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Een Achterkloosterpark 
voor iedereen 

Sinds vele jaren leeft er in de wijk 
Hoogkwartier een behoefte aan verbetering 
van het park aan het Achterklooster. Met het 
Stadslab Hoogkwartier proberen we daarom 
al lange tijd een herinrichting van het park 
op de agenda van de gemeente te krijgen. 
We hebben goed nieuws: dit is gelukt! De 
herinrichting van het park is toegezegd, 
maar er is nog geen uitvoeringsdatum 
bekend. Om deze reden nemen wij als wijk 
het initiatief om alvast te beginnen met 
de eerste aanzet van een nieuw plan voor 
het Achterkloosterpark. Zo houden we het 
enthousiasme in de wijk vast en leggen we 
extra (positieve) druk bij de politiek om snel 
tot uitvoering te komen!

Doelstelling is ‘een Programma 
van Wensen’ voor een nieuw 
Achterkloosterpark. Normaal gesproken 
begint een gemeentelijk proces voor 
de herinrichting van een park met 
een ‘Programma van Eisen’. Dit is een 
vrij technische beschrijving van wat 
er allemaal in het park moet komen. 
Het ‘Programma van Wensen’ dat wij 
voor ogen hebben is eigenlijk een stap 
hiervoor. Namelijk de wensen van de 
bewoners, bezoekers en ondernemers. 
Waar wil men het park graag voor 
gebruiken? Moet er meer ruimte komen 
voor spelen? Voor sport? Voor groen? 
Om lekker te ontspannen? Wat voor sfeer 
moet het park krijgen?



In mei 2021 ontvingen bewoners en 
ondernemers een uitnodiging om hun 
wensen voor het Achterkloosterpark aan 
te geven door middel van het invullen 
van een enquête. Meer dan 300 mensen 
hebben dit gedaan. Met de antwoorden 
zijn we aan de slag gegaan. LOLA 
Landscape Architects (ook een ‘bewoner 
van de wijk’) heeft de uitkomsten van 
de enquête omgezet in verschillende 
droombeelden voor het park. Op zaterdag 
26 juni werden deze beelden getoond 
tijdens een buurtbijeenkomst in het park. 
Deze bijeenkomst werd door meer dan 
100 mensen bezocht. 

Om nog meer mensen de kans te geven 
hun voorkeuren kenbaar te maken zal er 
31 augustus een extra buurtbijeenkomst 
plaatsvinden in het park.

Tevens zal er een reflectiegroep met 
‘experts’ worden georganiseerd. 
Dit zijn experts op het gebied van 
o.a. vergroening, duurzaamheid, 
waterberging en openbare veiligheid. Hun 
inbreng zal ook worden meegenomen 
in de uiteindelijke droombeelden. 
We willen natuurlijk realistische en 
toekomstbestendige ideeën opleveren. 

De uitkomsten worden eind september 
weer voorgelegd aan alle betrokkenen. 
Uiteindelijk worden de conclusies 
van dit proces verwerkt in een 
definitief ‘Programma van Wensen’ 
met eerste schetsen voor het nieuwe 
Achterkloosterpark waar de gemeente 
direct mee aan de slag kan. In het 
najaar zal dit officieel aan de gemeente 
overhandigd worden.  
 



Dit document bevat een verslag van de 
belangrijkste en opvallendste resultaten 
van de enquête en de presentatie van de 
droombeelden.



Presentatie enquête



Het huidige park
• In het huidige park blijkt het groengedeelte het meest gebruikt te worden 

door de mensen die de enquête ingevuld hebben. Gevolgd door het 
kinderspeelgedeelte en sport. 

• Mensen ervaren het meeste hinder van viezigheid, gevolgd door 
rondhangende personen en ongedierte. Geluid zorgt opvallend genoeg voor 
weinig hinder. 

• De meeste mensen komen het park binnen via de ingang aan de Kipstraat 

Wensen voor een nieuw park
• Er is geen behoefte aan meer ruimte voor spelen. Wel moet het 

kinderspeelgedeelte een vorm van afscheiding hebben. Dit blijkt uit de 
enquête, maar tevens uit gesprekken met ouders van spelende kinderen  

• Er is niet specifiek behoefte aan meer sport in het park. De voetbalkooi 
blijkt een interessant discussie punt. Geen uitgesproken voor of tegen. 
Wel wordt er in de opmerkingen aangegeven dat de kooi een zachtere 
ondergrond zoals kunstgras moet krijgen. 

