VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET VONDELPARK
JAARVERSLAG 2009 – 2010

In de periode 2009 -2010 (mei – juni) heeft het Bestuur aanschouwd hoe de grootscheepse
renovatie van het Vondelpark is voltooid. In nauw contact met het renovatie-team (Ferry
Theunisse, projectleider, Martin Veerdig, directievoerder, Esther Smit, projectsecretaris) heeft
het Bestuur de vorderingen aan zijn eigen achterban gecommuniceerd. Het Bestuur spreekt op
deze plaats zijn diepe erkentelijkheid uit voor de wijze waarop Stadsdeel Oud-Zuid het
tienjarige proces van 20 miljoen euro heeft gedirigeerd. Aannemer Kwinkels heeft
hoogwaardig werk afgeleverd. Het Vondelpark tintelt weer van FRIS GROEN LEVEN.
Het Bestuur onderging in 2009 enkele wijzigingen:
Peter van Woensel Kooy trad af als voorzitter in mei 2009.
Olav Blok bleef secretaris, was voorzitter a.i. tot okt. 2009 en Parkflitsredacteur.
Muriel Stibbe trad aan als nieuwe voorzitter in okt. 2009.
Marc Gravemaker bleef penningmeester.
Dam van Benten behield digitale media en communicatie.
Peggy Brandon bleef bestuurslid (handhaving).
Hetty Fentener van Vlissingen bleef bestuurslid (missie).
Rik Verdenius bleef bestuurslid (werving).
Vincent Valk, bestuurslid evenementen, trad in maart 2010 af.
Het Bestuur kwam in de periode 2009 – 2010 (mei – juni) vijf maal bijeen op: 8 juni 09,
3 september 09, 16 november 09, 2 februari 10, 18 mei 10, uitmondend in de ALV van
17 juni 10. Daartussen trof het Dagelijks Bestuur (Muriel Stibbe, Olav Blok en Marc
Gravemaker) elkaar, wanneer daar aanleiding toe bestond; gemiddeld eenmaal tussen de
reguliere bestuursvergaderingen. Digitaal werd er wekelijks gecommuniceerd tussen de
bestuursleden over grote en kleine zaken die bespreking vergden.
DE GROENE OASE VAN RUST, zoals het luidt in de statuten van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark, was de overkoepelende spreuk in het afgelopen jaar. De zomer van 2009
zou ons Vondelpark met zijn talloze zonnebaders, fietsers, honden, mini-feestjesbouwers,
muzikanten, sportievelingen en niet te vergeten de rustzoekers op de proef stellen. Om onze
positie te verhelderen in het spanningsveld van al die belangen ontwikkelde het Bestuur een
Nota Missie en Doelstellingen. Erin worden achtereenvolgens 1) Doelstelling, 2) Positie van
de Vereniging, 3) Realiseren van Doelstellingen, 4) Kernwaarden geformuleerd. Nu had het
Bestuur een instrument van toetsing in handen, waarmee het zich met vertrouwen in het debat
kon mengen. De Nota Missie en Doelstellingen is na de zomer 2009 op onze website gezet.
Op de bestuursvergaderingen prijkten naast actuele kwesties drie vaste onderwerpen:
1) HANDHAVING, 2) BEBORDING, 3) 100 BOMENPLAN
HANDHAVING: dit onderwerp viel uiteen in brommers/fietsers, geluidsoverlast, honden,
barbecuen, drank, zwerfvuil. Met Paul van Grieken, portefeuillehouder Openbare Ruimte,
Oud-Zuid, sprak het Bestuur bij het driemaandelijks overleg over al de handhavingspunten.

Brommers kregen wegens rijden door het Vondelpark wel een boete opgelegd, maar velen
ontsnapten niettemin aan bestraffing. Te weinig zichtbaarheid van de politie betoogde het
Bestuur. Fietsers werden maar zelden beboet in de afgelopen periode. Toch veroorzaakten
zij op de wandelpaden onplezierige, gevaarlijke situaties. De zes handhavers konden hier
slechts vermanend optreden. Hier had het Bestuur de indruk tegen dovemansoren te praten.
