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Van de redactie

De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen 

van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het 

bestuur van de Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Een	dubbele	nieuwsbrief	dit	keer.	Ten	eerste	
de	gewone	voorjaarsversie,	met	daarin	de	
gebruikelijke	oproep	voor	de	Algemene	
Ledenvergadering.	En	daarbij	een	tweede,	
bijzondere	nieuwsbrief:	een	jubileumuitgave	
ter	gelegenheid	van	het	30	jarige	bestaan	
van	onze	vereniging.

30 jaar. En 1134 leden. 
Om	een	en	ander	eens	in	perspectief	te	
krijgen,	tikte	ik	op	mijn	computer	in	het	
zoekvenster	het	volgende	in:	“vereniging+
vrienden+amsterdam”.	Dat	leverde	maar	
liefst	355.000	resultaten	op.	Allemachtig,	
wat	een	vriendenclubs	hier	alleen	al	in	
Amsterdam:	Vereniging	Vrienden	van	het	
Rembrandtpark;	van	de	Plantage;	van	
het	Westerpark;	van	het	Vondelpark;	van	
de	Voetveren;	van	de	Sloterplas;	van	de	
Binnenstad,	van	de	Opera;	van	de	Hortus;	
van	de	Gevelstenen	en	zo	voort	en	zo	
verder.

Dat	zijn	heel	veel	mensen	die	zich	vrijwillig	
inspannen	voor	een	van	al	die	belangrijke	
dingen.	Dat	zijn	ook	heel	veel	keuzes	om	
te	maken:	wordt	ik	daar	lid	van,	van	die,	
of	toch	vriend	van	deze?	Dan	ben	ik	toch	
wel	heel	erg	blij	dat	bijna	1200	mensen	
uit	al	die	mogelijkheden	in	ieder	geval	de	
Vrienden	van	het	Beatrixpark	steunen	en	
blijven	steunen.	Ook	ben	ik	er	heel	trots	
op	dat	binnen	de	zoekmachine	onze	eigen	

vereniging	als	derde	van	boven	tevoorschijn	
komt.	Ik	heb	ook	stiekempjes	eens	gekeken	
of	ik	kon	vinden	hoeveel	leden	die	andere	
“groenverenigingen”	hebben.	Er	is	er	een	
van	600	leden	en	een	van	500	leden,	
de	meeste	andere	sites	geven	daar	geen	
informatie	over.	Allemaal	zijn	ze	druk	bezig	
met	het	beschermen	en	promoten	van	een	
geliefd	stukje	groen	of	stad,	net	als	wij.	Met	
in	de	gaten	houden	van	de	locale	politiek,	
organiseren	van	vogeldagen,	wandelingen,	
websites.	En	daarover	praten,	schrijven,	
informeren.

Ook	in	deze	nieuwsbrief	(en,	ik	durf	te	
zeggen	zo’n	mooie,	die	hebben	heel	veel	van	
die	andere	Vrienden	niet)	kunt	u	daarover	
weer	lezen.	Zo	blijft	u	op	de	hoogte	van	het	
wel	en	wee	van	het	Beatrixpark.	

Ik	wil	op	deze	plaats	namens	het	bestuur	
ook	eens	een	pluim	geven	aan	de	redactie	
van	de	nieuwsbrief.	Zelf	doe	ik	daar	nog	
maar	anderhalf	jaar	aan	mee,	maar	de	
anderen	geven	hier	al	jaren	belangeloos	hun	
tijd	aan.	Mirjam,	José,	Loes:	bedankt!	En	
Julie,	onze	vormgeefster:	extra	bedankt!	Jij	
weet	iedere	keer	onder	grote	tijdsdruk	een	
prachtig	leesbaar	blad	te	maken.	Deze	keer	
zelfs	twee,	en	nog	in	een	nieuw	jasje	ook.

Elodie Luinge
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Het	voorzitterschap	van	onze	vereniging	
vraagt	soms	erg	veel	tijd	en	aandacht.	
Maar	hetzelfde	kan	ook	gezegd	worden	
van	de	andere	taken	binnen	het	bestuur.	
De	nieuwsbrief,	en	zeker	deze	speciale	
editie,	vraagt	lange	voorbereiding.	De	
ledenadministratie	moet	constant	worden	
bijgewerkt.	Brieven	en	allerhande	verzoeken	
komen	binnen	bij	het	secretariaat	en	
moeten	worden	verwerkt,	beantwoord,	
doorgestuurd.	De	website	en	sinds	enkele	
maanden	ook	de	mededelingen	aan	
digitale	leden	wordt	wekelijks	bijgewerkt.	
De	lopende	procedures	en	de	contacten	
met	de	diverse	andere	organisaties	en	
overheden	doen	een	beslag	op	de	agenda’s	
van	diverse	bestuursleden.	De	begeleiding	
van	de	vrijwilligers	en	de	zorg	voor	de	
Artsenijhof	vergen	vooral	veel	tijd	in	
de	maanden	maart	tot	en	met	oktober.	
Toch	doen	alle	bestuursleden	dit,	soms	
al	jarenlang,	met	veel	plezier.	En	ook	dit	
jaar	zullen	de	bestuursleden	die	conform	
de	(nieuwe)statuten	moeten	aftreden,	zich	
wederom	beschikbaar	stellen.	Want	net	als	
u	houden	wij	van	het	Beatrixpark.		

