
Een innovatieve oplossing 
van wateropslag 
in een park

Molenwaterpark: 
een park voor 
alle mensen



Wat menigeen niet weet, is 
dat in die oase een innovatieve 
oplossing is gevonden voor 
al het regenwater dat in het 
stadspark en in de buurt 
valt. Ons klimaat verandert, 
met als gevolg dat we nu 
en in de toekomst te maken 
kunnen krijgen met hevigere 
buien. Daar is de stad niet 
overal op ingericht met soms 
wateroverlast als gevolg. 
Bovendien is regenwater 
kwalitatief hoogwaardig zoet 
water en te waardevol om door 
het riool te lozen. Bij tal van 
gebouwen in de aangrenzende 
straten van het park is de 
hemelwaterafvoer afgekoppeld 
van het rioolstelstel.  

Binnen het Europees project 
‘Water Resilient Cities’ (water- 
veerkrachtige steden) heeft de 
stad Middelburg de mogelijkheid 
gekregen om de herinrichting 
van het stadspark te combineren 
met innovatieve oplossingen 
voor waterbeheer. Deskundigen 
en bewoners hebben hierin 
meegedacht, zodat er breed 
draagvlak ontstond voor de 
herinrichting.

Waterberging in het 
Molenwaterpark: 

klimaatverandering 
en innovatie 

Een prachtige groene  
oase in de stad.  

Zo kan het 2 hectare  
grote openbare  

Molenwaterpark in  
Middelburg  

gekarakteriseerd  
worden. 



Het Molenwaterpark heeft nu een 
duurzaam afwateringssysteem dat functio- 
neert als het veel regent. Dat systeem 
bestaat in feite uit twee belangrijke onder-
delen: een spiegelvijver en een reeks van 
wadi’s. Een stadspark zonder vijver met 
fontein zou geen echt park zijn. Naast de 
opvangfunctie die de vijver heeft, weerspie-
gelt het silhouet van Middelburg in het 
water. Wadi’s zijn buffer- en infiltratie-
voorzieningen, waar het water tijdelijk kan 
worden opgevangen. Daar sijpelt het water 
terug naar het grondwater. Bovendien zijn 
deze wadi’s ecologisch ingericht, zodat het 
naast een lust voor het oog, tevens een 
plek is waar libellen, vlinders en amfibieën 
naar toe gelokt worden. 

Het regenwater dat in de buurt of in het 
park valt wordt dus of in de vijver of in de 
wadi’s, die aan de rand van het park liggen, 
gebufferd. In totaal heeft het park maar 
liefst 2.000 m3 aan ruimte om water vast te 
houden en tijdelijk te bergen. Om een idee 
te krijgen hoeveel dat is: Dat zijn  
maar liefst 20.000 regentonnen van  
100 liter, die bij hevige regenbuien het  
riool dus niet belasten.

De cirkel is hiermee eigenlijk weer rond. 
Met deze innovatieve waterberging komt 
het Molenwater weer terug bij zijn oude 
functie. In de 14e eeuw werd het Molen- 
water namelijk gegraven als opvang- 
bekken voor overtollig water uit de  
grachten en de rivier de Arne. Nu heeft  
de waterberging een moderner jasje 
gekregen, waarmee het Molenwaterpark 
klaar is voor de toekomst. 

Waterberging in 
een stadspark heeft 
meerwaarde

Wie houdt er niet van een mooi stadspark? 
Stadsparken kunnen de sieraden van je stad 
zijn. De laatste jaren staan stadsparken steeds 
meer in de belangstelling. Wellicht heeft dat 
te maken met het feit dat water en groen het 
natuurlijk kapitaal van steden zijn. Maar welke 
meerwaarden bieden dat blauw en groen in 
het Molenwaterpark?  

De spiegelvijver en de wadi’s zijn onderdeel 
van een innovatief waterbeheersysteem 
dat zorgt voor duurzame wateropvang. Hier 
draagt water (het blauw dus) ook bij aan 
het tegengaan van het hitte-eiland effect 
in de stad. Door veel steen en beton in de 
stad is er sprake van minder verdamping 
waardoor warmte ’s avonds en ’s nachts 
blijft hangen. Zo zorgen blauw en groen 
samen voor verkoeling.



