Vereniging Vrienden van het Flevopark
Nieuwsbrief 16 mei 2018
flevoparkvriend@gmail.com
www.vriendenvanhetflevopark.nl
www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark

In deze nieuwsbrief:
> Vier excursies op 27 mei
> Evenementen Flevopark

> Beeld van Piet Parra
> Natuurwerkgroep

> Parkschouw
> Excursies juni-november

Vier excursies op zondag 27 mei, Dag van het Park
Op zondag 27 mei, de landelijke Dag van het Park, organiseren
de Vrienden van het Flevopark net als vorig jaar vier excursies.
Loop mee en ontdek de diversiteit van dit mooie natuurlijke
park en de bijzondere geschiedenis van de Joodse
Begraafplaats. De excursies duren anderhalf uur, deelname is
gratis.
Programma
• 10 uur: natuurexcursie door IVN-gids Mirjam Niemans met
aandacht voor bomen, planten en korstmossen (te bekijken
met beschikbare loepjes). Veel verhalen over de wonderlijke
manieren waarop de natuur de dingen geregeld heeft. Ook
geschikt voor kinderen.
• 11.30 uur: excursie vlinders, libellen en zweefvliegen
door insectendeskundige Wouter Wakkie. Gezien de zorgelijke
afname van de insectenstand is het interessant te kijken wat
het Flevopark te bieden heeft.
• 14 uur: rondleiding over de historische Joodse Begraafplaats
door Bart Voorzanger, gids van Stichting Eerherstel. Uitleg
over de gerestaureerde grafstenen en een tocht door de ruige
natuur van de begraafplaats.
• 15.30 uur: excursie langs achttien bijzondere bomen in het
Flevopark door Goos van der Sijde, voorzitter van de
Vrienden. Het park kent officieel twee monumentale bomen,
maar er zijn veel meer bomen met een bijzonder verhaal.
Het verzamelpunt voor alle excursies is een witte
partytent op het grote grasveld bij het Nieuwe Diep.
Aanmelding is niet nodig.

Evenementen deze zomer in het Flevopark
Op 17 juni vindt het Cannabisfestival plaats, dit keer voor het eerst op beide grasvelden langs de grote
vijver. Het is een jubileumeditie waar op het drukste moment maximaal 2.000 mensen mogen komen. Het
festival is openbaar, dus het park blijft voor iedereen toegankelijk.
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Van 20 t/m 22 juli is er weer de Buurtcamping, een zeer
sympathiek initiatief om buurtbewoners van allerlei
achtergronden al kamperend met elkaar in contact te brengen.
Wil je meedoen, kijk dan op flevopark.debuurtcamping.nl (van
tevoren reserveren van een kampeerplek is nodig).
Appelsap is een veel groter festival (15.000 bezoekers) en
speelt zich dit jaar af op 11 augustus. Een groot deel van het
park is vanwege de op- en afbouw negen dagen lang afgesloten
voor het gewone publiek (van 7 t/m 15 augustus). Een klein
winstpunt is dat de noord-zuid doorgang langs het Nieuwe
Diep voortaan tijdens de op- en afbouw open moet blijven. Het
bestuur tekent net als eerdere jaren bezwaar aan tegen de
omgevings- en evenementenvergunning. Dit grootschalige
festival hoort niet thuis in zo’n ecologisch waardevol park. En
het negen dagen lang afsluiten van ruim de helft van het park,
precies in de zomervakantie, vinden wij een heel slechte zaak.
Op 15 september strijkt mogelijk Wanderlust neer in het park: een ‘mindful triatlon’ zoals ze het zelf
noemen, bestaande uit een vijfkilometerloop, een yogasessie en afsluitend meditatie. Het park blijft
gewoon toegankelijk.

