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2-Financieel verslag

Het resultaat van 2016 was posi�ef. Voor de jaarrekening  2016 en begro�ng 2017 en de 

toelich�ngen daarop verwijzen we naar naar het Financieel Jaarverslag 2016. 

3-Bestuur en Vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering eind januari trad penningmeester Peter Hendriks af. Peter 

werd bedankt voor zijn inspanningen �jdens de opbouw- en star(ase van de vereniging. Bestuurslid 

Gina Houwer neemt het penningmeesterschap op zich, met hulp van boekhouder Cor van Holk. Rens 

van der Linden (voorheen kascommissie) trad toe tot het bestuur.  Zijn ambi�e is om meer 

bewoners/gebruikers bij het park te betrekken en inhoudelijke ac�viteiten te ontwikkelen. Verder wil 

hij strijden tegen verdere commercialisering van het park.

Het bestuur bestaat sinds januari 2016 uit: 

• Goos van der Sijde, voorzi4er

• Lia de Lange, secretaris

• Gina Houwer, penningmeester

• Rens van der Linden, algemeen bestuurslid

4- Jubileumviering 

Terugkijkend op 17 en 18 september 2016 kunnen wij spreken van een zeer geslaagde viering van het 

85-jarig bestaan van het Flevopark. De viering  was een ini�a�ef  van onze Vereniging en werd 

georganiseerd i.s.m. S�ch�ng Het Park. Veel mensen en groepen – zowel  vanuit de VVF als vanuit de 

de Indische Buurt – waren bij  de voorbereiding en de uitvoering van het programma betrokken. Het 

uitgebreide programma (zie bijlages) is vrijwel in zijn geheel uitgevoerd. 

Er waren ac�viteiten op sportgebied (kanovaren op het Nieuwe Diep, diverse balspelen), cultureel 

gebied (kunstworkshops), muzikale optredens op het Open Podium,  optredens van 4 koren uit de 

buurt  met natuur- en vogelliederen (zie Flevopark vol Vogelkoren)  veel natuurrondleidingen (vogels, 
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waterbeestjes, bomen etc.), rondleidingen over cultuur en historie, o.a. van de Joodse Begraafplaats. 

Alle ac�viteiten werden goed bezocht. Enkel de voorgenomen paddenstoelenrondleiding kon geen 

doorgang vinden omdat het in de voorgaande periode zeer droog was geweest en er dus geen 

zwammen te zien waren.  Het weer op beide dagen was zeer goed, en vooral zondag was het druk. 

Veel mensen zijn bereikt en hebben ac�ef deelgenomen aan de ac�viteiten.

Van de beoogde doelgroepen is het enkel niet gelukt om de basisscholen in de buurt ac�ef bij het 

programma te betrekken, vooral omdat de ac�viteiten in het weekend plaatsvonden. 

Markant was de aanwezigheid van een buurtbewoner die vertelde dat hij als jonge jongen nog bij de 

officiële opening van het Zuiderzeepark (zoals het toen nog hee4e)  in 1931 was geweest.  Hij kon 

zich muziekkorps Tuban�a uit de Indische Buurt herinneren en natuurlijk natuurpopularisator Jac. P. 

Thijsse,  die een toespraak hield als een van de ini�a�efnemers van dit park aan de oostkant van de 

stad. 

Stadsdeel Oost maakte de viering financieel mede mogelijk door een subsidiebijdrage, waarvoor onze

dank. 
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Flevopark vol Vogelkoren 

Een bijzonder onderdeel van het programma op zondag was het optreden van vier vogelkoren uit 

Oost. Zij zongen liederen over vogels, het park en de natuur.  In de �jd dat het Flevopark geopend 

werd (1931) was er een rijke zangtradi�e met veel liedjes die een ode brachten aan de natuur. Het 

idee achter de kooroptredens was om  alle mensen uit de buurt samen te brengen, een ac�viteit 

waaraan ook jong en oud plezier aan kunnen beleven. 

