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In 1983 kregen de inwoners van Arnhem een 
waardevol cadeau van hun gemeente: een 
bezoekerscentrum aan de rand van Sonsbeek.  
Dit jaar is Molenplaats Sonsbeek al ruim 35 
jaar een inspirerende ontmoetingsplaats voor 
iedereen die groen Arnhem een warm hart 
toedraagt. Jaarlijks worden tienduizenden 
Arnhemmers en bezoekers van de stad 
verwelkomd op deze unieke plek in ons mooie, 
historische landschapspark Sonsbeek. Dit 
kalenderjaar waren er dat 75.000. Een mooie 
stijging vergeleken met de bezoekersaantallen 
van de jaren daarvoor.
 
Was 2017 een jaar met veel activiteiten en 
samenwerking met diverse organisaties waarin 
telkens weer het investeren in de toekomst 
van Molenplaats centraal stond; het jaar 2018 
laat zien dat we daar goed in slagen. In dit 
jaarverslag kunt u er alles over lezen. Het 
financiële jaarverslag is op aanvraag te 
verkrijgen. 
 
De samenstelling van het bestuur heeft een 
wijziging ondergaan ten opzichte van 2017. Er 
heeft een wisseling van penningmeesters 
plaats gevonden.
Er waren verschillende en goed bezochte 
personeelsbijeenkomsten. Samen met De 
Vrienden van Sonsbeek ontvingen we op 12 
mei burgemeester Marcouch. 
 
In 2018 presenteerde de Gemeente Arnhem 
de Groenvisie 2018 -2023.
De gemeente vroeg Molenplaats in juni 2018 
om samen met vier andere groene partners, te 
weten Natuurcentrum Arnhem, Citymarketing 
Arnhem, Groen Arnhem en de Molen van 

Klarendal handen en voeten te geven aan de 
door deze Groenvisie. Een interessant proces 
dat begin 2019 haar beslag zal krijgen in het 
opstellen van een Convenant, vanuit directie 
en bestuurders van deze partijen, over de 
verdere samenwerking op het gebied van 
deze visie. Ook komen deze partners met een 
“Uitvoeringsagenda Groene Activiteiten”.
 
Een interessante ontwikkeling waardoor het 
Groen van Arnhem, in de stad en in de 
parken/bossen, plaatselijk en landelijk veel 
meer aandacht zal krijgen. Arnhemmers, 
maar ook toeristen uit binnen en buitenland 
zullen Arnhem in Groene Optima Forma leren 
kennen. Molenplaats zal hier zeker een 
bijdrage aan leveren.
 
Tot slot wil ik de gemeente en onze externe 
contacten danken voor hun vertrouwen in 
Molenplaats. Bovenal bedank ik onze 
vrijwilligers van de molengroep, de gidsen, de 
horeca, reserveringen, de technische dienst, 
communicatie, het infopunt, het secretariaat 
en onze drie ambassadeurs. 
Met elkaar hebben we, ieder op onze eigen 
manier, ervoor gezorgd dat Molenplaats in 
2018 weer een plezierige ontmoetingsplaats 
was voor Groen in de Stad, park Sonsbeek en 
De Witte Watermolen. Met elkaar willen we 
daar in de toekomst voor blijven zorgen!
 
Anne Marie van Lanen
 
Bestuursvoorzitter
Stichting Molenplaats

35 jaar een geschenk aan Arnhem
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Voor Molenplaats was 2018 een jaar met 
wandelingen en parkexcursies, de Witte 
Watermolen, verkoop van meelproducten en 
winkelartikelen, rondleidingen, 
kinderactiviteiten, het ontvangen van 
bezoekers, zaalverhuur, lunches, 
familiebijeenkomsten, tentoonstellingen, 
vergaderingen, horeca. Daarnaast was het 
vooral het jaar waarin samenwerking met 
externe partners centraal stond. 
 
In dit jaarverslag geven we een overzicht van 
de activiteiten die in 2018 voortvloeiden uit 
de exploitatie van Molenplaats - met een 
positief resultaat!
Maar Molenplaats is ook bij uitstek een plek 
waar onvoorziene activiteiten plaatsvinden 
die inspelen op de actualiteit; activiteiten die 

BEGROTING EN FINANCIËN

In 2018 ontving Molenplaats een subsidie van 
de gemeente Arnhem, als tegemoetkoming in 
de kosten voor de realisatie van de afspraken 
die gemaakt zijn en die vermeld staan in de 
subsidiebrief. 

Voor een gedetailleerd financieel overzicht 
verwijzen we naar de jaarrekening over 2018; 
deze is op aanvraag verkrijgbaar.
 

1. Het inrichten, beheren en bemensen van een informatiepunt over het grotere      
groen in Arnhem en de daarbinnen gelegen water-, erfgoed- en 
recreatieaspecten.

2. Het organiseren van activiteiten (debat, discussie, rondleidingen, educatie) 
ter promotie, beleving en ontwikkeling van het groen in en om de stad.

3. Ontmoetingsplaats Greenpoint voor de Arnhemse groene groepen die 
desgewenst gebruik kunnen maken van de (nieuwe) faciliteiten van 
Molenplaats.

4. Het exploiteren van de Witte Watermolen.
5. Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking met en tussen 

organisaties die zich inzetten voor de promotie en het groen van de stad.
6. Het leveren van een bijdrage, al dan niet in logistieke zin, aan relevante 

burgerparticipatieprocessen.
 

