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1-Inleiding 
Op het moment van schrijven van deze inleiding (mei 2020) is er i.v.m. de corona-crisis nog volop 
onzekerheid over hoe het jaar 2020 zal verlopen en wanneer de Algemene Ledenvergadering van 
2020 – die oorspronkelijk voor april gepland stond – zal  plaatsvinden. Op deze ALV zal dit jaarverslag 
worden vastgesteld. 
2019 was een actief jaar met mooie rondleidingen en natuurwerk van de natuurwerkgroep en we 
hielden natuurlijk de vinger aan de pols m.b.t. het Ambitiedocument, en andere ontwikkelingen die 
met het Flevopark te maken hebben. 

2-Bestuur en vereniging 
Het bestuur van VVF bestond in 2019 uit de volgende personen: 

 Goos van der Sijde, voorzitter , 
 Antoinette Rodewijk, secretaris
 Cor van Holk, penningmeester 
 Hansje Galesloot, alg. bestuurslid
 Lia de Lange, alg. bestuurslid

Het aantal leden van de VVF in 2019 bedroeg 239. 

3-Financieel verslag 
Het financieel jaarverslag 2019 met toelichting is opgenomen in de bijlage, evenals de begroting voor
2020. Penningmeester Cor van Holk besloot in januari 2020 te stoppen als penningmeester. 
Goos van der Sijde neemt het penningmeesterschap voorlopig waar tot de komende 
bestuursverkiezing medio 2020. Het bestuur dankt Cor van Holk voor zijn jarenlange inzet voor de 
vereniging,  eerst als administrator, en later als penningmeester/administrator. 

http://www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark
mailto:flevoparkvriend@gmail.com


CONCEPT Jaarverslag 2019, Vereniging Vrienden van het Flevopark                                           2

4- Ambitiedocument en Beheervisie Flevopark
a. Inleiding
In  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 
Vereniging Vrienden van het Flevopark (VVF). In het document worden allerlei maatregelen ter 
verbetering van het park aangegeven, met de bedoeling het toekomstbestendiger te maken. 
Achtergrond is dat door nieuwbouw in de omringende wijken het Flevopark drukker zal worden, 
terwijl tegelijk de ambitie is het natuurlijke karakter te behouden en te versterken. Hierin 
onderscheidt het Flevopark zich immers van het gemiddelde stadspark. 

b. Ruimtelijke visie en beheervisie
Door stedelijke reorganisaties en functieveranderingen van betrokken medewerkers is er qua 
eventuele uitvoering van het Ambitiedocument in 2019 weinig gebeurd. Wel kon eind juli 2019 een 
ruimtelijke visie besproken worden die stedenbouwkundige van de gemeente, Erik van Beekum, had 
opgesteld naar aanleiding van het Ambitiedocument. Onze indruk was dat er goed nagedacht is over 
hoe je het park ruimtelijk kunt gebruiken. Met betrekking de eventuele plaatsing van nieuwe 
sporttoestellen is er het idee om die te concentreren op het zuidelijke veld. Er is echter ook een idee 
om een extra pad aan te leggen door de bosstrook van de Valentijnkade naar de sporttoestellen. Dat 
vinden wij een slecht voorstel. Je maakt het gebied dan opener (en onrustiger), en dat is net als het 
teveel faciliteren van olifantenpaadjes niet erg gunstig voor broedvogels. En visueel dringt de stad 
(het 70 m hoge Datacenter bij de Ringdijk) op die manier ook het park binnen. Dat zouden wij geen 
goede ontwikkeling vinden. 
Een tweede rapport in de maak is de beheervisie van het Flevopark en de Joodse Begraafplaats. 
Stadsecoloog Els Corporaal heeft een begin gemaakt met de beheervisie Flevopark. We hebben 
alleen een voorlopige versie gezien. Ook dit zal een vervolg moeten krijgen. Zo’n visie is belangrijk 
omdat daarmee wordt vastgelegd hoe het groen en de waterpartijen worden beheerd met behoud 
en versterking van de ecologische waarden. 

c. Vervolg
Over de uitvoering en status van de plannen ontstond in 2019 dus geen duidelijkheid, mede door 
reorganisaties binnen de gemeente en functiewisselingen. In het najaar kregen we van Stadsdeel 
Oost te horen, dat er een (nieuwe) projectleider voor het Flevopark is aangewezen, Nicoline van 
Hagen. Het nieuwe bestuur zal met haar kennismaken. 

