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Inleiding
Publieke ruimtes hebben een belangrijke rol in onze samenleving.
Als de publieke ruimtes goed functioneren, kunnen zij dienen als een
podium waar sociale en economische uitwisselingen plaats vinden,
waar vieringen worden gehouden, waar vrienden elkaar ontmoeten
en waar culturen met elkaar samenkomen. De kwaliteit van publieke
ruimten hangt zeer sterk samen met de fysieke inrichting ervan, maar
komt voornamelijk tot uiting als de openbare ruimte functioneert als
hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling (Steunpunt Straten).
Publieke ruimten met een hoge maatschappelijke waarde zijn stadsparken, zij verenigen vele kwaliteiten en functies in zich. Het zijn plekken om buiten in de natuur te zijn in eigen stad. Stadsparken zijn niet
meer weg te denken uit het dagelijks leven. Bestond het parkbezoek
voorheen uit traditionele activiteiten zoals fietsen, wandelen en van
de natuur genieten, inmiddels wordt er in parken ook gesport, gejogd, gepicknickt, gelezen, gewerkt, gegeten en gedronken en worden
culturele evenementen bijgewoond. Maar bovenal wordt in parken
ontmoet. Met bekenden en onbekenden.
De bevolking van Amsterdam Noord zal naar verwachting in 2023 de
100.000 inwoners passeren. Deze toename zal zonder twijfel ook een
grotere behoefte aan groene ontmoetingsplekken betekenen. Het
Noorderpark kan hierin uitstekend faciliteren. Het Noorderpark ligt in
het hart van Amsterdam Noord en kan de ontmoeting tussen jong en
oud, autochtoon en allochtoon accommoderen.
Bovengenoemde en andere maatschappelijke trends hebben steeds
meer invloed op de ontwikkelingen van het Noorderpark. Een van
de belangrijke trends is diversificatie in de samenleving. De wensen
van mensen worden steeds gevarieerder en veranderen ook steeds
sneller. Mensen willen daarnaast steeds meer passieve of actieve invloed hebben op de vormgeving van hun omgeving. Er liggen geen
blauwdrukken van hoe het Noorderpark in de toekomst gebruikt gaat
worden. Toch is het goed om te onderzoeken hoe de omwonenden
en gebruikers het Noorderpark in de toekomst graag gebruikt zien
worden.
Voor dit onderzoek zijn 600 omwonenden van het Noorderpark benaderd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is uitgedeeld in de
brievenbus van de omwonenden. Daarnaast is de vragenlijst online
gepubliceerd. In dit onderzoek zullen de resultaten van de vragenlijst
worden besproken.
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1 Waar komen de respondenten
vandaan?
De respondenten zijn op twee verschillende manieren benaderd. 600 vragenlijsten
zijn verspreid in de brievenbus van omwonenden van het Noorderpark op de volgende locaties: Buiksloterdijk, Leeuwarderweg, Wingerdweg, Texelweg, Adelaarsweg,
Sneeuwbalstraat, Sneeuwbalweg, Floraweg, Kalmoesstraat en Kamillestraat. De
vragenlijst is vervolgens ook via verschillende sociale media kanalen verspreid.

Hoofdstuk I
Respondenten

In totaal hebben 97 respondenten de vragenlijst ingevuld. 41 respondenten hebben
de vragenlijst offline ingevuld en 56 respondenten hebben de vragenlijst online
ingevuld. De respondenten zijn woonachtig
op 48 verschillende postcodes (afbeelding
1).

In dit hoofdstuk zal een introductie worden gegeven van de respondenten.
Zo zal gekeken worden waar de respondenten vandaan komen, de leeftijdsopbouw van de respondenten en de
bezoekersfrequentie aan het Noorderpark.

Afbeelding 1. Locaties van de respondenten

De buurten Buikslotermeer (29 respondenten), Banne/Buiskloot (11 respondenten) en Buiksloterham (11 respondenten)
zijn het meest vertegenwoordigd. Zoals
de kaart weergeeft zijn de meeste respondenten gelokaliseerd rondom het Noorderpark. Er is een goede spreiding over de
verschillende buurten rond het park, met
een oververtegenwoordiging van de Buiksloterdijk en Leeuwarderweg.

