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Inleiding:
Het Hefpark ontwikkelde zich sinds 2012 tot een druk gebruikt park tussen drie
behoorlijk versteende Rotterdamse wijken (Feijenoord, Kop van Zuid en
Noordereiland). Het is een plek met een grootte van ongeveer 2 voetbalvelden waar
bezoekers recreëren, wandelen, de hond uitlaten, ontspannen, en sporten. Er is een
BMX baan, een plek voor Urban Sports en er is een volleybalveld. Er zijn kinderspeel
attributen en picknickbanken. Ongeveer 45 moestuiniers bewerken er een stukje
grond en buurtbewoners houden er duiven en kippen.
De St Feijenoord Kop van Zuid heeft als wijkorganisatie het park onder haar hoede,
samen met de BMX school ‘Dansh’. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers en er
er een betaalde coordinator die alles in goede banen leidt.

Geplande werkzaamheden en activiteiten
BMX-school
De BMX-school en Urban sport ‘Dansh’ staat op eigen benen. Dagelijks, ook in de
weekenden worden er cursussen gegeven aan kinderen en aan volwassenen. Als er
geen lessen zijn is de baan vrij toegankelijk. Het fijn te zien dat van die mogelijkheid
ook veel gebruik wordt gemaakt.
Onderhoud Park
Het park bestaat uit veel groen, met paden die er doorheen slingeren. Er is ook een
fruitboomgaard. Dit vraagt onderhoud, waaronder ook het schoon houden van de
paden en meubilair en het verwijderen van onkruid en zwerfvuil. Ook de zandbak
voor kinderen en het volleybalveld vragen onderhoud.
Duiven en kippen
Het Hefpark biedt (een door ruimtegebrek beperkt aantal) buurtbewoners de
mogelijkheid kippen en duiven te houden. Het geeft hun veel plezier, voor het park
betekent het dat er ook in de rustige wintermaanden dagelijks gebruikers aanwezig
zijn en zij daardoor enigszins toezicht kunnen houden. Maar de dieren (eigenlijk
alleen de kippen) geven ook overlast: wanneer zij buiten hun deel van het park
komen betekenen zij een gevaar voor de gebruikers van de BMX-baan en de
weggebruikers van de twee straten langs het park. Moestuinders willen geen kippen
in hun tuin omdat de beesten alles vernielen. Er is een geïmproviseerd hek
aangebracht rond de kippenhokken. Dit voldoet slechts in beperkte mate. Daarom
willen wij hier graag een nieuw, steviger hek plaatsen.
Composthoek
Het Hefpark beschikte over een kleine compost-installatie. Deze was te beperkt
voor al het groenafval dat vrijkomt bij het parkonderhoud en uit de moestuintjes en
is daardoor letterlijk onder het gewicht van het groenafval bezweken. Inmiddels
hebben wij uit de buurt de vraag gekregen of we ook vers groenafval van buiten het
park kunnen en willen verwerken. In het streven naar een circulaire samenleving
past zo’n voorziening. Voor het park levert dit extra compost op. Daarom willen wij
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graag een grotere en robuustere compostvoorziening maken.
Paviljoentje, sanitair, omgeving
Middenin de moestuinen staat ons paviljoentje, een houten bouwwerk met
essentiële voorzieningen als een toilet, watertappunten, meterkast voor de
stroomvoorziening en een eenvoudige keuken. In april 2019 is het interieur van het
tuinhuis door brandstichting verwoest. Wij zijn hiertegen niet verzekerd. Inmiddels is
de binnenkant helemaal gestript. De constructie en de buitenzijde zijn door
adequaat ingrijpen van de brandweer bespaard gebleven. Het paviljoentje zal weer
hersteld worden in een bescheiden vorm. Om zuiniger met ons water om te kunnen
gaan gaan we dit jaar een regenwater opvangsysteem installeren.
De overige kosten onder deze paragraaf bestaan uit die van reguliere
nutsvoorzieningen, herstel van schade als gevolg van vandalisme of kapot gaan van
dingen, gereedschap en keukeninrichting.
Moestuintjes en tuinkas
Het Hefpark telt 47 moestuintjes voor buurtbewoners. In principe is iedereen
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen tuin. Een uitzondering zijn de tuinen die aan
openbare ruimten grenzen: daar is het hekwerk door Het hefpark aangelegd. Dit
hekwerk is aan vervanging toe.
Vorig jaar is reeds een tuinkas aangeschaft, deze zal in elkaar gezet worden en in
gebruik genomen worden door de tuiniers. Voor de inrichting is nog een aanvullend
bedrag nodig.
Vrijwilligers
Op het park werken een wisselend aantal vrijwilligers. Wij kunnen hen geen vaste
tegemoetkoming bieden, maar willen wel bijdragen aan hun onkosten en af en toe
een blijk van waardering kunnen geven
Evenementen en bezoekers
Elk jaar, vooral in de zomer en tijdens de vakanties vinden er grote of kleinere
evenementen plaats in het park. Er wordt samen gegeten, en er zijn
kinderactiviteiten. Ook vind jaarlijks een groot muziek evenement plaats (Hefpark
Muziekpark). Voor de grotere evenementen zal apart geld worden gezocht bij
fondsen, maar voor de kleinere activiteiten ligt dat moeilijker.
Ook komen er regelmatig bezoekers een kijkje nemen op het park, soms
georganiseerd door de gemeente, of door de universiteit. Daarnaast vinden er
besprekingen plaats met andere groene initiatieven in Rotterdam.
Sociëteit De Hef (Hefhuis)
In een hoek van het park is nog een stukje historische bebouwing: een restaurant
met daarboven een klein aantal woningen. Het restaurant kwam omstreeks de
jaarwisseling leeg te staan. Wij hebben het inmiddels in anti-kraak kunnen huren. De
keuken, kelder, het restaurant en een kantoortje huren we met de BMX-school, een
initiatief voor wijktelevisie en het Rotterdamse Pluspunt. Pluspunt heeft
vereenzaamden en (ex)verslaafden als doelgroep. Pluspunt start wekelijks met een
diner + film voor een doelgroep die zo’n avond uit anders niet zou beleven. De BMXschool gaat het restaurant twee maal per week als winkel gebruiken. Het Hefpark
benut de locatie als vergader- en ontmoetingsruimte. Wij willen er ruimte bieden aan
initiatieven die passen bij de buurt en bij Het Hefpark.

Overig
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Administratie en PR
Wij hebben een uitgebreide ‘vriendenkring’ op de sociale media. Bijna dagelijks
versturen we twitter en facebookberichten, die vaak worden opgepikt door locale
nieuwsmedia. Daarnaast heeft het Hefpark een eigen website en mailadres.
Medewerkers
Het Hefpark kan niet alleen op vrijwilligers draaien. Een betaalde coordinator die
richting geeft en mensen helpt is onmisbaar. Dat is ons wel duidelijk geworden in de
loop van de 7 jaar dat het Hefpark nu bestaat. Dit heeft voor een deel te maken met
de locatie van het park in Rotterdam Feijenoord. Een wijk waar veel mensen wonen
met een kleine beurs, met weinig opleiding en met een migrantenachtergrond.
Wij willen ook een aparte medewerker aantrekken voor de organisatie van
evenementen in het park, speciaal gericht op de bewoners en hun kinderen
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