
Papaverpark ideeënlijst 

Deze ideeënlijst is gebaseerd op de enquête van De Nieuwe Wibaut. Deze is door 18 kavels ingevuld. Hiervan hebben 4 kavels los 
nog hun park ideeën opgestuurd. De lijst is opgedeeld in verschillende categorieën. Over een aantal zaken zijn duidelijke meningen. 

Selectie van meningen over specifieke thema's:

• Community house: Van de 18 kavels hebben 5 aangegeven een community house nuttig te vinden voor de sociale cohesie van 
de buurt, 6 kavels hebben aangegeven, dat ze geen community house wilen. Een aantal hebben aangegeven dat bijeenkomsten 
bij mensen thuis of in het park zelf kunnen plaatsvinden, maar dat hier geen apart huisje voor hoeft te komen. Als wel, dan liever 
buiten het park. 

• Bijdragen: Alle 18 kavels hebben aangegeven dat ze willen bijdragen aan activiteiten, die eventueel zouden plaatsvinden in het 
park. De meesten zien het als een plek voor rust tegenover de drukte van de Klaprozenweg. 

• Beheer en onderhoud: Iedereen heeft aangegeven dat de kosten van het onderhoud door de gemeente dient te worden 
gedragen. Van de 18 kavels hebben 5 aangegeven dat het beheer en onderhoud onder de regie van de gemeente valt. De 
overigen willen samenwerken met de diverse stakeholders in de buurt, waarbij de gemeente een faciliterende rol inneemt. Er 
dienen hierover duidelijke afspraken gemaakt te worden over ieders verantwoordelijkheid en takenpakket. 

• Inrichting directe omgeving: 7 kavels hebben aangegeven dat ze liever de weg tussen de voorkant van de huizen en het park 
een brede stoep willen en dat het autovrij is. Geveltuinen behoren ook tot de mogelijkheden, met grote bomen. 

• Voorzieningen: Het park heeft bomen, is schoon en veilig, een speelplek, voldoende verlichting, hufterproef, geen hangplek, 
geen hondenuitlaatplek en mogelijkheden om het water in te kunnen (vlonder, bootjes, zwemmen). Verder hebben mensen 
aangegeven dat er een ontmoetingsplek in het park gemaakt kan worden door een barbecue/vuurplek/picknicktafel te plaatsen 
(5 kavels). Een aantal lijkt het leuk om er te tuinieren en een moestuin, kruidentuin, bloemen etc. te planten. Insecten, bijen, 
vogels behoren ook tot het park. 



Nr Groen Voorzieningen Activiteiten Inrichting directe 
omgeving

Organisatie

1 • Geen struiken / 
beschutting 
vanwege 
hangjongeren

• veel groen, zowel in 
winter als zomer

• Creatieve speelplek voor 
kinderen

• Street-art, creatieve 
straatmeubilair

• Vaste 
barbecue/vuurplaats, 
ontmoetingsplek

• Ruimte voor kunst & 
cultuur en overige 
buurtactiviteiten

• Brede stoep met 
zitplekken

• Autovrij 

• Community house,

• Skatepark: 
www.londonskatepa
rks.co.uk 

• Actieve rol in 
organiseren activiteiten 
(rommelmarkten, 
minifestivals, 
voorstellingen/concerten

• Onderhoud door 
gemeente

2 • Niet gereguleerd, 
niet ontworpen, 
groene oase

• Low profile 
(buurt)activiteiten, 
festivals

• Groen en organisch
• Door bij bewoners 

en vooral kinderen 
initiatief neer te 
leggen.

• Meewerken aan 
activiteiten, organiseren, 
meedenken over 
openbare ruimte

• Financiele bijdrage door 
gemeente

• Taken door bewoners

3 • Zo groen mogelijk • Horeca en muziek • Community house 
ter bevordering 
interactie bewoners

• Actieve rol in 
organiseren activiteiten

• Ruimte creeren  voor 
eigen inbreng van 
bewoners en out of the 
box denkwijzen

4 • Combinatie tussen 
rust en reuring, 
tussen groen en 
industrieel en tussen
zelfstandig en 
samen.

• Activiteiten die 
Buikersloterham op 
de kaart zetten,  
exploitatie/verhuur 
aan ondernemers en 
bewonersgroepen, 
etc

• Als een geheel 
inrichten: tuinen, 
park, straten, water,
doorgangen

• Niet beginnen met geen 
vastomlijnde rollen, maar
als community aan de 
slag en samen bepalen 
wie welke rol pakt op 
basis van expertise en 
affiniteit

• Samen werken met 
bewoners, ondernemers 
en belanghebbenden. 
Actief samen denken en 
doen, niet alleen 
faciliteren/regisseren of 
ideeen ophalen en zelf 
doen. Als team 

http://www.londonskateparks.co.uk/
http://www.londonskateparks.co.uk/


optrekken, volledige co-
creatie als community op
basis van expertise en 
affiniteit.