2 De leeftijdsopbouw van de respondenten.

3 Bezoekersfrequentie en reden
van bezoek

Als er gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw van de respondenten zie je dat er
een bijna gelijke verdeling is tussen de
leeftijden 26 tot en met 65+. De leeftijdscategorieën jonger dan 25 worden haast
niet vertegenwoordigd door de respondenten (Grafiek 1). Dit zou kunnen komen
door de manier waarop de respondenten
benaderd zijn. Wellicht is deze groep onder
vertegenwoordigd in de huizen die benaderd werden om mee te doen aan het
onderzoek. Het zou ook kunnen zijn dat
deze leeftijdsgroep weinig interesse heeft
in de ontwikkelingen in en rondom het
Noorderpark.

Het Noorderpark wordt door de respondenten goed bezocht. 26% van de respondenten geeft aan het park dagelijks
te bezoeken. 28% geeft aan het park een
paar keer per week te bezoeken. 2% van
de respondenten heeft het park nog nooit
bezocht (Grafiek 2).
Grafiek 2. De bezoekersfrequentie van de respondenten

In grafiek 3 is weergeven met welke redenenen de respondenten het Noorderpark bezoeken.

Grafiek 1. De leeftijdsopbouw van de respondenten

Grafiek 3. De reden van bezoek

Als er gekeken wordt naar leeftijd en de reden waarom men het Noorderpark bezoekt
vallen een aantal dingen op:
1) Dat de redenen voor bezoek vrijwel gelijk
verdeeld zijn over alle leeftijdscategorieën.
Met uitzondering van sporten, daar is de
leeftijdscategorie ouder dan 65 ondervertegenwoordigd.
2) Dat maar 22% van de respondenten
uit de leeftijdscategorie 56+ aangeeft het
Noorderpark wel eens te bezoeken voor
evenementen of activiteiten en de helft
van de respondenten uit alle overgebleven leeftijdscategorieën. Hieruit zou kunnen
worden opgemaakt dat de programmering
mogelijk te weinig gericht is op een oudere
doelgroep.
De respondenten geven aan het vaakst
het park te bezoeken om van de natuur te
genieten , bezoeken van activiteit, tot rust
komen, sporten, kinderen en hond uit laten. Deze uitslag toont de grote diversiteit.
De rust- en natuurgenieters lijken gelijk op
te gaan met mensen die juist op zoek zijn
naar activiteiten en sociale interactie. Het
risico van botsende belangen is daarmee
vrij groot.
‘’ Wat mij opvalt, is dat sinds Noord ‘‘in’ is
en wij te maken krijgen met veel jonge huizenkopers met kinderen er opeens van alles
moet in het noorderpark terwijl dat denk ik
voor de mensen die er al vele jaren wonen
niet hoeft’’
Deze uitspraak van een respondent schets
een goed beeld van de verschillende
wensen van de park gebruikers. Aan de ene
kant de oude park gebruikers die het park
het liefst als een groene uitval basis voor
rust gebruiken en de nieuwe gebruikers die
het park graag als plaats in de openbare
ruimte beschouwen waar dingen onder-

nomen kunnen worden. Het is belangrijk
om bij de toekomstige programmering rekening te houden met beide groepen. Er zal
een balans gevonden moeten worden waarbij het park vooral moet functioneren als
een park (een plek voor rust en genieten
van het groen) en een plek waar activiteiten en evenementen georganiseerd kunnen
worden.
37 respondenten gaven aan het Noorderpark wel eens te bezoeken voor activiteiten en evenementen. In het volgende
hoofdstuk zal er gekeken worden naar de
ervaring die respondenten hebben met de
activiteiten en evenementen die worden
gehouden in het Noorderpark.

1 Bezoekersfrequentie activiteiten in het Noorderpark en beoordeling van de activiteiten

Hoofdstuk II
Activiteiten &
Evenementen

In het Noorderpark worden steeds meer
activiteiten en evenementen georganiseerd. Van kleinschalige activiteiten zoals
een concert in het Klankspeelpark tot
grotere evenementen zoals het Noorderparkfestival. Afgelopen zomer werd alweer
de elfde editie van het Noorderparkfestival gehouden. Een jaarlijks terugkerend
festival dat elke nazomer in het Noorderpark wordt gehouden. Waar voorheen het
Noorderparkfestival een van de weinige
evenementen was dat in het Noorderpark
gehouden werd zijn er de afgelopen jaren
steeds meer initiatieven bijgekomen. Met
de plaatsing van de Noorderparkkamer
werd het park een cultureel centrum rijker.
De zomerse zondagmiddag programmering

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de activiteiten en evenementen die georganiseerd zijn in het Noorderpark.
Daarnaast zal er gekeken worden naar de invloed die de evenementen en activiteiten hebben om op de omgeving.