SUBSIDIETAKEN MOLENPLAATS

niet zijn in te plannen en die wel veel 
creativiteit, inventiviteit, flexibiliteit en extra 
inzet vergen. Voor deze extra activiteiten 
hebben we geen aanvullende bijdragen van de 
gemeente ontvangen.
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INFORMATIEPUNT: DE GROENE VVV
 WANDEL EN FIETSCENTRUM

In 2017 hebben we ons aangesloten bij het 
fietsnetwerk Nederland en daardoor ook 
aangemeld als officieel fietspunt. In 
samenwerking met het Sportbedrijf zijn er 
twee nieuwe wandelactiviteiten gestart. 

“Wandel je fit” is een activiteit onder 
begeleiding van een deskundig wandelaar 
(Tonie Mey). Iedereen die behoefte heeft aan 
wandelen en contact kan hier 
woensdagsochtends aan deelnemen. 
“Wandelen onder begeleiding” 
(tweewekelijks) op vrijdagochtend is er voor 
mensen - met name ouderen - die niet meer 
zelfstandig kunnen wandelen. Als het vervoer 
een probleem vormt kan de wandelaar zelfs 
opgehaald worden. 

Daarnaast vormen we de thuisbasis van 
verschillende wandelgroepen die door middel 
van Nordic Walking aan hun conditie werken. 
En last but not least zijn er veel 
wandelgroepen, duo’s en eenlingen geweest 
(ook van buiten Arnhem) die Molenplaats als 
mooi startpunt gebruikten voor informatie 
over de vele wandelmogelijkheden in en 
rondom Arnhem. Zeker de ligging van 
Molenplaats ten opzichte van de stad, 
openbaar vervoer en het begin van de Veluwe 
maakt tot ons een ideale uitvalsbasis voor een 

korte of lange wandeling, al dan niet in 
combinatie met een bezoek aan de stad. 
Daarnaast bieden we onze bezoekers talloze 
wandelroutes aan die in Arnhem en 
omgeving gelopen kunnen worden.
 

INFOPUNT WANDELEN EN GROEN

Het infopunt heeft in 2018 optimaal 
gefunctioneerd. Bezoekers worden bij 
binnenkomst hartelijk ontvangen; hun vragen 
worden beantwoord en zo nodig wordt de 
bezoeker verder wegwijs gemaakt of 
geholpen. Het uitgangspunt: contact met de 
bezoeker, wordt steeds beter vormgegeven.  
Van daaruit ontwikkelt het infopunt zich 
verder, met name door de input van de 
bezoeker.

In 2018 hebben we bijgehouden waar de 
wandelaars, behalve uit Arnhem, nog meer 
vandaan komen. Dat leverde een lange en 
gevarieerde lijst op: Rosmalen, Amsterdam,  
Heeze, Wageningen, Berkel, Vlaardingen, 
Rijswijk, Duiven, Zoetermeer, Delfzijl, 
Woerden, ‘s-Hertogenbosch, Huizen, Leiden, 
Dordrecht, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, 
Almere, Sittard, Alphen aan de Rijn, 
Middenbeemster, Schoonhoven, Zutphen, 
Tiel, Hoogland, Schalkhaar, Papendrecht, 
Venray, Breda, Geldrop, Elst, Gouda, 
Groningen, Huissen, Breda, Wageningen, 
Maarssen,  Nijmegen, Enschede, Sliedrecht, 
Heeswijk-Dinther, Borne, Valburg, Eelde,  
Hilvarenbeek, Delft, Leidschendam, Zwolle, 
Rotterdam,  Scheveningen, Den Bosch, 
Aalsmeer, Castricum, Berg Ambacht, 
Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Houten, 
Breugel, Hoogeveen, Friesland, Schiedam, 
Alkmaar, Vugt, Oedenrode, Veenendaal, Den 
Haag, Wijchen, Tilburg, Bilthoven, Hillegom, 
Bergeijk, Culemborg, Roosendaal, Etten-Leur, 
Veenendaal, Horst, Pijnacker, Venlo.
Zelfs uit het - al dan niet verre - buitenland 
kwamen de bezoekers: Zuid-Afrika, België, 
Engeland, Servië/Kroatië, Duitsland, Frankrijk, 
USA. 
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VRAAG HET DE BOSWACHTER PARKEXCURSIES SONSBEEK, ZIJPENDAAL EN 

GULDEN BODEM

De 21 gidsen van Sonsbeek hebben in 2018 
687 mensen rondgeleid in het Sonsbeek Park.    
In samenwerking met Artifex en op verzoek 
van het blad Spoor van de NS hebben we een 
vijftal wandelingen georganiseerd voor zo’n 
100 leden van de NS. Daarnaast hebben we 
verschillende groepen rondgeleid, waaronder 
studenten van de WUR van Hall Larenstein en 
diverse basisscholen. Ook de wandelingen met 
de boswachter samen met Jeugdland waren 
een groot succes.

BELVEDÈRE/IJSKELDER

De vrijwilligers van Molenplaats hebben het 
dit jaar weer op zich genomen om de 
Belvedère en IJskelder, als symbolisch hoogste 
en diepste punt van Sonsbeek, open te stellen 
- in de wintermaanden elke laatste zondag van 
de maand en in de zomermaanden iedere 
zondag van 13.00 tot 16.00u. In totaal hebben 
993 mensen de Belvedère beklommen en 
1004 mensen de IJskelder bezocht.

