de overkoepelende kwaliteit en de monumentale waarde in de gaten 
blijft houden. Een kwaliteitsteam van de gemeente kan meedenken over de relatie met de stad, en de 
kernwaarden. Daarbij kan ook een ervenconsulent worden betrokken.

• Interactie tussen zorg en ontmoeten
In het plan van Jeroen Hooyschuur is goed nagedacht over de gesloten woon-zorg-functie, de 
multifunctionele zone op het terrein en het ontmoetingsdeel dat door de Stichting in beheer zal blijven. De 
interactie tussen die verschillende functies zal goed vormgegeven moeten worden om de samenwerking tot 
een succes te maken. Ontwerp speelt hierbij een niet te onderschatten rol. Het advies is om bijvoorbeeld goed 
te kijken naar het gevelaanzicht van het hooihuis. Dit deel moet de verbinding leggen tussen de gesloten 
zorg-woon-functie aan de ene kant van het terrein en de openbare binnenplaats en de rest van het terrein als 
ontmoetingsplek. Dat er op een grijze winternamiddag zacht licht schijnt vanuit de woning op de eerste 
verdieping op het ontmoetingsplein.

• Verbinding tussen stad en land
Zichtlijnen op het erf zorgen voor een verbinding tussen boerderij en het achterliggende landschap en het 
water. Nu is het binnenterrein afgesloten van de polder door een gesloten plint en zijn de sloten aan beide 
zijden vanaf het erf niet beleefbaar. De zichtlijnen versterken kan bijvoorbeeld door het dak van de 
hooischuur omhoog te takelen en de gesloten stalruimte onder het dak te veranderen in een transparante
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open ruimte, maar ook door een nieuw erfbeplantingsplan te maken.

• Maak het openbare een beetje privé en privé semi-openbaar
Als het erf aan weerszijden van Westerwindpad anders wordt ingericht, krijgt de bezoeker het gevoel te gast 
te zijn op een erf. Dit zou een doorgaande route met landschappelijke inrichting moeten worden, waarbij 
gekeken moet worden naar de veiligheid van de bezoekers aan de Fronik Boerderij aan de ene kant en de 
doorgang van de fietstoerist en de naastgelegen boerderij van Jan Rutte aan de andere kant, met eventueel 
een mogelijkheid om gemotoriseerd verkeer en heel snelle wielrenners te vertragen. Een idee zou kunnen zijn 
om de ingang van het terrein iets verder van de hooihuisboerderij te verplaatsen.
De vraag is of er parkeerplekken moet komen voor de bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van het 
Westerwindpad of op het einde van het terrein aan hetzelfde pad. Voor de zorgverleners zal een aantal 
afgesloten parkeervlak op het terrein volstaan.

1.6 Verdienmodel
Een andere prangende vraag die voorlag was: at is een duurzaam verdienmodel voor de (ontmoeting)functies 
en hoe stimuleer je continuïteit op de lange termijn?

Door middel van een jaarronde programmering kun je de lokale verbindingen versterken. Dit kan door de 
locatie te gebruiken als plek voor ontmoeten, maken, ontspannen, verkoop van producten, leren en 
inspireren. Het voorstel is daarom om de boerderij de nieuwe naam ‘Boer Fronik: Stadsboerderij’ te geven, 
dat niet alleen als productnaam gebruikt kan worden voor de verkoop van lokale producten in een 
buurtwinkel op het terrein, maar ook zorgt dat het verhaal en gedachtegoed van boer Kobus Fronik (de 
boerderij als ontmoetingsplek) behouden blijft.

As bron van inkomsten op het terrein worden voorgesteld:
- lichte horeca, zonder bediening;
- excursies i.s.m. partij in het Westzanerveld, bijvoorbeeld varen o.l.v. gids met fluisterboten;
- vergaderarrangementen of verhuur van accommodatie voor gelegenheden;
- een jaarrond cultureel programma met theater, muziek, buitenbioscoop, lezingen etc.;
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- cultuur en natuur educatie in samenwerking met scholen (primair en voortgezet onderwijs);
- evenementen, bijvoorbeeld als startlocatie voor sportclinics: hardlopen/fitness/bootcamp etc.

Doelgroepen kunnen zijn:
- Bewoners (600 huishoudens in de buurt);
- Bezoekers (400 hotelkamers in de buurt);
- Bedrijven en instellingen;
- Scholieren;
- Ouderen;
- Zorggroepen;
- Sporters.