Afbeelding 2. Een foto van het Nashville festival 2016

trekt veel mensen vanuit heel Amsterdam
naar het park. De laatste jaren beginnen
de twee voormalige tankstations naast de
Nieuwe Leeuwarderweg (De Gele Pomp en
de Roze Tanker) zich steeds meer te ontwikkelen tot de nieuwe culturele plekken van
het park. Zo was het Nashville festival bij
de Roze Tanker een groot succes het afgelopen najaar.
Hoewel deze activiteiten voor sommige
mensen een verrijking zijn voor het park
ondervinden andere bezoekers/bewoners
overlast van deze activiteiten. Het Noorderpark moet voor beide groepen aantrekkelijk blijven. Om een beeld te krijgen van
hoe de activiteiten ervaren worden door

de omwonenden zijn er een aantal vragen opgenomen in de vragenlijst. In dit
hoofdstuk zal er bij deze ontwikkelingen stil
worden gestaan.
Als eerst wordt er gekeken naar de hoeveelheid activiteiten die worden bezocht door
de respondenten op jaar basis. 28% van de
respondenten geeft aan het afgelopen jaar
geen activiteiten te hebben bezocht in het
park (Grafiek 4).
De activiteiten worden gemiddeld met een
7.1 beoordeeld door de respondenten.

2 Initiatief, locaties van de activiteiten en de communicatie
de respondenten aangeven welk initiatief
van het afgelopen jaar hen het meest is bijgebleven, het ging hier om een open vraag
(Grafiek 5). Het vaakst werd de Buurtcamping genoemd als initiatief dat de respondenten het meest is bijgebleven. De
Buurtcamping is een jaarlijks terugkerende
activiteit waarbij Noorderlingen drie dagen
lang in het Noorderpark kunnen kamperen. Op de tweede plaats komen het Noorderparkfestival en overlast van geluid, jongeren en alcoholisten, deze worden beide
zeven keer genoemd.
‘’ Ik vind het park vaak heel onveilig, smerig
en ondervind overlast van drugs dealers en
alcoholisten’’

Grafiek 4. Bezoekersfrequentie activiteiten afgelopen jaar

Grafiek 5. Initiatieven die het meest bijgebleven zijn

De meeste activiteiten worden bezocht
bij het Noorderparkkamer/bar (Grafiek 6).
Als er naar leeftijd wordt gekeken en het
bezoeken van bepaalde locaties zijn er
geen opvallende cijfers te zien. Wel valt op
dat de leeftijdsgroep 26 – 55 het vaakst activiteiten en evenementen bezoekt in het
Noorderpark.
‘‘Het Nashvillefestival was top en wij zijn
thuis grote fan van de 2 pompen’’
Grafiek 6. Locaties activiteiten

39% van de respondenten geeft aan
wel eens een activiteit of evenement te
bezoeken. Aangezien dit percentage niet
heel hoog is het interessant om te kijken
of het misschien aan de communicatie ligt.
41% van de respondenten aan wel goed
geïnformeerd te worden over de activiteiten. 40% van de omwonenden geeft aan
niet goed geïnformeerd te worden over de

activiteiten die gehouden worden in het
Noorderpark (Grafiek 7).

Ik word goed geinformeerd over de activiteiten in het Noorderpark

Meer dan de helft van de respondenten
geeft dus aan of niet goed geïnformeerd
te worden of er neutraal tegen over te
staan. Om een beter beeld te krijgen op
welke manier de communicatie verbeterd
kan worden naar de buurt toe konden de
respondenten aan de hand van een openvraag aangeven op welke manier de communicatie verbeterd kon worden (Grafiek
8).

Grafiek 7. Verbeteren van de communicatie

Opvallend is dat de meeste mensen het
toch nog het makkelijkst vonden als zij
via folders in de brievenbus op de hoogte
werden gehouden over de activiteiten en
ontwikkelingen in het park.

