Jaarverslag 2018 Vrienden van Sonsbeek
In 2017 werd de domeinnaam www.sonsbeek.nl verkregen en kon de opdracht gegeven worden
voor het maken en inrichten van onze nieuwe website. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe
huisstijl ontwikkeld door Marjon Tas en Mark Hell. Dit werd onthuld bij de Algemene
Ledenvergadering op 22 maart. Tijdens dezelfde vergadering werd Margreet van Gastel
benoemd tot voorzitter van onze vereniging met ingang van 4 oktober 2018, de dag van de
conferentie. De ALV werd opgeluisterd met een interessante voordracht van Bert Roete over de
duurzame stad en de betekenis van parken voor een stad.
In 2018 werd de waardevolle collectie van tekeningen die Joop Morsink tijdens zijn leven had
gemaakt van objecten in het park (zoals reconstructies van molens) overgedragen aan het
Gelders Archief, zodat zij voor het nageslacht bewaard blijven.
Op 15 mei verwelkomden we als bestuur van de Vrienden van Sonsbeek samen met het bestuur
van de Molenplaats onze nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch. Na een korte introductie over
de achtergronden van beide organisaties kreeg de burgemeester een introductie over de
cultuurhistorische en natuurhistorische waarden van Sonsbeek, Zypendaal, Gulden Bodem en
ander groen in de stad. Ook het evenementenbeleid en het belang van de parken voor de
klimaatbestendigheid werd toegelicht. Vervolgens was er een rondleiding door het park
eindigend op de Belvédère. Het was een mooie middag met prachtig weer.
De Vrienden waren dit jaar meermalen betrokken bij de voorgenomen reconstructie van de
Apeldoornseweg. Deze reconstructie heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de parken. De
waterafvoer speelt een belangrijke rol en onderzocht wordt of een deel van de
hemelwaterafvoer naar het Sonsbeekpark kan worden geleid. Dit is belangrijk om het riool te
ontlasten en het park kan van de extra watertoevoer profiteren. Daarnaast is er een extra
overleg geweest met de gemeente over de afslag van de Apeldoornseweg naar de Sonsbeekweg.
Het verkeer uit Noordelijke richting komt met grote snelheid door de flauwe bocht naar de
Sonsbeekweg waar een van de ingangen van het park is. Op aandringen van buurtbewoners en
de Vrienden heeft de gemeente in de planning de hoek van de bocht kleiner gemaakt, zij op het
moment van schrijven nog niet geheel tevredenstellend.
De tweede tweejaarlijkse conferentie van de Vrienden van Sonsbeek werd op 4 oktober in het
Watermuseum gehouden. Het thema was ‘Voor altijd … grenzeloos genieten in park Sonsbeek’,
met als toelichting: ‘Toename evenementen: festival, markt, picknick … park om te ontmoeten.
Verandering klimaat: verkoeling, lucht, ruimte … park als groene long in zomerse stad. Hoe ziet
de toekomst van Park Sonsbeek eruit?’
De theaterzaal van het museum was goed gevuld met ruim 120 deelnemers. Mede voor de
discussiegroepen waren er fraaie grote plattegronden gemaakt van het park. Begonnen werd
met een film die in opdracht van de Vrienden van Sonsbeek is gemaakt met in de hoofdrol Simon
Klingen. De film gaat over de kwetsbaarheid van het park, over de druk van evenementen en
over de waarde van de parken voor het leefklimaat in de stad (zie www.sonsbeek.nl bij actueel).
Onze nieuwe voorzitter Margreet van Gastel leidde de discussie en introduceerde de sprekers:
Kees Hin, gebiedsmanager Parken en Bossen; Theo Reesink, landschapsarchitect; Alexander
Godschalk, projectleider Sonsbeek 2020. Na de theepauze waren er groepsdiscussies onder
leiding van Sanne Blok en Marlies van Diest. Hierna was er een plenaire discussie en
terugkoppeling naar aanleiding van onderzoeksvragen van studenten van Van Hall Larenstein.
De uiteindelijke evaluatie volgt in 2019. De bijeenkomst werd afgesloten met een officieel

afscheid van onze voormalig voorzitter Edzard Gelderman en een afsluitende borrel op een
zonovergoten balkon van de Witte Villa.
Het project Handen uit de Mouwen is ingepast in de landelijke Natuurwerkdag op 3 november.
Rik van Dommele, Annet Sineux en Margreet Kwik waren de organisatoren in samenwerking
met boswachter Jeroen Glissenaar en de gemeente Arnhem. Met 220 deelnemers was dit het
grootste project in zijn soort in Gelderland! Het enthousiasme was groot was en vooral de
aanwezigheid van veel scouts en mensen uit asielzoekerscentra was hartverwarmend. Ook werd
onderzoek gedaan door ploggers naar de samenstelling van het zwerfafval. De gemeente droeg
zorg voor deskundige begeleiding en ook voldoende gereedschap. Het is de bedoeling om ook in
2019 weer een Handen uit de Mouwen te organiseren, wellicht meermalen per jaar.
Op 22 november was er een gezamenlijke vergadering van Algemeen Bestuur en Dagelijks
Bestuur van de Vrienden van Sonsbeek waarin afscheid werd genomen van Edzard Gelderman
als voorzitter. Bij die gelegenheid is Edzard een bank in het park aangeboden nabij de
Zwanenbrug. Zijn in 2018 overleden partner, Dirk Gaasbeek, was altijd de stimulerende kracht
achter Edzard en om die reden is ook zijn naam op de bank vermeld.