Beeld van Piet Parra
Stichting Appelsap wil behalve een festival organiseren ook een kunstwerk in
het Flevopark laten plaatsen, ter bevestiging van hun relatie met stadsdeel
Oost en met de jongerencultuur. Het merkwaardige is dat het gaat om een
kopie van een al bestaand beeld, ‘Anxiety’ (oftewel een angsthaas) van
kunstenaar Piet Parra. Dit zou nu in een drie meter hoge variant moeten
worden uitgevoerd, van kunststof. Het is gissen naar de bedoeling om juist een
beeld met deze titel in het park te willen plaatsen: een lange neus naar
iedereen die zich tegen festival Appelsap heeft verzet?
In Het Parool viel onlangs te lezen dat
het beeld in augustus tijdens Appelsap onthuld gaat worden. Dat
blijkt voorbarig: er is nog niets besloten. Het Amsterdams Fonds
voor de Kunst heeft de aangevraagde subsidie afgewezen, naar
verluidt omdat men het beeld van onvoldoende kwaliteit vond
voor een plek in de openbare ruimte, en omdat men twijfelde aan
het draagvlak. Het Mondriaan Fonds heeft wel 35.000 euro
subsidie verleend, maar het moet dan gaan om een nieuw beeld
van natuurlijke materialen, passend in de omgeving. De VVF heeft
naar aanleiding van het Parool-artikel opnieuw een gesprek
aangevraagd met het stadsdeel.
Meer kunst in het Flevopark zou leuk zijn. Maar wij zijn fel tegen dit beeld gekant. Het past qua afmetingen,
materiaalkeuze en thematiek niet bij het Flevopark. En het beoogt de relatie van Appelsap met het
Flevopark te bestendigen, wat wij natuurlijk juist niet willen.
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Natuurwerkgroep
In februari is de natuurwerkgroep van de Vrienden
van het Flevopark succesvol van start gegaan. De
groep werkt zowel in het park als op de joodse
begraafplaats. Inmiddels hebben zich al 35 mensen
opgegeven. In principe wordt maandelijks gewerkt op
de tweede zondag van de maand, van 10 tot half 1.
Maar geregeld zijn ook groepjes tussentijds aan de
slag. Er is vooral hard gewerkt aan de bouw van een
insectenhotel (zie foto), het inrichten van het gebied
rondom het hotel en de naastgelegen poel (daar zijn
we nog mee bezig) en het beheer van de
bloemenstroken langs het grote veld (een langdurig project). Op de joodse begraafplaats nemen we nu het
broedseizoen in acht, maar vanaf september moet daar ook weer veel gebeuren aan weghalen van
braamstruiken en opschot van wilgen.
Het fonds Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland heeft 1600 euro subsidie verleend, waarvan
eigen gereedschappen zijn gekocht. Ook willen we daaruit bordjes voor een ecoroute betalen, die we dit
najaar gaan aanleggen. Nieuwe leden voor de natuurwerkgroep zijn nog steeds van harte welkom
(deskundigheid is niet vereist), aanmelding bij Hansje Galesloot, hgalesloot@wxs.nl.

Parkschouw 9 mei
Een afvaardiging van de Vrienden maakte
op 9 mei een ronde door het park samen
met de parkbeheerders van afdeling
Groen. Het plan is een dergelijke schouw
drie of vier keer per jaar te doen. Het was
een heel nuttige ronde, er zijn veel ideeën
uitgewisseld en afspraken gemaakt, onder
meer:

• Dat de nieuwe trimtoestellen vooral langs de stillere bospaden zijn geplaatst, vinden wij een heel
ongelukkige keuze. Niet alleen natuurliefhebbers, maar ook trimmers zijn ontevreden. Afgesproken is nu dat
de plaatsing na een half jaar geëvalueerd wordt. We hopen dat er dan een besluit kan worden genomen om
een aantal toestellen, met name die aan het pad langs de joodse begraafplaats, te verplaatsen.
• Op voorstel van de VVF wordt een vruchtboomgaard langs het grote veld aangelegd, in vervolg op de
walnootboom die bij het 85-jarig jubileum van het park op ons verzoek geplant is.
• De tijdelijke sportcontrainer is bij vergissing op de wortelzones van bomen gezet, deze gaat enkele meters
verplaatst worden.
• Voortaan wordt op ons voorstel gefaseerd gemaaid zodat bloeiende planten die belangrijk zijn voor
insecten niet voortijdig worden afgemaaid.
• De natuurwerkgroep van de Vrienden gaat door met het beheer van de bloemenstroken langs het
zuidelijke grasveld, in samenwerking met afdeling Groen. Na de aanleg van deze stroken twee jaar geleden
kwam akkerdistel sterk op en drukte veel andere planten weg, maar inmiddels beginnen de stroken een
betere aanblik te bieden. Het zal nog wel een tijd duren voor we dit op orde hebben. Maar dan heb je ook
iets: prachtig bloeiende stroken langs het grasveld die de biodiversiteit in het park een impuls geven.
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• Er gaat een beheerplan opgesteld worden voor het Flevopark, zodat het dagelijks beheer meer vanuit een
langetermijnvisie kan plaatsvinden. De Vrienden gaan hieraan meewerken. Zo kunnen we onze ideeën over
biodiversiteit, beheer en recreatie vertalen naar de praktijk.

Excursies Flevopark juni-november 2018
Er staan vanaf juni nog vier excursies op het programma die door de Vrienden zijn georganiseerd. Al deze
excursies vertrekken vanaf de ingang van het zwembad. Aanmelding is niet nodig, deelname is gratis.
Zondag 17 juni, 11.00 uur
Henk Timmerman, Korstmossenexcursie
Zondag 24 augustus, 21.00 uur ’s avonds
Fons Bongers, Nacht van de Vleermuis
Zondag 2 september, 11.00 uur
Eelco Baarda, Vruchtbomenexcursie
Zondag 4 november, 11.00 uur
Mirjam Niemans en Chris Barendse, Paddenstoelenexcursie

Vragen of reacties?
Voor vragen of reacties op onderwerpen uit deze nieuwsbrief kan iedereen zich per mail tot ons richten:
flevoparkvriend@gmail.com
Je kunt ons ook op Facebook volgen. Op onze pagina (met bijna duizend volgers) kun je deelnemen aan
levendige discussies en er worden foto’s van bijzondere natuurwaarnemingen geplaatst:
www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark

Het VVF-bestuur:
Goos van der Sijde, Lia de Lange, Antoinette Rodewijk, Cor van Holk en Hansje Galesloot
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