Voor ‘Vraag het de boswachter’ is een 
tablet geïnstalleerd waarop kinderen 
en volwassen bezoekers vragen kunnen 
stellen via whats app aan onze boswachter 
Jeroen Glissenaar. Hier werd veelvuldig 
gebruik van gemaakt. Helaas heeft deze 
activiteit enige tijd stilgelegen vanwege de 
afwezigheid van de boswachter.
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TENTOONSTELLINGEN
 PRENTBRIEFKAARTEN VAN GIJS VAN EMPEL

Van half augustus tot begin oktober werden 
een aantal prentbriefkaarten van Park 
Sonsbeek uit eind 19e en begin 20e eeuw 
tentoongesteld. Molenplaats Sonsbeek heeft 
een legaat gekregen, bestaande uit oude 
prentbriefkaarten uit de nalatenschap van Gijs 
van Empel.De prentbriefkaarten geven o.a. 
een beeld hoe in vroeger tijden Park Sonsbeek 
al door hele families werd bezocht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILDE ZWIJNEN IN MOLENPLAATS

Donderdag 4 oktober (Werelddierendag) werd 
de expositie ‘Zwijnen in beeld’ in Molenplaats  
geopend. De expositie laat in schilderijen van 
kunstenaar Simon Drost de pracht van dit 
oerdier zien. Het wilde zwijn behoort, naast 
edelhert, ree, moeflon en vos, tot de Big Five 
van Veluwe. Gezien de groene verbinding 
tussen Arnhem en de Veluwe, hoort het wilde 
zwijn dus min of meer bij de stad. De expositie 
is een initiatief van de ‘De Zwijnensociëteit’; 
een organisatie die zich inzet voor het welzijn 
van het wilde zwijn. Oprichter van deze 
bijzondere club, Harry Voss, gaf bij de opening 
uitleg over de sociëteit en zijn liefde voor het 
wilde zwijn. Deze dieren moeten volgens hem 
worden ingezet als parels van de Veluwe in 
plaats van ze af te schieten omdat er teveel 
van zouden zijn.

ONTWIKKELING GEBRUIKERSVISIE SONSBEEK

Het wordt de laatste jaren steeds drukker in en 
rond Park Sonsbeek. Het park zelf én alle 
evenementen en andere activiteiten trekken 
geregeld zelfs zoveel mensen dat de vraag 
ontstaat of dit de draagkracht van het park 
niet te boven gaat. Voor de omliggende wijken 
(parkeren) en verkeersroutes (doorgaand 
verkeer) ligt er een vergelijkbare vraag. 
Desondanks neemt het aantal organisatoren 
en particulieren dat ‘iets in het park wil of 
gewoon doet’ nog steeds toe. Een gevolg van 
de behoefte van de drukke stadsmens aan 
ontspanning in de natuur? 

Kortom: het is in Sonsbeek niet alleen een 
drukte van belang, al die partijen hebben ook 
vaak uiteenlopende belangen en daarmee 
uiteenlopende ambities en percepties van de 
mogelijkheden in en van het park. In 2018 is 
Molenplaats betrokken bij het ontwikkelen van 
de gebruiksvisie in de projectgroep en 
adviesgroep. Hieruit is een enquête ontwikkeld 
en uitgevoerd over het gebruik en beleving van 
bezoekers aan Park Sonsbeek. In 2019 worden 
de resultaten van deze enquête verder bekend 
gemaakt.
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PARKENWIJZER SONSBEEK, ZIJPENDAAL 
GULDEN BODEM

Tijdens het Parkencongres van de Vrienden 
van Sonsbeek is de Parkenwijzer 
gepresenteerd.

Dit boekje geeft op een toegankelijke manier 
achtergrondinformatie 
over Sonsbeek en zijn 
buurparken. De inhoud is 
samen met Parkbeheerder 
Jeroen Glissenaar 
samengesteld en door 
vrijwilligers van 
Molenplaats geschreven 
en vormgegeven.

 

LEPORELLO ST JANSBEEK

Uit eigen ervaring ontdekten we de vele 
bezoekers aan onze stad en inwoners van de 
Arnhem behoefte hebben aan meer 
informatie over de St. Jansbeek. Er waren al 
veel georganiseerde rondleidingen door de 
stad, maar de belangstelling bleef aanhouden. 
Dus was het tijd om een professioneel 
vormgegeven ‘leporello’ (een zigzag gevouwen 
folder) over de loop van de St. Jansbeek; van 
de oorsprong in park Zypendaal tot aan de 
uitloop in de Rijn te ontwikkelen.  Een vijftal 
vrijwilligers hebben hier met veel plezier aan 
gewerkt. De folder bevat een fraaie 
plattegrond en alle bijzonderheden en 
hoogtepunten van de beek en de 
ontstaansgeschiedenis van de stad Arnhem. 
Ook de belangen voor klimaat en milieu 
komen aan de orde. 

De folder hebben we gepresenteerd en 
overhandigd aan Wethouder de Vrome op 
zaterdag 8 december 2018 tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in Molenplaats 
Sonsbeek en in Boekhandel het Colofon waar 
het boekje over de Jansbeek gepresenteerd 
waarvan Walter Jansen van het Colofon de 
initiatiefnemer van is.

Ook het bedrijfsleven hebben we betrokken 
bij de folder zoals: Paul Poelmans Reesink, 
Bossen en Parken Gemeente Arnhem, 
Waterschap Rijn en Ijssel, Dudok Arnhem, 
Hotel Molendal, Gelders Landschap en 
Kastelen, Grandcafé aan de Beek, Brasserie 
Zijpendaal, Boekhandel Colofon, 
gemeentelijke projectgroep Zuidelijke 
Binnenstad.