Vier koren hebben opgetreden: Koor aan ’t Y bij het pannenkoekenhuis (Flevor) in het Flevopark; Koor

Straat en Dijk bij de tent van het Flevoparkfeest; koor Sterck bij des�lleerderij het Nieuwe Diep en 

Koor Zeeburg Zingt weer bij de tent. Er was volop interac�e met het publiek dat zich niet alleen ui4e 

via applaus, maar ook in het meezingen met vogel- en natuurliederen. De meeste bezoekers kwamen 

uit Oost. Er waren heel wat bezoekers uit het Flevohuis  (een verzorgingshuis / verpleegtehuis voor 

ouderen). De reac�es vanuit het publiek op de kooroptredens waren enthousiast.   Bijzonder was dat 

bij het slotoptreden van de koren een mevrouw van Zeeburg Zingt nog een zelfgeschreven stuk 

voorlas over haar band met het Flevopark. Ze was als kind bij de opening geweest, ze had er haar 

eerste kussen uitgewisseld en gewandeld met haar verloofde, haar kinderen hadden er gespeeld en 

ook nu bezoekt ze het park nog steeds graag.

Fonds voor Oost/Prins Bernhard Cultuurfonds steunde dit bijzondere ini�a�ef met een 

subsidiebijdrage. 
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Publiciteit 

Bestuurslid en coördinator Flevopark 85 jaar Rens van der Linden en voorzi4er Goos van der Sijde zijn

diverse keren geïnterviewd in diverse lokale media zoals de Dwarskrant, de Echo, en locale websites, 

zoals Oost-Online en de website van Het Parool. Zelfs landelijk was er belangstelling voor het 

jubilerende Flevopark. Zo werd voorzi4er van de vrienden  geïnterviewd door Vara’s Vroege Vogels, 

waarbij met name werd ingegaan op de unieke en natuurlijke kwaliteiten van het Flevopark.  

Eigen media

Om goed verslag te kunnen doen van alle ac�viteiten op zaterdag en zondag is de professionele 

fotograaf Edwin Bu4er gevraagd voor fotoreportages en video-opnames.  Het eindresultaat is te zien 

via www.flevopark.nl . 

We zijn blij dat we met de viering veel nieuwe bezoekers hebben kunnen laten kennismaken met het 

prach�ge, natuurlijke Flevopark. Een park dat niet alleen een func�e vervult  voor de Indische Buurt, 

maar voor heel Oost. We danken graag Stadsdeel Oost en Fonds voor Oost  voor de financiële 

bijdragen die deze viering mede mogelijk maakte. Daarnaast natuurlijk vooral ook dank aan de 

�entallen vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.  Financieel is alles goed verlopen. Naast de subsidie 

van het stadsdeel hebben we een subsidie verworven bij het Fonds voor Oost voor het onderdeel 

Vogelliederen door 4 Amsterdamse koren.

5. Verdere ac#viteiten

5a gemeente en parkenoverleg 

                        

> 3 februari  - Gesprek over evenementen 

Voorzi4er Goos van der Sijde was samen met  drie andere vertegenwoordigers van het Parkenoverleg

uitgenodigd om deel te nemen aan een informeel overleg in ambtswoning burgemeester Van der 

Laan over de problema�ek van de grote fes�vals. M.b.t. de parken hebben  we gewezen op de 

nadelen voor het normale gebruik van parken en de risico's op schade. We hebben opnieuw 

benadrukt dat parken niet bedoeld zijn voor het houden van grote,  besloten fes�vals. Speciale 

terreinen zijn daar veel geschikter voor.

> centrale stad / parkenoverleg

 Ook op stedelijk niveau heeN de Vereniging meegepraat en meegewerkt aan het manifest PARKEN 

EN GROTE FESTIVALS: GEEN DUURZAME COMBINATIE dat namens het Parkenoverleg is opgesteld en 

werd gepresenteerd aan poli�eke par�jen in de gemeenteraad. In 2017 wordt er nieuw gemeentelijk 

beleid vastgesteld. 