Wij	weten	ons	gesterkt	door	een	trouw	
ledenbestand.	Krijgen	soms	complimentjes	
over	nieuwsbrief,	website	of	procedures	
die	wij	namens	onze	leden	voeren.	De	
gemeentelijke	monumentenstatus	zorgt	
ervoor	dat	het	oudste	deel	van	het	park	
niet	door	bouwwerkzaamheden	zal	worden	
aangetast.	Maar	het	nieuwe	deel,	de	natte	
vallei,	staat	behoorlijk	onder	druk.	Kabels	
en	leidingen	moeten	dwars	door	het	groen	
worden	getrokken.	Een	deel	van	de	natte	
vallei	zal	worden	drooggelegd	voor	de	
aanleg	van	parkeergarage	en	kantoren.	Wij	
maken	ons	zorgen	over	de	waterkwaliteit	en	
de	natuurwaarde	in	het	algemeen	voor	dit	
deel.	

Compensatie	is	wel	afgedwongen,	maar	nog	
niet	juridisch	spijkerhard	vastgelegd.	Een	
voortdurende	zorg	voor	het	bestuur.	
					
Werkzaamheden 
Ook	dit	voorjaar	werden	en	worden	
vele	werkzaamheden	uitgevoerd.	Zo	is	
de	rommelige	achterkant	bij	het	pad	

langs	de	eendenvijver	opgeschoond.	
Nieuwe	bontbladige	Aucuba’s	zullen	
langs	de	achterkant	worden	neergezet.	
De	Laurierkersen	zijn	flink	teruggezet	
maar	zullen	opnieuw	en	veel	compacter	
uitgroeien.	Er	zal	een	aantal	rododendrons	
bijgeplaatst	worden,	zodat	op	den	duur	dit	
pad	weer	een	veel	mooiere	aanblik	krijgt.	

Op	meerdere	plekken	in	het	park	worden	
struiken	gesnoeid	en	wordt	woekerende	
klimop	en	braamslierten	weggehaald.	Dit	
wordt	gedaan	om	de	bestaande	beplanting	
beter	tot	wasdom	te	laten	komen.	Het	
jonge	opschot	van	bijv.	essen	en	andere	
bomen	zal		worden	weggehaald,	zodat	de	
moederboom	beter	en	mooier	kan	groeien.
Op	het	ereplateau	wordt	bijgeplant,	vooral	
bloeiende	planten	en	struikjes.	Sommige	
vaste	planten	die	rondom	de	grote	vijver	
staan	zullen	worden	gescheurd/gedeeld	om	
nieuwe	groei	te	bevorderen.	

Omdat	de	brug	over	de	grote	vijver	
onbetrouwbaar	is	bevonden	zal	deze	
worden	afgesloten.	Deze	brug	heeft	een	
speciale	(hang)constructie.	Het	stadsdeel	zal	
de	brug	laten	vervangen,	maar	het	is	nog	
niet	bekend	wanneer	dit	gebeurt.	Wij	zullen	
aandringen	op	snelle	vervanging.

Op	den	duur	zullen	ook	de	ingangen	van	
het	park	beter	gemarkeerd	worden.	De	
voorstellen	die	wij	hebben	gezien	passen	
zeer	goed	bij	park	en	omgeving.	Het	park	
heeft	een	gemeentelijke	monumentale	status	
en	dus	worden	deze	voorstellen	ook	nog	
getoetst	door	de	monumentencommissie	
en	daarna	door	de	raad.	Via	onze	volgende	
nieuwsbrief	en	via	onze	website	houden	wij	
u	hiervan	op	de	hoogte.

