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Nieuwsbrief, juni 2021, nr. 2

Beste leden,
Hierbij nodigen we jullie uit voor onze  
Algemene Ledenvergadering (ALV).
Komt allen!

Datum:  zondagmiddag 20 juni.
Aanvang:  12:30 u.
Plaats:    Buurttuin Oost-Indisch Groen, Kra-

matweg t/o 51 (hoek Insulindeweg).
Aansluitend houden we een Klein Midzomer-
festijn, met diverse muzikanten en hapjes en 
drankjes gratis (non-alc.).

Vergeet ook niet je contributie over te  
maken voor dit jaar: €10,- op bankrekening 
NL 10 ASNB 8804 6950 56. t.n.v. Vrienden van 
het Flevopark, A.dam. O.v.v. contributie 2021. 
Stuur tegelijk een mail met je naam + adres. 
Dank!

AGENDA:
1.  Welkom
2.  Mededelingen en ingekomen stukken
3.  Verslag ALV - 8 sept. 2020
4.  Bestuursverslag 2020-2021
5    Jaarrekening 2020 en advies  kascontrole-

commissie
6.  Beleidsplan VvF: zie Flevo-vriend nr.1
7.   Bestuurskandidaten: Cor van Holk stelt zich 

kandidaat voor penningmeester. De huidige 
bestuursleden Rens van der Linden (waarn. 
voorzitter) en Reinout Koperdraat  
(secretaris) stellen zich herkiesbaar.

8.  Bestuursverkiezing
9.  w.v.t.t.k.
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

We stellen het zeer op prijs als je ons wil door-
geven of je komt, zodat we ongeveer weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook als je 
verhinderd bent, stellen we een afmelding op 
prijs. We juichen natuurlijk ook graag schrifte-
lijke bijdragen toe.

Met groene groet,
Reinout Koperdraat (secretaris)
Rens van der Linden (waarnemend voorzitter)

KLEIN MIDZOMERFESTIJN

Zondag 20 juni!
Ons Flevopark bestaat 90 jaar. Wij vieren dit 
deze zomer met een uitgebreid activiteiten- 
programma. Zie pagina 3 en 4.  
De aftrap vindt op zondagmiddag 20 juni plaats 
met een Klein Midzomer-festijn. 
Veel liedwerk met optredens van:
Cato Fluitsma
Frans Bakker
Reinout Koperdraat
Jan Willem Schilt
Black Jack Davey
Aldo Hoff (o.v.)
Cacao-ceremonie met Laura Shanaley Waya. 
Spontane eigen bijdragen zijn van harte wel-
kom!
Datum: zondagmiddag 20 juni.
Plaats: moestuinterrein Oost-Indisch Groen,  
Kramatweg t/o 51 (hoek Insulindeweg).
Aanvang: 14:00 uur.
Informatie: Reinout Koperdraat (organ.),  
tel. 06 40751526.

GRATIS HAPJES EN DRANKJES (non-alc.)!

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 

Vrienden van het Flevopark
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Wat Flevo-Vrienden deden

NAAR MEER NATUUR, MET NIEUW ELAN

We hebben een wat warrig bestuursjaar achter 
de rug. De Corona-maatregelen leidden tot 
uitstel van onze vorige Jaarvergadering (8 sept. 
j.l.).

Onze actie rond de aanleg van de inmiddels 
voltooide tweede “Hellingbaan” leidde tot 
opvallende positieve aandacht en brede steun, 
maar niet tot een positief resultaat. Even later 
wilden twee van onze VvF-bestuursleden niet 
langer aan onze vergaderingen deelnemen. De 
onderlinge samenwerking tussen bestuursleden 
verdiende geen schoonheidsprijs.

Maar we schreven een vernieuwend beleids- en 
activiteitenplan. En we hebben een puik cul-
tureel programma op stapel staan voor onze 
viering van Flevopark 90 Jaar.
Zie elders in deze Flevo-Vriend!

Ons VvF-bestuur bestond uit Wieteke Drummen 
(voorzitter), Reinout Koperdraat (secretaris), 
Hansje Galesloot (penningmeester) en Rens van 
der Linden (algemeen bestuurslid).

Wieteke en Hansje namen vanaf begin dit jaar 
niet meer deel aan onze bestuursvergaderingen. 
Formeel zijn zij in functie tot deze Algemene 
Ledenvergadering op 20 juni.

Ons Stadsdeel: een vaag biotoop...