• De hoogste score wordt gegeven op de vraag of het park meer natuur moet 
krijgen. Het is duidelijk dat de buurt een meer ‘natuurlijk’ park wil. Dit komt 
tevens terug in de vragen over de identiteit van het nieuwe park waarin 
natuur en duurzaam hoog scoren. Daarnaast zien mensen graag meer 
bloeiende planten en water in het park. 

• Qua identiteit scoort ‘gezellig’ het hoogst voor natuur en duurzaam. Dit lijkt 
te passen bij het antwoord waarin mensen aangeven graag ruimte voor 
buurtactiviteiten in het park zien.  

• Het park moet meer (comfortabele) zitplaatsen en ruimte om te wandelen 
hebben. 

• Er is geen grote behoefte aan een overkapping. 
• Tenslotte scoort de vraag of het park groter moet worden –zelfs als dit ten 

koste gaat van parkeerplekken- zeer hoog. Daarbij wordt in de opmerkingen 
aangegeven dat de voorkeur voor weghalen parkeerplekken naar de strook 
voor het Industriegebouw gaat.

Verslag resultaten enquête ‘een Achterkloosterpark voor iedereen’
Door Stadslab Hoogkwartier
20 juni 2021

In dit eerste verslag delen we de belangrijkste en opvallendste 
resultaten van de enquête die in mei in het Hoogkwartier e.o. is 
verspreid. 

Werving
In mei 2021 is er een folder huis-aan-huis verspreid met daarin 
de oproep aan bewoners, ondernemers en gebruikers van het 
Achterkloosterpark een enquête in te vullen over de eerste wensen 
voor een nieuw Achterkloosterpark. 
Deze folder is verspreid in het gehele Hoogkwartier en de omliggende 
straten (overzijde Mariniersweg, overzijde Burgemeester van 
Walsumweg en de overzijde van de Goudsesingel) bij zowel bewoners 
als ondernemers. Gedurende het laatste weekend van mei was het 
Stadslab in het park aanwezig om bezoekers te informeren en aan 
te moedigen om de enquête in te vullen. De folder is tevens digitaal 
verspreid aan de lokale kinderdagverblijven (die gebruik maken van 
het speelgedeelte van het park), welzijnsorganisaties, BIZ Gebruikers 
Hoogkwartier (bedrijfsinvestering zone) en de mailinglijst van 
het Stadslab Hoogkwartier. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 
een campagne op social media. Tenslotte zijn de gemeente en de 
gebiedscommissie van de enquête op de hoogte gebracht. 

Algemeen
De enquête is door 300 mensen ingevuld (d.d. 15 juni). De enquête is 
vooral door bewoners van het Hoogkwartier of de omliggende buurten 
ingevuld. Er wordt aangegeven dat men het park graag gebruikt, maar 
de vraag of het park een verbetering kan gebruiken krijgt een hoog 
positieve score.   







“Het zou fijn zijn als het vooral een groene oase zou kunnen zijn met 
weinig zicht op autos/steen. Dat tref je nergens in de buurt en is zeer 
gewenst in deze omgeving van steen en drukte. Je echt terug kunnen 
trekken, die behoefte vind je bij ouderen, kinderen, ouders, jongeren, 
ondernemers. Of je nu komt wandelen/rusten/spelen/picknicken/
voetballen/feestje vieren.”

“Voor het park zou meer open groen om te recreeren/pick-
nicken/boek te lezen/met vrienden of collegas af te spreken 
geweldig zijn(denk Wilhelminapark Utrecht, Sarphatipark 
Amsterdam). Op dit moment is er amper open gras en waar 
dit is valt er geen of amper zon op. “

“Mooiere beplanting (bloemen) en meer ruimte in het gras 
in de zon voor recreatie.”

“Meer zon, minder vogelpoep.”

“Niet alle parkeerplaatsen weghalen! Er is al moeite op za-
terdagen en dinsdagen om als bewoner te parkeren .”

“Laat het park pls zijn gemoedelijke ‘trage’ sfeer behouden. 
Niet alles hoeft hip dynamisch stoer en luidruchtig te zijn!”

“De konijntjes moeten blijven! :)”

“Speeltoestelen voor kinderen in de schaduw”

Selectie van opmerkingen:



Presentatie droombeelden 

De droombeelden hebben tot doel om te 
inspireren en het gesprek te voeren over de 
herinrichting van het park. 

Het is niet de bedoeling dat mensen kiezen 
voor één droombeeld. Elk droombeeld bevat 
een verzameling van elementen. 

