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MANIFEST
HET VONDELPARK: STADSPARK ÉN BUURTPARK
Aan de programmacommissies van de Gemeenteraad Amsterdam 2018-2022
Het Vondelpark is misschien wel het meest beroemde park van Nederland en zelfs in het
buitenland kent men deze groene oase in het hart van Amsterdam. Met miljoenen bezoekers
per jaar is het tevens een van de drukst bezochte parken. Maar waar eens dit park gelijk stond
aan liefde, verbroedering en ontspanning is het beeld tegenwoordig er ook een van drukte en
overlast. Een beeld dat ook in verschillende beleidsdocumenten van de gemeente is geschetst.
Het is daarom tijd om het imago van het Vondelpark te versterken en te laten zien dat het park
zoveel meer is. Dat het naast een internationale beroemdheid ook een echt stadspark en zelfs
buurtpark is. Een park dat zeer intensief wordt gebruikt door bewoners van deze stad, om te
ontspannen, om muziek te luisteren, cultuur op te snuiven, te sporten of van de natuur te
genieten. Het is het park voor ons allemaal en voor velen zelfs de tuin die ze zelf niet hebben.
Het Vondelpark kent een rijke collectie aan bomen, planten en dieren en maakt deel uit van
het Ecologische Lint van de stad. Daarmee is het ook een van de groene longen van
Amsterdam. Het park is een belangrijk onderdeel geworden van de fietsroutes in de stad, een
groene route die veilig, kindvriendelijk en aangenaam is. Per jaar komen duizenden leerlingen
van Amsterdamse scholen naar het park om te leren over de biodiversiteit en de natuur. In het
Vondelpark werken inmiddels gedurende een groot deel van het jaar meer dan 350
vrijwilligers mee om het Rijksmonument te verfraaien, informatie aan bezoekers te geven en
mee te helpen met het onderhoud.
Het Vondelpark is in onze ogen:
Een park met kwaliteit
Een geliefd park
Een park met kansen
Een park voor innovatie
Samenwerkingen
Het Vondelpark, dat nu ruim 150 jaar bestaat dankzij de inzet van een aantal families uit
Amsterdam, is beroemd en geliefd om z’n uitstraling. Het is ook een park dat lastig te
onderhouden is. Want ondanks de renovatie van een paar jaar geleden blijft het park last
hebben van een wegzakkende bodem. De grote toename aan bezoekers en hun intensieve
gebruik legt een grote druk op het beheer. Er is helaas slechts geringe gemeentelijke
budgettaire ruimte om het park te kunnen voorzien van extra kwaliteit.

Gelukkig ligt het park er nu, ook door de extra inzet van de gemeente en de buurt, van
ondernemers en vrijwilligers, nog steeds goed bij:
• Sinds 2008 zijn delen van het park, en dan in het bijzonder de ecologisch beschermde
zone Koeienweide en het Rosarium, dankzij de inzet van duizenden uren
vrijwilligerswerk geworden tot de bijzondere plekken die ze nu zijn. De vrijwilligers
hebben geen werk overgenomen van beheerders, maar hebben werk verzet wat anders
niet tot uitvoer zou zijn gekomen.
•

Sinds 2015 heeft het Vondelpark een Ondernemersvereniging waarin “Samenwerken
en ondernemen in een kwalitatief en veilig park” het motto is van alle(!) aangesloten
ondernemers.

•

Sinds 2016 heeft het Vondelpark een Vondelpark Informatie Punt: ruim zestig
vrijwilligers informeren bezoekers zeven dagen per week over onder andere het park
en de verschillende buurtvoorzieningen.

•

Sinds 2017 is het door de gemeente geïnitieerde BBQ-verbod van kracht.

In Amsterdam is er een koers ingezet waarmee het Vondelpark goed uit de voeten kan:
Publiek Private Samenwerking op de terreinen van medebeheer en ecologische innovatie. Die
Amsterdamse koers voor het Vondelpark geeft de kans aan het Vondelpark om gezamenlijk de
beste kwaliteiten van het park verder te versterken.
De ondernemingszin in het Vondelpark kan de ambitie van de gemeente Amsterdam in woord
en daad ondersteunen om de stedelijke inzet te verschuiven naar andere parken en tegelijk het
kwaliteitsniveau van het Vondelpark minimaal op gelijke hoogte te houden. De drukte in het
park combineren met de kwaliteiten van het Vondelpark als stadspark én als buurtpark door de
bereidheid van honderden vrijwilligers om het park groen, ecologisch, toegankelijk en schoon
te houden.
Dit alles spreekt ook ondernemers aan met innovatieve ideeën op het gebied van
duurzaamheid en circulaire en ecologische toepassingen. Zij willen de goede naam van het
Vondelpark graag gebruiken om hun innovaties een podium te geven.
Amsterdam en Vondelpark kunnen profiteren van de kracht van het merk Vondelpark door een
innovatieteam in het Vondelpark te krijgen die, binnen de grenzen van wat het park aankan,
innovatieve ontwikkelingen op het gebied van schoon en duurzaamheid de kans geeft dat
podium te benutten. Binnen de parkenvisie van Amsterdam zou het Vondelpark een plek
kunnen krijgen als Park voor ecologische en duurzame innovatie.
Voorstel
Ondergetekenden roepen de programmacommissies en kandidaten van de verschillende
Amsterdamse politieke partijen op om in hun planvorming voor de komende jaren met een
positieve en optimistische blik naar het Vondelpark te kijken. Niet als een park met een
probleem, maar als een bijzonder stadspark met een mooie en innovatieve toekomst. Wij, de
partners in het Vondelpark, willen in het komende jaar komen met een plan voor een
duurzaam, ecologische en innovatief park dat recht doet aan het park als stadspark en
buurtpark.

Ons doel is om in samenspraak met de gemeente dit plan verder uit te werken tot een
convenant 2018 – 2022 dat aansluit bij en meerwaarde geeft aan het dagelijks beheer van het
park waar de gemeente Amsterdam uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor zal blijven.
Het zal vervolgens ons genoegen zijn om het plan uit te voeren en jaarlijks te rapporteren aan
de gemeenteraad.
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