Ook	voor	de	fiets/voetgangersdoorgang	
bij	de	RAI	is	een	plan	gemaakt.	Zo	
zullen	de	lelijke	vierkante	bakken	
worden	weggehaald,	de	bestrating	moet	
worden	aangepakt,	en	hopelijk	kan	de	
rij	metasequoia’s	een	stukje	worden	
doorgetrokken	tot	voorbij	de	leeuwen.	Hier	
zijn	ook	de	RAI	en	de	dienst	Zuidas	bij	
betrokken.
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Wensen van iedereen

Wat	iedere	bezoeker	wel	wil-	volgens	mij	-	is	de	aanplant	van	nog	meer	(verwilderende)	
voorjaarsbolletjes	onder	bomen	of	waar	dat	verder	maar	mogelijk	is	(winterakonieten,	
sneeuwklokjes,	blauwe	druifjes,	kievitsbloemen,	krokussen,	narcissen	etc.).	En	voor	de	
vogeltjes	veel	besdragende	struiken.	Een	goed	hondenbeleid	en	hondenpoepzakjes	op	
logische	plekken.	Bomen	en	struiken	die	in	het	najaar	prachtige	herfstkleuren	geven.	Geen	
brommers	of	scooters	op	de	wandelpaden.	Geen	vernielingen.	Geen	graffiti	op	de	banken.	
Prullenbakken	die	gebruikt	worden	(en	regelmatig	geleegd	worden).	Gewoon	een	mooi	
voorjaar	en	een	zonnige	zomer.	Een	kinderbadje	dat	vaak	open	is.	Fonteinen	die	spuiten.	
Geen	lawaai	van	Strand	Zuid.	Muziekfestival	in	augustus.

Vooral veel en vaak genieten in ons Beatrixpark.

Marleen Munniksma
voorzitter

Actie-affiche 1987
Luchtfoto uit diezelfde tijd

ING laat vastgoedprojecten deels vallen
Citaat	uit	Beursduivel.be:	
Maandag	7	maart	2011,	10:54	uur	
Amsterdam	(AFN)	-	ING	Real	Estate	Development	(ING	RED)	trekt	zich	deels	terug	uit	drie	vastgoedprojecten	in	Amsterdam.	
Daarover	hebben	de	vastgoedpoot	van	ING	en	de	gemeente	Amsterdam	overeenstemming	bereikt.
	
Het	betreft	delen	van	de	projecten	Overhoeks,	CAN	in	Amsterdam	Noord	en	Beethoven	aan	de	Zuidas.	De	gemeente	Amsterdam	
krijgt	de	regie	over	deze	ontwikkelingen	weer	meer	in	eigen	handen,	aldus	de	gemeente	Amsterdam	maandag.

Dat	ING	RED	zich	deels	uit	de	projecten	terugtrekt	heeft	te	maken	met	de	beslissing	van	moederbedrijf	ING	om	zich	minder	op	
vastgoed	en	vastgoedontwikkeling	te	richten.
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In	de	afgelopen	jaren	werden	de	meeste	
gebouwen	in	de	Zuidas	met	een	ontheffing	
op	het	vigerend	bestemmingsplan	gebouwd,	
de	zogenaamde	artikel	19	procedure	(of	
artikel	17,	een	tijdelijke	bouwvergunning	
voor	5	jaar).	Voor	de	Zuidas	als	geheel	of	
voor	de	deelgebieden,	zoals	bijv.	Beethoven,	
was	nooit	een	nieuw	bestemmingsplan	
gemaakt.

Sinds	juli	2009	geldt	een	andere	wetgeving,	
die	vereist	dat	een	bestemmingsplan	
onderdeel	is	van	de	bouwvergunning.	
Vlak	voor	deze	wetswijziging	werden	
nog	snel	een	aantal	bouwprocedures	
opgestart,	onder	andere	voor	de	kabel-
en	leidingenbrug		over	de	A	10	aan	de	
oostzijde	van	het	Beatrixpark.	Ook	voor	
de	bouw	van	het	AkzoNobel	hoofdkantoor	
met	onderliggende	parkeergarage	werd	
een	beroep	gedaan	op	de	ontheffing.	In	de	
afgelopen	twee	jaar	werden	tussentijds	de	
bouwtekeningen	zeer	vaak	gewijzigd,	werd	
de	parkeergarage	groter	en	groeide	daarmee	
ook	de	omvang	van	het	bouwterrein,	
waardoor	een	extra	kapvergunning	moest	
worden	aangevraagd	voor	ruim	60	bomen	
die	buiten	het	oorspronkelijke	bouw/
werkterrein	staan.	Tegen	deze	uitbreidingen	
van	de	contouren	van	de	oorspronkelijke	
artikel	19	ontheffingsaanvraag	heeft	de	
vereniging	bezwaar	gemaakt,	net	als	tegen	
de	kapvergunning.	Wij	maken	ons	namelijk	
zorgen	over	het	verdwijnen	van	steeds	meer	
bomen	zonder	dat	er	zicht	is	op	aanvang	
van	de	werkzaamheden.	Inmiddels	is	met	
en	door	de	ZuidAs	afgesproken	dat	er	
alleen	“just-in-time”	gekapt	zal	worden.	
In	het	broedseizoen	mag	volgens	Flora-
en	Faunawet	en	vogelrichtlijnen	niet	
worden	gekapt.	Wel	heeft	men	een	aantal	
bomen	zo	gesnoeid	en	onderbeplanting	
verwijderd,	dat	het	onaantrekkelijk	wordt	
voor	vogels	om	daar	te	gaan	broeden.	Deze	
bomen	worden	zeer	waarschijnlijk	in	het	
vroege	najaar	gekapt	als	het	terrein	van	
de	parkeergarage	bouwrijp	gemaakt	moet	
worden.	Omdat	er	nog	eens	een	deel	van	
de	natte	vallei	met	drooglegging	wordt	
bedreigd,	zal	de	waterkwaliteit	en	daarmee	
de	natuurwaarde	van	het	gebied	vrijwel	
geheel	verloren	gaan.	Er	is	voor	dit	deel	een	

