
Amsterdam, 13 mei 2019 

De Indische Buurt viert de opening van hun nieuwe Park om de Hoek  

 

Een vergeten en versteend pleintje aan de Minahassastraat in Amsterdam-Oost is omgetoverd tot 

een groen buurtpark. Waar eerst scooters en fietsers langs sjeesden, komen buurtbewoners nu bij 

elkaar om van het groen te genieten en elkaar te ontmoeten. De buurtbewoners hebben deze 

groene oase in de Indische Buurt zelf ontworpen met hulp van ‘Park om de Hoek’: een initiatief 

van De Gezonde Stad, in samenwerking met Stadsdeel Oost. Op zondag 19 mei wordt het park 

officieel geopend door wethouder Laurens Ivens. 

 

Het autovrije deel van de Minahassastraat in Amsterdam-Oost was tot afgelopen winter geheel 

betegeld, op enkele verdorde prikkelbosjes na. Buurtbewoonsters Merel en Eline keken hier al jaren 

op uit en kregen het idee om het plein een groene make-over te geven. Met behulp van Park om de 

Hoek betrokken zij de rest van de buurt bij hun idee en ontwierpen samen het nieuwe buurtpark 

met gras, biodivers groen, (fruit)bomen, speeltoestellen en zitgelegenheid. Merel vertelt: ‘‘Het is 

leuk om met elkaar contact te hebben over iets positiefs. Je komt niet in contact omdat er overlast 

is, maar omdat we samenwerken aan een positieve verandering in de buurt.” Het nieuwe buurtpark 

wordt nu al veel gebruikt: “Mensen komen hier samen omdat het de doorloop is naar de moskee, 

medewerkers van een naastgelegen kantoor komen hier kletsen en lunchen in de zon. Het park doet 

echt iets met de mensen hier!” 

 

Zondag 19 mei wordt het park, tot ‘Qué pasa Minahassa?’ gedoopt door de bewoners, officieel 

geopend door wethouder Laurens Ivens, De Gezonde Stad en de bewoners. Het openingsfeest wordt 

georganiseerd door de bewoners zelf en er zullen verschillende activiteiten te doen zijn als 

mozaïeken onder begeleiding van Stichting Accu, sjoelen, schminken, vogelhuisjes timmeren, muziek 

maken en meer. Ook komt restaurant Thúskomme langs met een broodkar met lekkers. Zowel 

buurtbewoners als andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom!  

 

Het vergroenen van de buurt  

Behalve dat groen mensen samenbrengt, is vergroening noodzakelijk om de stad klimaatbestendig te  

maken. Met het project Park om de Hoek helpt De Gezonde Stad bewoners om de openbare ruimte 

om te toveren tot groene aantrekkelijke ontmoetingsplekken. “Groen in de stad staat steeds meer 



onder druk, terwijl het steeds warmer wordt in de stad en regenbuien steeds heviger worden, als 

gevolg van klimaatverandering”, aldus projectleider Lesley Walet. “Groen is juist van essentieel 

belang voor een goede waterberging en het tegengaan van hittestress.  Met het oog op de groei en 

verdichting van de stad, zetten we met Park om de Hoek in op de vergroening van kleine, vergeten 

plekken in de buurt”.  

 

In het nieuwe coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de ecologische kwaliteit van groen te 

verbeteren, verbindingen aan te leggen tussen bestaand groen en in te zetten op betere 

klimaatadaptatie in de openbare ruimte. Park om de Hoek draagt bij om deze ambities te realiseren 

en helpt bewoners dit zelf te doen. Dit Park om de Hoek in de Indische Buurt is het vijfde Park om de 

Hoek in Amsterdam. Bewoners kunnen ook zelf gemakkelijk aan de slag met het vergroenen van hun 

buurt aan de hand van een toolkit op www.parkomdehoek.nl.  

 

------------------------------------------ 

 

Persuitnodiging  

Graag nodigen we u van harte voor de feestelijke opening met de bewoners, wethouder Laurens 

Ivens, stadsdeel Oost en De Gezonde Stad. Er is een mogelijkheid tot het interviews met 

medewerkers van De Gezonde Stad en met bewoners die deelnemen aan het project.  

 

Datum en tijd: zondag 19 mei, 15:30-18.00 

Locatie: Minahassastraat, ter hoogte van de Toministraat in Indische Buurt  

 

Programma 

15.30 - 16.00: Inloop 

16:00 - 16:20 Officiële opening met wethouder Laurens Ivens  

16.20 - 18.00: Feest! Hapje & drankje, muziek en activiteiten voor jong en oud  

 

Over De Gezonde Stad 

De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam gezond en duurzaam wil maken. Dit doen wij door met 

Amsterdammers en andere koplopers uit de stad projecten en events te starten. Voor meer informatie kijkt u 

op www.degezondestad.org.  

 

Noot voor de redactie 

Neem voor meer informatie contact op met Lesley Walet, 06-11402765, lesley@degezondestad.org 

of met Tim de Broekert, 06-51788398, tim@degezondestad.org.  

 

 

 

 

 

Foto’s in hoge resolutie kun je hier downloaden via WeTransfer 
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