 

LEZINGEN/PRESENTATIES

In Molenplaats zijn in 2018 diverse lezingen en 
presentaties gehouden. Door verschillende 
organisaties en personen. Dit zijn de 
onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, 
Excessieve exoten, Groenvisie, Slingers in de 
tuin, De grafheuvels van Warnsborn, Het 
aquaduct bij Nijmegen, Bergwandeling, Groen 
en Gezondheid, Boeddhisme in het westen, 
Food Value, Moscowa, Meer vlinders in de 
tuin, Duurzaam beheer van de tuin, 
Pompoenen, Landschap in de schilderkunst, 
Vleermuizen in winterslaap, Is Arnhem 
ontstaan aan de Ijssel, De ludieke opstand in 
Arnhem, Zingen vogels in Sonsbeek, De liefde 
voor het wilde Zwijn. Maar kijk ook even bij 
Historische Herberg en Nieuwscafé.
 

 
 

 
 

 

SONSBEEK, ZIJPENDAAL EN GULDEN BODEM

PARKENWIJZERPARKENWIJZER
SONSBEEK, ZIJPENDAAL EN GULDEN BODEM
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ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
NATUURFEESTJES

Kinderen kunnen in de Molenplaats hun 
verjaardag vieren samen met vriendjes en 
volwassen begeleiders. De Schattenjacht is 
daarbij de meest populaire activiteit. Bij deze 
speurtocht horen allerlei opdrachten die ze in 
Sonsbeek kunnen uitvoeren. De thema’s gras, 
watervogels, bomen, mollen, stenen, vogels, 
kleine beestjes en bladeren komen aan de 
orde. Daarnaast kunnen kinderen ook kiezen 
uit Bootjes maken en Waterbeestjes vangen in 
de Jansbeek. Nieuwe natuurfeestjes zijn in 
ontwikkeling.

 
LENTEFESTIVAL SONSBEEK

Bij het begin van de lente hebben we met alle 
ondernemers in het park een lentefestival 
georganiseerd. Diverse Arnhemse muzikanten 
traden op bij de verschillende locaties in 
Sonsbeek. Het werd een unieke dag waarop 
heel veel bezoekers weer uit de winterslaap 
kwamen en op een speelse manier van het 
park en het groen konden genieten.

KONINGSDAG

Op 27 april werd voor de eerste keer de 
Koningsmarkt georganiseerd op de 
Zijpendaalseweg. Een zeer groot succes. We 
werden overrompeld door de grote aantallen 
bezoekers. In 2019 gaan we deze bezoekers 
informeren over het park en het andere groen 
in Arnhem.

 
DAG VAN HET KASTEEL

Zondag 21 mei was de dag van het kasteel en 
landgoederen, geïnitieerd door Kenniscentrum 
voor Kasteel en Buitenplaats. Op verschillende 
plekken in het park stonden gidsen klaar om 
verhalen te vertellen over het park. De 
onderwerpen waren:

Het mannetje van de Zijp, Baron van 
Monnikenhuizen, de gewonde Jonge 
Arnhemmer 1944, Follies en Tuinsieraden, 
Tabakscultuur in Arnhem, de Zwanen, oude 
ansichten Sonsbeek, plakboek familie 
Tolmeijer.
Helaas was door het uitzonderlijk mooie weer 
de belangstelling niet heel erg groot. Toch 
hebben een aantal mensen wel genoten van 
de verhalen.
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Met als motto ‘Handen uit de mouwen voor 
de natuur in Sonsbeek’ kwamen op een 
stralende herfstdag begin november maar 
liefst 220 natuurwerkers, jong en oud, de 
handen uit de mouwen steken in Park 
Sonsbeek. Onder de professionele leiding van 
zes boswachters en andere begeleiders gingen 
de vrijwilligers op een tiental plaatsen in het 
park aan het werk. Er werden bijenhotels 
gebouwd, zichtassen opgeschoond, zwerfvuil 
opgeruimd en de Japanse duizendknoop en de 
Reuzebalsemien werden uit de grond gerukt. 
De ochtendploeg ging om 10 uur aan het werk 
en na een welverdiende lunch bij de 
Molenplaats ging om 2 uur de middagploeg 
van start. De organisatie, de Vrienden van 
Sonsbeek en de parkbeheerders, kijken met 
voldoening terug op een nuttige en leuke 
werkdag, met zichtbaar resultaat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEK BURGEMEESTER MARCOUCH

Op 12 mei bracht (op uitnodiging van de 
besturen van de vrienden van Sonsbeek en 
Molenplaats) de burgemeester een bezoek 

aan Molenplaats en Park Sonsbeek. Een 
informatieve bijeenkomst waar de 
burgemeester op de hoogte werd gesteld van 
de activiteiten van beide organisaties. Een 
uitvoerige rondleiding door het park was 
onderdeel van het programma, met als 
hoogtepunt een bezoek aan de Belvedère.
 
 

TUINMARKT 27 MEI

Op zondag 27 mei 2018 organiseerde Arnhem 
Tuiniert in samenwerking met Molenplaats 
Sonsbeek de Tuinmarkt, bedoeld voor 
tuinierend Arnhem en voor ieder die zijn tuin 
graag wil vergroenen. Diverse groene 
Arnhemse bedrijven namen deel aan de 
markt.

Bij Arnhem tuiniert waren biologische 
bloembollen verkrijgbaar die in het najaar 
geplant worden en in het voorjaar bloeien. 
Hoveniersbedrijf De Groene Vingers 
beantwoordde vragen over de herfst in je 
tuin. Stadstuin Kweekland had een uitgebreid 
assortiment tuingereedschappen, tuinboeken 
en andere tuinartikelen. Beekhuizen 
Bloembinders liet zien hoe je een mooie 
herfsttafel kunt aankleden met herfsttakken, 
bloemzaden en vruchten. Groen Arnhem & 
Arnhem Klimaatbestendig informeerden over 
het belang van het vergroenen van je tuin.