> Bestuurscommissie

Op 13 en op 27 september heeN de Vereniging ingesproken bij twee stadsdeelvergaderingen die 

gingen over de vernieuwde profielen van evenementenloca�es. Het Flevopark is één van die loca�es. 

Net voor de zomervakan�e zijn de nieuwe criteria van het evenementenbeleid door de 

gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn

1. Het principe van de openbaarheid: (in de criteria staat)

In Amsterdam zijn evenementen openbaar en vrij toegankelijk. Slechts bij uitzondering

kunnen in de openbare ruimte besloten evenementen plaatsvinden.

2. De beperking van va het gebruik van parken tot maximaal 25% van de oppervlakte

Voor evenementen in parken met een recrea�ef gebruik mag in beginsel maximaal een kwart van het 

park worden afgeschermd ten behoeve van het evenement.

3-Een op- en aSouw�jd van maximaal 2 + 2 dagen

De op- en a!ouwperiode is zo kort mogelijk, maar behoudens uitzonderlijke gevallen

beperkt tot twee dagen op- en twee dagen a!ouw.
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Op deze drie punten stelt het stadsdeel een afwijking voor van deze normen  (in haar advies naar de 

burgemeester) en wil deze afwijkingen structureel opnemen in het voorgestelde profiel. Daarmee is 

het voorgestelde profiel van het Flevopark verworden tot een stelsel van afwijkingen/ uitzonderingen 

op heel belangrijke nieuwe criteria uit het nieuwe evenementenbeleid dat door de gemeenteraad 

begin zomer 2016 is aangenomen. Wij protesteerden fel tegen al deze uitzonderingen.  Helaas blijN 

de bestuurscommissie vasthouden aan haar advies van jaarlijks 1 groot besloten fes�val (t.w. 

Appelsap).  

Uiteraard hebben wij schriNelijk gereageerd op de vergunningaanvraag voor Appelsap , zowel met 

een zienswijze als met een bezwaarschriN. Het bezwaarschriN werd in het najaar toegelicht bij de 

bezwarencommissie. Helaas werd ons bezwaar verworpen. Een gang naar de rechter werd 

overwogen, maar weinig kansrijk geacht. 

5b-toekomstvisie en beheer

> 21 juni 2016 Brainstorm toekomst Flevopark 

Op de langste dag hielden de vrienden een inspirerende brainstorm over de toekomst van het 

Flevopark. Uitgenodigd waren leden die eerder aangegeven hebben over dit soort onderwerpen mee 

te willen praten. Op de brainstorm, die was gecombineerd met een picknick (helaas binnen vanwege 

het weer), kwamen veel ideeën naar boven om het natuurlijke karakter van het Flevopark verder te 

versterken met ac�viteiten die daar bij passen. 

> Bijeenkomst over beheer 5 juli op stadsdeel 

In de contacten met de gemeente was er een belangrijke posi�eve ontwikkeling. Een vergadering 

stond in het teken van de visie en het bekeer van het park. De VVF wil graag meer zicht en invloed op 

het beheer van het Flevopark. Is er een visie op het beheer, en is er een beheerplan waar dat is 

vastgelegd zodat je maatregelen kan toetsen? 

Daarover hebben we overlegd met Groenbeheerder Tim Blokker, stadsecoloog Geert Timmermans, 

en bomendeskundige Marc Oerlemans. Ook Eerherstel Joodse Begraafplaats was daarbij aanwezig. 

Afgesproken is dat we gaan toewerken naar een goed beheerplan dat de ecologische waarden van 

het park behoudt en versterkt.

> Monumentale  of bijzondere bomen 

Op vrijdag 2 september is samen met  Marc Oerlemans, bomendeskundige van Stadsdeel Oost,  een 

bomenschouw gehouden. Er is ook gekeken naar mogelijkheden voor het aanwijzen van 

monumentale en bijzondere bomen. 

