
MAAK JE BUURT GROENER 
MET EEN PARK OM DE HOEK



WAT IS EEN PARK OM DE HOEK? 
Een Park om de Hoek is een groene ontmoetingsplek in de wijk. Een plek om bij te komen en 
bij te kletsen met buren. We toveren vergeten versteende plekken in de stad om tot levendige 
parken.  
 
Een Park om de Hoek herken je hier aan: 
•	 Biodiversiteit 
•	 Hergebruikte materialen 
•	 Minstens 100 m2
•	 Waterbergende functie 
•	 Sociale cohesie: ontmoeting staat centraal
•	 Participatie: de buurt doet zelf het beheer

Elk Park om de Hoek wordt op maat gemaakt. Zo vertegenwoordigt elk park de identiteit van de 
buurt. Van natuurlijke speelplekken tot eetbare oases en vlindertuinen. Midden in de stad.

PARK OM DE HOEK-AANPAK 
1. VERBINDEN VAN PARTIJEN 

Voor de realisatie van de parken brengen we enthousiastelingen uit verschillende hoeken bij  
elkaar	en	verenigen	we	hun	belangen.	Hierbij	ontstaan	nieuwe	vormen	van	co-creatie	en	co-finan-
ciering, waarbij lokale overheden, woningcorporaties, bedrijven en organisaties samen investeren 
in een groenere stad.

Hiermee bereiken we:
1)	Co-financiering	door	publieke	en	private	partijen
2) Behartigen van meerdere belangen
3) Gedeeld eigenaarschap van de openbare ruimte. 



2. BEWONERS MAKEN HUN BUURT GROEN

De betrokkenheid van bewoners in dit project is groot. Zij melden zelf een potentiële plek voor 
een park, zetten een community op in hun buurt en pakken zelf het beheer op. Park om de Hoek 
biedt de benodigde ondersteuning bij:
•	 Maken van het ontwerp
•	 Het	voor	elkaar	krijgen	van	de	financiering	voor	de	aanleg
•	 Het opzetten van een community in de buurt
•	 Het organiseren van onderhoud en beheer
Als het beheer door bewoners op termijn toch niet blijkt uit te pakken zoals vooraf verwacht, 
komt het park terug in beheer bij het stadsdeel. We ontwikkelen de parken in nauwe samenwer-
king met het stadsdeel en maken afspraken hierover. Zo ontstaat er geen risico op verloedering.
 
Hiermee bereiken we:
1) Zichtbare vergroening in de stad
2) Sociale cohesie in buurten



3. PARK OM DE HOEK-BEWEGING 

We zetten een beweging van actieve bewoners op. We inspireren en activeren Amsterdammers 
door alle potentiële plekken voor Parken om de Hoek zichtbaar te maken ze te motiveren om hun 
buurt aan te pakken. We starten met een toolkit en bouwen dit uit naar een community, waarmee 
bewoners zelf initiatief nemen om een Park om de Hoek op te zetten. Elke partij krijgt een plek 
op het platform om kennis uit te wisselen. Met onze ondersteuning, netwerk, inspiratie en tools 
wordt de beweging steeds groter!  

Hiermee bereiken we:
1) Kennisuitwisseling tussen bewoners, bedrijven en overheid
2) Zichtbaarheid en transparantie van het proces en de resultaten
3) Versterken van elkaars communicatie richting bewoners



In 2016 is De Ruyschtuin gerealiseerd. In 2017 zijn we gestart met de aanleg van 3 Parken om de 
Hoek: Nieuwe Maan Park, Zomers Buiten en Belgiëpleintje. Dit betekent de volgende resultaten: 

•	 Amsterdam is 1816 m2 groen en 12 bomen rijker
•	 Er zijn in 4 buurten in 2 stadsdelen buurt-communities opgezet
•	 80 Amsterdammers hebben hun buren leren kennen en hebben een Park om de Hoek  

gerealiseerd in hun eigen wijk.

In 2018 vieren we de Parken om de Hoek met alle Amsterdammers. In elk park organiseren de 
buurt-communities activiteiten waarbij iedereen welkom is en kan bijdragen aan het park, want 
een Park om de Hoek is nooit af. De Parken om de Hoek zijn toegankelijk voor iedereen om te  
rusten, spelen, moestuinieren en feesten. Maar vooral om te verbinden. 
 
Uiteraard gaan we in 2018 verder met het creëren van een netwerk van parken in de stad. We 
denken in oplossingen, breken het speelveld open en onderzoeken verschillende samenwerkings-
vormen. Het liefst met jou. Samenwerken? Neem contact op met Raksha Hoost,  
raksha@degezondestad.org. 

RESULTATEN 2016/2017

www.parkomdehoek.nl 
facebook.com/parkomdehoek


