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Beatrixpark gemeentelijk monument!
Het dagelijks bestuur van stadsdeel
ZuiderAmstel heeft het oude deel van het
Beatrixpark op 28 juni jl. aangewezen als
beschermd gemeentelijk monument. Wij
zijn hier erg verheugd over. Onze aanvraag
om het park tot beschermd rijksmonument
te verklaren loopt nog, maar de adviezen die
hierover zijn uitgebracht door het Bureau
Monumenten & Archeologie, de
Amsterdamse Raad voor de
Monumentenzorg en de Raad voor Cultuur
waren negatief, zodat de verwachting is dat
deze aanvraag zal worden afgewezen.
Dit betekent dat het
parkgedeelte dat zich
bevindt boven de lijn
Prinses Irenestraat toegang tot het RAIterrein bij de RAIhaven tot
gemeentelijk
monument is
verklaard.

Wij hebben er bij de behandeling van de
adviezen bij het stadsdeel op aangedrongen
dat het oude deel van het park in ieder geval
tot gemeentelijk monument zou worden
verklaard, hetgeen ook werd aanbevolen
door de eerste twee adviserende instanties.
Dit heeft ertoe geleid dat het stadsdeel het
oude deel van het park op de gemeentelijke
monumentenlijst heeft geplaatst. De grens
ligt bij het gebied dat tot het grootstedelijk
project Zuidas behoort. Dit betekent dat het
parkgedeelte dat zich bevindt boven de lijn
Prinses Irenestraat - toegang tot het RAIterrein bij de RAI-haven tot gemeentelijk
monument is verklaard.
De bescherming van de gemeentelijke
monumentenstatus richt zich op de
parkaanleg, omvattende padenstructuur,
waterlopen en bosschages. De individuele
boom is dus niet beschermd. Op het
aangewezen deel van het park zijn nu de
verbodsbepalingen van de Monumentenverordening stadsdeel ZuiderAmstel 2005
van toepassing. Het is verboden
beschadigingen of vernielingen aan te
richten en het is verboden het monument
zonder of in afwijking van een vergunning
van het stadsdeel in enig opzicht te wijzigen.
Ook mag het monument niet zonder of in

afwijking van een vergunning worden
gebruikt op een dusdanige wijze dat het
wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.
Deze verbodsbepalingen zijn gelijk aan die
van de Monumentenwet 1988, die voor
rijksmonumenten geldt. Inhoudelijk maakt
het dus niet veel uit dat het park geen
rijksmonument is geworden. Overigens
dient voor iedere voorgenomen wijziging
aan het park ook een vergunning op grond
van de Monumentenwet 1988 gevraagd te
worden zolang de aanvraag om het park als
rijksmonument aan te wijzen nog niet is
afgewezen.
Vergunningen als bedoeld in de
monumentenverordening van stadsdeel
ZuiderAmstel moeten worden aangevraagd
bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel
dat zich moet laten adviseren door de
Commissie voor Welstand en
Monumenten. Ook als het stadsdeel zelf
wijzigingen wil aanbrengen, zal het een
vergunning moeten aanvragen. Bij de
verbeteringen die worden voorgesteld in
het kader van het Project Verbetering
Beatrixpark moet hier dus op worden gelet.
Het bestuur wil het verkrijgen van de
gemeentelijke monumentenstatus graag
vieren door in het park een bijzondere
boom te planten. Na overleg met ons erelid
prof. Lever zijn onze voorzitter en
secretaris naar Boskoop gereisd om een
Sassafras Albidum aan te schaffen, een
bijzondere boom die in het oosten van de
Verenigde Staten voorkomt. De kweker
had echter alleen maar exemplaren van
enkele decimeters hoog in voorraad. Er
wordt nu nagedacht over een andere soort.
In februari hoort u hier meer over.
Frank Warendorf