5 • Groen
• Ruimtelijk en wijds, 

ruimte voor ‘hoekjes’
of aparte plekken 
afgeschermd door 
natuuriljke 
materialen/struiken

• Afscherming van het
kanaaltje  met bijv. 
een hek.

• Voorzieningen voor alle 
leeftijdsgroepen

• Lange tafel met banken 
van rest-hout, BBQ-
plek/vuurkorf-plek,

• vlonder bootjes, etc.
• speelplek met natuurlijke 

materialen (hout, touw, 
‘speelbos’), 

• Ook een klein betonnen / 
kunstgras voetbalveldje 
zodat ook bij minder weer 
kan worden gespeeld. 

• Klimspul wat groot en ruig 
is van tweedehands 
materialen (in elkaar gezet
door de zelfbouwers [zij 
kunnen nl goed en degelijk
klussen)

• Activiteiten, 
organiseren, 
meewerken, 
bewonersparticipatie. 
Klussen/technische 
zaken

• Hufterproof en 
onderhouds arm

• Veilig voor 
kinderen, en een 
relatie tot het water 
(graag een vlonder 
of toegang tot het 
water voor vissen 
en bootjes)

• Community house 
ter bevordering 
interactie 
bewoners, kan ook 
bij kavel 3B in huis

• Eenvoudige bar / 
keuken (wellicht 
alleen open in de 
zomermaanden). 
Omwonenden 
runnen het huis via 
shifts. 

• Faciliteren, informeren 
en betrekken, mee laten 
beslissen, financieren 
van voorzieningen, 
buurtbeheer/cohesie 
budgetten. Het WAT. Het
HOE kunnen de 
bewoners prima zelf

• Een groepje 
afgevaardigden van de 
bewoners die met elkaar
afstemmen hoe het 
ervoor staat en met het 
stadsdeel afspreekt wie 
wat voor zijn rekening 
neemt; inhoudelijk en 
financieel. 

• Deels zelfbeheer

6 • Gras, geen 
uitlaatplek voor 
honden

• Het park is een 
veilige 
kindvriendelijke 
toevoeging aan de 
leefomgeving.

• Voorzien in ondergrondse 
vuilcontainers, 
hondenplasticzakjes, 
prullenbakken, 

• voldoende verlichting,
• Open speeltuin
• bankjes

• Activiteiten moeten 
spontaan ontstaan en
is sterk afhankelijk 
van de bewoners.

• Geen community 
house: park is te 
klein hiervoor

• Veilig, 
kindvriendelijk, 
poepvrij

• Grote bomen om de
straat aan te 
kleden.

• Initiërende , 
faciliterende, 
regulerende rol en 
uiteraard de financiering 
verzorgen. Onderhoud 
en handhaving mag ook 
door de gemeente 
plaatsvinden.

• Deelnemen aan de 
vormgeving

7 • Groen (graag 
inclusief bomen) 

• Komende jaren meer

• Speelmogelijkheden voor 
kinderen.

• organiseren/begeleid
en van activiteiten 
voor kinderen

• Een klein cafe voor 
in het weekend, 
gerund door de 

• Af een toe een weekend 
het cafe runnen en 
bijdragen aan het 



groen, een 
ontmoetingsplaats, 
levendige plek voor 
jong en oud

kavels onderhoud van het 
groen

• Afspraken over rol 
onderhoud

• Plan voor vormgeving 
inkijken/aanvullen

8 • Open, groen 
• Niet een uitlaatplek 

voor honden!
• Schoon, heel en 

veilig

• Speelmogelijkheden voor 
kinderen. 

• Meewerken aan 
activiteiten

• Geen community 
house, liever groen.

• Deelnemer van het park
• Aanleg en onderhoud 

van het park door de 
gemeente

• Nieuwe wilde en frisse 
ideeen zijn leuk en 
spannend: belangrijk is 
afspraken over beheer 
en onderhoud

9 • Zoveel mogelijk 
bomen en groen

• Geen bouwwerken/ 
huisjes

• Weelderig speelpark 
met veel groen en 
bloemen

• Het laten vormen 
door het 
daadwerkelijk 
gebruik.