Belangrijk is natuurlijk dat een park 
uitnodigt tot ontspanning in de breedste 
zin van het woord. Een park biedt rust en 
verpozing voor bewoners en bezoekers, 
én ruimte voor allerlei activiteiten en 
evenementen. Een wandelingetje maken, 
de hond uitlaten, op een bankje zitten, 
een balletje trappen, een boek lezen, 
picknicken, bij de vijver hangen, in de 
wadi’s spelen, chillen, een frietje eten. In 
het Molenwaterpark kan het allemaal. Een 
groen en blauw park nodigt uit om er iets 
of niets te doen en eventueel  anderen te 
ontmoeten. Het is zien en gezien worden.  

Dit zijn hele concrete activiteiten, die 
snel zichtbaar zijn. Maar er zijn ook 
tal van voordelen in een park die wat 
minder zichtbaar zijn, maar belangrijke 
meerwaarden kunnen opleveren voor 
individuele mensen en de maatschappij. 
Natuur in het park, het groen, zuivert 
de lucht en bomen vangen CO-2 af, 
waardoor de opwarming van de aarde 
wordt tegengegaan. Ook biedt een stads-
park mogelijkheden voor biodiversiteit, 
ruimte voor flora en fauna. De wadi’s zijn 
er een voorbeeld van. Daarnaast zorgt een 
park met recreatieve mogelijkheden voor 
gezondere en productievere inwoners en 
draagt het zelfs bij aan minder ziekte-
verzuim. Tenslotte hebben huizen in 
een groen blauwe omgeving een hogere 
waarde. Kortom een stadspark heeft heel 
veel meer-waarde. 

Het Molenwaterpark, 
een park voor alle 
mensen
Een stadspark is vooral een plek om er van 
alles te doen en elkaar te ontmoeten. De  
landschapsarchitecten hebben in overleg met 
omwonenden en gebruikers een inrichting 
gemaakt die het Molenwaterpark tot een 
plaats maakt waar mensen graag komen.  
Het park heeft slingerachtige looppaden waar 
je kunt flaneren en alle delen van het park 
kunt verkennen. Er zijn verschillende speel-
plekken voor kinderen, ook aan het water 
en bij de wadi’s. In het midden van het park 
is een lichte verhoging gecreëerd waardoor 
hoogteverschillen ontstaan. 

“Natuur in het park,  
zuivert de lucht en  
bomen vangen CO-2 af, 
waardoor de opwarming 
van de aarde wordt  
tegengegaan.”



De karakteristieke Koepoortlaan, 
het domein van fietsers en wande-
laars, die dwars door het park loopt, 
is gebleven. Historische panden die 
Middelburg zo bijzonder maken, aan 
de rand van het park, zorgen voor 
een sfeervolle entourage. De Stads-
schouwburg, het culturele centrum 
van de stad, heeft met dit park een 
prachtige voortuin gekregen. Er is 
een karakteristieke muziektent waar 
concerten te horen zullen zijn. Het 
borstbeeld van de Middelburgse 
componist Jan Morks staat naast de 
muziektent. Het bekende drie meter 
hoge beeld ‘de kop van Jacob Rogge-
veen’, gemaakt door de Middelburgse 
beeldhouwer Peter de Jong in 1970, 

heeft een prominente plek in het 
park gekregen. 

Het park heeft tal van bomen, 
bloemen en planten, een bijen-
hotel en amfibieschalen voor 
de rugstreeppad. En er is die 
spiegelvijver met de fontein, waar 
je omheen kunt zitten. Daarnaast 
zijn er door het park verspreid nog 
meer zitmogelijkheden. Voor een 
hapje en drankje kan iedereen 
terecht bij snackbar het Smulhoek-
je, dat ook een terras heeft of je 
neemt je eigen eten en drinken 
mee. Het Molenwaterpark is een 
park voor alle mensen. 



