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Excursieprogramma 2018 >>> allereerst: vogelexcursie 15 april, 8 uur 
 
De Vrienden van het Flevopark organiseren in 2018 diverse excursies. Vertrekpunt is steeds de ingang van 
het Flevoparkbad, behalve op de Dag van het Park op 27 mei: dan vertrekken alle excursies vanaf een 
partytent op het grote grasveld bij het Nieuwe Diep. Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. De 
excursies duren anderhalf uur. 
 
Zondag 15 april, 8.00 uur ’s morgens 
Auke Jansen, Vogelexcursie 
Bij deze excursie van Auke Jansen van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam ligt het accent op zangvogels. De bomen zitten nog 
niet vol in het blad, dus de kans is groot dat we de vogels niet 
alleen horen maar ook zien. De tjiftjaf is terug van zijn 
winterverblijf, misschien ook al de fitis. Verder kunnen we vogels 
tegenkomen als de putter, zanglijster, boomklever, boomkruiper, 
grote bonte specht, goudvink en blauwborst. 
Verzamelen voor de ingang van het Flevoparkbad. Deelname is 
gratis en opgave is niet nodig. 
 
Zondag 27 mei, Dag van het Park met vier excursies: 
 10.00 uur Mirjam Niemans, algemene excursie bomen, planten en korstmossen 
 11.30 uur Wouter Wakkie, insectenexcursie (vlinders, libellen, zweefvliegen) 
 14.00 uur Bart Voorzanger, excursie Joodse Begraafplaats 
 15.30 uur Goos van der Sijde, monumentale bomen 
 
Zondag 17 juni, 11.00 uur 
Henk Timmerman, Korstmossenexcursie (met aansluitend voor de liefhebbers een inventarisatie van de 
korstmossen in het park) 
 
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 
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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 de jongerencultuur. Aanvankelijk 
was het idee een angsthaas van kunststof van kunstenaar Piet 
Parra  – een variant op een beeld dat hij eerder maakte (zie foto). 
Inmiddels schrijft Appelsap te streven naar ‘een sculptuur waarin 
kinderen kunnen spelen’, waarbij ‘gebruik wordt gemaakt van 
gerecycled of natuurlijk materiaal’. Op die noemer heeft het 
Mondriaan Fonds een subsidie verleend van 35.000 euro. 
 
Als Vriendenvereniging staan wij kritisch tegenover de voorgenomen plaatsing. Niet alleen vanwege het 
huidige ontwerp, maar ook omdat wij het Flevopark geen geschikte locatie vinden voor het jaarlijkse 
Appelsap-festival. Wij hebben dus geen behoefte aan extra bevestiging van de band tussen Appelsap en 
park. 
 
Op 29 maart heeft Appelsap een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van het beeld. Zodra 
daar een besluit over genomen is, begint de termijn van zes weken waarin gebruikers van het park bezwaar 
kunnen maken. Wij berichten onze leden hierover via de nieuwsbrief. 
 
 

Natuurwerkgroep en insectenhotel 
 
In februari dit jaar zijn de Vrienden van het Flevopark gestart met een Natuurwerkgroep voor het park en 
voor de naastgelegen joodse begraafplaats. De groep werkt elke tweede zondag van de maand van 10 uur 
tot ongeveer half 1. De werving was een groot succes: inmiddels hebben we een deelnemerslijst van dertig 
mensen. Per keer kunnen mensen aangeven of ze van de partij zullen zijn. We krijgen subsidie van het 
Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Van die subsidie gaan we gereedschappen 
aanschaffen en een ecoroute door het park bekostigen, waarmee we dit najaar aan de slag willen. 
 

Op dit moment zijn we een insectenhotel aan het bouwen 
langs de rand van het grote grasveld. Verder beheren we nu 
zelf een bloemenstrook langs het grote veld. We willen hier 
gaan experimenteren met het zaaien van inheemse planten en 
het voeren van een gefaseerd maaibeleid. In februari hebben 
we de nestkasten in het park schoongemaakt en dit najaar 
gaan we nestkasten bijplaatsen voor bepaalde soorten die we 
graag als broedvogel willen binnenhalen (bv uilen).  
 
Op de joodse begraafplaats is veel achterstallig 
natuuronderhoud. In samenwerking met afdeling Groen van 

het stadsdeel en met de stadsdeelecoloog gaan we een beheerplan schrijven en een begin maken met het 
verwijderen van braamstruiken en opgeschoten boompjes. De bedoeling is de begraafplaats zo open 
mogelijk te houden, met het accent op rietvegetatie. Met zijn ruige natuur is de begraafplaats een 
opvallende ecologische zone binnen Amsterdam. Het Flevopark profiteert van deze bijzondere buur. 
 
Wil je ook deelnemen aan de Natuurwerkgroep? Stuur een mailtje aan Hansje Galesloot, 
hgalesloot@wxs.nl 
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Ambitiedocument 
 
In februari 2018 is het Ambitiedocument Flevopark e.o. 
vastgesteld in de bestuurscommissie van stadsdeel Oost. Hieraan 
is een lang traject voorafgegaan van overleg met 
belangengroeperingen, waaronder de Vrienden van het 
Flevopark. In het document worden allerlei maatregelen ter 
verbetering van het park aangegeven, met de bedoeling het 
toekomstbestendig te maken. Door de nieuwbouw in de 
omringende wijken zal het Flevopark drukker worden, terwijl 
tegelijk de ambitie is het natuurlijke karakter te behouden. Hierin 
onderscheidt het Flevopark zich immers van het gemiddelde 
stadspark. De Vrienden kunnen zich grotendeels in de 

uiteindelijke versie van het document vinden. Veel is nog maar globaal aangegeven. Het komt nu aan op de 
uitwerking, waarover wij nauw contact zullen onderhouden met de projectleider en de medewerkers van 
afdeling Groen. 
 
Tijdens de besluitvorming over het ambitiedocument bleek dat in de bodem van het Nieuwe Diep lood is 
gevonden. De gemeente gaat nu borden plaatsen waarin het buitenzwemmen voorlopig ontraden wordt. 
Het is nog niet bekend wat aan dit probleem gedaan kan worden. 
 

Evenementenbeleid 
 
De gemeente wil het evenementenbeleid vanaf 2018 op het 
niveau van de centrale stad regelen. Pijnpunt voor het Flevopark 
is het grote Appelsap-festival dat elk jaar in augustus wordt 
gehouden. Wij vinden het Flevopark niet geschikt voor dit 
drukbezochte besloten festival. De grote aantallen bezoekers en 
zware apparatuur  brengen ernstige risico’s met zich mee voor 
bodem, fauna en flora, en dan vooral voor de bomen met hun 
kwetsbare wortelzones. Bovendien, nu het Flevopark steeds 
drukker wordt bezocht, is afsluiting van maar liefst 60% van het 

park tijdens de op- en afbouwperiode van negen dagen onaanvaardbaar. 
 
Bij de besluitvorming over het evenementenbeleid in de gemeenteraad is het ons niet gelukt dit festival uit 
het Flevopark te bannen. Eén succes wisten we dankzij lobbywerk wel te behalen: de voorgenomen 
ophoging van de bezoekerslimiet van 15.000 naar 20.000 ging niet door. 
 

 
Kunstwerk 85 jaar Flevopark 
 
Tot slot van deze nieuwsbrief een leuk nieuwtje: het kunstwerk 
dat tijdens de jubileumviering van 85 jaar Flevopark is gemaakt, 
heeft een mooie plek gekregen in de hal van het Flevohuis. 

 

 