Geluidsoverlast van akoestische muziek werd adequaat tegemoet getreden. Muzikanten die
met niet-elektrische instrumenten in het park speelden kregen van de politie en handhavers het
consigne na een half uur te rouleren. Dit bleef echter een probleem voor sommige aan het
park wonende Amsterdammers.
Honden mochten loslopen, behalve op omheinde speelplaatsen en de Vondeltuin. Dat
traditionele gedoogbeleid zou krachtens de Gedragsnota Gebruikers Vondelpark in het
voorjaar 2010 een bescheiden wijziging ondergaan. De Vondelweide zou van 1 april tot 1
oktober 2010 hondenvrij zijn. Tevens zou er een aanlijnplicht komen langs de asfaltroutes.
Controle ontbreekt. Implementatie heeft nog niet plaastgevonden.
Barbecuen is volgens de Gebruikersnota toegestaan, mits men zich aan de voorschriften
houdt, dwz. geen schade aan de gazons, geen rookvuren en de rommel netjes opruimen.
Het Bestuur heeft in het afgelopen jaar zijn twijfel geuit over dit gebrek aan realisme. De
scepsis was gerechtvaardigd. Het barbecuen is onlangs uit de hand gelopen met stank,
rookwolken en lelijke schroeiplekken. Dat de drank mateloos stroomt, is uit den boze.
Zwerfvuil in het Vondelpark kwam onder nationale aandacht toen in januari 2010 het
stadsdeel de opbrengst van een zaterdag weggeworpen vuil door de reinigingsdienst op een
weide liet dumpen. De hoeveelheid afval was niet te beschrijven en werd door AT-5 op
zondagavond in alle huiskamers getoond. Maatregelen, zoals publieksvoorlichting en
volumevergroting (meer containers/prullenmanden) vloeiden er niet uit voort. ‘Pack it in,
pack it out’, ons voorstel vond nog geen weerklank.
BEBORDING
De verzamelborden met hun do’s en dont’s straalden in het afgelopen jaar onvoldoende
overtuigingskracht uit. Gebruikers gaven niet de indruk er erg naar te kijken. Het stadsdeel
gaf aan via Ron de Waal, beheerder Middengebied, te streven naar moderne borden met
duidelijke aanwijzingen. Deze borden zouden april-mei 2010 bij de hoofdingangen worden
geïnstalleerd. De Parkflits heeft ze reeds beschreven. Jammer dat de borden nog niet zijn
geplaatst. Een verbodsbord voor brommers/snorfietsen bleek sowieso nog een brug te ver
voor het stadsdeel. Het Bestuur pleitte tevergeefs voor kleine verbodsbordjes voor fietsers
bij wandelpaden.
100 BOMENPLAN
In 2008 stelde het Bestuur een plan op tot redding van een aantal gezichtsbepalende bomen.
Mbv. de Grote Bomenkaart (ruim 4000 bomen) van het Vondelpark localiseerde een
werkgroep van het Bestuur 100 zorgwekkende bomen. In 2010 was het dan werkelijk zover.
De digitale brochure met de eerste 10 bomen verscheen op 28 februari 2010 tijdens de
officiële heropening van het Vondelpark. Deze is aan te klikken op onze eigen website Zo
langzamerhand zijn de donaties aangezwollen tot 20.000 euro en kan in de tweede helft van
2010 echt worden overgegaan tot concrete actie. Het Bestuur zal nu bronnen aanboren zoals
het Rijk, (semi-)particuliere fondsen, sponsors (welvarenden, bedrijven) en gerichte buurtacties. Quirijn Verhoog, parkarchitect, en Arno Heemskerk, boomdeskundige, zullen ons
bijstaan bij de beslissing over de behandelmethode. Het wordt een waar speerpunt voor de
Vrienden in 2010-2011. Het Bestuur wil het reddingsplan wel begrenzen: 28 feb. 2012 als
einddatum (2 jaar na de heropening); een Stichting voor de donaties zal worden opgericht
en aan de ANBI-status wordt gewerkt.

