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In 1996 is het Vondelpark in Amsterdam aangewezen als Rijksmonument. Met haar unieke 
en betekenisvolle geschiedenis behoort het Vondelpark tot het groen cultureel erfgoed in 

Nederland. De monumentenstatus zorgt ervoor dat het park is beschermd en ook toekomstige gene-
raties er kunnen genieten.

De aanleg van het Vondelpark typeert een belangrijke fase in de geschiedenis van Amsterdam. Door 
toenemende handel en opkomende industrie trekken veer arbeiders in de eerste helft van de 19e 
eeuw naar Amsterdam. Er zijn te weinig woningen en de leefomstandigheden zijn slecht. Koopman 
en filantroop Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) komt met het idee om ‘t Nieuwe Park te stich-
ten ter bevordering van de volksgezondheid en ontspanning van alle Amsterdammers. Hij richt daar-
toe een particulier vereniging op en weet veel vooraanstaande families te enthousiasmeren om geld 
te doneren om grond te kopen. In 1864 is voldoende geld verzameld en kunnen (tuin)architecten Jan  
David Zocher jr. (1791-1870) en zijn zoon Louis Paul Zocher (1820-1915) starten met de werkzaamheden. 
Het ontwerp kenmerkt zich door de Engelse landschapsstijl met sierlijke vijvers, slingerende paden, 
afwisselend met gazon, bosplantsoen, en boomgroepen met inheemse bomen en heesters. Op 15 juni 
1865 is de eerste 10 hectare gereed en gaat het Rij-en Wandelpark open voor het publiek. Het park 
groeit in 1887 tot een omvang van circa 48 hectare met meer dan 5.000 bomen. Er is ook een Rosari-
um met 63 verschillende soorten rozen. Vanwege de hoge onderhoudskosten draagt de vereniging op  

6 oktober 1953 het Vondelpark over aan de gemeente Amsterdam voor het symbolische bedrag van 1 gulden.
In 1867 wordt een monument, een bronzen standbeeld, ter nagedachtenis aan dichter en schrijver Joost 
van den Vondel (1587-1679) in het perk geplaatst. Nog in dat jaar wordt de naam gewijzigd in Vondel-
park. Joost van den Vondel is de beroemdste dichter en schrijver uit de Gouden Eeuw (17de eeuw). Hij 
stond aan de wieg van de Amsterdamse schouwburg. Politieke en godsdienstige onderwerpen kwamen  
regelmatig voor in zijn werk. Met zijn uitgesproken mening zorgde hij vaak voor opschudding en zijn 
werk werd soms zelfs verboden. Hij trok zich er weinig van aan. Deze eigenzinnigheid van Joost van den 
Vondel past uitstekend bij het park dat zijn naam draagt. In het Vondelpark is het veranderende leven van 
Amsterdam vaak als eerste zichtbaar in muziekuitvoeringen, natuurbeleving, sport, spel en ontspanning. 
Begin jaren ’70 veranderde het park zelfs in een tentenkamp voor de mondiale hippiegemeenschap die 
demonstreerde tegen de oorlog in Vietnam. Enfin iedere Amsterdammer en bezoeker heeft wel een mooie 
herinnering aan het Vondelpark. Het is een microkosmos waar tolerantie de boventoon voert. Een mooier 
visitekaartje kan de stad zich niet wensen. Met het huidig bezoekersaantal van meer dan 12 miljoen  
mensen per jaar blijft meteen uitdaging om het park vitaal en leefbaar te houden. Met meer betrokken mensen  
die bijdragen aan het beheer en behoud van het Vondelpark gaat het park een zonnige toekomst tegemoet.

   www.vondelpark.com of bezoek het Vondelpark Informatie Punt in het park.

Amsterdam’s Vondel Park was designated a national heritage site in 1996. With its unique and 
significant history Vondel Park is part of Holland’s cultural heritage, and its status as a listed 

monument ensures that the park is protected and preserved for the enjoyment of future generations. 

The establishment of Vondel Park is characteristic of a significant stage in Amsterdam’s history. The 
first half of the 19th century saw an influx of workers to the city, drawn by growing trade and emerging 
industry. Housing was scare and living conditions poor. Merchant and philanthropist Christiaan Pieter 
van Eeghen (1816-1889) conceived of the idea of creating ’t Nieuwe Park (‘the new park’) to promote 
public health and relaxation for all Amsterdam’s residents. To that end he established a private associ-
ation and succeeded is persuading many leading families to donate funds towards the purchase of land. 
By 1864 sufficient funds had been raised and (landcape) architects Jan David Zocher jr. (1791-1870) and 
his son Louis Paul Zocher (1820-1915) were able to start work. The design was in characteristic English 
landscape style, with graceful lakes and winding paths through a varied landscape of lawns, wooded 
areas and copses of native trees and shrubs. Once te initial 10-hectare area was finished, the Riding 
and Walking Park opened the public on 15 June 1865. The park gradually expanded to reach around 48 
hectares by 1878 with over 5.000 trees. Vondel Park also boasts a rose garden featuring 63 different 
varieties od roses. In light of the high maintenance costs the association transferred ownership of 
Vondel Park to the municipality of Amsterdam on 6 October 1953 for the symbolic sum of 1 guilder.

A monument - bronze statue of poet and author Joost van den Vondel (1587-1679) - was  
erected in the park in 1867, with the park being renamed Vondel Park in the same year. Joost 
van den Vondel, the most famous poet and author of the Dutch Golden Age (17th century), was 
also the founding father of the Amsterdam theatre. His work frequently dealt with political and 
religious topics, and his outspoken views were often a source of controversy, with some of his 
works even being banned. He took little notice. This wilfulness of Van den Vondel is reflected 
in the park that bears his name. Vondel Park is often where the changing life of Amsterdam first 
finds expression in musical performances, enjoyment of nature, sport, games and relaxation.

In the early 1970s the park even became a campsite for the global hippy community during their de-
monstrations against the war in Vietnam. Suffice to stay that every Amsterdammer and every visitor will 
have their own fond memories of Vondel Park. It is a microcosm where tolerance reigns supreme, and 
as such the best possible calling card for the city. With visitor numbers currently exceeding 12 million a 
year, the continued vitality and liveability of the park represents a constant challenge. With more con-
cerned people contributing to its management and preservation, Vondel Park is facing a bright future.

   www.vondelpark.com or visit Vondelpark Info Point in the park.
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