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Inloopavond over de Vondeltuin
6 september 2019
De Vondeltuin, de uitspanning met terras in de westelijke punt van het Vondelpark,
wordt vernieuwd. Vanaf oktober zullen de voorbereidende werkzaamheden starten.
Begin november start de daadwerkelijke bouw. Buurtbewoners zijn uitgenodigd voor
een inloopavond.
Datum: Maandag 16 september
Locatie: Vondeltuin (bij de ingang van het park aan de Amstelveenseweg)
Tijd: Inloop van 19:00 tot 21:00 uur
Aannemer, architect en gemeente zijn aanwezig om de laatste stand van zaken te delen
en vragen te beantwoorden.

Rijke historie
Het zuidwestelijk deel van het park heeft een rijke historie. Het wordt in 1877 ontworpen
door vader en zoon Zocher. Eerst als pad vanuit het Willemspark naar het Vondelpark,
later met een hek als onderdeel van het Vondelpark. Rond 1930 is de speelplaats
aangelegd met het snoephuisje. Kort na de oorlog wordt er al een pannenkoekhuis
gevestigd, dat tot 2002 heeft bestaan. En eind jaren 60 is de speelplaats geheel
vernieuwd en is de ronde zandbak aangelegd.

Duurzaam
Eigenaar, bouwer en gemeente staan op het punt om iets nieuws toe te voegen aan
deze historie. De ambitie is om een voorbeeldproject te realiseren in de overstap naar
een circulaire economie. Er komt een nieuw horecapaviljoen, dat gaat voldoen aan de
hoge ambities van de gemeente Amsterdam op het gebied van duurzaam bouwen en
inkopen. Voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals
aarde, hout, riet en wilgen, die waar mogelijk uit het Vondelpark zelf afkomstig zullen

zijn. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over Duurzaam Amsterdam.

Overlast
De bouw brengt helaas ook onvermijdelijk overlast met zich mee. Hoe de aannemer dit
zo veel mogelijk gaat beperken, zal hij op de inloopavond toelichten.

Informatie
Heeft u belangstelling voor dit bijzondere project, dan bent u van harte welkom. Met
vragen kunt u terecht bij Arno de Wijn, a.de.wijn@amsterdam.nl of 06 5162 0115.

