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Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem 

Aan de Leden van de Gemeenteraad   van de Gemeente Arnhem 

Aan Vrienden van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 

 

Geachte Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad en Vereniging van Vrienden,  

Onlangs zijn er ongeruste vragen gesteld aan onze bond over de wenselijkheid van evenementen in 

Park Zypendaal tijdens de latere avonduren. Hiermee doelde men op het evenement De Grote Schijn. 

Daarna vernamen we uit de Gelderlander van 13-09-2021 dat anderen ook al kanttekeningen 

maakten bij de organisatie van dit evenement namelijk Jan Vierdag, voormalig voorzitter van de 

vereniging Vrienden van Sonsbeek en Koos de Vos, oud-hoofd van het Centrum voor Natuur- en 

Milieueducatie in de gemeente. 

Wij onderschrijven, als Bomenbond, een samenwerkingsverband van diverse organisaties en 

actievoerders die bomen willen beschermen en ijveren voor meer ruimte en respect voor de natuur 

in Arnhem, het protest van Jan Vierdag en Koos de Vos. We vinden naast bomen ook planten, 

bloemen, insecten en kleine dieren heel belangrijk.   

Terwijl overal geprobeerd wordt de druk op de natuur te verlichten en de rust te laten weer keren na 

al het corona bezoek gaat Arnhem een groots evenement in een kwetsbaar park organiseren. Dit 

alles in tegenspraak met door de gemeente in 2010 opgestelde regels voor het organiseren van een 

activiteit in het bewuste park: 

• Alleen klassiek en kleinkunst concerten /voorstellingen voor een beperkt lokaal publiek 
worden georganiseerd op het gazon naast kasteel. 

• Geen materiaal aan bomen en boomkroon 

• Geen materiaal in heestersbeplanting 

• Eindtijd altijd half uur na zonsondergang, behalve maximaal drie avondvoorstellingen. 

• Opbouw- en afbraaktijd beperken tot ½ dag voor/na het evenement 

• Geen kunstlicht 
 

U begrijpt dat wij dit evenement een zeer slechte zaak voor de natuur van het Park Zypendaal 

vinden. We hopen en verwachten dat de Gemeente zich aan haar eigen regels zal houden en dat de 

Vereniging van Vrienden zich zal verzetten tegen deze en toekomstige soortgelijke evenementen. 

 

 

Bomenbond Arnhem en Omgeving 

Arnhem, 27 september 2021 
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Namens de Bomenbond Arnhem, 

met vriendelijke groet 

Joost Blasweiler en Anne Ferwerda 

Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813HJ Arnhem. 

 

De  Bomenbond  Arnhem en Omgeving is een samenwerkingsverband van: 

Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 

Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 

Werkgroep Klingelbeek, Werkgroep Doorwerth, Arnhems Peil.  

 

 

 

 


