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VAN HET BESTUUR

en hielden we een brandnetel-workshop.
Enkele andere geplande feestactiviteiten evenals de opnames van de docu-fictie rond Jac.P.
Thijsse vielen helaas in het regenwater. U houdt
dus nog het een en ander van ons tegemoet.

Beste Flevo-Vrienden,
Na onze Algemene Ledenvergadering (20 juni)
zit dit jaar er alweer bijna op. We wensen U dan
ook prettige feestdagen en een voorspoedig,
inspirerend en gezond 2022 toe!

Op de valreep van dit jaar - op 12-12-21 om
12:00 uur - organiseerden we nog een goed
bezochte natuurexcursie rond de vooroorlogse
Flevopark-pionier Jac.P.Thijsse, met 17 deelnemers - onder leiding van de enthousiaste
bioloog Arend Wakker.
(Zie elders in deze Flevo-Vriend.)
Voor degenen die afgeschrokken werden door
het loodgrijze motterige weer en voor anderszins verhinderden zullen wij deze wandeling
begin komend jaar zeker herhalen!

Naast ons geslaagde Midzomerfestijn bouwden
we in het kader van ‘Flevopark 90 Jaar’ ook nog
een Flevo-Vogel (zie elders in deze Flevo-Vriend)

Voorts werkten we mee aan de Bomenwandeling-app Flevopark, gemaakt door de
Hortus - te downloaden op je telefoon.
Versterking gevraagd
Wegens omstandigheden trad Cor van Holk onlangs terug als penningmeester. Daarom zoeken
we mensen die ons bestuur komen versterken.
Taakverdeling in onderling overleg. Lijkt je dit
iets? Aarzel niet te reageren. Meer informatie
bij het bestuur.
Contributie
Voor degenen die hun contributie voor dit jaar
nog niet voldeden:
Maak graag alsnog 10,- over op bankrekening
NL10 ASNB 8804 6950 56, onder vermelding van:
Contributie VvF-2021.
Ook de contributie voor 2022 kunt u natuurlijk
alvast voldoen: eveneens 10,- op dezelfde bankrekening, onder vermelding van: Contributie
VvF-2022.
Dank!
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- aldus aanhakend op duizenden jaren oude
tradities overal ter wereld. De zon en het licht
konden talloze goden en godinnen in diverse
religieuze “catwalks” doen passeren, via creatieve rituelen waarin Moeder Aarde (Pacha Mama)
centraal staat.
Op Ruigoord na is deze traditie tegenwoordig
haast vergeten in NL - bijna, maar nog niet
helemaal.

Jubileum Flevopark 90 Jaar

MIDZOMERFESTIJN SUCCESVOL
Ter ere van ons 90-jarige Flevopark en van
onszelf vierden we op zondag 20 juni de zomer-zonnewende op de moestuinen van park
Oostindisch Groen (hoek Kramatweg) - met
warme dank aan tuinhost Eelco Baarda.
Met de muzikanten Cato Fluitsma, Frans & Boris
Bakker, Jan Willem Schilt, Zasja Heijligers, Black
Jack Davey en Reinout Koperdraat ontrolden
zich diverse liederen waarbij het publiek actief
werd betrokken. Verstillend en tevens uitgelaten zette Laura Shanaley Waya (eventjes terug
uit Costa Rica) een intiem-persoonlijke cacaoceremonie neer, onder begeleiding met haar
Indiase harmonium - als een oeroude ode aan
de natuur en het volle leven.
Lekkere hapjes en drankjes (non-alc.!) zette de
ervaren kok Bart van Woudenberg ons voor en
na afloop werd er stevig gedanst.

Fotografie: Bart van Woudenberg, Reinout
Koperdraat, Caecilia van der Drift

Oude tradities
Deze totaal eigentijdse vorm van de antieke
viering van de oogst en de vruchtbaarheid vond
eerder diverse keren plaats in het Oosterpark
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FLEVO-VOGEL
Op een steenworp afstand van het fraaie
Oostindisch Groen werd tijdens Midzomer
(20 juni) een heuse “Flevo-Vogel” in elkaar
gezet door enthousiaste knutselaars onder
begeleiding van kunstenaar Bruno Filho.
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Met Arend Wakker op Vrienden-excursie

boom laten groeien en zo als het ware gewoon
opnieuw beginnen. Elke boom en plant begint
zijn leven als een zaadje (of spore), het resultaat
van plantensex.
Een mooi voorbeeld van opnieuw begonnen
bomen in het Flevopark zien we in de oude
Joodse begraafplaats. Hier zijn aan de rand
oude populieren omgewaaid, vanuit de omgewaaide stam zijn er weer nieuwe jonge populiertjes gegroeid. Uiteindelijk zal de liggende
stam vergaan, maar de oude omgewaaide boom
leeft door in de rij nieuwe populieren! Ga daar
maar kijken.”