• Gras, mooie 
bijenbloemetjes,  
bomen voor de 
schaduw

• Een plek om te spelen 
voor  kinderen: schommel 
tot wilde plekken 

• een picknick plek, plek 
waar de buurt samen kan 
zitten eten 

• recreeren, tuinieren. 
• Grote picknicktafel
• Klimding / glijbaan
• Plek voor wilde hutten en 

grof timmerwerk met 
vuurplek en waterpunt

• Kleine moestuin 
• een voetbalplek
• Urban garden

• Geen festivals in park
(te klein ervoor) 
kleinschalige festivals
kan wel

• Meewerken aan 
activiteiten, 
organiseren 

• Geen community 
house: aan de 
straatkant of in elk 
geval aan de rand 
bij de straat. Als 
entre van de wijk is 
ok. Functie van een
community house 
erg goed. 

• Samen zorgdragen voor 
het onderhoud en 
functioneren van het 
park met elkaar en de 
gemeente. 

• Luisteren en gebruik 
maken van de kennis en 
inzet van de bewoners. 

• Gemeente betaalt voor 
het onderhoud van het 
park. Gedeelte van het 
onderhoud zelf met 
ondersteuning en 
financiering van 
gemeente. 

• Vormgeving park / ruimte

10 • Een eenvoudig 
parkje

• Dusdanig inrichten 
dat het geen 

• Geen speeltuin met 
draaiende objecten

• Er moet geen hoop afval 
achterblijvent

• Bescheiden rol
• Geen luidruchtige 

festivals, klein 
klassiek concert kan 

• Wellicht geen straat
of doorgaande 
straat aan de 
voorzijde

• Gemeente doet het 
onderhoud.



hangplek wordt wel (voorziening met 
piano of vleugel)

•  Ervoor zorgen dat er 
bij evenementen 
geen dunne plastic 
zakjes gebruikt 
worden die 
wegwaaien en jaren 
in de bomen 
hangen.

• Geen community 
house in park

11 • Met geringe 
inspanning bijdragen 
met organiseren van 
barbecue, 
kinderfeesten, 
kampvuren etc

• Community house: 
Sociale cohesie in 
de buurt

• Brede stoep, 
geveltuintjes en een
bomenrij langs het 
park. Een oplossing
zoals een shared-
space i.p.v. de 
huidige plannen 
voor een twee-
richtingsweg in 
asfalt zien we ook 
nog als een soort 
alternatief mocht 
het vervallen van 
de weg geen 
mogelijkheid zijn.

• Gemeente en 
bewoners houden 
contact, gemeente 
geeft inzicht in 
procedures, afspraken
over beslissingen, 
budget inzicht, 
keuzevrijheid laten 
aan bewoners

• Duidelijke afspraken 
over beheer en 
onderhoud

• Ontwerp, 
brainstormen, 
referenties geven en 
netwerk van 
landschapsarchitecten

• Gedeeld onderhoud 
van een gezamenlijk 
deel voor bewoners 

• Onderhoud en 
financiering van het 
park zelf bij de 
gemeente houden.

12 • Veel groen. 
• Franse sfeer, 

grasveld met 
verspreid bomen, 

• Een circuit rond- 
om van een gladde 
steensoort waar gefietst, 
geskate, geskeelerd kan 

• Het papaverpark is 
geen cultuurpark, 
maar een aangename
groene plek waar 

• Geen community 
house, afhankelijk 
van functie

• Goede verlichting, 

• Mbt het schoonhouden
daar kunnen de bewo-
ners een rol in spelen. 
Niets is zo verdrietig 



geen zware 
bossages. 

• Park laten evolueren
en basis geven aan 
een flexibele 
invulling

worden. Ook door de 
kleine kinderen (a la 
vondelpark speeltuin)

• Park schuin aflopend naar 
het water, zodat het water 
makkelijk toegankelijk is 
voor bijvoorbeeld stand up 
padling/ in een bootje 
stappen (schets 
bijgevoegd in dit docu- 
ment). 

men in zijn 
vrije tijd graag 
vertoeft om buiten te 
zijn.

• Sociale initiatieven, 
kleinschalige bijeen- 
komsten (het park is 
klein!), klein podium, 
maar je kan ook 
barbecuen en bijen 
houden.

logische openbare 
weg, brede stoepen
(veel kleine 
kinderen!), aan- 
dacht voor groen.

• Belangrijk dat de 
omgeving schoon is
en intelligent 
ingericht. 

als een park met veel 
zwerfafval in de 
struiken.

• Heldere en adequate 
medewerking vanuit 
de gemeente, duidelijk
contactpersoon, het 
tijdig verzorgen van 
alle nodige 
voorzieningen.

• Gemeente legt in 
eerste instantie het 
park aan. 