5. Kwesties 
a. Evenementen en evenementenbeleid
Ook dit jaar hebben we bezwaar gemaakt tegen de beslissing om grote festival Appelsap in het 
Flevopark te laten plaatsvinden. Een belangrijke reden waarom we daartegen zijn is dat gedurende 9 
dagen zeker de helft van het park is afgesloten, en dat midden in het hoogseizoen (augustus). 
Natuurlijk is het Flevopark niet de enige plek in de stad waar dat gebeurt. De actiegroep
Mokum Reclaimed ageert tegen het onttrekken van openbare ruimte in de stad t.b.v. commerciële
festivals. Mokum Reclaimed startte in september 2019 een volksinitiatief om (herziening van) het
evenementenbeleid op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Wij hebben deze actie 
ondersteund door er aandacht aan te geven op onze facebookpagina. Het vereiste aantal 
handtekeningen (1200) was binnen twee weken binnen. Het initiatief komt dus op de agenda van de 
gemeenteraad (in 2020). 

b. Raadsadres sculptuur
In het jaarverslag van 2018 hebben we uitgebreid geschreven over (de hoorzitting rond) de plaatsing 
van de ‘sculptuur’ van Piet Parra (de angsthaas) in het Flevopark. Het besluit om het beeld te 
plaatsen  is ons inziens op oneigenlijke gronden genomen.   
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Februari 2019 is door het stadsdeel de tijdelijke omgevingsvergunning met de duur van 5 jaar voor 
het beeld verleend. 
Aangezien het stadsdeel verzuimde de VVF tijdig een beslissing op bezwaar te sturen, hebben wij een
ingebrekestelling ingediend. Die is door het Juridisch Bureau van de Gemeente Amsterdam 
gehonoreerd. VVF kreeg op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een dwangsom van de 
gemeente van € 310,- 
Natuurlijk gaat het ons niet om het geld, maar vinden we het belangrijker om serieus te worden 
genomen door de gemeente. Dat het uiteindelijk tot een dwangsom is gekomen, is tekenend voor de
gang van zaken rond dit dossier. 

c. Javaplantsoen: bezwaar tegen kap 
Najaar 2019 hebben we bezwaar gemaakt tegen de kap van 10 bomen in de groenstrook die de 
Insulindeweg scheidt van het Javaplantsoen. De bomen (en het groen eromheen) moeten worden 
gekapt om ruimte te bieden voor een nieuwe hellingbaan (toegang voor o.a. rolstoelen) naar het 
Flevopark. 
Op zichzelf zijn wij heel blij met een aanpassing van de ingang naar het Flevopark door de huidige 
steile trap te vervangen door een luie trap, en de huidige smalle hellingbaan door een nieuwe, 
bredere bedoeld voor rolstoelen, kinderwagens e.d. De nieuwe bredere hellingbaan zou volgens de 
plannen van de gemeente ‘mogelijk drie boompjes’ kosten. Dat vonden wij destijds – bij de 
presentatie van de plannen – acceptabel. 10 bomen is echter andere koek. 
Bij navraag bleek dat het  stadsdeel de plannen had aangepast. Om 3 grote platanen in het 
Javaplantsoen te sparen, moest de hellingbaan versmald en verplaatst worden. Hoewel dat positief 
is, vinden wij het gevolg, kap van 10 gezonde bomen en kaalslag van de groenstrook naast de 
Insulindeweg, niet acceptabel. De huidige groenstrook is mooi uitgegroeid en gezond, en is belangrijk
als buffer t.o.v. het verkeer van de Insulindeweg. Verder is het onzorgvuldig dat de buurt van de 
aanpassingen en de kap niet op de hoogte is gesteld. Wij denken dat er eerst goed naar een 
alternatief moet worden gekeken. Verbetering en verbreding van de huidige hellingbaan – of een 
nieuwe daar ter plekke – kost waarschijnlijk minder groen en bomen. 
Verbetering van de toegankelijkheid van het Flevopark is heel belangrijk. Maar behoud van groen in 
de buurt is ons inziens net zo belangrijk voor bewoners van de stad. 
Inmiddels (voorjaar 2020) is er nieuw overleg geweest met het stadsdeel. De kap is uitgesteld en er 
wordt gekeken naar alternatieven. Bij deze kwestie zijn wij erg geholpen door de 
landschapsontwerper Luc Lefèvre die ons heeft benaderd en aangeboden om naar alternatieven te 
kijken. Ook actief lid Wendela Gevers Deynoot heeft hard gepuzzeld op andere oplossingen.