BOMEN ZIJN ONSTERFELIJK
Tijdens onze natuurexcursie in ons vochtige,
motterige Flevopark (12-12-21, 12:00 u.,) leidde
bioloog Arend Wakker ons naar natuurbeschermingspionier Jac.P.Thijsse, die de wegbereider
was van ons fraaie park.
Maar óók beweerde Wakker doodleuk dat...
bomen in principe onsterfelijk zijn.
Arend Wakker: “Ja, veel bomen zijn onsterfelijk! Daar bedoel ik mee dat ze niet van ouderdom sterven, zoals wij uiteindelijk wel als we
boven de honderdtien jaar komen. Bomen
hebben geen bovengrens aan hun leeftijd. Ze
sterven aan factoren van buitenaf, zoals brand,
storm of ziekte. Bomen kunnen vaak uit een
stukje wortel of tak weer een compleet nieuwe

“Een heel ander voorbeeld vinden we bij oude
tulpensoorten. Zo dateert de tulpensoort ‘Duc
van Tol Red and Yellow’ uit 1595. Als je hiervan nu een bol koopt en volgend jaar tot bloei
brengt, dan kijken we uit op een plant van 427
jaar oud!”
Voor ons hoort ook Jac.P. Thijsse een beetje in
de categorie der onsterfelijken, gezien zijn onschatbare kennis, zijn educatieve werk en liefde
voor de levende natuur - waardoor wij hem de
“uitvinder” kunnen noemen van het belang van
natuurbescherming en van de natuur als grote
waarde op zich.
Méér over de rol die Thijsse speelde in de totstandkoming van het Flevopark in de volgende
Flevo-Vriend.
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Flevopark-vrienden nauw betrekken

Willemijn: "We proberen de Vrienden van het
Flevopark nauw te betrekken, het liefste al in
een vroeg stadium. Jullie zijn immers experts op
het gebied van biodiversiteit en kunnen goed
meedenken welke beplanting het beste past
in dit gebied. Bij het Sumatraplantsoen zijn de
Vrienden bijvoorbeeld bij het opstellen van het
schetsontwerp al ingevlogen om als experts
de bewoners te adviseren op het gebied van
groen."
Overwogen wordt om toch nog wat meer
beplanting aan te brengen aan de kant van de
drukke Zuiderzeeweg - om de auto's en trams
meer aan het zicht te onttrekken. Er zouden
nog wat centjes beschikbaar zijn, aldus Willemijn.

WILLEMIJN LUCHTENBELT omgevingsmanager
Willemijn Luchtenbelt is sinds april vorig jaar
actief binnen oost - als omgevingsmanager rond
diverse herinrichtingsprojecten. Zij zorgt ervoor
dat belanghebbenden zo goed mogelijk worden betrokken, vanaf het ontwerp tot en met
de uitvoering. Twee van haar projecten zijn de
herinrichting van het Javaplantsoen en van het
Sumatraplantsoen - beide aan de randen van
ons Flevopark.
Voorheen was Willemijn omgevingsmanager bij
gemeente Stichtse Vecht.

Dagelijks ecologisch onderhoud

ED VAN DER HEIJDEN - hovenier
Ed van der Heijden beweert dat hij piepjong op
zijn zestiende al bij de gemeente te vinden was.
In 1978 begon hij als tuinman en in 1984 kwam
het Flevopark in zijn werkende leven. Hij is een
ware botanisch specialist: na Lagere Tuinbouw
School (LTS) volgde de driejarige opleiding Vakbekwaam Hovenier. Vanaf '93 werd hij voorman
van zijn negenmans-hoveniersploeg, met wie hij
naast ons Flevopark ook het Oosterpark, Frankendael en het Wertheimpark onderhoudt.

Wat vind je belangrijk voor ons Flevopark?
Willemijn: "Dit park is een uniek stukje natuur
in Amsterdam. Daarom vind ik het belangrijk
dat de overgang van de stad en het park op
een juiste manier wordt vormgegeven. Daarom
proberen we ook zo goed mogelijk rekening te
houden met de versterking van de biodiversiteit
van het park. Aantrekkelijk vind ik de oase van
rust waar je in terecht komt als je het Flevopark
betreedt. Een bijzonder contrast met de drukke
stad die om de hoek ligt."