zogenaamde	watervergunning	afgegeven	op	
22	februari	jl.

Langs	de	Prinses	Irenestraat	staat	al	
zo’n	vijftig	jaar	een	rij	populieren,	ooit	
geplant	als	windsingel.	Besloten	is	om	
het	tracé	van	de	kabels	en	leidingen	(o.a.	
stadsverwarming)	in	deze	straat	zo	ver	
mogelijk	aan	de	noordzijde	te	leggen.	De	
populieren	moeten	daarom	verdwijnen.	
De	vleugelnoten	op	het	terrein	van	de	
Princesseflat	worden	gespaard.	Als	met	
werkzaamheden	wordt	gestart	worden	
bewoners	via	bewonersbrieven	op	de	hoogte	
gehouden.	Ook	kunt	u	altijd	om	informatie	
vragen	over	het	project	Beethoven	via	de	
dienst	Zuidas	Amsterdam	(Sanne	Bouwman	
:	06	22205221).	Wel	zal	de	groenstrook	
langs	het	water	opnieuw	worden	ingericht,	
maar	het	zal	toch	een	kaal	gezicht	zijn	
vanuit	het	park.	

Deze	herinrichting	van	de	Prinses	
Irenestraat		vraagt	ook	nog	om	een	keerlus	
voor	het	verkeer	aan	het	eind.	Een	soort	
minirotonde	op	de	plaats	van	het	kleine	
grasveldje	waarop	o.a.	twee	bomen	staan,	
die	vorig	(!!)	jaar	als	boom	1001	en	1002	
in	het	kader	van	het	1000	bomen	plan	
werden	aangeplant.	Die	bomen	moeten	
dus	nu	al	weer	worden	verplant.	En	de	
keerlus	is	tijdelijk,	maar	tijdelijk	is	in	de	
Zuidas	soms	bijna	eeuwig.	Wij	hebben	onze	
bedenkingen	geuit	tegen	deze	herinrichting.	
En	ook	buurtbewoners	hebben	hun	
ongenoegen	en	bezwaren	kenbaar	gemaakt	
met	name	tegen	de	wijzigingen	op	de	
kruising	Pr.	Irenestraat/Beethovenstraat,	
waar	volgens	velen	zeer	gevaarlijke	situaties	
zullen	ontstaan.	De	straat	wordt	in	de	
toekomst	namelijk	ook	(tijdelijk?)	de	
enige	oost/westfietsroute	door	dit	gebied,	
omdat	de	gemeente	voornemens	was	het	
fietspad	achter	het	St.	Nicolaaslyceum	,	dat	
rechtstreeks	naar	de	onderdoorgang	onder	
de	Beethovenstraat	leidt,	af	te	sluiten.	Tegen	
het	voorstel	voor	deze	wegonttrekking	
maakten	bewoners	en	organisaties	tijdens	
een	commissievergadering	in	januari	jl.	
met	succes	veel	bezwaar	en	wethouder	
van	Poelgeest	trok	het	voorstel	in.	Van	
Poelgeest,	de	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	

en	Vervoer,	het	stadsdeel	en	de	Fietsersbond	
zullen	zoeken	naar	een	passende	alternatieve	
route.	Of	die	net	zo	veilig	zal	zijn,	zal	de	
toekomst	uitwijzen.

De	bouw	van	het	nieuwe	lyceum	is	
inmiddels	gestart.	In	de	loop	van	2012	
verwacht	het	SNL	te	kunnen	verhuizen.	En	
wij	rekenen	er	op	dat	de	oudbouw	dan	snel	
zal	worden	afgebroken,	zodat	een	deel	van	
dat	terrein	direct	weer	als	park	kan	worden	
ingericht.	(Groen	voor	Rood,	Rood	voor	
Groen).