De planning van het Parkmeubilair geraakte deze periode in het slop. In 2008 verwachtten
de Vrienden veel van Anouk Vogels ontwerp van de sierlijke bank en kiosk ter vervanging
van het oude meubilair in het Vondelpark. In de loop van 2009 bleek echter geen kapitaal
meer aanwezig in de kas van stadsdeel Oud-Zuid. In april 2010 kreeg het Bestuur van Paul
van Grieken, portefeuillehouder Openbare Ruimte, Oud-Zuid, te horen dat het de nieuwe raad
van Zuid is die een meerjarig bedrag moet goedkeuren op de begroting. Aangezien het woord
bezuiniging op ieders lippen ligt, zijn de Vrienden tamelijk pessimistisch over de kansen op
invoering, zelfs wanneer die geleidelijk gaat.
Het Bestuur vergaderde viermaal met Paul van Grieken, Openbare Ruimte, Oud-Zuid, en
zijn staf. De eerder behandelde onderwerpen figureerden telkenmale op de agenda. De
Vrienden zaten er bovenop. Vooral de handhaving van de verkeersorde woog bij hen zwaar.
De Vrienden waren het oneens met het gering aantal sancties door de politie. De grote
evenementen passeerden de revue. Samen namen wij de progressie van de Renovatie door.
Het zou gaan lukken om op 28 februari met een uitroepteken het Vondelpark te heropenen.
De strenge winter van 2009-2010 gooide roet in het eten. Er was vorstverlet en de keiharde
grond liet zich slecht bewerken en liet ook nauwelijks water door. Er lagen veel materialen
in het park Het tijdschema knelde en het publiek klaagde over gaten en gladheid. De drainage
die problemen opleverde in de ongewende toplaag en het 100 Bomenplan werden besproken
met Quirijn Verhoog, parkarchitect. Er heerste een ontspannen sfeer bij de overleggen,
waarbij de Vrienden inzetten op stevige regulering. Amsterdammers zijn hardleers.
Het Bestuur sprak tweemaal met Yvonne Lammers, portefeuillehouder Openbare Werken,
Oud-West, waarbij ook eenmaal Bouwe Olij, stadsdeelvoorzitter, Oud-West, aanwezig was.
Ingangen aan de noordzijde van het Vondelpark zijn geschikt gemaakt voor verschillende
categorieën gebruikers. De toekomst van het Filmmuseum en de rommelige entourage met
wildparkeren had onze aandacht. Met Yvonne Lammers en Paul van Grieken brachten wij
bovendien een bezoek aan het Filmmuseum en hoorden over de ins en outs van de filmopslag
en conservatie. De Vrienden daalden af in de kelders onder de Vondelbrug, ooit bestemd tot
atoomschuilkelder.
Het Bestuur sprak herfst 2009 met buurtregisseurs Cor Hoogeveen en Gerard Boots van
Politiepost Koninginnenweg over de surveillance: brommers, snorfietsen, fietsen, auto’s
en vrachtwagens. Het politierayon omvat naast Vondelpark delen van Oud-Zuid. De
mogelijkheid om intensief te handhaven is beperkt. Deze ligt vast in de taakomschrijving.
Een hernieuwde afspraak voor zomer 2010 ligt in de rede.
Publicaties en bulletins van zusterpartijen zoals het Beatrixpark, de Oeverlanden en het
Rembrandtpark werden ontvangen. In het najaar 2009 werd het Parkoverleg bezocht.
Het Bestuur werd tweemaal rondgeleid door het Renovatie-team olv Ferry Theunisse. In het
najaar van 2009 zagen we hoe de bestrating, molgoten en velden waren behandeld. Het was
broos toen. In het voorjaar, vlak na de strenge winter, liepen we langs de Schapenweide met
zijn glooiingen en het VOLT en bomenaanplant. Ook na de formele beëindiging van de
Renovatie blijven er continu details in het casco de aandacht vragen. Het Bestuur heeft het
team gecomplimenteerd met het resultaat van dit mega-project dat het Vondelpark weer
enkele decennia vooruit zal stuwen.