Partners kunnen zijn:
- Prinsenstichting;
- Heeren van Zorg;
- Buurtbewoners Westzanerdijkbuurt;
- Scholen;
- Bedrijven;
- Leveranciers;
- Gemeente Zaanstad (Cultuurcluster)
- Culturele partners
- Sponsoren (banken)

1.7 Observaties
• Charmebehoud: klein, open en rommelig
Vergeet in het hele proces nooit waar je het voor doet: behoud de charme van de plek. De Fronik 
Buurtboerderij is een rommelige plek, waar dieren rondscharrelen, mensen van álle pluimage in en uitlopen, 
er geen loket is voor de kano verhuur, consumptie niet verplicht is, openingstijden rekbaar zijn. De grootste 
bedreiging van de herbestemming is dat alles dichtgereguleerd wordt. Dat de prijzen verhoogd worden en
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efficiëntie nagestreefd wordt. Houd het klein, open en rommelig. Houdt betekenisvolle details in stand. Laat 
mens en dier scharrelen op de Fronik Buurtboerderij.

• Dilemma’s 
In de komende periode zullen heel veel keuzes gemaakt moeten worden rondom de Fronik Buurtboerderij. 
Het College van Burgemeester en Wethouders moet beslissen of ze garant wil staan voor een deel van de 
restauratiekosten. En daarna begint het pas. Hoe gaan we de gebouwen restaureren, hoe richten we ze 
vervolgens in, wat doen we met het erf - en wat laten we met rust? In welke volgorde gaan we te werk en wie 
beslist wat? 
Onthoud één ding: ga niet door-ontwerpen en betracht enige achteloosheid zonder onverschillig te worden.
 
• Kernwoorden 
Kernkwaliteiten, waarmee de Fronik Buurtboerderij als locatie bijdraagt aan Zaanstad zijn: 
- Een transitiepunt in de stad;
- Een authentieke plek;
- Een plek om te scharrelen;
- Een informele rafelrand, waar niet te veel gereguleerd moet worden 
- Een plek die niet aangeharkt moet worden;
- Een open plek;
- Een ontmoetingsplek;
- Een niet-commerciële plek;
- Een monumentaal ensemble;
- Een plek met een sober boers aanzicht;
- Een plek met ruimte voor creativiteit en improvisatie

• Het proces is een doel op zich
De transitie van informele buurtboerderij naar een meer professionele zorg- en ontmoetingsplek zal niet 
makkelijk worden. Het is zaak iedereen tijdens dat proces aan boord te houden. Opdrachtgevers, nieuwe 
bewoners en hun verzorgers, de buurt, de gemeente…  iedereen heeft de beste bedoelingen maar heeft ook 
zo zijn eigen verwachtingen en een eigen eindbeeld voor ogen. De zorgvuldigheid waarmee de transformatie 
gaat plaatsvinden bepaalt daarmee de kans van slagen. Het proces is een doel op zich.

Verslag Expertmeeting - Herbestemming NH 2017

Obeservaties

Rapportnaam  10



1. 8 Vervolgstappen 
De Fronik Buurtboerderij verdient alle aandacht die het kan krijgen. Niet alleen om het project zelf te 
stimuleren, maar ook omdat het een voorbeeld kan zijn voor de herbestemming van andere boerderijen in de 
provincie. Als initiatief van actieve buurtbewoners is het een inspirerend voorbeeld. 
Het Steunpunt  zal in samenwerking met de Stichting Fronik Buurtboerderij een verdiepende sessie met een 
beperkt aantal experts organiseren om de bevindingen nog een stap verder te brengen.
Op 12 oktober organiseert het Steunpunt met de provincie de Dag van de Herbestemming met sprekers en 
werksessies, waarbij de Fronik Buurtboerderij wederom als een van de onderwerpen op het programma 
staat. 
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1.9 Deelnemers expertmeeting
Initiatiefnemers
Linda Bloem  - Stichting Fronik Buurtboerderij
Michiel van der Burght - Stadsherstel
Jerome den Enting - Stichting Fronik Buurtboerderij
Dorien Giesberts  - Gemeente Zaanstad
Edwin Herzberg  - Stichting Fronik Buurtboerderij
Jeroen Hooyschuur - Architect
Marene Kok  - Gemeente Zaanstad
Telly Noutsis  - Heeren van de Zorg
Marjorie Verhoek  - Gemeente Zaanstad

Organisatie
Dorine van Hoogstraten - Steunpunt Monumenten en archeologie
Ellen Klaus  -Projectleider namens Steunpunt Monumenten en Archeologie, dagvoorzitter
Reinier Mees  - Steunpunt Monumenten en archeologie 

Experts
Maud Aarts  - Stedenbouwkundige
Arjan Karssen  - Ruimtelijk ontwerper
Jemuel Lampe  - Ondernemer
Jef Mühren  - Directeur MOOI Noord-Holland
Peter Oussoren  - Loods Herbestemming Provincie NH
Marnix Tavenier  - Landschapsarchitect
Jouke van der Werf - Bureau op het Plein

Alle tekeningen zijn gemaakt door Olivier Rijcken 
Alle foto’s zijn gemaakt door Kenneth Stamp 
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Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF  
en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de RCE.

info@steunpunterfgoednh.nl | www.steunpunterfgoednh.nl