 

 

 

NATUURWERKDAG IN PARK SONSBEEK
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 Molenschuur

De kabouterweek (als onderdeel van het 
Sprookjesfestival) heeft dit jaar niet plaats 
gevonden in de Steile Tuin maar in het bos 
achter de Witte Watermolen. Hiervoor was 
een bruggetje over de beek nodig. Deze klus 
werd opgepakt door leerlingen van Het 
Beekdal Lyceum onder bezielende leiding van 
docent Harm Smit en technische 
ondersteuning van Dennie van de Loenhorst 
van Molenplaats. In het bos konden kinderen 
de vele kabouterhuisjes bekijken en de molen 
was ingericht als kabouterhuis met allerlei 
natuuropdrachtjes. In totaal zijn er 4000 
kinderen met begeleiding in het kabouterbos 
geweest.

 

 

 
 

 
NIEUWSCAFÉ

Het nieuwscafé heeft zes keer plaats gevonden 
in de Molenschuur. Dit is een coproductie van 
Arnhem Direct en Molenplaats, o.l.v. Bob 
Roelofs. Molenplaats stelt de locatie gratis ter 
beschikking. Onderwerpen waren onder 
andere: Museum Arnhem, Arnhem 
Energiestad, Gemeenteraadsverkiezingen. 
Helaas hebben Arnhem Direct en Bob Roelofs 
in september besloten te stoppen met de 
Nieuwscafe’s. De reden hiervan is dat het te 
veel tijd en energie kost.

 

KABOUTERWEEK
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HISTORISCHE HERBERG
 
 

In 2018 werden vijf bijeenkomsten van de 
Historische Herberg in Molenplaats gehouden, 
waarop een groot aantal thema’s aan de orde 
kwamen:
 
 
 
 
 
 
 
 

9-2-2018

Het boek ‘Plaats van ontmoetingen’ , historie 
van het pand van Boekhandel Hijmans 
Ongerijmd door Margo Klein. Opgravingen op 
de Stadsblokken door Martijn Defilet. Posters 
van Loesje door Anne Veenstra

13-4-2018

Jacoba Gerarda van Wageningenstraat door 
Jan de Vries.

Opening Nederlands Openluchtmuseum in 
1918 door Ad de Jong

De geschiedenis van de Korenmarkt door 
Onno Derk

8-6-2018

De dood van Karel van Gelder door Maarten 
Gubbels en Jan de Vries

‘Arnhem gezien door Crone’ door Kees Crone

‘Tastbaar verleden’ door Margreet van Gastel

14-9-2018

‘De Engel van Oosterbeek’ door Sophie 
Lambrechtsen

5 eeuwen Eusebius door Peter Berns

Slag om de Schipbrug door Onno Boonstra

9-11-2018

De Knekelsteeg door Gerben Zielman en 
Willem Baetsen

De Heer van Meinerswijk door Geert Visser

Liederen van Herman Strategier

NATUURVLOGGEN
 
 

Samen met Gijsje Goedhart (zelf een 
natuurvlogger) hebben we een pilot gedraaid 
met acht kinderen die leerden hoe een vlog 
te maken. Een gedegen voorbereiding en een 
uitgebreid draaiboek hebben ervoor gezorgd 
dat het een geslaagde pilot was. Het was een 
activiteit voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en 
daarvoor hadden we kinderen van het 
kinderwijkteam uit Arnhem Zuid uitgenodigd. 
Zij gingen eerst zwerfvuil (10 kg) halen uit 
Sonsbeek en in ruil daarvoor mochten ze de 
workshop volgen. Een pilot waar we veel van 
geleerd hebben, met name dat goede 
camera’s en laptops noodzakelijk zijn om een 
goede vlog te maken. De kinderen vonden 
het heel leuk om te doen.
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Effectieve externe communicatie versterkt de 
band met de bezoekers van de Molenplaats 
(en daarmee van Park Sonsbeek). 
Molenplaats Sonsbeek probeert haar 
doelgroep te bereiken via:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben in 2018 weer veel 
gecommuniceerd met de buitenwereld.
Onze eigen website is drukbezocht; Facebook 
en Twitter trokken respectievelijk 1500 en 
900 volgers. Er zijn veel persberichten over 
onze activiteiten uitgestuurd en we hebben 
de Sonsbeekagenda verzorgd. Op 27 februari 
is de Witte Watermolen bij Omroep 
Gelderland bij het programma Gelderland 
helpt op TV geweest. Voor onze bezoekers 
hebben we iedere maand een 
maandkalender uitgegeven met daarop onze 
activiteiten. Artikelen over Molenplaats 
verschenen in het bulletin van de Vrienden 
van Sonsbeek en in wijkkranten. Ook hebben 
we flyers uitgedeeld over kabouterweek, Dag 
van het Kasteel, Belvedère en IJskelder, 
Tuinmarkt en Gloeiende Kerst. Daarnaast 
hebben we meegedaan aan de campagne T 
Grune Hert.
 

• Persberichten over activiteiten en 
exposities in lokale media

• Website met actuele berichten en 
agenda

• Sociale media (Facebook, Twitter en                        
LinkedIn)

• En niet te vergeten; de vrijwilligers van 
Molenplaats Sonsbeek. Zij zijn de ware 
ambassadeurs en promotors van het 
bezoekerscentrum.

EXTERNE COMMUNICATIE
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LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLAATS
 VERGADERFACILITEITEN

De Molenschuur, de Beekzaal, de Parkzaal en 
de Sprengzaal zijn te huur voor 
vergaderingen, bijeenkomsten en recepties. 
De totale capaciteit van de vier zalen is 170 
personen.

