
Coenderspark: park voor de wijk! 
 

Hoe maken de omwonenden gebruik van het Coenderspark? Hoe 

tevreden zijn ze over het Coenderspark? Hoe zien zij de toekomst 

van het park? De werkgroep Coenderspark ging in februari en 

maart in gesprek met de direct omwonenden. 

 

Betrokken 

Bijna 50 huishoudens van de Hagepreekkamp, Cort van der 

Lindenlaan, Schaperstraat, Domela Nieuwenhuislaan en 

Thorbeckelaan werkten graag mee aan het interview (respons van 

76%). Ze zijn erg betrokken bij de ontwikkelingen van het park. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is 60 jaar; de helft heeft 

kinderen. 

 

Wens tot verbetering 

60% van de respondenten komt dagelijks tot wekelijks in het park. 

Voor een wandeling, spelen op het grasveld of in de speeltuin en de 

hond uitlaten. Slechts de helft zegt dat de inrichting van het park 

aan de verwachtingen voldoet. Tweederde geeft aan dat het park 

redelijk tot slecht onderhouden is. Terwijl ten tijde van het 

interview het park sinds jaren nèt een grote snoeibeurt heeft gehad 

en de respondenten over het algemeen houden van een natuurlijk 

(en geen kunstmatig) park. De helft van de respondenten met 

kinderen vindt dat de huidige plek van de speeltuin redelijk tot 

slecht is. De hangjongeren in het park laten vaak afval (waaronder 

glas) achter. Tweederde van de respondenten zegt meer gebruik te 

maken van het park, zodra het park is verbeterd. De respondenten 

zijn opgelucht dat de woningbouw in het park niet doorgaat. 

Hierdoor blijft het een park voor de wijk. 

 
 

Hoe zien de omwonenden de toekomst van het Coenderspark? 

Kop koffie bij de borg 

Een lekkere kop koffie in de Coenderborg of op het terras wordt 

door de helft (!) van de respondenten gemist. De Coendersborg is 

nu slechts open voor feesten en partijen. De omwonenden willen 



graag een kop koffie drinken bij de borg na een lekkere wandeling 

op de zaterdag of zondag, tijdens een bezoek aan de speeltuin of 

speelveld en door de week met activiteiten voor (oudere) 

buurtbewoners. Een bewoner verplaatst graag zijn 

huiskamerconcerten naar de Coendersborg op de zondagmiddag. 

 

Zonnige speeltuin voor alle kinderen 

Doordat de speeltuin wordt omgeven door veel bomen, is de 

speeltuin volgens de respondenten te donker en te vochtig. 

Daarnaast is het aanbod te beperkt, namelijk alleen voor de 

kleinere kinderen. Hierdoor is de speeltuin minder uitnodigend voor 

spelende kinderen met hun ouders, maar juist aanlokkelijk voor 

hangjongeren. Het lijkt de respondenten logischer om een open en 

zonnige speelplek dichtbij het grasveld en het terras van de 

Coendersborg te creëren. Een klimtoestel, picknickbankjes èn 

genoeg prullenbakken. De respondenten waarderen de natuurlijke 

uitstraling van het park en zien dat ook graag in de eventuele 

nieuwe speelgelegenheid terug. Dus geen beton, maar juist hout, 

touwen en zand. 

 

Bankjes in de zon als rustpunt 

Echt gemist worden bankjes op zonnige plekjes in het park voor een 

rustpunt tijdens een wandelingetje. Maar ook voor ouders die een 

oogje op hun spelende kinderen willen houden. De bankjes op open 

en zonnige plekken zullen minder aantrekkelijk zijn voor 

hangjongeren. 

De respondenten ervaren overlast van hondenpoep, zowel op en 

bij de paden als op het grasveld. De honden zijn welkom, maar ze 

zien graag dat de baasjes de poep opruimen, zoals dat bijna overal 

in de stad verplicht is. 

Kortom: kansen genoeg om het park voor de wijk nog 

aantrekkelijker te maken. 

 

De komende tijd gaat de werkgroep verder met het inventariseren 

van wensen, bijvoorbeeld door korte interviews bij de Poiesz en het 

Helperplein en een korte online enquête. Daarna organiseert de 

werkgroep met ondersteuning van de gemeente workshops met 

bewoners (voor jong en oud) met als doel de ideeën verder uit te 

werken. Zo maken we samen met de buurt een heerlijk park voor 

jong en oud! 

 

Wilt u de ontwikkelingen in het Coenderspark volgen? Of wilt u 

deelnemen aan de workshops? Stuur een e-mail naar 

Coenderspark@gmail.com en/of 'like' de Facebook-pagina van 

Coenderspark. 

 

Werkgroep Coenderspark 


