Park om de Hoek
stappenplan
Een Park om de Hoek is een groene, biodiverse
ontmoetingsplek in de wijk. Een plek om bij te
komen, te kletsen met buren, je groene vingers in
te zetten en te leren over groen. Van moestuinieren
tot insecten kennis. Vergeten versteende plekken
in de stad worden voor en door bewoners omgetoverd tot levendige buurtparken, die zij zelf beheren.
Park om de Hoek raakt verschillende sociale en
ecologische stedelijke uitdagingen, waar bewoners
samen aan bijdragen en oplossingen voor zoeken.
Van klimaatadaptatie tot biodiversiteit en meer
saamhorigheid.

A
1.

Het begint
vaak bij een of
meerdere
bewoner(s) die
een groene,
biodiverse
ontmoetingsplek
in de wijk willen
realiseren.

2.

Die kloppen
aan bij een
gebiedsmakelaar
of worden
hiernaar doorverwezen via een
(buurt)duurzaamheidsorganisatie.

3. Scan van
plannen op
haalbaarheid en
impact.

a. Bewoners
werken zelf de
plannen verder
uit.

4.

Daarna
volgen twee
scenario’s:

b. Of zij doen dit
onder begeleiding
van een buurt
(duurzaamheids)
organisatie.

Quick scan plan op levensvatbaarheid
& versteviging impactdoelen:
• Draagvlak (meerdere
bewoners enthousiast)
• Snelle scan locatie
(geen ontwikkel locatie)

• Sociale en ecologische impact
• beeld bij kosten en mogelijke
financieringsopties
• Afspraken en plan voor mooi
houden park

In beide gevallen
kan PODH Kit
ingezet worden.
Ofwel om bewoners
direct te ondersteunen, ofwel door
(buurt)organisaties
die er gebruik van
maken bij het
ondersteunen van
bewoners.

5.

Plan en
financiering
gereed en
gebiedsmakelaar/gemeente
akkoord en
betrokken.

Park om
de Hoek
(PODH) Kit

B
6. Vervolg
participatieproces en verdere
verkenning van
de buurt.

C
7.

Co-creatie
via gezamenlijke
ontwerpsessie.

• Website met
stappenplan
• Gesprekskaarten
• Workshops
• Train de trainer

inspiratie of helpende hand

8.

Gezamenlijk
ontwerp klaar en
start aanleg.

9.

Samen
planten en vieren.

10. Afspraken

rond voor mooi
houden park door
bewoners.

11.

Aan de slag
met mooi houden
park & blijvende
impact.

Gespreksruimtes
De gespreksruimte is een
ruimte speciaal ontworpen om
verschillende mensen uit de
buurt met elkaar in gesprek te
laten gaan. Deze ruimte is

mobiel en kan daardoor in
verschillende buurten worden
neergezet en indien nodig kan
de opstelling ook worden
veranderd.