In 2018 hebben we een groot aantal vaste en 
incidentele klanten en organisaties gast-
vrijheid verleend. In totaal zijn er 223 
verhuuraanvragen behandeld.

PARKZAAL 

De Parkzaal van Molenplaats fungeert succesvol 
als ontmoetingsplek en als broed-plaats voor 
groene initiatieven. Gebruikers van de zaal 
waren onder andere Schouwgroep Sonsbeek, 
groenforums, wijkteams, Gelderland energie, 
Statenfractie D66, Stadslandbouw, 
gebruikersoverleg Sonsbeek, Groen Blauw 
Netwerk, de Broekriem. 

BEZOEKERSAANTALLEN

In 2018 ontvingen we ca. 75.170 bezoekers. Er 
zit een stijgende lijn in de aantallen - mede 
dankzij de Kabouterweek. Ook is het aantal 
deelnemers aan activiteiten in 2018 gestegen 
naar 26.926 (16.985 in 2017). Het aantal 
bezoekers aan de Witte Watermolen is ook flink 
gestegen. Al met al zelfs meer 
bezoekers/deelnemers dan in het zeer drukke 
Sonsbeek tentoonstelling-jaar 2016!

 

Bezoekers en deelnemers

Jaartotalen 2018                              2018

 
Natuurfeestjes

Belvedère bezoekers

IJskelder bezoekers

Deelnemers excursies

Historische Herberg bezoekers

Nieuwscafé bezoekers

Nordic Walking wandelingen
 

 

Totaal bezoekers Molen

Totaalaantal deelnemers 

Totaalaantal bezoekers

Totaal

Bezoekersaantallen:       

Deelnemers activiteiten:

 

 

 

2015

4488

809

37776

50357

2016

7212

9546

52456

69214

2017

4115

16985

37510

58610

2018

8528

26926

39716

75170

246

993

1004

687

580

290

1125

Bezoekers worden geteld door kassaaanslagen maal 2
 
Deze worden niet geregistreerd als bezoekers 
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HISTORISCHE WITTE WATERMOLEN
 

 De Witte Watermolen is de enige nog 
werkende molen van het eerste 
industriegebied van Arnhem. De molen maakt 
gebruik van de waterkracht van de St. 
Jansbeek, die door park én stad stroomt. De 
molen (en de bijbehorende molenschuur) zijn 
eigendom van de gemeente Arnhem, maar 
worden beheerd en in bedrijf gehouden door 
Molenplaats en haar vrijwilligers. Een klein 
team enthousiaste vrijwilligers onder leiding 
van een vrijwillig (water)molenaar en de 
zakelijk manager van Molenplaats, zorgt 
ervoor dat de molen drie dagen per week 
draait en maalt. Dat is essentieel voor het 
behoud: een molen die niet draait raakt 
immers zeer snel in verval.

In de molen produceert men SKAL- 
(bio)gecertificeerd meel van biologisch graan. 
Voor deze certificering is het nodig dat de 
molen zeer gestructureerd administreert, en 
met de beste, biologische producten werkt. 
Omdat er in 2018 nieuwe regels voor 
etikettering kwamen zijn onze etiketten en 
verpakkingen aangepast. Een arbeidsintensief 
proces, door onze vrijwilligers met veel passie 
uitgevoerd. In 2018 is de certificering 
binnengehaald, in het voorjaar van 2019 gaat 
het team weer voor de jaarlijkse keuring! 

Diverse bedrijven (bijvoorbeeld Tom van 
Otterloo, bakkerij Borggreve en Hemels) en 
consumenten weten de molen te vinden voor 
de aanschaf van een ambachtelijk 
streekproduct. Samen met Tom van Otterlo en 
Marcel van Silfhout werkt het team aan het 
project Veluws Graan; het malen van en het 
bakken met een oeroude Veluwse rogge-
soort. Een ambachtelijk streekproduct in de 
maak.

In samenwerking met het Nederlands 
Watermuseum loopt er een educatieproject 
“Waterkracht”, waarbij schoolkinderen tijdens 
een bezoek aan het Watermuseum en de 
molen meer leren over energie, duurzaam-
heid, geschiedenis en voedsel. Ook verzorgt 

het team rondleidingen voor scholen, 
bedrijven en particulieren.

In 2018 werden we niet alleen bezocht door 
Brabantse molenaars, maar ook door een 
groep Franse molenaars die, na het bezoek 
aan de molen, ook nog genoten van de 
chansons van onze huisband: de 
Sonsbeekband!

Tijdens de Kabouterweek bezochten 3000 
mensen de molen en het naastgelegen huis 
van de molenkabouters. Kabouterarchitect 
Dennie liet in een film, gemaakt voor het 
virtuele reisbureau van citymarketing 
Arnhem; het Grune Hert, zijn werkplaats 
boven de molen zien. Een van onze vrijwillige 
molenaars deed een oproep tijdens 
Gelderland Helpt op Omroep Gelderland, dit 
filmpje werd vele malen gedeeld op 
facebook.

Zelfs tijdens hun jaarlijkse uitje zoekt het 
team het meel op: een bezoek aan een zeer 
grote meelfabriek in Rotterdam gaf inzicht in 
het andere uiterste van de productie van 
meel. Natuurlijk is het team van de Witte 
Watermolen ook aanwezig op de borrels, 
uitjes en het kerstdiner van Molenplaats 
Sonsbeek. 