Het is ons volkomen onduidelijk of, en zo ja hoe 
ons stadsdeel met haar “ambities” tegenwoor-
dig omspringt. Door de overheveling van taken 
naar Centrale Stad blijft ook voor verschillende 
ambtelijke afdelingen zelf onduidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor (park-)beleid en beheer. 
Het eerder door ons bekritiseerde “Ambitie-do-
cument” - met o.m. een gepland “stadsstrand” 
- staat in een onbekende wachtstand.

Vanwege de Corona-maatregelen vonden er 
ook in ons park geen openbare of besloten eve-
nementen plaats. Het was er heerlijk stil, zoals 
overal. We hielden onze vinger aan de pols rond 
het bestaande gemeentelijk evenementenbe-
leid. Appelsap diende onlangs een festivalver-
zoek in. Dit feest zou dan tussen 7 en 15 augus-
tus moeten plaatsvinden.

Onze actie tegen de volslagen onnodige tweede 

Hellingbaan gaf mooie publiciteit, mét ons 
eigen deskundige en bovendien veel goedko-
pere alternatieve plan. Maar ons Stadsdeel gaf 
geen krimp, zodat we nu mogen genieten van 
een fraai, snel “skate-parcours”! Of dit wel zo 
veilig is voor onze voetgangers en rolstoelers...? 
Zomaar een vraagje. We kregen een keurige 
toezegging voor herplanting van de tien gekap-
te bomen en struiken (komend najaar), waarbij 
wij nauw betrokken zullen worden. 
(Verslag met foto’s: zie Flevo-Vriend nr.1.)

Wat er nog meer gebeurde

We werkten mee aan een app: Bomenwande-
ling Flevopark, gemaakt door de Hortus Bota-
nicus. Deze app is te downloaden via de App 
Store: De Hortus.

Op 7 maart werd ons Flevopark schoongemaakt, 
samen met Raap Het Op.

De stedelijke Vogelwerkgroep Amsterdam hield 
in het voorjaar een rondleiding door het Flevo-
park.

Ons bestuur maakte via een parkwandeling ken-
nis met Petra Bloemers (28 april), parkconciërge 
voor ons Flevopark, Oosterpark en Frankendael. 
Het betreft een nieuwe functie die onlangs op 
alle parken door de gemeente werd ingesteld, 
vooral met het oog op de reguliere parkreini-
ging en initiatieven voor verbetering, in sa-
menwerking met alle bij de parken betrokken 
organisaties en gebruikers.

We hadden ook een “kennismakingswandeling” 
met Ivar Manuel (bestuurder Stadsdeel Oost), op 
zijn initiatief - uitgesproken tijdens een (online-) 
Stadsdeel-commissievergadering over lange-ter-
mijnbuurtvisies 2050, waarop Rens en Reinout 
vergaderbijdragen leverden. Maar eigenlijk 
kenden we Ivar al wel. Op onze vraag rond de 
recente, nogal rigoureuze slootoever-kap van 
struiken en jonge bomen grijnsde hij kortweg: 
“Ach, wat verdwijnt, dat groeit ook weer aan!” 

Eventjes gingen onze gedachten terug naar de 
massale bomenkap in het Oosterpark, enkele 
jaren geleden, waarover destijds veel protest 
ontstond. Sorry!
Onze protestactie tegen de aanleg van een 
tweede Hellingbaan (ingang Javaplantsoen) 
ontmoette veel enthousiasme en bijval bij 
onze leden en andere parkbezoekers. Met een 
ledenoproep, pamfletten, mond-tot-mondre-
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We streven naar de opbouw van een enthou-
siaste groep actieve, bevlogen en deskundige 
VvL-leden, die rond en met ons kernbestuur 
vooral uiterst praktisch te werk gaat: in onze 
gezamenlijke passie en inzet voor “liefdevolle 
verwaarlozing” van ons unieke park, zoals wij 
dit ironisch maar even noemen!

Reinout Koperdraat (secretaris VvF)

IBTV: De terugkeer van Meester J.P. Thijsse 

In juli en augustus worden er in het Flevopark 
filmopnamen gemaakt voor een mini docu-
fictie-serie.
90 jaar na de parkopening keert Meester Thijsse, 
initiator en ontwerper van het Flevopark, terug 
om te zien wat er van zijn park geworden is. Hij 
gaat met gebruikers in gesprek over de toe-
komst van het park.
Idee: Rens van der Linden. Uitzending op IBTV, 
ook met reportages van bovenbeschreven cultu-
rele activiteiten.

clame, een houten actiepaneel en info rond ons 
alternatief in een parkpubliciteits-vitrine ter lo-
katie werd men kort tevoren rond deze bliksem-
actie geïnformeerd. Alles werd daar intensief 
gelezen door nieuwsgierige voorbijgangers.