3. Activiteiten die bij het Noorderpark passen
De activiteiten in het park kunnen voor de
omwonenden van het park tot veel overlast zorgen. Aan de hand van een 5 punts
schaal konden de respondenten aangeven
of zij het eens of oneens waren met een
aantal stellingen.

derpark zijn er toch wel een aantal straten
waar de overlast meer wordt ervaren dan
op andere plekken. Het gaat hier om de
straten de Buiksloterdijk (138 – 224) en de
Leeuwarderweg (50 – 84).

Alhoewel 66% van de respondenten aangeeft geen overlast te ervaren van de open afbouw van de activiteiten in het NoorIk ervaar geen overlast van de op- en afbouw van de activiteiten in het Noorderpark.

Grafiek 8. Activiteiten die de respondenten graag willen zien in het Noorderpark

Van mij mogen er meer activiteiten in het Noorderpark georganiseerd worden.

Aan het eind van de vragenlijst konden de
respondenten aangeven wat voor evenementen zij graag in het Noorderpark zouden willen zien. Het meest werden muziek
optredens/concerten genoemd. De respondenten gaven bijna allemaal aan dat
het hier dan wel gaat om niet versterkte
muziek of licht versterkte muziek optredens/concerten (Grafiek 8).

Uit een eerder onderzoek onder bezoekers
van vier verschillende evenementen in het
Noorderpark bleek dat zij bepaald soort
evenementen bij het Noorderpark vonden passen. Om een beeld te krijgen hoe
omwonenden hier over denken konden zij
op een 5 punts schaal aangeven wat voor
soort evenementen zij wel of niet bij het
Noorderpark vinden passen.
Versterkte muziek

Niet versterkte muziek

Foodfestival (Bijvoorbeeld Rollende Keukens)

Festival (500+ bezoekers)

Uit bovenstaande grafieken kan opgemaakt
worden dat de respondenten versterkte
muziek, grote festivals (500+ bezoekers)
en Dance evenementen niet zo zeer bij het
park vinden passen. Daarentegen scoren
theater/dans, sportactiviteiten, foodfestival en niet versterkte muziek een stuk
hoger. Respondenten gaven eerder al aan
dat zij (niet) versterkte muziek optredens/
concerten als activiteit graag terug zouden
willen zien in het park.

Dance

Theater/Dans

Sportactiviteiten

4. De invloed van de activiteiten
in het Noorderpark op de directe
omgeving.

Ik kan de activiteiten horen als deze plaatsvinden in het Noorderpark

Ik ervaar geen parkeeroverlast tijdens de activiteiten in het Noorderpark.

Ik ondervind geluidsoverlast van activiteiten die gehouden worden in het Noorderpark.
Hoewel de parkeeroverlast gemiddeld mede Buiksloterijk (huisnummer 138 – 224).
evalt, is het interessant om te kijken waar
Vijf van de zeven respondenten geeft aan
het meest parkeeroverlast wordt ervaren.
wel eens parkeeroverlast te ervaren.
Op de Leeuwarderweg (huisnummer 84 –
50) wordt het meest parkeeroverlast ervaren tijdens activiteiten. Vier van de vijf
respondenten geeft aan helemaal oneens
met de stelling te zijn. Parkeeroverlast tijdens de activiteiten wordt ook ervaren op
Op de dagen van de activiteiten kan ik gewoon genieten van het Noorderpark zoals ik
gewend ben.

Activiteiten en evenementen hebben
naast een directe invloed op het park en
de directe omgeving zelf, ook invloed op de
weide omgeving. Deze produceren namelijk ook geluid. In de vragenlijst werden twee
vragen opgenomen over de mate waarin
de omwonenden geluidsoverlast ervaren:

De grafieken representeren de gemiddelde
scoren over alle respondenten. Een kwart
ondervind wel eens geluidsoverlast van
het Noorderpark. Niet alle respondenten
wonen in de directe omgeving van het park.
Dit zou er voor kunnen zorgen dat men
geen geluidsoverlast ervaart vanuit het
Noorderprark. Om een duidelijker beeld te
krijgen van het eventuele geluidsoverlast
is per straat gekeken naar de mate waarin
men geluidsoverlast ervaart.
Uit de analyse blijkt dat er een aantal
straten meer geluidsoverlast ervaren dan
anderen. Op de Leeuwarderweg (huisnummer 84 – 50) gaven vier van de vijf respondenten aan dat zij geluidsoverlast ervaren.
Het zelfde geldt voor de Buiksloterdijk (huisnummer 138 – 224), daar gaven drie van
de zes respondenten aan helemaal eens
te zijn met de stelling, twee respondenten gaven aan met de stelling eens te zijn
en één respondent gaf aan neutraal tegen
over de stelling te staan. Opvallend is dat
het gaat om de straten die aan het gedeelte
van het park grenzen waar De Gele Pomp
en Roze tanker gelokaliseerd zijn.
Op de Leeuwarderweg (huisnummer 84