NL DOET

Op 9 maart zijn een achttal medewerkers van 
Surfnet in het kader van NL Doet (een 
initiatief van het Oranjefonds) komen klussen 
op de zolder van de Witte Watermolen. De 
zolder is hierdoor enorm opgeknapt.

 

      Memorabel

• Ruim vier ton tarwekorrels gemalen

• 1400 kilo biobloem gebuild (kom kijken hoe dit werkt!)

• 3000 bezoekers Kaboutermolen

• Ook op zondag open; gemiddeld 105 bezoekers
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EXTERNE CONTACTEN
 Gemeente Arnhem:

o   Afdeling Vastgoed
o   Afdeling Bossen en Parken
o   Marketing en Promotie
o   Personeelsadministratie
NIVON
Netwerk Groen Arnhem
Beheerder park Sonsbeek
IVN Arnhem
KNNV Arnhem
Te Voet
Vogelwerkgroep 
Milieudefensie
CCA
Horeca Nederland
Nederlands Watermuseum
Open Lucht Museum
CASA
Kernteam Stadslandbouw Arnhem
Louis Dolmans
Natuurcentrum Arnhem
Sprookjesfestival
Driestroom
Gilde Arnhem
Cultureel Netwerk Arnhem
Elba Media
Helicon
Van Hall Larenstein
WUR
Vereniging Hollandse Molen
Witte Molen Groesbeek
Van Eigen Deeg
Bakker Tom van Otterloo
Hemels
Landwinkel Oogsthoeve
Estafette
Voedselbank
Puur lokaal
Rijn IJssel energie coöperatie
Buro Poelmans Reesink
Open monumentendag Arnhem
Gelders Landschap en Kastelen
Gelders Genootschap
Gelderse Natuur en Milieu Federatie
Wijkteams
Vluchtelingenwerk
Food Value
Jeugdland
Intertransfer
Leuk om te leren
Kinran
Soroptimisten
Statenfractie D66
Focus Wonen
 
 

Horecaondernemers Sonsbeek
Kring Gelderse bezoekerscentra
Groei en Bloei
Natuurmuseum Nijmegen
RBT Kan
Sonsbeekmarkt
VIA
Wijkvereniging Burgemeesterswijk
Wijkvereniging Transvaal
Kondor Wessels Projecten
Kweekland
Te Buiten
OKA
Mooiste Routes
Water Natuurlijk
Vleermuiswerkgroep Gelderland
Graafschap College
IVN  consulentschap Gelderland
Stichting Leergeld
KNNV Arnhem
Prodesse Con Amore
Royal Urban Trial
Arnhem Aan
City Marketing Arnhem
SIZA
Running Diner
Arnhem Tuiniert
Archeologische vereniging Arnhem
Moeders voor Elkaar
Arnhem Zoemt
CITO
Het Colofon
Sportbedrijf Arnhem
Artifex Amsterdam
Zonnebloem
Groen Links
Broekriem
Grune Hert
Pactum Wonen
Gebiedsagent
Stichting Rijnstad
Vrijwilligerscentrale Arnhem VIA
Groen Zorg
Koninklijke Wandelbond Nederland
Wandelcentrum Arnhem
De Haar Groep
Faam Werkt
Wandelnet
Molenvereniging Tims
Urban Trial Walk
Adviesgroep gebruikersvisie Sonsbeek
Projectgroep Groen Burgemeesterswijk
KlimaatverbondWaterschap Rijn Ijssel
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INTENSIEVE SAMENWERKING 

 
T GRUNE HERT 

In oktober 2018 lanceerde 
City Marketing het idee voor 
de oprichting van  reisbureau 
T Grune Hert. Doel daarbij 
was om zoveel mogelijk 
Arnhemmers te informeren 
over de vele groen plekken 
en initiatieven in Arnhem. 
Dit met als achtergrond Arnhemmers w trots 
te laten zijn op hun stad en als ambassadeurs 
dat doorvertellen. Wij hebben daar een 
bijdrage aangeleverd met het Kabouterbos. 
Een van de vrijwilligers is uitvoerig in beeld 
geweest via een filmpje dat op de website van 
T Grune Hert heeft gestaan maar ook op onze 
eigen website en Sociale media Kanalen. Ook 
een mooi verhaal die de link met het groen en 
het Kabouterbos stond op de site. 

Tijdens deze campagne kregen wij contact met 
De Wereld Draait Door en hebben direct 
Jeroen Glissenaar naar voren geschoven als 
gast in de uitzending. Het onderwerp was de 
eerste Nederlandse Toerismetop, die 
concluderen dat er steeds meer toeristen naar 
ons land komen. Aan tafel zes mensen 
(waaronder Jeroen Glissenaar) die zeggen: sla 
Amsterdam, Giethoorn, Madurodam, de 
Keukenhof en al die andere overbekende 
toeristische plekken een keer over en bezoek 
de nieuwe hotspots van Nederland.  Jeroen 
vond dat de Chinezen best massaal naar 

Sonsbeek konden komen. Het item heeft 
Arnhem veel publiciteit opgeleverd en is 
massaal gedeeld.
 