We zijn blij met de vernieuwing van de trap al-
daar - die in de stadsdeelinformatie als een “luie 
trap” wordt aangeduid.

Op Oost-Online werd een actie-registratie uitge-
zonden (prod. videoclip: Lyk Burggraaff).

Na een lange VvF-Nieuwsbriefloze periode zet-
ten we deze Nieuwsbrief opnieuw op: nu als 
“Flevo-Vriend”.

Het VvF-bestuur ziet de toekomst van ons fraaie 
Flevopark niet geheel zorgeloos tegemoet. Hoe 
beschermen we de natuurwaarden in relatie tot 
de toenemende gebruikersdruk? 

We willen onze natuurexcursies en actieve eigen 
natuurwerkzaamheden weer snel nieuw leven 
inblazen.

Cultureel programma Flevopark 90 Jaar
20 juni - 12:00 - 16:00 uur:
Flevoparkvogel maken, met deels in het park 
verzameld materiaal: met Bruno Filho.

20 juni - vanaf 14:00 - 17:00 uur:
Klein Midzomerfestijn: met Reinout Koperdraat, 
diverse artieste n en cacao-ceremonie.
Midzomer is de langste dag van het jaar. De 
oogst wordt gevierd. Zonnewende-rituelen 
worden al duizenden jaren overal ter wereld ge-
vierd, ter ere van het licht, de zon en de vrucht-
baarheid, waarbij talloze goden in de meest 
fantasievolle gedaanten diverse religieuze “cat-
walks” passeren, via creatieve rituelen waarin 
Moeder Aarde (Pacha Mama) centraal staat.
Sommigen van ons kennen deze traditie nog 
enigszins via de Engelse hippiebewegingen die 
er bij Stonehenge een massaal spiri-feest van 
maken.

Wij doen het met een klein feestje op Oost In-
disch Groen: Kramatweg-hoek Insulindeweg.
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4 juli -  
12:00 - 16:00 uur:
Firma Klei:  
klei-activiteiten voor kinderen om hen bewust 
te maken van de natuur om hen heen.

15:00 - 17:00 uur:
Duurzaamheids-game en kunstmeditatie, met 
Robert Pennekamp.
Aan de slag met diverse materialen, houten 
sculptuur, papier, etc. Tekenen en schilderen 
vanuit inzichten over jezelf.

18 juli - 12:00 - 17:00 uur:
Wat kun je met brandnetels doen? Bij Tuinders-
huisjes, Flevopark nr. 11.
De brandnetel is meer dan dat venijnige on-
kruid dat prikt en bulten geeft. Het is een bron 
van vele vitamines en mineralen die je hersenen 
kunnen versterken. Je kunt er ook nog van alles 
van maken, zoals touw van de stengels en verf 
van de bladeren.

12:00 - 12:15 uur: introductie over de krachten 
van de brandnetel.

12:15 - 12:45 uur: brandnetels plukken.

12:45 - 13:30 uur: brandnetelthee en brand-
netelkoekjes maken.

13:30 - 14:00 uur: pauze met zelfgemaakte 
brandnetel-lekkernijen.

14:00 - 15:30 uur: creatief met brandnetel- 
verven.

15:30 - 15:45 uur: pauze.

15:30 - 17:00 uur: creatief met brandnetel- 
stempelen.

1 augustus - 15:00 - 19:00 uur:
Wilde bloemen fotograferen, met Erna Leussink. 
Voor iedereen met een camera of smartphone 
die leuke foto’s wil maken. Met elk half uur een 
andere techniek. Je kunt in- en uitstappen wan-
neer je wil. Vanaf de ingang van het gemaal.

12:00 - 17:00 uur:
Tekenen, met Danah en Sonya.
Kunst in het park. Vier de schoonheid van de 
natuur. Wat geeft jou plezier in het park? Maak 
een mini-sketch. We verzamelen alle sketches in 
een fraaie compositie waarin onze waardering 
en liefde voor ons park tot uitdrukking komt.

22 augustus: 
Houten Poppen-wandeling, met Marco Kalk-
man: poppenspel Het Geheim van de Wandel-
stok.
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bracht. De deelnemers kunnen vrijelijk hiervan 
gebruik maken. Tijdens de avondlezingen lich-
ten de experts een tipje op van de sluier waar-
achter de fascinerende en complexe levenswijze 
van hun favoriete diergoep schuilgaat. 

Ik (Rens) heb vorig jaar meegedaan aan de ex-
peditie in de Slatuinen en kan zeggen:

Het is leuk en inspirerend en van toegevoegde 
waarde voor de bescherming van de ecologische 
waarden van ons Flevopark.