 “spiegelvijver” 
Karel van  
de Beek  

Wat je hebt is dat er voor 
iedereen wat inzit. Je kunt 
lekker gaan zonnen als je 
dat wilt. Je kunt als kind 
heerlijk spelen. Je hebt 
er water bij. Je kan van 
alles en nog wat doen. Het 
begint gewoon een lekker 
gebruikspark te worden 

en daar was het ook voor 
bedoeld. Er is ook één 
functie die ik toevallig weet 
vanuit mijn vorige baan: 
Het is een enorme water-
opvang voor de binnenstad, 
voor als het heel heftig 
regent. Dat is aanpassen aan 
de klimaatomstandigheden. 
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Gepensioneerd

Het is natuurlijk heel leuk 
dat het in het park verstopt 
is. Je kunt er een giganti-
sche hoeveelheid water in 
kwijt en de stad heeft er 
geen last van. Ik ben een 
heel blije Middelburger als 
het gaat over het park ja. 

De gebruikers 
aan het woord



 “spiegelvijver” 

Els: “Mijn kleinzoon vindt 
de fontein prachtig.  
We zijn hier voor de eerste 
keer. We wilden zo graag 
naar het stadspark toe.  
Wij wonen zelf net buiten  
de ring. Ik vind het heel 
mooi geworden, maar het 
moet allemaal nog een 
beetje groeien. De vijver is 
een hele mooie trekpleis-
ter. Ik ga hier zeker vaker 
komen op mijn oppasdag”. 

“fontei

n” 

Oma (met haar kleinzoon)  
en Middelburger

Els Openneer
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Bart: “Wij komen hier 
geregeld in het park. Om de 
hond uit te laten, maar soms 
ook om te skaten.  
Sietske: En als we de hond 
uitlaten, ruimen we altijd  
netjes de hondenpoep op. 

Bart: En het is een van de 
mooiste plekken om op je 
longboard afstanden te maken. 
Het is een mooie omgeving en 
je kunt rondjes maken.  
Sietske: Het is lekker dichtbij 
en bijzonder aan het park is 
het asfalt. Alleen de bochten 
zouden iets scherper kunnen”.

“rondjes m
a

ken
”

Sietske en  
Bart Lely  

omwonenden park

“bochtje
s 

maken” 



Arma: “Dit Molenwaterpark 
is één van de mooie stukjes 
natuur in Middelburg die ik 
gebruik om mindful run en 
mindful walk cursussen te 
geven. Dat houdt drie woorden 
in: Bewust Buiten Bewegen. 
Bewust met ademhalingstech-
nieken, mindfulness en yoga. 

Buiten in het Molenwater-
park. En op een bewus-
te manier bewegen met 
hardlopen en wandelen. Het 
resultaat is minder stress 
en meer energie. Ik hoop dat 
vaak te gaan doen in dit park 
en daarbij meerdere mensen 
tegen te komen die met leuke 
initiatieven bezig zijn”.
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Arma Kleinepier  

ondernemer in  
bewust bewegen

 “minder stress,meer energie”



Het is zo leuk om iets te organiseren in 
het park. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 
theatervoorstellingen met klapstoelen  
die je nu in de tijd van corona op 1,5 meter 
weg kan zetten. Ook voor kinderen kun je 
leuke evenementen organiseren.  
Vanwege corona serveren we al heel  
vaak picknickmandjes in ons restaurant.  
Als mensen willen picknicken in het park, 
dan zouden  wij wel kunnen zorgen voor 
gevulde mandjes.

exploitant restaurant  
de Koepoort in de 
Stadsschouwburg  
en Middelburger

Tai Chi leraar

Sigrid de Haan

Vicente Quand

 “beleving in het park”

“buiten gevoel”

“picknick op het veld”

“gezondheid” 

Vicente: Ik ben Tai Chi 
docent en als achtergrond 
bewegingsleertherapeut. 
Iedereen, man, vrouw, oud, 
jong, fit of niet,  kan met Tai 
Chi sierlijkheid, coördinatie 
en balans ontwikkelen. 
Elke beweging versterkt en 
verstevigt een andere groep 



André: ”Ik beoefen Tai Chi 
al meer dan 25 jaar. Ik zie 
het niet als sport of zo. Het 
is meer meditatief bezig 
zijn met lichaam en geest. 
Het doet me hartstikke  
goed, ik voel me er even- 
wichtig door. Het liefst  
ben ik zelf ook buiten.”