Over	de	kabels-	en	leidingenbrug		en	de	
hotelplannen	op	het	RAI	terrein	hebben	wij	
in	de	afgelopen	periode	weinig	vernomen.	
Via	bij	voorbeeld	de	kwartaalrapportages	
Zuidas	die	ter	informatie	aan	de	
gemeenteraadsleden	worden	verstrekt	
volgen	wij	de	ontwikkelingen.	Ook	over	
het	DOK,	het	ondergronds	brengen	
van	de	infrastructuur,		laten	wij	ons	
informeren.	Alles	wijst	erop	dat	de	A10	
tussen	RAI	en	VU	ondergronds	zal	worden	
gebracht,	maar	dat	de	sporen	van	trein	
en	metro/Noord-Zuidlijn	bovengronds	
zullen	blijven.	Heel	veel	sporen,	want	
ook	de	NS	breidt	het	sporennet	uit.	Dat	
betekent	dat	er	viaducten	zullen	blijven	
over	Beethovenstraat	en	Parnassusweg.	
Met	veel	hoogbouw	aan	weerskanten.	En	
dus	veel	planologische	slagschaduw,	zoals	
onze	vroegere	voorzitter	Roelof	van	Waard	
dat	altijd	noemde!	En	windhinder.	Maar	
eerst	zullen	op	de	A10	de	vluchtstroken	
worden	ingericht	tot	spitsstroken.	Omdat	
het	vrachtverkeer	in	de	spits	altijd	uiterst	
rechts	rijdt	zullen	de	vrachtauto’s	dus	
dichter	langs	bebouwing	of	Beatrixpark	
rijden.	Je	zou	verwachten	dat	er	dan	nog	
eens	kritisch	wordt	gekeken	naar	effectieve	
geluidsschermen.	Die	zullen	er	echter	
niet	komen.	Of…	toch	misschien	die	snel	
groeiende	bamboe??	Maar	dan	moeten	
die	wel	geplant	worden	met	hele	goede	
wortelbegrenzers,	want	anders	zullen	de	
worteluitlopers	de	omgeving	behoorlijk	
aantasten.	En	op	verdere	aantasting,	
boven-	of	ondergronds,	zitten	we	echt	niet	
te	wachten!

Marleen Munniksma

Zuidas
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De	juridische	avonturen	die	het	bestuur	namens	de	vereniging		onderneemt,	zijn	in	onderstaand	A,B,C	samen	te	vatten:
A. De vereniging voert procedures tegen de gemeente en of een Stadsdeel, wanneer wij van mening zijn dat de plannen of de 

uitvoering van de plannen niet in het belang zijn van het park, en van de omwonenden en van de bezoekers van het park.
B. Maar allereerst wordt geprobeerd in overleg mee te denken met die plannen, om te zorgen dat de belangen van het park 

meewegen. Dat lukt regelmatig wel, maar nog al vaak ook niet.
C. Lastig is, ook voor de overheidsinstanties, dat nog steeds onduidelijk is of het DOK er komt of niet.
	
Op	dit	moment	zijn	de	volgende	acties	tegen	of	samen	met	de	Gemeente	Amsterdam	of	het	Stadsdeel	Zuid	aanhangig	of	juist	beëindigd:	

Het voornemen tot het aanleggen van een brug (kabel- en leidingenbrug) over de A10.Deze	zaak	is	‘gewonnen’.	De	Gemeente	is	aan	
zet.	Sinds	het	najaar	is	er	niets	gebeurd.
	
Kap 69 bomen en bouw parkeergarage.
De	kap	is	in	ieder	geval	uitgesteld	(waarschijnlijk	tot	in	ieder	geval	het	najaar),	ook	al	is	ons	bezwaar	bij	uitspraak	van	10	februari	2011	
verworpen.	Er	wordt	nu	beter	gelet	op	het	“just-in-time”	principe:	pas	kappen	als	bouw	reeel	in	zicht	is.	De	Vereniging	beraadt	zich	of	er	
beroep	moet	worden	ingesteld.	De	besprekingen	hieronder	zijn	daarbij	bepalend.
	
Groen voor Rood afspraken.
Sinds	2004	is	door	de	Gemeente	uitgesproken	dat	delen	van	het	park	die	aan	de	bestemming	natuur	worden	onttrokken	zullen	worden	
gecompenseerd	en	dat	daarvoor	ander	terrein	in	natuur	zal	worden	omgezet	in	natuur/park:	de	Groen	voor	Rood	afspraak.	Gebleken	is	
dat	die	afspraak	onvoldoende	juridische	reikwijdte?	heeft.	Met	de	Gemeente	worden	nu	besprekingen	gevoerd	om	die	afspraak	in	een	
voldoende	juridisch	kader	vast	te	leggen.	Dat	zal	hopelijk	tot	gevolg	hebben	dat	er	duidelijkheid	en	zekerheid	ontstaat	over	dat	het	park	
na	alle	bouw-activiteiten	dezelfde	grootte	zal	hebben/houden	als	voor	de	ingrepen.	Gevolg	zal	ook	zijn	dat	de	Vereniging	(veel)	minder	
bezwaar	zal	hoeven	te	maken	tegen	ingrepen,	omdat	immers	vast	staat	dat	er	nieuw	park	voor	het	verloren	deel	zal	terugkomen.	Wij	
houden	u	van	het	verloop	van	de	besprekingen	op	de	hoogte.
	