Wat doen jullie allemaal?
Ed: "Alles. We maken rondjes, doen alle dagelijks onderhoud, elke dag, alle jaargetijden! Wat

De Vrienden van het Flevopark vinden het
essentieel dat informatie en beleidsvoornemens
van de gemeente hen kunnen bereiken vóórdat
deze in een besluit worden meegedeeld. Dat
voorkomt eventueel actievoeren achteraf.
We zijn dus heel tevreden met het sympathieke
overleg rond de herplant bij de nieuw aangelegde hellingbaan aan het Javaplantsoen. In
twee schouwen ter plekke bekeken we, samen
met Joep van Amelsvoort (flora-expert), de mogelijkheden voor de beloofde nieuwe boompjes
en heesters, nadat daar helaas tien bomen en
veel struiken moesten sneuvelen.
Inmiddels is deze herplant onlangs uitgevoerd.

Ed van der Heijden (rechts) met collegahoveniers Cor Zandstra en Huub.
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veel gesport wordt, zie ik dus geen bokszakken
komen, of zo! Maar ik sluit niet uit dat er in de
toekomst misschien wel wat kleinere stukjes
recreatieve elementen bij kunnen komen.”
De Vrienden van het Flevopark zijn waakzaam
op dit punt.

nodig is pakken we op. We doen ook klachtenbehandeling. In het Flevopark staat het ecologisch beheer voorop. Dat is ook het leuke ervan.
Want hier is veel meer echte natuur, waar we
bijvoorbeeld onderhoud doen aan de bloemenweide en idem randen en takkenrillen. Alle
snoeiwerk brengen we weer terug in het park.
Ja, hier kun je dus allemaal leuke dingen doen,
goed voor de beestjes ook. Niet te vergelijken
met het keurig aangeharkte Oosterpark, waar
we vooral het traditionele schoffel- en plukwerk
doen."
Heeft het Flevopark ook problemen?
"De wateroverlast. Het is vrij drassig op een
boel plekken, maar dat geldt voor alle Amsterdamse parken. Dan vallen er bomen om, die
we lekker laten liggen. Dat geeft dan ook weer
leven, met zwammetjes etc. Hout leeft, hè."
Ed valt met zijn ploeg onder de gemeentelijke
afdeling Stadsdeelwerken - waar ze zelfstandig
kunnen opereren naar eigen bevind van zaken.

Veel groene ervaring

PETRA BLOEMERS - parkconciërge
Op school heb je een conciërge. Maar tegenwoordig in een park ook. En wel onder de
welluidende naam Bloemers, ofwel Petra.
Ze is heel enthousiast en blij met deze in april
nieuw ingestelde functie - met totaal zeven
mensen over de stad vanuit Stadsdeelwerken
(onderafd. Groen, Flora en Fauna). Ze bestiert
naast ons Flevopark ook het Oosterpark en
Frankendael. Het was “eerst even zoeken en
uitproberen”, maar ze heeft haar draai geheel
gevonden.

Petra Bloemers op de koffie in het werkgebouw
naast het Flevobad (o.m. Cordaan).

Petra: “Het is geen puur groengerichte functie.
Het gaat ons om groen, schoon en infra, dus
ook het asfalt en afvalbakken! En ik voer héél
veel overleg met iedereen. Maar zelf kan ik niks
beslissen, ik haak zoveel mogelijk aan op al die
overleggen, ik kan dan tijdig andere belanghebbenden inseinen en dringende adviezen geven.”

Petra Bloemers heeft voorheen vele groene en
educatieve sporen op haar naam staan.
“Ik was schooltuinjuf, echt het állerleukste educatief medewerker schooltuinen, heet dat
officieel. Ik werd ook groene ondernemer, heb
veel ervaring met diverse groenprojecten, moestuinieren, buurtgerichte initiatieven, fruittuinen, bomen, rondleidingen, echt vanalles. Voor
en door kinderen en volwassenen.”

Wat vind je echt essentieel voor ‘jouw’ parken?
“De ecologische groenwaarden behouden! Het
Flevopark vormt onderdeel van de groene as en
die willen we in stand houden. Dit park mag bijvoorbeeld in geen geval een exclusief sport- of
evementenpark worden, dus hoewel hier heel

Wie nou nóg steeds denkt dat een parkconciërge alleen over overvolle prullenbakken en
barbecue-rotzooi gaat (dat horen we nogal
eens), moet maar eens met haar meedraaien.
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