Nettie: “Tai Chi oefenin-
gen zijn voor mij goed te 
doen. Het is heerlijk om 
te bewegen. Ontspanning. 
Buiten is veel lekkerder 
dan binnen. En we hebben 
een heel fijne groep.” 

Vicente Quand

Twee deelnemers  
aan de Tai-Chi lessen

“o
nts

pa
nning”

“buiten gevoel”

“meditatief” 

spieren, pezen en gewrichten. Gezondheid 
wordt in de Tai Chi wereld als nummer 
1 gezien. Je kunt een vechtkunstenaar 
zijn maar de gezondheid staat voorop. 
Gewoonlijk zitten we in een ruimte binnen, 
in Padma in de Verwerijstraat. Nu met 
corona hebben we ook buiten geoefend 
en naar aanleiding daarvan kreeg ik al de 
vraag of we in de volgende zomer af en toe 
Tai Chi in het park mogen doen. Het gevoel 
is dan anders. Het is groen en je hebt een 
bepaalde vrijheid en ruimte.

“gezondheid” 



Wij hebben de mooiste 
voortuin van Middelburg. 
Voor ons als theater zijn 
er allerlei samenwerkin-
gen denkbaar. Theater is 
beleven en ontmoeten.  
Dat wordt nu enorm 
versterkt. Zeker buiten de 
wintermaanden. Dan kun 
je meer interactie tussen 
het gebouw en het park 
creëren. De openheid van 
het park vraagt daarom.

Natuurlijk nodigt een mooi 
stadspark, waar mensen 
kunnen samenkomen, 
uit om lekker wat te gaan 
eten. Er zijn genoeg plekjes 
om te zitten, muurtjes en 
natuurlijk ons terras. In 
de toekomst zou ik wel 
zoiets als een parkpaviljoen 
willen hebben om ook eens 
iets anders dan frietjes te 
kunnen serveren.

de ondernemer  
van de snackbar  
het Smulhoekje 

manager  
Stadsschouwburg

Simon Boonman

“lekker genieten in het park” 

“parkpaviljoen”

“de mooiste voortuin
” 

“hoofd leeg maken
”

Bart Hill

“theater is beleven
en ontmoeten”



Ellen: “Ik zie een hele 
mooie ruimte, veel meer 
licht. De losse delen zijn 
een geheel geworden. Dat 
is goed gelukt.  Het is een 
verbetering ten opzich-
te van het oude. Je ziet 
dat mensen van het park 
gebruik maken, met hun 
kinderen, kleinkinderen, je 
ziet iedereen echt genieten. 
Ik hoop dat het echt zo’n 
park wordt waar iedereen 
een boekje zit te lezen, een 
drankje doet. Het kan echt 
een ontmoetingsplek zijn”. 

leerlingbegeleidster, 
wonend aan het  
Molenwater

skeeleraar

Pepijn

“hoofd leeg maken
”

“theater is beleven
en ontmoeten”

 “lekker skeeleren
” 

 “ontmoetingsplek”  “genieten”

Ellen Goesije

Pepijn: “Ik kom niet heel 
vaak in het park, maar af en 
toe ga ik wel eens skeeleren 
door het park, als onderdeel 
van een groter rondje in de 
stad. Dan is dit park een 
stukje natuur. Lekker om 
je hoofd een beetje leeg te 
maken. Het bijzondere aan 
het park is dat je rondjes 
kan maken en redelijk wat 
vaart kunt maken, als er 
niet teveel mensen zijn. 
Met honden moet je soms 
oppassen, want ze reageren 
op het geluid van skeelers. 