Joep Hesseling

Dossiers, dossiers

Enkele	weken	geleden	werd	ik	gebeld	door	Bureau	Gevonden	Voorwerpen	van	de	
gemeente	Amsterdam,	ze	hadden	een	bronzen	been	van	een	kunstwerk	in	hun	bezit,	
afgegeven	door	politie	van	Leijenberghlaan	en	gevonden	in	de	buurt	van	het	Beatrixpark,	
op	de	Strawinskylaan.	Of	ik	een	idee	had	waar	dat	vandaan	zou	kunnen	komen.	Navraag	
op	de	Zuidas	leverde	niets	op	maar	ik	heb	beloofd	het	onze	ca.	1150	leden	te	vragen,	wie	
weet.
Via	speurwerk	op	internet	kwam	het	bureau	op	de	naam	van	de	maker	:	Henk	Visch,	
maar	hij	heeft	heel	veel	exemplaren	gemaakt,	voor	de	prijs	van	1500	euro	per	stuk,	dus	
dan	loopt	een	rechercheur	al	gauw	vast,	behalve	als	hij	Baantjer	heet	waarschijnlijk.	Maar	
wie	weet	is	er	wel	iemand	van	onze	1150	leden	die	iemand	kent	met	een	kunstwerk	met	
één	been	?

Overigens	hebben	ze	op	dat	bureau	vorige	week	ook	nog	een	glazen	kunstoog	
binnengekregen.	Iedere	informatie	welkom.

Mirjam Louisse

Gevonden voorwerpen:
je kunt het zo gek niet bedenken!

Wie mist dit been ???
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Oud	en	Nieuw	vieren	in	het	Beatrixpark,	
wie	zou	dat	nou	niet	leuk	vinden!	Het	
was	weer	eens	zover.	Al	jaren	is	de	enorme	
opslagplaats	van	Rijkswaterstaat	onder	de	
A10,	gelegen	aan	het	Beatrixpark,	een	zeer	
geliefde	plek	om	een	groot,	liefst	illegaal,	
feest	te	organiseren.	Rijkswaterstaat	en	het	
stadsdeel	roepen	om	het	hardst	dat	ze,	na	
weer	een	feest	met	veel	troep	achteraf,	de	
ingang	nu	afdoende	hebben	gebarricadeerd.	
In	2010	is	er	zelfs	een	gevaarlijke	brand	
geweest	tijdens	een	illegaal	feest	en	daarna	
meldde	Rijkswaterstaat	dat	de	ingang	nu	
echt	hermetisch	was	afgesloten.	Daarover	
kunnen	we	dus	van	mening	verschillen….	
want	onze	buurtregisseur	Margriet	de	Vries	
van	politiebureau	van	Leijenberghlaan	
mailde	ons	het	volgende:

“In	de	oudejaarsnacht	had	ik	nachtdienst	
en	na	de	oliebollen	en	jipenjanneke-
champagne	ben	ik	samen	met	collega	Rob	
de	wijk	ingegaan.	Rond	01:00	uur	reden	
wij	door	het	Beatrixpark.	We	zagen	dat	heel	
veel	jeugd	zich	had	verzameld	bij	de	brug	
nabij	de	Natte	Vallei.	Wij	zijn	uitgestapt	om	
een	praatje	te	maken	want	wij	vonden	het	
nogal	vreemd,	wat	deden	deze	jongelui	in	
het	park???Het	leek	mij	onmogelijk	dat	daar	
een	feest	zou	zijn	gezien	de	mededelingen	
van	Rijkswaterstaat.	De	jeugd	begroette	ons	
vriendelijk	maar	liet	in	het	midden	waarom	
zij	hier	in	het	park	waren.	Er	kwam	een	
jongen	op	ons	afgelopen	die	ons	vertelde	
dat	hij	een	feest	had	georganiseerd	en	via	
internet	kaarten	had	verkocht	à	8,50	euro.	
Hij	had	zo’n	400	kaarten	verkocht.	En	je	
raad	het	al…..	het	feest	was	in	de	ruimte	