 

GROEN FORUM 

De volgende onderwerpen zijn in 2018 in het 
Groenforum besproken:

Natuurbegraafplaats Koningsakker, 
Natuuronderzoek Meinerswijk, Wervende 
Woonmilieus, Buitenplaats Koningsweg, 
Groenvisie (actualisatie Groenplan), 
Herinrichting Stadsblokken Meinerswijk, en 
Bij-vriendelijke Gemeente, Bomenkap 
Lauwersgracht, Ecovat Sizadorpgroep 
,Arnhem Zoemt, Zonnepanelen voor groen, 
Motorcrossbaan, RIN locatie, Groen behoud 
en duurzame energie, Groen Fonds 
besteding, Activiteiten Groen Groepen, Rol 
Groen Groepen in Groenvisie, 
Natuurbegraven, Natuur versus Cultuur, 
Arnhem Klimaatbestendig, Exotenbeheer, 
Energiecentrale Rijnstate/Zoo, Adviesgroep 
Sonsbeek
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De (horeca)ondernemers in Park Sonsbeek 
promoten hun activiteiten op de digitale 
Sonsbeekagenda, die wordt bijgehouden door 
Molenplaats. Alle evenementen die in Sonsbeek 
plaats vinden staan op deze digitale agenda.

Het ondernemersverband Sonsbeek heeft 
zesmaal vergaderd.

De gebruikers van het park (evenementen- en 
activiteitenorganisatoren) zijn op initiatief van 
Molenplaats en de Gemeente een maal bij 
elkaar geweest, met als doel elkaar te leren 
kennen, te evalueren en vooruit te blikken. 
Deelnemers aan het gebruikersoverleg waren: 
Park Open, Velo City Slotmanifestatie, 
Theateravenue, Sprookjesfestival, Kaboutertuin, 
Sprookjesfestival, Park Lopen, Beheer, 
Gemeente, Sonsbeek Markt, Bootcamp, Nordic 
Walking, Sonsbeek open, Koningsdag en 
Arnhem Muziekdag, Molenplaats, Belvedère, 
IJskelder, Rondleidingen, Sonsbeekagenda, 
Bevrijdingsfeest FLOW, Vrienden van Sonsbeek, 
Tuinmarkt.

 

SONSBEEKAGENDA/ONDERNEMERSVERBAND 
SONSBEEK/GEBRUIKERSOVERLEG SONSBEEK

VRIENDEN VAN SONSBEEK

De Vrienden van Sonsbeek hebben weer 
diverse malen bij ons vergaderd en hun 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 

De vrienden geven viermaal per jaar voor haar 
leden een infobulletin uit. Molenplaats is 
vertegenwoordigd in de redactie van dit blad.
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PARTICIPATIE: PLEK VOOR IEDEREEN
VRIJWILLIGERS

In 2018 waren er in totaal 66 vrijwilligers actief, 
verdeeld over de verschillende werkgroepen. In 
2018 hebben negen vrijwilligers het 
bezoekerscentrum verlaten, daarentegen zijn ook 
negen nieuwe vrijwilligers in verschillende 
werkgroepen begonnen. Hieronder staan de 
gegevens.
 

PERSONEELSBELEID

Voor de vrijwilligers zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd: personeelsuitstapjes, lente-, herfst-
, zomer- en kerstborrel. Elke maand verschijnt het 
digitale personeelsblad Molenpraat. Onder de 
vrijwilligers is een aantal mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt; deze groep vraagt extra 
begeleiding. 

In juni zijn we met de vrijwilligers naar de 
Circusvoorstelling op Stadsblokken geweest. En 
zoals ieder jaar hebben we tijdens het kerstdiner 
de vrijwilligers bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar.
 

ICT

Omdat het oude systeem erg verouderd was 
waren we genoodzaakt onze ICT om te zetten naar 
Office 365 gekoppeld aan een nieuwe telefoon-
centrale via internet. Hierdoor zijn we wel beter in 

staat om duurzamer met onze communicatie 
om te gaan. Door bijvoorbeeld minder papier 
gebruik. Ook heeft het ons ook kosten 
bespaard, de telefoonrekening is 
aanmerkelijk lager. 
 
 

 

 
 

 Jaartotalen 2018

 Vrijwilligers

 Nieuw

 Vertrokken  Vaste baan

 Ander vrijwilligerswerk

 Gestopt met vrijwilligerswerk

 Gemiddelde leeftijd

 Van buiten Arnhem

 Afkomstig uit wijken Arnhem

66

9

4

2

3

60

16

50

80

12

3

2

1

60

23

57

2017 2018
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MOLENPLAATS VOORUIT!
 
2019 zal opnieuw een jaar worden waarin we 
het financieel en inhoudelijk waar moeten 
maken. De samenwerking met Groen Arnhem, 
Natuurcentrum Arnhem, City Marketing en 
Klarendalse Molen moet zijn beslag krijgen.

Het jaarprogramma 2019 is als 
basisprogramma aan de gemeente Arnhem 
aangeboden. 

Er staan al een aantal evenementen op de rit 
die dit jaar plaatsvinden. Het Lentefestival 
Sonsbeek in maart, de voorjaarsmarkt in mei, 
het kabouterbos in de meivakantie, de Arnhem 
Groen Markt, de “handen uit de mouwen” dag 
in Sonsbeek in november, Open 
Monumentendag, de nationale Molendag in 
september, kabouterweek, Koningsdag, NL 
doet, Parkenwijzer Meinerswijk, 
Natuurvloggen. 

VOORUITBLIK 2019 Ook de Historische Herberg staat in 2019 weer 
op de agenda.

Het exploiteren van de Witte Watermolen zal 
in 2019 met veel enthousiasme door de 
vrijwilligers ter hand worden genomen.

 

Last but not least staan er gebruikelijke 
activiteiten op de rol, zoals de verhuur van de 
verschillende ruimtes in Molenplaats en het 
“hosten” van veel organisaties die gebruik 
gaan maken van Molenplaats. We informeren 
u hierover in het jaarverslag van 2019, maar 
houdt ook onze website 
www.molenplaatssonsbeek.nl, Facebook 
Molenplaats en Twitter Molenplaats in de 
gaten. 
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