 

> 30 mei - Netwerkbijeenkomst Flevopark 

Daarnaast werd er eind mei samen met de gebiedsmanagers van de Indische Buurt en andere 

belanghebbenden in/rond het Flevopark een brainstorm gehouden in Jeugdland om te kijken naar de 

toekomst van het park onder andere in rela�e tot de het toenemende gebruik van het park. Doel is 

om het park te gaan beheren vanuit die visie en dat ook nieuwe ontwikkelingen in dat kader worden 

bekeken en beoordeeld.  De visieontwikkeling krijgt in 2017 een vervolg. 

c. Andere ac#viteiten zoals rondleidingen, schoonmaakac#es 

Door het jaar zijn er diverse excursies en schoonmaakac�es gehouden in het park.

• zaterdag 30 januari 2016 Excursie over bomen in de winter – Excursie i.s.m. IVN

• 4 maart 2016 - ADVIES VVF t.a.v. vervanging speeltoestellen speeltuin bij Flevor – De VVF 

heeN daartoe advies gevraagd aan Flevoparkvrienden  die kinderen hebben  die gebruik 

maken van de speeltuin. 
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• 19 maart  Landelijke Opschoondag Ook de Vrienden van het Flevopark deden dit jaar weer 

mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart.

• 3 april - vogelexcursie voor kinderen i.s.m. Vogelwerkgroep Amsterdam

• 17 april - Stadssafari o.l.v. Arend Wakker 

• 2 juni - Gezond Natuur Wandelen Donderdag 2 juni 2016 is de eerste Gezond Natuur 

Wandeling in Amsterdam van start gegaan. Deze 25e wekelijkse natuurwandeling van de 

S�ch�ng Gezond Natuur Wandelen in samenwerking met o.a. het IVN Amsterdam, vond 

plaats in het Flevopark in Amsterdam-Oost. Ook de Vrienden van het Flevopark waren 

vertegenwoordigd. Volgens Ronald van Zon van Gezond Natuur Wandelen leent het 

gevarieerde en natuurlijke Flevopark zich uitstekend voor dit soort wandelingen. 

• De volgende Gezond Natuur Wandelingen zijn op donderdag 7 juli, 4 augustus en vanaf 1 

september zelfs wekelijks op donderdagen om 10.00 uur.

• zaterdag 18 juni 2016 Natuurexcursie- i.s.m. IVN 

5-afslui#ng, korte blik op toekomst

2016 was een bijzonder jaar voor de Vrienden van het Flevopark.  Er gebeurde heel veel, maar al 

�jdens de viering van het 85-jarig jubileum werd ook gekeken naar de toekomst. Hoe ziet het park er 

over 15 jaar uit? Kunnen we natuur en de biodiversiteit in het park nog verder versterken en tegelijk  

meer mensen laten genieten van de natuur, rust en recrea�e in het Flevopark? 

2017 zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen van een consistente visie op het park, samen 

met het stadsdeel Oost, groenbeheer Oost, stadsecologen  en andere betrokkenen bij het Flevopark 

zoals S�ch�ng Eerherstel Joodse Begraafplaats. Voor de vrienden staat voorop dat het park een 

natuurlijke oase moet blijven, die voor mens, dier en plant geschikt is om te verblijven. Juist in een 

drukker wordende stad zijn die plekken hard nodig. Groen maakt gezond. 

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

Colofon 

Tekstbijdragen:  Cor van Holk, Gina Houwer,  Lia de Lange, Rens van der Linden, Goos van der Sijde 

(tevens eindredac�e),  Olga van der Ven. 

Fotografie: Edwin Bu4er
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Bijlage 

Werkgroep Flevopark 85 

coördina�e: Rens van der Linden (coördinator), Gina Houwer, Goos van der Sijde

Coördina�e Flevopark vol Vogelkoren: Olga van der Ven

Kunstproject  Flevopark in 85 Beelden – kunstenares Sonya Wilson 

Ontwerp posters Flevopark 85 jaar:  Geke Oosterhof

PR teksten:  Hannie van Bli4erswijk , Goos van der Sijde,  Marië4e Wijne,

Ac�viteiten Tuindershuisjes: S�ch�ng Het Park

Subsidies: Stadsdeel Amsterdam-Oost en Fonds voor Oost / Prins Bernhard Cultuur Fonds
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