
VONDELPARK
Vrienden van het

in 2021



Ook in 2021 beheerste Corona het leven van veel mensen, maar niet zoals in 2020.  
Toen kende het park een extreme drukte en veel overlast. Dat was het afgelopen jaar 
minder het geval. We slaagden er zelfs na anderhalf jaar in om de muzikale optredens in 
de Muziektent corona-proef doorgang te laten vinden. Onze Algemene Leden Vergadering 
was nog wel digitaal; een unicum in de geschiedenis van de Vereniging.

De missie van de Vrienden van het Vondelpark is een bijdrage te leveren aan een groen, mooi, 
veilig en schoon park, dat een rustpunt is in de stad. We willen de verbinding zoeken met onze 
leden, met de gebruikers, de omwonenden, de gemeente, het stadsdeelbestuur en alle andere 
stakeholders. Al onze activiteiten in het afgelopen jaar komen uit deze missie voort.



Concerten
We hebben dit jaar een mooie reeks concerten georganiseerd in de historische Muziektent. 
De kosten hiervan werden betaald uit onze deelname aan het Buurtbudget Zuid. Inwoners van 
Amsterdam Zuid kunnen hierbij hun stem uitbrengen op plannen van buurtbewoners. Ons plan 
om de Muziektent weer in gebruik te nemen voor de door Corona zwaar getroffen musici kreeg 
vorig jaar de meeste stemmen! We organiseerden dit in goede samenwerking met het Vondel-
park Openlucht Theater dat voor de techniek zorgde en met Splendor en Young Artsupport 
Amsterdam, die gezamenlijk de musici selecteerden.



We hebben dit jaar een aansprekende vlog gemaakt over het Vondelpark en al haar mooie en 
minder mooie kanten: ‘Gedonder in het Vondelpark’. Prominente leden als Hans Wijers en Wim 
Pijbes geven in deze vlog hun opinie over waar het met het park naartoe moet. Deze vlog is op 
ons eigen Youtube-kanaal en op de website geplaatst en daar nog steeds te zien. Aansluitend 
aan de vertoning van de vlog heeft het bestuur een succesvol debat georganiseerd voor leden, 
vertegenwoordigers uit de politiek en de ‘hoofdrolspelers’ uit de vlog. 

Vlog



Het belangrijkste thema van deze bijeenkomst was de vraag of een publiekprivate samenwerking 
tot een beter beheer van het park zou kunnen leiden. De algehele conclusie van dit debat is dat 
het goed is om zo’n samenwerking verder te onderzoeken.

Publiek-private 
samenwerking



Erfgoed deal
We zijn in samenwerking met het Stadsdeel Zuid aan het onderzoeken of we subsidie kunnen 
verwerven uit de gelden van de zogenaamde Erfgoed Deal. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de 
ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. In de komende drie jaar draagt de Erfgoeddeal financieel 
bij aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samen-
komen. De ruimte blijkt er na een half jaar onderhandelen te zijn op het vlak van publiek-private 
samenwerking! Hoe die samenwerking zou kunnen uitpakken, van losjes tot strak, van weinig tot 
veel private zeggenschap en bemoeienis moet nog nader ingevuld worden. Volgens de planning 
gaan Stadsdeel Zuid en Vrienden van het Vondelpark in 2022 naar Den Haag om een pitch te 
houden over de plannen. Op basis hiervan wordt besloten of we een officiële aanvraag kunnen 
indienen.  



 

We hebben samenwerking gezocht met Hart voor het Park. In wederzijds actieve, constructieve  
gesprekken hebben we de eerste stappen gezet in onze samenwerking. Hart voor het Park 
heeft ons betrokken bij het ontwerpproces van het nieuwe VIP (Vondelpark informatiepunt).  
We hebben hen uitgenodigd mee te doen aan de aanvraag bij de Erfgoed Deal. 

We hebben een actieve inbreng gehad in de organisatie van de viering van Vondelpark 25 jaar 
Rijksmonument. De fototentoonstelling die in dit kader gerealiseerd werd was te zien voor het 
gebouw van Vondel CS. 

Eén van onze leden verzorgde tweemaal een rondleiding door het Vondelpark met uitleg over 
de historie van het park en de monumenten en historische gebouwen in en rond het park. Deze 
wandelingen krijgen in 2022 een vervolg. 

Er verschenen vier mooie dikke en lezenswaardige nieuwsbrieven en we waren - naast de 
berichten op de eigen website - actief op Instagram en Facebook. Ook verscheen er een  
interview van Kester Freriks met twee bestuursleden in NRC over de mogelijkheden die een 
publiek-private samenwerking kan geven om het park beter te kunnen onderhouden. 

Twee bestuursleden hebben door persoonlijke omstandigheden afscheid genomen van het 
bestuur. In 2022 zullen er nieuwe bestuursleden geworven worden.

Overige activiteiten



Plannen voor 2022
Organiseren van een ledenwervingscampagne 

Actieve deelname aan de aanvraag bij de Erfgoed Deal 

Mogelijkheden en voorwaarden voor publiek-private samenwerking 

verder onderzoeken 

Werven nieuwe bestuursleden voor de portefeuilles Ledenwerving 

en Flora & Fauna, Social Media, Projecten, Jonge Vrienden 

Verkenning elektrische fietsen in het park (i.s.m. Fietsersbond)
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