van	Rijkswaterstaat!	Natuurlijk	had	hij	
de	ruimte	open	aangetroffen	(!).	We	zijn	
met	hem	meegelopen	en	voor	de	ingang	
stond	een	hele	groep	jongeren	die	naar	
binnen	wilden.	Zij	gingen	keurig	opzij	en	
bij	de	toegang	stond	twee	man	beveiliging,	
de	sfeer	was	prima.	Wij	zagen	dat	er	een	
aggregaat	stond	dat	zuurstof	naar	binnen	
blies.	Er	was	namelijk	niet	genoeg	zuurstof	
in	de	ruimte	voor	zoveel	mensen.	Binnen	
was	het	benauwd,	er	was	luide	muziek,	er	
werd	gedanst,	gepraat	en	gedronken	en	ook	
binnen	was	de	sfeer	prima,	er	waren	zo’n	
300	man.

Ik	vond	het	geen	veilige	situatie,	buiten	het	
feit	dat	het	een	illegaal	feest	was	waar	geen	
vergunning	voor	was	verleend	door	het	
stadsdeel.	Er	was	geen	nooduitgang,	dus	
als	er	iets	zou	gebeuren	in	deze	ruimte…..	
(denk	aan	Duitsland,	de	loveparade	in	
Duisburg).	Ik	heb	in	samenspraak	met	de	
locatiecommandant	van	de	nachtdienst	
van	de	politie	besloten	dat	het	feest	om	
03:00	uur	moest	zijn	afgelopen	om	zo	de	
menigte	geleidelijk	uit	de	ruimte	te	krijgen.	
Toen	ik	samen	met	mijn	collega	om	03:15	
uur	richting	het	Beatrixpark	reed	zag	ik	al	
veel	jeugd	uit	het	park	komen,	het	feest	
was	inderdaad	afgelopen,	de	ruimte	zag	
er	verlaten	uit	en	de	organisator	was	zijn	
spullen	aan	het	pakken.	We	hebben	nog	
wat	na	staan	te	praten	en	aan	het	eind	
bedankte	hij	ons	voor	onze	manier	van	
optreden.	Hij	was	van	plan	om	snel	weer	
een	feest	te	organiseren!	Ik	vond	het	prima	
maar	dan	wel	volgens	de	regels	en	niet	in	
het	Beatrixpark.

De	volgende	dag	heb	ik	direct	contact	
opgenomen	met	Rijkswaterstaat	en	is	de	
ruimte	onmiddellijk	weer	afgesloten,	dat	
is	goed	geregeld.	Wat	mij	wel	verbaast	is	
dat	niemand	gemerkt	heeft	dat	de	ingang	
is	opengebroken,	het	moet	toch	opgevallen	
zijn	voor	de	altijd	zo	alerte	bezoekers	van	
het	park?	De	mobiele	toiletten	die	lange	
tijd	in	de	Prinses	Irenestraat	hebben	gestaan	
waren	door	de	organisator	gehuurd	voor	het	
feest,	maar	of	er	veel	gebruik	van	gemaakt	
is.	Na	veel	telefoontjes	van	mijn	kant	zijn	ze	
eindelijk	na	weken	weggehaald.”

Tot	zover	haar	boeiende	verhaal.	Petje	af	
voor	de	doordachte	benadering	van	zo’n	
grote	groep	feestende	jongelui	die	dan	
vervolgens	op	een	rustige	manier	gehoor	
geven	aan	een	“bevel”	om	het	feest	op	te	
breken.	Op	haar	vraag	hoe	het	komt	dat	
regelmatige	bezoekers	hier	niets	van	hebben	
gemerkt,	weet	ik	ook	geen	antwoord	
maar	het	is	donker	in	de	avond/nacht	en	
dan	loopt	de	regelmatige	en	betrokken	
parkbezoeker	niet	zo	makkelijk	op	die	
plek.	Ik	heb	ook	geen	idee	wanneer	en	
hoe	de	voorbereidingen	van	zo’n	feest	
beginnen	en	de	onwetende	voorbijganger	
denkt	waarschijnlijk	aan	iets	heel	legaals,	
er	gebeurt	daar	van	alles	in	de	buurt.	Maar	
ik	denk	ook	dat	de	internet-	twitter	en	
facebookgeneratie	van	nu	ons	altijd	wel	een	
stapje	voor	zal	proberen	te	blijven!

Wordt	vervolgd,	vrees	ik.