Iedereen kan zijn voorkeur voor bepaalde 
elementen aangeven. Hierdoor krijgen 
we een beeld welke elementen meer 
nadruk moeten krijgen in het uiteindelijke 
‘Programma van Wensen’.















Verslag buurtbijeenkomst 
droombeelden 

Op zaterdag 26 juni werden de droombeelden 
getoond tijdens een buurtbijeenkomst in het park. 

Bezoekers konden d.m.v. groene (positieve 
beoordeling) en rode (minder positief) stickers 
hun voorkeur aangeven m.b.t. bepaalde 
elementen. 



Natuurlijk!

Groen 
Waterberging & regentuin: 49
Meer bloemen & planten: 40
Auto en parkeerplaatsen eruit: 35
Picknickplek in de zon: 31
Afgescheiden natuurspeelplek: 29

Rood 
Voet-en basketbalkooi verplaatsen: 10
Grasbeton parkeerplaatsen: 9



Natuurlijk!



Natuurlijk! 

Conclusie 

• Sprak veel mensen over het algemeen aan, vooral wat oudere mensen

• Het groene en rustige karakter vinden zij passen voor deze buurt, een oase in de 

drukke stad

• Het sportveld houden/verplaatsen is niet helemaal duidelijk

In het algemeen: 

• Het heeft veel te maken met het onderhoud, of het er netjes uit ziet en uitnodigend is 

om te gebruiken

• Hondenpoep en viezigheid moet wat aan gedaan worden

• Wc’s en watertap plek maken

• Meer/grotere prullenbakken neerzetten



Achtertuin van de buurt

Groen
Spelen 0-5 veilig omheid met zitrand: 35
Bloemen & planten: 15+20=35
Voet- en basketbalkooi behouden: 31
Buurtkas en moestuin: 24
Zitranden: 23

Rood
Voet- en basketbalkooi behouden: 9
BBQplekken: 7



Achtertuin van de buurt



Achtertuin van de buurt

Conclusie 

• Sprak ook veel mensen aan, vooral de jongeren.

• Sporten in de buitenruimte wordt belangrijk gevonden.

• Spelen met omheining voor kleinste kinderen is belangrijk.

• Het sportveld upgraden is met meerdere elementen lijkt een goed idee,  

maar het functioneert nu ook al goed. Het hek is nodig.

• Duimdrop vonden mensen hierbij passen,  jammer dat Duimdrop er niet meer is.

In het algemeen: 

• Het heeft veel te maken met handhaving

• Belangrijk dat het geen overlast geeft (bijv bij de bbq plekken)

• Belangrijk dat mensen afval kwijt kunnen

• Mogelijke verbinding met de binnentuin van de Kipstraat?

• Meer bloemen en planten!
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Gezelligste park van Rotterdam

Groen 
Restaurant terras (Old Scuola): 40+ 
Bloemen en bloeiende planten: 22 + 18 = 40 
Straat herinrichten: 22 + 15 = 37 
Groene speelplek in de schaduw: 32
Horeca (andere): 9 + 9 + 11 = 29
Centraal grasveld: 20

Rood 
Restaurant terras Old Scuola: 17
Horeca (andere): 18 + 16 + 10 = 44
Tijdelijke tent: 8
Centraal grasveld: 6
Voetbalkooi verplaatsen: 6



Gezelligste park van Rotterdam



Gezelligste park van Rotterdam

Conclusie 

• Over deze droom was de meeste discussie, vooral de terrassen.

• Mensen vinden het wel oke om horeca aan de rand te hebben, maar niet 

teveel ruimte en ook niet in het park zelf.

• De straten herinrichten en vrij maken van parkeren reageerden veel mensen 

enthousiast op.

• Deze droom sprak de buurtbewoners wat minder aan, te druk en te ‘groots’. 

Mensen van buitenaf leek het wel gezellig.

• Bewoners vinden het leuk om af en toe een buurtactiviteit te hebben, maar 

het hoeft niet ieder weekend. Zoals afgelopen jaren bij het Hoogkwartier 

Proeft was het leuk.

• Spelen in de schaduw sprak de ouders aan omdat het op de speelplek nu erg 

heet kan worden in de zon voor de kinderen. 

In het algemeen:

• Wordt het park als wat donker ervaren door de grote bomen

• Meer zitplekken in de zon is een goed idee

• Als er een grasveld komt moet er een aparte hondenuitlaatplaats komen, 

anders gaan mensen er niet zitten



Voor vragen en meer informatie:
stadslab@hoogkwartier.nl