[tekening] De bomen die zouden moeten worden gekapt bij de aanleg van een nieuwe hellingbaan ten zuiden van de ingang
van het Flevopark.
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6-Activiteiten 
a-Schoonmaakactie in maart 

Op 23 maart 2019 organiseerden we de 
traditionele voorjaarsschoonmaakactie.  Er 
verzamelde zich een enthousiaste groep van 12 
mensen bij Oost Indisch Groen voor het oprapen 
van vuil in het park. In de buurt van de paden zag 
het er best schoon uit, maar als je wat verder de 
bosjes in ging dan kwam je toch weer van alles 
tegen. Gemiddeld 1 volle zak per persoon. We 
sloten af met een heerlijke soeplunch.

b-Groene rondleiding GVB 
Op zondag 3 november hield het GVB tweemaal
een groene tour met de groene tram door de stad
Amsterdam. Een van de haltes was het Flevopark.
Het doel was om kennis te maken met deze
natuurlijke plek in de stad en meer te leren over
wat er zoal gebeurt om de biodiversiteit in het park
te bevorderen. Lia de Lange en Goos van der Sijde,
bestuursleden van de vrienden, leidden de 100
deelnemers aan de tour rond door het park. Met
daarbij aandacht voor de historie, de natuur, het Insectenhotel, en het werk van de natuurwerkgroep
van de vrienden. Veel deelnemers kwamen uit andere stadsdelen en waren blij verrast met de 
ontdekking van deze mooie groene plek in Amsterdam-Oost. 

c- Excursies en Dag van het Park
De excursies en rondleidingen trekken veel belangstelling. Hieronder het overzicht van het totale 
Excursieprogramma in 2019.  

 Zondag 19 mei 2019, 8.00 uur – Vogelgeluiden – gids Petra Snijder

 Zondag 26 mei 2019, 11.00-16.00 uur – Dag van het Flevopark
  De gemeente liet samen met allerlei bewonersorganisaties zien   
dat veel mensen op een creatieve manier van het park gebruik 
maken. De Vrienden van het Flevopark organiseerden op deze dag 
vier excursies, met als vertrekpunt de informatiekramen bij de 
grote vijver.

    • 11.00 – 12.30 uur: Bomen en planten 
door Chris Barendse

    • 12.45 – 14.15 uur: Rondleiding Joodse Begraafplaats 
 door Marie-José Wouters

    • 13.00 – 14.30 uur: Slootjesexcursie voor kinderen 
door Wouter Wakkie, Jikke Veltman en Gina Houwer

    • 14.30 – 16.00 uur: Rondleiding geschiedenis Flevopark 
 door Goos van der Sijde

 zaterdag 22 juni 2019, 11.00 uur – Natuurexcursie – gids Gert Snoei (IVN)
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 zondag 30 juni 2019, 11.00 uur – Korstmossenexcursie – gids Henk Timmerman
 zaterdag 17 augustus 2019, 11.00 uur – Natuurexcursie – gids Gert Snoei (IVN) 
 zaterdag 31 augustus 2019, 11.00 uur – Vruchtbomenexcursie – gids Eelco Baarda 
 vrijdagavond 6 september 2019, 20.30 uur – Vleermuizenexcursie – gids Fons Bongersma
 zondag 3 november 2019, 11.00 uur – Paddenstoelenexcursie – gidsen Jan Willem Wertwijn 

en Petra Kerkhof 
 zondag 17 november 2019, 9.00 uur – Excursie wintervogels i.s.m. Vogelwerkgroep 

Amsterdam – gids Auke Jansen

d. Schouw

Regelmatig zijn er schouwen van het Flevopark met 
de groenbeheerders van Oost. We kijken daarbij o.a.
naar de staat van de bebording, de bankjes, de 
kruidenstroken die worden beheerd door de 
natuurwerkgroep (foto) en wat daar zoal aan 
verbeterd kan worden. De schouw vond dit jaar 
plaats op 5 juni 2019. 

 
Een van de kruidenstroken, in beheer bij de Natuurwerkgroep.

e. Natuurwerkgroep Flevopark en Joodse Begraafplaats
De in februari 2018 gestarte Natuurwerkgroep telde in 2019
zo'n veertig leden. Er is maandelijks gewerkt op zondagen
(soms vaker). De gemiddelde opkomst was 12 à 15 mensen.
De coördinatie is in handen van bestuurslid Hansje Galesloot. 
In het Flevopark is gewerkt aan het bestrijden van braam en
akkerdistel in de bloemenstroken rondom het grote veld. In
het gebied bij het insectenhotel is de poel uitgediept in
samenwerking met de gemeente en zijn bloemenstroken
ingezaaid. Ook is een stenen muurtje gebouwd als schuilplaats
voor kleine dieren.
Op de Joodse Begraafplaats is in oktober 2019 gestart met
een groot natuurherstelproject. Bedoeling is de vergaande
natuurverruiging terug te dringen, in elk geval op het
zuidelijke veld (vijf hectare) en mogelijk ook op de beide
kleinere velden (nog eens drie hectare). Het gaat om een
meerjarenproject waaraan financiële steun wordt gegeven
door de Joodse Gemeente en Fonds voor Oost, terwijl de
afdeling Groen van de gemeente Amsterdam in  natura bijdraagt door te helpen bij het 
foto R. de Boer (waarneming.nl) maaiwerk. Ook de natuurwerkgroep Fortenwacht 