• In het ontwerp zijn 
ideeën van bewoners 
verwerkt. 

• Regie ligt bij de 
gemeente:  
verantwoordelijk voor 
het onderhoud. 

13 • Veel groen, bomen.  
Het park moet met 
name een park voor 
de buurt worden. 
Een plek van rust 
tegenover de drukte 
van de klaproosweg.

• Ruimte voor recreatie; 
speeltuin,

• Groente/kruidentuin.

• Steiger vanuit het park 
naar het water, hier 
kunnen dan buurtbootjes 
aangelegd worden. 
 

• Geen festivalterrein • Geen community 
house,  maar een 
(boot)huis met 
steiger aan het 
water (de 
insteekhaven) waar
het park op aansluit

• Liever geen 
(auto)weg tussen 
park en woningen.

• Een brede stoep 
die aansluit op het 
park (zoals het 
funen) heeft een 
zware voorkeur.  

• Het 
transformatorhuis 
zorgt wellicht voor 
overlast, dus weg?

• Bewoners betrekken, 
voordat er concrete 
plannen zijn. 

• Inspraak als bewoner 
hebben op wat er in de
buurt gebeurt

• Voornamelijk 
faciliteren van het 
inspraak proces.

• Wellicht organiseren 
inkoop en realisatie

• Zelf: 
ontwerpen/vormgeven 
van OR. 
Gemeente: Financieel 
ondersteunen



14 • Wij zouden graag 
een kindvriendelijke 
buurt willen hebben 
met veel groen en zo
min mogelijk asfalt

• Community house: 
wellicht nuttig voor 
sociale interactie 
met de buurt

• Liever geen weg of 
fietspad voor het 
huis, wel achter het 
huis.

• Het 
transformatorhuis 
voor het huis zou 
wat ons betreft weg
mogen

• Ik zou graag willen 
zien dat de gemeente 
meewerkt met ons als 
toekomstige bewoners
en dat de ambtenaren 
“’out of the box’’ gaan 
denken en handelen 

• Het is goed de 
bewoners erbij te 
betrekken en de 
gemeente zou dit 
moeten faciliteren 

• Bereid aan alle 
vormen van 
medewerking te 
verlenen mits dit 
redelijk en zinvol is 
voor de omgeving 

15 • Belangrijk dat we 
een groene wijk 
krijgen met ruimte 
voor planten en 
dieren

• Voor de vogels geldt 
dat ze naast eten 
(groen en insecten) 
ook nestruimte nodig
hebben. Daarmee 
kunnen we rekening 
houden in de 
groenvoorziening, en
het ontwerp: 
http://www.checklistg
roenbouwen.nl 

• Ook groene 
omgeving

• Geveltuinen in de 
tussenstraat. Dit is 
nu een smalle 
straat, waarin 
bomen niet mogelijk
zijn door de 
garages en het 
dreigt een 
onaantrekkelijke 
straat te worden 
zonder deuren en 
groen. 

• Collectief optrekken 
voor aanleg 
geveltuintjes, zodat dit 
meegenomen kan 
worden bij aanleg van 
de straat.

16 • Park opgedeeld in 
zones met 
verschillende 
'eindverantwoordelijk
en voor elk deel. 

• Speeldeel: veilig, groen, 
open: een toren, een 
boomhut in de bomen, een
kabelbaan er tussen, een 
slingertouw, een 

• Huizen vrij blijven 
voor zoninval i.v.m. 
energie / 
zonnepanelen

• Wandelstraat 

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
http://www.checklistgroenbouwen.nl/


schommel?
• Dooldeel: hoger, riet, ruig
• Rustdeel: bloemen
• Productie deel: groente, 

bijen, fruit
• Waterdeel: zwemmen, 

bootjes, drijven 
• Bouwdeel: met troep
• Gezamenlijk deel: met 

oven en podium, om te 
eten vergaderen

• Energiedeel: met 
windmolen

• Kunstdeel: met kunstwerk
• Bomendeel: bomen in 

cirkel, lijn langs muur, 
maar ook voor wat 
schaduw, met banken 
eronder? 

• Educatief deel: met 
beesten

• Watertapdeel: zo dicht 
mogelijk bij openbare weg
ivm gastvrijheid 

tussen Neef Louis 
en het park

17 • Speeltoestellen (wip, 
schommel, etc.) en een 
tent van klimplanten

• Aanlegsteigers voor 
bootjes.

• Jeu de boulebaan.
• Volleybal plek.
• Tennisplek.
• Mediteraans/Frans 

dorpspleingevoel met 
bankjes en zandbak voor 
kids en oudere jongeren:)

• Betonnen voetbalveldje 
met kleine doeltjes (goed 

• Witte muur op een 
van de loodsen zodat 
we films op groot 
scherm kunnen 
tonen.

