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ZonneBLoeMen Op het gebied van het 
onderhoud ondersteunen de Vrienden de 
beheerder van het gebied: Recreatieschap 
Spaarnwoude. Immers wat zij doen hoeft 
de aannemer niet te doen en dat scheelt een 
hoop geld. Kanten knippen, boomspiegels 
en naamplaatjes onderhouden, verwijderen 
van vuil, signaleren van onregelmatigheden 
bij het monument, zonnebloemen planten 
waar de machine niet bij kan. Er is werk 
genoeg. En over zonnebloemen gesproken: 
die komen dus weer terug. Inclusief de 
zonnebloemen uit Oekraïne, afkomstig van 
de akker waar het vliegtuig neerstortte. De 
vrijwilligers hebben vorig jaar zaad ge-
wonnen dat nu nog ligt te drogen Volgende 
maand wordt het gezaaid en wordt begonnen 
met het opkweken van nieuwe planten. Voor 
de komende twintig jaar is voor onderhoud 
een bedrag van 900.000 euro beschikbaar 
gesteld. De Vrienden hopen op extra geld. 
“Het lijkt veel, maar de begroting is erg krap. 
Om die reden is onder andere het Schipholf-
onds aangeschreven.” Na de crash in 2014 
is Stichting Vliegramp MH17 nog steeds 
actief. Niet alleen om de jaarlijkse herden-
king te organiseren, maar bijvoorbeeld ook 
om het ministerie te informeren wanneer er 
in Oekraïne opnieuw stoffelijke resten zijn 
gevonden. 
 
hULP oP MAAt Er mag dan al veel bereikt 
zijn, veel moet er ook nog gebeuren. Binnen-
kort wordt een container geplaatst waarin 
het tuingereedschap opgeborgen kan wor-
den. Dat punt kan dus doorgestreept worden. 
Blijft op het verlanglijstje staan een toilet 
voor de bezoekers. Ook de bewegwijzering 
naar het monument moet beter. De stichting 

wil dat de bekende bruine bordjes al langs de 
Drie Merenweg komen te staan. Nu staan ze 
uitsluitend pas ná de afslag, aan de toe-
gangsweg naar Vijfhuizen. Het amfitheater 
van het monument nodigt uit tot passende 
activiteiten. Het idee wordt geopperd om er 
op 4 mei in de middag de slachtoffers van 
geweld te herdenken. Gastheerschap staat 
bij de Vrienden hoog in het vaandel. Ze staan 
klaar om nabestaanden en organisaties, waar 
ook vandaan, hulp te bieden. Dat kan inhou-
den mensen ontvangen bij het monument 
en uitleg geven en mensen vanaf Schiphol 
naar het monument begeleiden. Maar ook, 
zo blijkt vanavond, zijn Vrienden niet te 
beroerd buitenlandse gasten in hun huis een 
bed aan te bieden. ‘”Voor het ontbijt een paar 
eitjes extra koken en wat brood meer te sme-
ren is geen probleem.” Het is hulp op maat 
dat in Vijfhuizen geboden wordt.    
 
heSJeS Tijdens de bespreking van het 
jaarplan wordt duidelijk dat de Vrienden het 
belangrijk vinden dat ze voor de bezoekers 
duidelijk herkenbaar zijn. Voorgesteld wordt 
hesjes aan te schaffen. Maar wie gaat dat 
betalen. Kunnen we voor die 225 euro een 
sponsor vinden? klinkt het. De Vrienden 
hebben het geld niet. Snel is Piet Ploeg met 
zijn telefoon in de weer en snel heeft hij het 
antwoord: de rekening kan naar Stichting 
Vliegramp MH17. Ploeg laat weten ‘ver-
schrikkelijk blij’ te zijn met de Vrienden. 
“Het is heel apart dat een groep van zestig 
vrijwilligers tijd willen steken in dit monu-
ment dat voor hen voelt als een stukje van 
zichzelf. Het is een prettige kennismaking 
en ik heb het gevoel dat we samen heel veel 
kunnen bereiken.”

Inzet Vrienden Monument steeds belangrijker

 p Het bestuur en een deel van de andere vrijwilligers van Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17.

Er komt dit jaar op 17 juli 
opnieuw een herdenking 
voor de slachtoffers van 
de vliegramp met vlucht 
MH17. In welke vorm dat 
gaat gebeuren is 
afhankelijk van de 
financiële middelen.

Frans Witteman

En juist over de centjes is het 
bestuur van Stichting Vlieg-
ramp MH17 met het kabinet in 

gesprek, laat voorzitter Piet Ploeg weten. Hij 
is de opvolger van Evert van Zijtveld die zich 
heeft teruggetrokken nu het monument is 
gerealiseerd. “We hebben de indruk dat de 
overheid zich een beetje terugtrekt. Ondanks 
dat we praten over een Nationaal Monu-
ment.” Ploeg doet de mededelingen aan een 
dertigtal vrijwilligers van Stichting Vrienden 
van het Nationaal Monument MH17 die deze 
vrijdag in dorpshuis d’Oude Waterwolf het 
jaarplan 2018 bespreken.
 
BetroKKen De stichting telt inmiddels ruim 
zestig uiterst betrokken vrijwilligers die met 
hun werk een belangrijke bijdrage leveren 
aan het in stand houden van het monument 
en aan het betrekken van de samenleving 
bij de indrukwekkende gedenkplaats in 
Park Vijfhuizen. Nadat ze vorig jaar mei als 
een onderhoudsgroep van de grond waren 
gekomen ging met de oprichting van de 
stichting op 12 december 2017 een vurige 
wens van de vrijwilligers in vervulling. 
Dat ze als stichting veel meer kunnen en 
willen bereiken blijkt wel uit het ambitieu-
ze jaarplan van de Vrienden. Veel is er al 
bereikt. Zo is de taakverdeling binnen het 
uit vijf personen bestaande bestuur prima 
geregeld, kwam er een waterpunt en een 
parkeerplaats voor minder-validen, werden 
bloembollen geplant en bordjes geplaatst 
met de tekst ‘honden aangelijnd’, werd veel 
onkruid verwijderd en in december hulp 
geboden bij het planten van 39 nieuwe bo-
men ter vervanging van de exemplaren die 
waren doodgegaan.  
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