ondersteunt ons met de inzet van bosmaaiers. 
Cultuurhistorische doelen gaan samen met doelen 
op het vlak van versterking van de biodiversiteit. De 
begraafplaats is een gebied met een hoge 
natuurwaarde en biodiversiteit met onder meer 
talloze broedvogels, vlindersoorten, en zelfs een 
vossenfamilie. 
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Het Flevopark profiteert daarvan. Om die reden werkt de Natuurwerkgroep in beide gebieden. Park 
en begraafplaats vormen samen met de plas het Nieuwe Diep één ecologische geheel dat geldt als de
kop van de Diemerscheg. 

Vlindertelgroep 
In juni is begonnen met tellen van vlinders in het Flevopark, minimaal 1x per week maar vaak 2x. Het 
is een officiële telroute van 1 km, onderdeel van het vlindermeetnet van de Vlinderstichting. In 2019 
hebben zes tellers hieraan meegedaan. Met de telroute kunnen we het werk van de 
Natuurwerkgroep aan insectenvriendelijke bloemenstroken monitoren. In oktober 2019 is de telling 
geëvalueerd en is besloten uit te waaieren naar nog twee telroutes: op de Joodse Begraafplaats en in
het Diemerpark.

f. Publiciteit
Uiteraard werden de website en facebook bijgehouden. De respons op facebookberichten neemt nog
steeds toe, vooral natuurberichten zijn populair. Het aantal pagina-likes steeg dit jaar tot boven de 
1000. Dat betekent dat facebook-berichten over het Flevopark en de vrienden kunnen rekenen op 
een grote schare aan volgers. 
In 2019 maakten we een nieuwe flyer, die goed laat zien waar de vrienden zich mee bezig houden. En
de nieuw gemaakte banner (zie hieronder) deed het goed op de kraam tijdens de Dag van het Park 
eind mei. 

7-Afsluiting, blik op toekomst
In 2019 ging de natuurwerkgroep stevig door, maar op het gebied van het Ambitiedocument, en de 
op te stellen beheervisie voor het Flevopark gebeurde er - mede door gemeentelijke reorganisaties -  
niet veel. De verwachting is dat in 2020 wel een aantal zaken zullen worden opgepakt, onder meer 
door de aanstelling van een nieuwe projectleider. We sloten vorig jaar ons jaarverslag af met onze 
zorgen over  de ontwikkelingen aan de noordkant van het park, nl. het voorstel om een grote 
tramremise in het Flevopark aan te leggen. Gelukkig is daarover goed nieuws te melden. Eind 
augustus bereikte ons het bericht (via e-mail van de OV-projectgroep) dat het Flevopark(-bad) is 
geschrapt als zoeklocatie voor een tramremise i.v.m. de uitbreiding van het OV richting IJburg. In een 
brief van wethouders Dijksma en Van Doorninck wordt als reden genoemd, dat het plan teveel 
impact heeft op het groen en de rust in het park, terwijl het Flevopark (inclusief Flevoparkbad) 
onderdeel is van de hoofdgroenstructuur en dus niet aangetast mag worden. Ook wordt vastgesteld 
dat er vanuit de omgeving en vanuit tal van organisaties veel weerstand is bij het kiezen voor deze 
locatie. Ook Stadsdeel Oost is er tegen. Er wordt nu verder gekeken naar locaties op Zeeburgereiland 
en IJburg. 
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In 2020 is men gestart met de discussie over verbetering van de Diemerscheg, waarvan het Flevopark
e.o. de noordelijke punt vormt. De discussie of langs het Amsterdam-Rijnkanaal grote windmolens 
komen hoort daar ook bij. En dat kan – afhankelijk van de gekozen locaties – ook impact krijgen op 
de beleving van het Flevopark en het Nieuwe Diep als natuurlijke plekken in Amsterdam-Oost. We 
houden de ontwikkelingen in de gaten. 

Sinds maart 2020 is er nog een onzekere factor bij gekomen: de coronacrisis. Ook de gemeente 
Amsterdam zal financiële klappen krijgen. Welke  invloed te verwachten bezuinigingen krijgen op 
bijvoorbeeld de uitvoering van zaken die te maken hebben met het Ambitiedocument, is nu nog niet 
te zeggen. We blijven in elk geval investeren in goed overleg met de gemeente over de vele zaken die
spelen in en rond het Flevopark. 

Diemerscheg – met linksboven het Flevopark, met aan de oostkant het Nieuwe Diep en aan de westkant de Joodse 
Begraafplaats. 


