
 
 

Acht voorstellen voor verbeteringen voor het Huijgenspark 
 
Aanleiding 
In de zomer van 2017 organiseerde bewonersorganisatie Buurtstation in samenwerking met de 
gemeente en Zebra Welzijn op het Huijgenspark een bewonersbijeenkomst (de zogenaamde 
tentsessie). Meer dan 60 bewoners hebben daarbij via een enquête hun mening en ideeën t.a.v. het 
park geuit.  
Opvallend resultaat daarbij waren de door de bewoners aangegeven tegenovergestelde meningen 
over het park. Iedereen is het erover eens dat het een mooi park is, maar het gebruik ervan wordt 
verschillend ervaren, sommige bewoners vinden bijvoorbeeld de activiteiten in het park leuk, andere 
ervaren het als overlast. 
 
In het kader van het project Loper Oude Centrum was daarnaast discussie over het al dan niet 
realiseren van een klein podium. Aangezien hier tijdens de inspraak veel commentaar op kwam, heeft 
de gemeente de buurt tot 1 april 2018 de tijd gegeven om met een gedragen voorstel te komen. 
 
Proces 
In november 2017 is tijdens het Leefbaarheidsoverleg de werkgroep Huijgenspark ingesteld. Op 13 
december 2017 en 10 januari 2018 is de werkgroep Huijgenspark bij elkaar geweest om te 
brainstormen over het Huijgenspark en hoe het park (nog) mooier kan worden en (nog) beter gebruikt 
kan worden. Op dinsdag 13 februari 2018 is een goed bezochte bewonersbijeenkomst in The Student 
Hotel georganiseerd. Op 5 maart 2018 heeft de werkgroep de opbrengst van de bewonersavond 
besproken en een selectie gemaakt van ideeën waar binnen de werkgroep, en naar verwachting ook in 
de buurt, draagvlak voor is. Tijdens het Leefbaarheidsoverleg van 28 maart zijn/worden de voorstellen 
gepresenteerd aan de buurt; dit document is voorafgaand aan het overleg verspreid. 
 
Visie 
Alvorens in te zoomen op de verbetervoorstellen, eerst de visie van de werkgroep op het Huijgenspark: 
 

 Het Huijgenspark moet vooral een park zijn voor (wijk)bewoners die opzoek zijn naar groen en 
rust.  

 Kleinschalige activiteiten zijn welkom, denk aan het stoelenproject, dit is een verrijking van het 
park.  

 Een beperkt aantal grootschaliger activiteiten blijven welkom in het park. Wel moet beter 
gekeken worden naar overlast voor omwonenden en andere gebruikers van het park en de 
oplevering van het park. 

 
 
Voorstellen 
De totaalopbrengst van ideeën is door de werkgroep teruggebracht tot de volgende acht voorstellen. 
 
1. Betere verlichting 
Het hele park krijgt een betere verlichting. Gedacht wordt aan lampen met sensoren die meer licht 
geven zodra iemand langs loopt.  
 
2. Het podium 
Na veel negatieve reacties op het eerste ontwerp, is er een kleiner en lager podium ontworpen (zie foto 
impressie in bijlage 1) dat beter past in de omgeving. Er zullen in principe kleinschalige optredens 
komen zonder gebruik van geluidsversterkers. Denk bij de optredens niet alleen aan muziek maar ook 
aan voordrachten en andere mogelijke uitingen van kunstvormen. Voor de programmering lopen er 
contacten met House of Music, het conservatorium, Sound Space, Pakhuis de Règâh en het 
kunstenaarscollectief Van der Duynstraat.  
 



 
 
3. Verbetering van het groen 
De werkgroep leden hebben een rondje door het park gelopen met de groendeskundige van de 
gemeente. De groenstrook over de hele lengte van het park wordt verbeterd. De grasmat krijgt een 
betere drainage zodat overlast van water afneemt. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over 
het (frequente) groenonderhoud van het park. Overigens is woensdag 21 maart het park door de 
groenvoorziening goed aangepakt. Het onkruid is gewied en er is nieuw groen geplant.  
 
4. Verplaatsen waterpomp 
De waterpomp op het grasveld bij de kinderspeelplaats is een succes, echter de waterpomp staat in 
het grasveld waardoor het nu vaak een modderpoel is. De werkgroep wil de waterpomp verplaatsen 
zodat die een stenen ondergrond krijgt. 
 
5. Kinderwerkgroep m.b.t. vernieuwing speeltuin 
De speeltuin is nu geschikt voor kinderen in de leeftijdsgroep tot 10 jaar. Veel kinderen durven de 
speeltuin aan de kant van het park niet in omdat daar veel (loslopende) honden zijn. Voorstel is 
daarom om ook aan de zijkanten een opening te maken. Verder willen we de kinderen uit de wijk 
vragen naar hun ideeën en wensen voor de speeltuin. 
 
6. Reclamevrij park 
Het Huijgenspark is een mooi park waar bezoekers komen voor het groen en de rust en dat willen we 
graag zo houden. Juist om uit de dagelijkse hectiek te kunnen ontsnappen en om tot rust te kunnen 
komen willen we een reclamevrij park. Dit betekent dat we geen reclame uitingen in het park willen en 
zo min mogelijk bordjes zodat de rustige uitstraling behouden blijft. Het toilet dat in het park wordt 
geplaatst, moet dan ook reclamevrij zijn én blijven. 
 
7. De kunstwerken 
Er staan drie kunstwerken in het park. De beide kunstwerken in het gras (zie bijlage 2, kunstwerk A en 
C) blijven waar ze zijn. Kunstwerk B komt beter tot zijn recht op een vrije en lichte plek. Er wordt in 
overleg met de kunstenaar naar zo’n plek gekeken. Verder wordt gedacht aan het plaatsen van 
bordjes bij de kunstwerken met informatie over het betreffende kunstwerk. 
 
8. “Strandregeling” loslopende honden  
Tijdens de eerder genoemde tentsessie is ontzettend veel commentaar gekomen op de honden en de 
hondenpoep in het park. We willen het open karakter van het park behouden en geen hekken zetten 
om honden te weren. Om wijkbewoners en studenten in de zomer de gelegenheid te geven te 
picknicken in het park wordt voorgesteld voor het Huijgenspark en dan specifiek op de groene velden 
(vooraan, nieuwe zijkant en in het midden) een “strandregeling voor honden” in te stellen. Dit houdt in 
dat gedurende de zomermaanden, van 15 mei tot 15 september, er geen loslopende of aangelijnde 
honden worden toegelaten op die plekken. Op de stenen gedeeltes van het park zijn de honden 
aangelijnd welkom en wordt van de hondenbezitters verwacht dat ze de poep gewoon opruimen. Vanaf 
15 september tot 15 mei is het veld weer toegankelijk voor loslopende honden. 
 
Als voorbeeld hebben we de Paleistuinen in gedachte waar zomers de velden vol liggen met mensen 
die picknicken en relaxen (zie bijlage 3 voor een sfeerbeeld). In de Paleistuinen hebben ze één 
grasveld "verboden voor honden" gemaakt.  
 
 
 
--- 
Maart 2018, de werkgroep Huijgenspark 
 
 



 
 

Bijlage 1: Impressie podium 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Bijlage 2: Kunst in het park 
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Bijlage 3 : Sfeerbeeld grasveld 
 

 
 

 

 
 
 

Situatie Paleistuinen: 
 

 
 