– 50) geven vier van de vijf respondenten
last te hebben van de Roze tanker. Drie van
de vijf respondenten geven aan last te hebben van de Gele Pomp.
Op de Buiksloterdijk (huisnummer 138 –
224) gaven vier van de zeven respondenten
aan wel eens last te ervaren van de Roze
Tanker. Tegenover de Gele Pomp wordt er
op de Buiksloterdijk een stuk minder geluidsoverlast ervaren, maar één van de zeven
respondenten geeft aan wel eens geluidsoverlast te ervaren van de Gele Pomp.
Als er naar de andere kant van het park
gekeken wordt (Wingerdweg – Berberisstraat) ervaren twee van de vier respondenten wel eens geluidsoverlast vanuit het
park. Hierbij ervaart niemand van de respondenten last van de Gele Pomp of Roze
tanker. Één respondent geeft aan wel eens
last te ervaren van de Noorderparkkamer/
bar.
‘‘Woon zelf in de flat tegenover de gele
pomp en als het weer het toe laat verblijven er ’s avonds tot minstens 2 – 3 uur in
de nacht veel jongeren bij de Roze tanker’’

1 Voorzieningen in het Noorderpark

Hoofdstuk III
Voorzieningen
Noorderpark

Het afgelopen decennium is er een heleboel veranderd in het Noorderpark. Van
de nieuwe inrichting van het voormalige
Volwijkspark tot en met de verbouwing
van het voormalige Floraparkbad tot het
Noorderparkbad. Bij de herinrichting van
het park moet er ook nagedacht worden
over de voorzieningen in het park. De respondenten konden via een openvraag
aangeven welke voorzieningen zij misten
in het Noorderpark (Grafiek 9). Het ging hierbij om een openvraag.

Grafiek 9. Voorzieningen die respondenten missen in het Noorderpark
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de voorzieningen in het Noorderpark, maar vooral naar de voorzieningen
die mensen nog missen in het Noorderpark.

De voorziening die de respondenten het
meest missen in het Noorderpark is een
horecagelegenheid. Het Noorderpark telt
al een aantal horecagelegenheden of ieder geval een aantal locaties die kunnen
functioneren als een horecagelegenheid.
Onder deze locaties vallen De Gele Pomp,
De Roze Tanker, De Noorderparkkamer/bar
en Grand Café Noorderparkbad. 56% van
de respondenten geeft aan op de hoogte te
zijn van de reeds aanwezige horeca in het
Noorderpark. 43% van de respondenten
geeft wel eens aan een horecagelegenheid
te hebben bezocht in het Noorderpark.
Hoe komt het dan dat er zoveel behoefte
is aan een horecagelegenheid in het park?
Dit komt vooral door de onduidelijkheid
over de openingstijden van de huidige
horecagelegenheden.
‘’ Horeca die altijd open is, Noorderparkkamer is onduidelijk.’’
‘’ Bar/Cafe/Restaurant wat meerdere dagen per week open s en ruimere openingstijden heeft’’
‘’ Leuke horecavoorziening die van ’s ochtends vroeg tot begin avond open is.’’
‘’ Een dagelijks, ook in de avond, geopend
horeca gelegenheid, nu ga ik ook niet omdat ik nooit weet wanneer iets open is. ‘’
Met uitzondering van het Grand Café Noorderparkbad is het niet altijd duidelijk wanneer de locaties open zijn. De respondenten zouden graag een horecagelegenheid in
het park willen hebben waarvan de openingstijden duidelijk zijn, waar een terras
aanwezig is en waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie als zij op doortocht
zijn.
Ook blijkt uit de reacties dat de respondenten meer aandacht willen voor het

