Jaarverslag Vrienden van Sonsbeek 2019
De vereniging van Vrienden van Sonsbeek bestaat dit jaar 30 jaar! Ter gelegenheid hiervan wordt tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 21 maart aan Tjada van den Eelaart, bestuurslid van het eerste uur symbolisch
een bloemetje aangeboden. Na de ALV vertelde Alexander Godschalk over de plannen voor de
Sonsbeektentoonstelling 2020. Er worden letterlijk en figuurlijk andere wegen ingeslagen. Mede om het park te
sparen loopt de tentoonstelling langs de route van de Molenplaats naar Kröller-Müller. Eveline van der Vliet gaf
een toelichting op de enquête van de gemeente Arnhem betreffende evenementen in de parken en over het
traject om via een visie te komen tot nieuw beleid.
Op 19 februari mochten de Vrienden de wethouder voor het Groen ontvangen, Cathelijne Bouwkamp. Er
ontstond een open en geanimeerde discussie waarbij voor allen duidelijk was dat het park zucht onder de
bezoekersaantallen en evenementen.
Het jubileumjaar staat in het teken van evenementen. De gemeente Arnhem wil nieuw beleid maken en stelde
een klankbordgroep samen om een visie te ontwikkelen. De klankbordgroep is breed samengesteld (horeca,
evenementenorganisatoren, buurtverenigingen, sporters, Groenforum en Vrienden). De conferentie van 2018
stond al in het teken van evenementen en hier werden grote zorgen geuit over de overbelasting van het park.
Om onze zorgen kracht bij te zetten is een petitie gestart waarbij steun werd gevraagd voor inperken van het
aantal evenementen en het weren van massale evenementen. Er waren slechts enkele tegengeluiden, maar de
petitie werd massaal ondertekend (715 keer). Opvallend waren veel emotionele reacties met als rode draad:
‘Eindelijk staat iemand op tegen de overdaad en overlast.’ De petitie werd overhandigd aan Cathelijne
Bouwkamp. De wethouder was er blij mee en beaamde dat Sonsbeek geen evenemententerrein is.
Het is aan het einde van 2019 niet gelukt om het doel te verwezenlijken, namelijk de ontwikkeling van ‘een
stadsbreed gedragen visie’. Het proces verliep traag en moeizaam.
In samenwerking met de Vrienden heeft een groepje studenten van Van Hall Larenstein een Businessplan
geschreven voor onze parken. Hoewel het niet direct tot ander beleid heeft geleid was het toch een heel nuttige
oefening, niet alleen voor de studenten. Zij hebben de resultaten tijdens een bestuursvergadering met de
Vrienden gedeeld, hetgeen tot boeiende discussie leidde.
Door de extreme droogte voor het tweede opeenvolgende jaar is er veel schade met meer dode bomen in de
parken dan gebruikelijk.
Op 29 augustus werd in het bijzijn van Hennie Broekhuizen een bankje naast de IJskelder onthuld ter
nagedachtenis aan Hendrik Broekhuizen die van 2003 tot 2012 voorzitter was van de Vrienden. Hij werd door
Margreet van Gastel gekenschetst als bescheiden en doortastend. Achter de restauratie van de IJskelder was hij
de drijvende kracht.
Op 2 november was er de Natuurwerkdag waaraan 38 personen deelnamen. Er zijn 900 rododendrons en 100
struiken geplant.
De conferentie van 2018 had dit jaar nog een staartje. De indrukwekkende voordracht van Theo Reesink is
vastgelegd in een brochure: Park Sonsbeek – de barbaarse schoonheid van de wildernis zelf. Ondertitel: Hoe
beleving en gebruik van een Engels landschapspark samen gaan. De brochure eindigt met een conclusie: ‘Laat de
natuur zoveel mogelijk zijn gang in het monumentale Park Sonsbeek en laat daar zoveel mogelijk bezoekers
onbegrensd van genieten. Stel regels aan de evenementen en zet de verdiensten om in duurzame
instandhouding van het park. Het vertrekpunt voor elke afweging bij het organiseren van een evenement is het
vinden van een goede balans tussen natuurbeleving en het toestaan van gebruik. Daarbij vormt het unieke
landschapspark met cultuurhistorische waarden en natuurwaarden de basis voor elke beslissing.’ De brochure
werd op 27 november aangeboden aan Hans de Vroome, wethouder voor o.m. evenementen.
Triest nieuws dit jaar was de beslissing van de gemeente Arnhem om de steun voor de Molenplaats in te
trekken. Op 17 december namen we tijdens een eenvoudig buffet afscheid van de twee vaste medewerkers

Jeroen Voskuilen en Hellen Sollewijn Gelpke. Jeroen was vele jaren adviseur van de Vrienden en vrijwel altijd
aanwezig bij onze vergaderingen.

