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De eerste warme dagen van 2015 zorgden ervoor dat veel barbecueënde 
groepen mensen het Vondelpark in Amsterdam bezochten. In Het Parool 
verschenen daarover onderstaande ingezonden brieven: tekst 3 ‘Ban de 
barbecue uit Vondelpark’ en tekst 4 ‘Samen het park opruimen is een beter idee’. 

Tekst 3

Ban de barbecue uit Vondelpark 

(1) De laatste weken lijkt het 
monumentale Vondelpark soms wel 
een afgeleefd festivalterrein. De 
grasvelden liggen bezaaid met lege 
verpakkingen, rottende etenswaren 5 
en uitgebrande barbecues. Meer-
koetjes zwemmen tussen het afval op 
zoek naar nestmateriaal. Muizen eten 
spicy spareribs. De ooievaar vangt 
vissticks. Het Vondelpark wordt weer 10 
grof misbruikt. En de zomer moet nog 
beginnen. 
(2) Er is gelukkig één effectieve 
maatregel die politici kunnen nemen 
én handhaven: een barbecueverbod. 15 
Daarmee wordt de belangrijkste 
afvalbron aangepakt en zal het 
Vondelpark aanmerkelijk schoner zijn 
na een zwoele zomeravond en  
-nacht.  20 
(3) Er zijn in Amsterdam en 
omstreken honderden geschikte 
barbecuelocaties, maar een paar jaar 
geleden werd het Vondelpark ont-
dekt. Gastvrij werd men ontvangen. 25 
Er kwamen vuurvaste tegeltjes en 
metalen afvalcontainers. Duizenden 
mensen hebben daarvan genoten, 
maar de prijs is hoog gebleken. Te 
hoog.  30 
(4) Om te beginnen ontstaat er 
schade aan plant en dier. De toch al 
kwetsbare gazons van het 
Vondelpark zitten nu al vol zwarte 
brandvlekken door die aluminium 35 
barbecuetjes. De bosschages gaan 

kapot doordat men na een lange 
avond eten en drinken daar naar de 
wc gaat. De achtergelaten etens-
resten trekken ongedierte aan, terwijl 40 
vogels en eekhoorntjes zwartgebla-
kerde worstjes verorberen.  
(5) De barbecueërs komen altijd in 
groepen, ze komen vroeg en blijven 
lang. Er wordt gegeten, gedronken, 45 
gerookt, muziek gespeeld, gedanst 
enzovoort. Zo’n bonte avond tegen 
het decor van een klassiek Engelse 
landschapstuin is misschien een 
droom voor Amsterdammers die 50 
lekker willen loungen, maar tien-
duizenden andere parkbezoekers 
ervaren deze opdringerige recreatie 
als een nachtmerrie: lawaai, stank, 
drukte. Barbecueën in het 55 
Vondelpark is geen onschuldige 
picknick. Het belemmert de meer-
derheid om ‘normaal’ van het 
Vondelpark te genieten als oase van 
rust in een hectische stad.  60 
(6) Dan is er uiteraard het afval-
probleem, dat ook letterlijk alle 
perken te buiten gaat. De 
barbecueërs hebben een groot 
aandeel in het scheppen van de 65 
afvalberg door het achterlaten van 
verpakkingen, vleesresten, flessen, 
bekertjes, bordjes, servetten en ga 
zo maar door.  
(7) Daarom is een barbecueverbod 70 
geen symboolpolitiek. Het is een 
duidelijk signaal dat een groot effect 
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kan hebben. Het aardige is dat hand-
having geen enkel probleem is. Een 
brandende barbecue ruik je van verre 75 
en zie je meteen. Overtreders zullen 
meestal op heterdaad worden 
betrapt. Met de fiets maak je in een 

kwartiertje het hele Vondelpark 
barbecuevrij. Dus heren en dames 80 
van de lokale politiek, talm niet. Het 
is hoog tijd voor een barbecue-
verordening, voordat de zomer 
losbarst.  

naar: Olaf Paulus van Pauwvliet 
uit: Het Parool, 23 april 2015

Olaf Paulus van Pauwvliet is bestuurslid van de vereniging Vrienden van het 
Vondelpark. 
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Hieronder volgen nog vragen bij twee teksten. Na de vragen bij tekst 3 en 
tekst 4 volgen vragen die op beide teksten betrekking hebben. 

Tekst 3  Ban de barbecue uit Vondelpark 

1p 29 Wat is de relatie tussen alinea 1 en 2? 
Alinea 2 
A bevat een toelichting bij de algemene uitspraak in alinea 1. 
B geeft een oorzaak voor het gevolg in alinea 1. 
C noemt een middel voor het doel in alinea 1. 
D schetst een oplossing voor het probleem in alinea 1. 

4p 30 Vat de argumentatie van de alinea’s 2 tot en met 6 samen volgens 
onderstaand schema. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 

hoofdstandpunt 

argument 

argument 

argument 

‘Daarom is een barbecueverbod geen symboolpolitiek.’ (regels 70-71) 
1p 31 Leg uit waarom het geen symboolpolitiek zou zijn. 

Baseer je antwoord op alinea 7. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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