Het Bestuur had in de aanloop naar de Amsterdam Marathon van 2009 de jaarlijkse
ontmoeting met Joop Waterreus, directeur Amsterdam Marathon, en Cees Pronk van Le

Champion, uitvoering A’dam Marathon. De ING BANK was in 2008 voor de laatste maal
opgetreden als hoofdsponsor. Een consortium van bedrijven + de gemeente Amsterdam zou
in 2009 voor de financiën zorgen. Het Bestuur nam op 3 februari 2010 afscheid van Joop
Waterreus, die 10 jaar leiding heeft gegeven aan de Amsterdam Marathon. Hij ontving het
prachtige boek Vondelpark.
Het Bestuur hield voeling met het wijkcentrum Vondelpark–Concertgebouwbuurt. Somicha
Bouzitoun, co-ordinator Natuur en Milieu, was het voortvarende aanspreekpunt. Zij
trommelde het gehele jaar het legertje vrijwilligers bijeen dat de Koeienweide shipshape
hield. Olav Blok, secretaris van de Vrienden, was regelmatig te vinden op het natuurpad, Jan
Haakpad geheten, om snoeiwerk te verrichten. De officiële opening van het Jan Haakpad
vond plaats in september 2010; SOOZ, Paul van Grieken, de wijkraad en de Vrienden gaven
op die fraaie zondag acte de presence. In november 2009 liep een groepje leden van de
Vrienden olv. Olav Blok over het pad. De rondleiding zou in 2010 worden herhaald.
Het Bestuur luisterde de ceremonie van de onthulling van Cuypers’ Vondelfontein in
Juni 2009 op. Burgemeester Cohen sprak dichterlijke openingswoorden en dronk het eerst
slokje water van Waternet. Waternet, Cobraspen (Luigi Prins), Stichting Reconstructie
Monumenten Vondelpark en de Vrienden hebben gevieren hun schouders gezet onder de
verwezenlijking van dit fraaie monument. Een metalen bord naast de replica doet kond van
de historie van de reconstructie .
Het Bestuur zat in de Vondelkerk bij de heropening van het Vondelpark op 28 februari
2010. Er waren in de kerk speeches, een lezing, lichtbeelden, bekendmaking van de winnaars
van een fotowedstrijd. Daarna wandelde men naar het monument van Joost van den Vondel,
waar Paul van Grieken, Piet Calis en Marijke Vos het Vondelpark en zijn gevierde dichter lof
toezwaaiden. De viooltjes tussen de sokkel en de stenen keermuur zwaaiden dapper mee.
Het Bestuur was aanwezig bij de onthulling van de vernieuwde Oprichtersbank op 14 april
2010. De monumentale halfronde stenen bank in het Rosarium, opgericht op 14 april 1939,
was dringend aan een opknapbeurt toe. Deze was in handen van vormgever Geert Lebbing.
Paul van Grieken en Robert Reinders Folmer, voorzitter ST. Reconstructie Monumenten
Vondelpark, voerden het woord. Een geweldige bank is het geworden/
De replica van de Stedenmaagd is vorige vrijdag 11 juni 2010 herplaatst boven de ingang
Stadhouderskade. Het oude sculptuur was ernstig gecorrodeerd door het weer en de luchtverontreiniging. Ton Mooy, de beeldhouwer, maakte bij de plechtigheid een ingepakte hand
van de maagd vrij. Marc Gravemaker, onze penningmeester, maakte foto’s en rapporteerde.
De ooievaars verloren dit voorjaar hun broedsel, maar lieten merken het er niet bij te laten
zitten. Hun verblijf op de paal gaat het vijfde jaar in. Het lijkt erop dat het bij deze ene paal
blijft. De Parkflits verscheen met een tweewekelijkse frequentie. Onderzoek naar wie deze
digikrant leest, is gaande. Het Vondelblad, jg. 23/ nr. 44, gelay-out door David van Dalen.
is in juni 2010 verschenen. Die gebeurtenis verheugt het Bestuur zeer. Onze actuele website
is in handen van Dam van Benten, Marc Gravemaker en David van Dalen.
2009–2010 was pittig; wordt 2010–2011 dat ook? Het Bestuur zal al zijn contacten koesteren
om bij te dragen aan een mooi en bovenal leefbaar park voor alle Amsterdammers..
Olav Ch. Blok, secretaris VVVP, juni 2010