beheer en onderhoud. Zo wil men dat er
meer prullenbakken geplaatst worden, dat
de rommel in het park wordt opgeruimd en
dat de hondeneigenaren de poep van hun
honden opruimen. Het plaatsen van prullenbakken hoeft niet automatisch te betekenen dat mensen ook daadwerkelijk hun
troep opruimen.
‘’Vind het vaak wel een beetje een rommel waardoor je niet zomaar overal gaat
zitten’’
26% van de respondenten bezoekt het park
wel eens om hun hond uit te laten. Het
Noorderpark is geliefd onder honden bezitter en wordt daarom ook vaak bezocht
door deze groep. Uit een eerder onderzoek
blijkt dat hondenpoep, loslopende honden
en ‘’hun baasjes’’ als ergernis worden ervaren door de andere bezoekers.
‘’ Het park ligt vol met hondenpoep wat het
niet aantrekkelijk maakt om er te gaan zitten. Spreek met hondenbezitters af welke
ruimte het best voor honden gereserveerd
kan worden de rest niet. ‘’

Hoofdstuk IV
Conclusies
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek nog een keer besproken worden.

61% van de respondenten geeft aan het
Noorderpark minstens één keer per week
te bezoeken. De redenen waarom men
het Noorderpark bezoekt lopen behoorlijk uiteen. De meeste respondenten geven
aan het Noorderpark te bezoeken om van
de natuur te genieten en voor het bezoeken van activiteiten. Daarnaast worden tot
rust komen, te sporten, met mijn kinderen
spelen en hond uit laten ook als belangrijke
redenen genoemd om het Noorderpark te
bezoeken. Dit verhoogt het risico op botsende belangen. Bij de programmering in
het Noorderpark moet goed worden nagedacht hoe de verschillende groepen te faciliteren. Zo moet er worden nagegaan wat
voor activiteiten en evenementen wel in
het Noorderpark passen en welke niet.
Duidelijk is geworden wat voor evenementen er niet in het Noorderpark passen.
Zo vonden de meeste respondenten dat er
geen versterkte muziek optredens, festivals met meer dan 500 bezoekers en Dance
evenementen moesten komen in het Noorderpark. Sportactiviteiten, kinderactiviteiten en in zekere mate ook nog Foodfestivals vonden de respondenten beter bij het
Noorderpark passen. Het beste kwam naar
voren niet versterkte muziek optredens. Dit
bleek ook uit de open vraag naar voren te
komen. Hier konden de respondenten aangeven wat voor activiteiten zij graag zouden willen terug zien in het Noorderpark.
Concerten werden hierbij het vaakst genoemd, maar dan wel met de kanttekening
niet versterkt. De buurtcamping was het
initiatief dat de respondenten het meest
was bijgebleven. Opvallend is dat overlast
van geluid, jongeren en alcoholisten op
twee naar vaakst genoemd werd als initiatief dat door de respondenten het meest
is onthouden.
Overlast wordt op verschillende manieren
ervaren door de respondenten. Zo geven

de respondenten aan overlast te ervaren
van de hoeveelheid hondenpoep in het
park. Daarnaast zorgen hangjongeren die
bij de Roze Tanker hangen, de alcoholisten
die rondom de Noorderparkkamer zitten en
zwerfvuil voor overlast. Er wordt ook specifieke overlast ervaren door de respondenten als er een evenement of activiteit in het
park is. Hierbij speelt geluidsoverlast de
belangrijkste rol. Het geluidsoverlast wordt
voornamelijk ervaren op de Buiksloterdijk
(138 – 224) en de Leeuwarderweg (80 –
54). Dit zijn de woningen die het dichtstbij de Roze en Gele Tanker staan. Uit het
onderzoek blijkt dat deze twee gebouwen
voor het meest geluidsoverlast zorgen bij
de directe omwonenden.
Het Noorderpark is zich de laatste jaren
enorm aan het ontwikkelen. Het begon met
het plaatsen van de Noorderparkkamer in
het voormalig Florapark gedeelte van het
park. Vervolgens werden de leegstaande
tankers langs de Nieuwe-Leeuwarderweg
omgetoverd tot twee creatieve ruimtes
waar van alles in gebeurd. Daarnaast werd
het oude Floraparkbad vervangen door
het nieuwe Noorderparkbad met een eigen Grand Café. Maar op de vraag of de
respondenten nog iets miste in het Noorderpark werden door veel respondenten
een horeca gelegenheid genoemd. Belangrijk was dat het ging om een horecagelegenheid met duidelijke openingstijden en
het liefst ook nog een terras. Toiletten en
zitgelegenheden werden naast de horeca
genoemd als voorzieningen die het Noorderpark nog mist.