 



Ik ben een superliefhebber 
van het Molenwaterpark. 
Het is hét trefpunt van de 
stad, in het groene hart 
van Middelburg. Het is heel 
ruim, licht en de begroeiing 
begint te komen. Ik heb 
een mooi idee voor de kerst 
om ook de andere wijken 

“superliefhebber”

 “zoektocht”

Ad den Boeft

bezoeker van het  
Molenwaterpark

 “het trefpunt 
van de stad”

 “avontuur” 

in de stad er een beetje 
bij te betrekken. Iedere 
avond een andere school 
die een lampion optocht 
loopt in het park en dan 
kerstliederen zingen. En 
een grote kerstboom net 
als op de markt. 

“Wij staan op een camper-
plaats in Koudekerke op 
de camping. Wij komen al 
jaren in Zeeland. Wij zijn 
aan het geocachen, hier 
of hier in de buurt moet 
een geocachelocatie zijn. 
Geocachen is een avontuur-
lijk spel dat gebeurt door 
te wandelen of fietsen in 
een omgeving met een 
bepaald doel. Het doel is 
een cache, een bergplaats, 
te vinden door middel van 
GPS coördinaten waarvoor 
je je smartphone kunt 
gebruiken. De cache kan 
verschillende vormen 
hebben, zoals een Tupper-
ware doos, kistje of buis. 

zijn toeristen uit  
Heythuysen  
(tussen Roermond  
en Weert) Limburg 

Jos Verstappen  
en zijn vrouw



“muziekconcert”

 “zoektocht”

 “avontuur” 

“cultuur

” 

Jos Verstappen  
en zijn vrouw

In die cache bevindt 
zich een voorwerp die 
je eruit kunt nemen en 
vervolgens stop je ook 
weer iets terug. Dat 
schrijf je in het logboek 
dat zich ook in die cache 
bevindt. Wij hebben net 
gelezen dat het park op 
de schop is geweest en 
zijn hier voor het eerst. 
Het Molenwaterpark 
ziet er mooi en groen uit 
en dat zal zeker zo zijn 
als het straks wat meer 
begroeid is, dan krijg je 
een heel andere indruk”.

fluitiste, net  
studente af en  
Middelburger 

Veerle Koens

Veerle: “Ik kende het park 
helemaal niet maar ik 
vind het fantastisch mooi. 
Ik heb het zien opbloeien 
in de lente en was heel 
nieuwsgierig waar de 
bloemen zouden komen 
en hoe begroeid het zou 
worden. Ik ben fluitiste en 
heb de muziektent al heel 
vaak zien staan als ik mijn 
dagelijkse wandelrondje 

deed. Op de muziektent 
staat: ‘Verboden te betre-
den’. Ik heb nooit gedurfd 
om hier te gaan spelen, 
maar ik zou graag een keer 
een fluitconcert willen 
geven. Ik ben op zoek naar 
nog meer muzikanten in 
Middelburg waarmee ik dat 
zou willen doen. Gewoon op 
een zondagmiddag gratis 
concerten, drankje erbij”.



Het Interreg 2 Zeeën-programma gaf 
ons de mogelijkheid om een gezamenlijk 
werkprogramma te ontwikkelen en 
oplossingen te testen. Deze brochure 
gaat in op het in kaart brengen 
van de investeringen in duurzame 
afwateringssystemen in stedelijke gebied. 
De stad Middelburg combineert  de 
herinrichting van het stadspark met deze 
innovatieve oplossingen voor waterbeheer. 
Deskundigen en bewoners hebben hierin 
meegedacht zodat er een breed draagvlak 
ontstaat voor de herinrichting. Een 
herinrichting die zorgt voor meerwaarden, 
recreatief (mede-)gebruik, betrokkenheid 
en verbondenheid bij bezoekers, bewoners, 
bedrijven en (culturele) organisaties.

Water Resilient Cities is 
een samenwerkings- 

verband van gemeenten, 
waterschappen, kennis- 
instellingen en het MKB.  

Het samenwerkings- 
verband is opgericht 

om oplossingen te 
ontwikkelen voor het 

steeds dringender 
wordende probleem  

van wateroverlast  
door regenwater in 

stedelijke gebieden.
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