Je kunt er enkele dagen of onderdelen mee-
doen of het hele programma. 

Voor meer  informatie, wend je tot Rens en/of 
geef je op via flevoparkvriend@gmail.com

DIEMERSCHEG-EXPEDITIE 

5 - 9 juli 2021
Flevopark, Diemerpark, Joodse Begraafplaats

Unieke kans om onderzoek te doen in ons park 
en de Diemerscheg

Het terrein 

De Diemerscheg (https://www.amsterdam.nl/
projecten/diemerscheg/) is een van de groene 
wiggen die vanuit het buitengebied tot in het 
stadshart van Amsterdam reiken. De wig loopt 
vanaf het Flevopark in zuidoostelijke richting en 
omvat Flevopark, Diemerpark, het Diemerbos, 
de Gaasperplas, en enkele kleinere groengebie-
den. Omdat het gebied te groot is om als geheel 
in een expeditie onder handen te nemen, 
beperken we ons tot drie gebieden in de noor-
delijke punt van de Diemerscheg. Deze terrei-
nen verschillen sterk in ecologisch karakter, van 
drassig via bosachtig tot droog, en vormen zo 
gezamenlijk een brede doorsnede door de milieu- 
typen die in de Diemerscheg te vinden zijn: 

Het team 

De groep deelnemers bestaat voornamelijk 
uit buurtbewoners en leden / vrijwilligers van 
de Vereniging Vrienden van het Flevopark en 
Vrienden van het Diemerpark (onder hen ook 
de lokale organisatoren), die (delen van) het 
programma zullen volgen. Daarnaast bestaat 
het team uit een groep experts. Vier van hen 
zijn gedurende het grootste deel van het pro-
gramma aanwezig: 

Programma 

Het gehele veldprogramma vindt plaats in de 
drie genoemde groengebieden. Daarnaast is 
er een laboratorium- en een lezingenprogram-
ma, dat plaatsvindt in Theater Vrijburcht (Jan 
Olphert Vaillantlaan 143, 1086 XZ Amsterdam; 
ingang aan de dijk). Globaal omhelst het pro-
gramma een brede schakering aan technieken 
en methoden om kleine ongewervelde dieren 
te zoeken, te vinden en op naam te brengen. 
Onder leiding van experts wordt iedere dag 
een aantal methoden gedemonstreerd en door 
de deelnemers zelf ter hand genomen. In het 
laboratorium zijn microscopen, determineerlite-
ratuur, een mobiel DNA-laboratorium en allerlei 
onderzoeksmaterialen aanwezig waarmee de 
gevonden dieren op naam kunnen worden ge-

Deze app is te downloaden via de App Store:  
De Hortus
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Zolang die park-entree hier zo blijft... denk dan 
bijvoorbeeld gewoon even aan Jardim Botânico 
in Lisboa (Rua da Escola Politécnica 56-58). Nooit 
daar geweest? Neem dan die tweede Helling-
baan, kom boven in je tweede versnelling en 
grijp naar je smartphone en toets ‘m in. Kies 
Images. Dan ben je daar. Even. Je staat in een 
woud. Tussen palmbomen. Je beluistert tropi-
sche vogels.
De fantasie: een virtuele redding.
Uiteindelijk komt het ook hier in 3D goed, dat 
weten we zeker!
En kom vast echt in mediterrane stemming door 
bijvoorbeeld op de Valentijnkade dat paadje in 
te duiken pal links van het ingangshek van de 
Joodse Begraafplaats en dat paadje  helemaal 
af te lopen. Eindpunt: Oost-Indisch Groen. Waar 
we zondagmiddag 20-6 Midzomer vieren!  (RK)

Onze park-entree aan het Javaplantsoen... 

passeerde al vaak de revue. Vanwege die twee-
de Hellingbaan dus. Die nu af is. Waarover je op 
je fiets gewoon in je tweede versnelling soe-
peltjes de stenen hoogvlakte van Java bestijgt. 
En geen tegenligger te bekennen. Nooit. En de 
vaste rollatoren kiezen hun eigen wegen, langs 
eigen ingangen. Elders. Zoals voorheen. Dat 
wisten we. En ja, het zal hier langs onze helling 
weer een bosje worden. In het najaar. Toezeg-
ging Stadsdeel.
Over die Javaanse steensteppe (foto’s) onder-
nam onze VvF-voorzitter Wieteke Drummen 
destijds een moedige poging om de fantasie bij 
ons Stadsdeel aan te spreken. Want is het hier 
nu... mooi? Laten we, politiek correct, zeggen: 
nescio! Groen moet je doen.