• Zomerbarretje dat 
gerund wordt door 
vrijwilligers (= 
bewoners van BSH). 
Waar je eigen taarten 
kunt verkopen e.d.

• Een jaarlijks 
Papaverparkfeest! 
Voor alle 3ABC&5 

• Onderhoud in eigen 
beheer

• Nu al website'je en 
daarbij mogelijkheid 
tot lid worden van de 
vereniging 
Papaperpark. Subsidie
website aanvragen?

• Sponsoring zoeken bij 
bedrijven in de buurt. 
Zoals Floris 
Bouwmarkt dat deed. 
Geef ze plek om een 
bordje op te hangen,  



voor als het niet stralend 
weer is).

• Bomen van resthout 
gemaakt waar je je eigen 
hangmat aan kan 
vastmaken.

• Een fort of boot gemaakt 
van resthout. Iets waar je 
goed in kan klimmen, 
verstoppen, etc.

• Veiligheid t.a.v. het water 
(hekken, etc.)

bewoners, met 
evenementen en 
gezelligheid.

• Gezamenlijk 
brainstorm event 
houden (wereld cafe) 
om mensen verder te 
betrekken en 
activeren

• Voor activeren buurt: 
een BBQ met elkaar 
organiseren, feestje, 
etc. op een weekend 
dag. 

een basketbalkorf te 
sponsoren. Daar zou 
ik een paar bewoners 
voor charteren dit te 
regelen.

• Nu al plannen park 
bijeenkomst: bijv. eind 
augustus zodat 
iedereen ook kan. 
Daardoor gaat het 
meer leven

• Werkgroep inrichten 
en duidelijke 
afspraken wie 
aanspreekpunten zijn 
bewoners (Janka en 
Kim hebben interesse 
als bewoners) en 
gemeente 
(gebiedsbeheerden 
onderhoud)

• Regulier overleg (1x 
p1-2mnd) over svz, 
mogelijkheden gebruik
(huidig en toekomst 
bijv. evenementjes), 
rol/taakverdeling (wie 
is waarvoor 
verantwoordelijk), 
financiën (wie betaalt 
wat), planning, ICE 
gevallen.

18 • Veel groen, 
bloemen, kippen en  
bijen

• Organisch laten 
groeien en niet al te 
veel invullen

•

• Kinderveilige kade bij het 
water, zodat ze ook uit 
kunnen, mochten ze erin 
vallen.

• Picnictafel(s) in het park
• Speelmogelijkheden, maar

niet standaard toestellen
• Een boot(jes)helling

• Mini activiteiten zijn 
mogelijk, maar het 
park is erg klein

• Bereid om te kleine 
activiteiten te 
organiseren

• Groen en Autolow
• Geen community 

house, maar een 
ruimte, plek 
(afwisselend bij 
iemand thuis) of het
park zelf voor 
bijeenkomsten, 

• Eén aanspreekpunt 
aanbieden, waar we 
met onze ideeën 
terecht kunnen, en niet
versnipperd bij 
verschillende 
gemeentelijke 
afdelingen. Verder zal 



• Moestuin, bloemen, bijen, 
kippen etc. (is ook 
educatief)

picnics etc.
• Liever geen auto 

weg voor het huis 
langs, maar brede 
stoep met 
eventueel fietspad

• Een 
fiets-/voetgangers 
bruggetje vanaf 
onze straat naar de 
Papaverweg, bijv. 
achter Van Dijk 
en co langs.

• Transformater moet
weg

er geld beschikbaar 
moeten zijn voor de 
inrichting van de 
openbare ruimte.

• De gemeente heeft 
faciliterende rol en 
mochten de bewoners 
niet continue met het 
Papaverpark bezig 
houden, dan is het van
belang dat er vanuit de
gemeente wèl 
continuiteit wordt 
geboden door 
onderhoud e.d.

• Buurtbewoners dragen
bij aan de 

• ontwikkeling van het 
park en omgeving, zie:
http://oostindischgroen
.  nl 

• Om meer over het 
ontwikkelen van 
samenwerkingen 
tussen gemeente, 
bewoners, 
ondernemers, andere 
stakeholders, zie: 
http://www.buurtbalie.n
l/indischebuurt/ 

http://www.buurtbalie.nl/indischebuurt/
http://www.buurtbalie.nl/indischebuurt/
http://oostindischgroen.nl/
http://oostindischgroen.nl/
http://oostindischgroen.nl/