Margriet de Vries & Mirjam Louisse 

Illegale feesten, Oudejaarsnacht in het Beatrixpark

Nu weer hermetisch (????) afgesloten Een paar jaar geleden was dit ook hermetisch!!
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Het	wiedseizoen	wordt	elk	jaar	besloten	
met	de	traditionele	aardperensoep.	Die	
aardperen	groeien	in	de	hof,	het	ene	jaar	
wat	meer	dan	het	andere,	maar	altijd	ruim	
voldoende	voor	een	stevige	kop	soep.	Dus	
eind	oktober	heb	ik	de	taak	een	tasvol	
van	die	modderige	knollen	te	rooien	en	
mee	naar	huis	te	nemen.	Daar	worden	
zij	grondig	gepoetst	voordat	ze	in	de	pan	
terecht	komen.	Dan	volgt	een	langdurig	
bereidingsproces,	dat	voornamelijk	op	
improvisatie	berust.	En	tenslotte	komen	
de	thermoskannen	tevoorschijn.	Nu	is	het	
begin	november	al	knap	fris,	dus	als	de	
kannen	met	hete	soep	bij	het	hofvijvertje	
worden	geopend	staan	de	vrijwilligers	al	in	
de	rij,	klaar	voor	hun	jaarlijkse	proeverij.	
“Vorig	jaar	zat	er	meer	kerrie	en	minder	
knoflook	in”,	was	dit	jaar	de	algemene	
conclusie,	Over	de	wat	weee,	zoetige	
smaak	van	de	aardperen	wordt	allang	niet	
meer	geklaagd.	Trouwens	ook	niet	over	
de	geneeskrachtige	werking:	buikloop	
bevorderend...

Na	de	laatste	wieddag	volgt	steeds	een	
najaarsbijeenkomst	ten	huize	van	de	
voorzitster	van	de	Vereniging.	Daar	wordt	
teruggeblikt	op	het	voorbije	seizoen,	met	
ideeen	over	hoe	het	volgend	jaar	allemaal	

nog	beter	kan.	Dan	worden	ook	de	
voorstellen	toegelicht	voor	de	aanschaf	van	
nieuwe	en	aanvullende	planten	en	wordt	
besproken	welke	planten	eventueel	gaan	
verhuizen	of	zelfs	verdwijnen.	Dat	leidt	
regelmatig	tot	pittige	discussies	tussen	
de	rekkelijken	en	de	preciezen	onder	de	
vrijwillig(st)ers,	en	dan	met	name	over	
de	vraag:	“Mogen	er	ook	niet-medicinale	
kruiden	in	de	Artsenijhof?”	“Nee”,	zeggen	
de	preciezen,”Maar	ze	hebben	zulke	mooie	
bloemen.”	werpen	de	rekkelijken	tegen.	
-	Dit	jaar	is	een	Salomonsoordeel	geveld:	
alleen	geneeskrachtige	kruiden	en	planten	
die	verfstoffen	produceren.	De	bezoekers	
zullen	dus	vanaf	2011	de	Koeienogen	
en	de	Gaspeldoorns	moeten	missen,	
maar	de	Akeleiruit	en	de	Cosmea	mogen	
blijven.	Nieuwkomers	zullen	zijn:	de	
Mahoniestruik,	de	Kruiptijm	en	de	Lupine.	
De	Rode	Zonnehoed,	de	Absint-alsem	en	
de	Liatris	gaan	verhuizen.

De	meeste	kruiden	vragen	veel	zonlicht,	
veel	meer	dan	de	schaduwrijke	hof	kan	
bieden.	Daarom	hebben	wij	bekeken	
welke	bomen	of	struiken	het	meeste	licht	
wegnemen.	Dat	heeft	tot	gevolg	dat	er	veel	
moet	worden	gesnoeid	en	dat	er	nogal	wat	
kapvergunningen	worden	aangevraagd,	

Uit de Artsenijhof
vooral	voor	bomen	die	aan	de	hof	grenzen.
Ook	deze	winter	kwamen	de	vrijwillig(st)ers	
elke	eerste	dinsdag	van	de	maand	naar	de	
Artsenijhof	om	te	bezien	of	alles	er	nog	een	
beetje	behoorlijk	bij	stond.	Geroutineerd	
constateerden	zij	dat	de	elementen	weer	
eens	hadden	gewoed.	Zij	ruimden	de	ergste	
rommel	op,	zetten	de	door	onverlaten	
losgetrokken	naambordjes	weer	overeind	en	
wisselden	intussen	van	winterse	gedachten.	
Na	zo’n	uurtje	redderen	gingen	zij	dan	
kleumend	weer	naar	huis.

Maar	begin	maart	kregen	zij	iets	iets	
hongerigs	over	zich.	Toen	zagen	zij	de	
Helleborussen	weer	fier	in	bloei	staan,	de	
prille	gele	Sleutelbloemen	en	het	blauwe	
Longkuid	begonnen	ook	al,	en	toen	ook	
nog	de	Russische	Rabarber	met	zijn	grote	
rode	knoppen	tevoorschijn	kwam,	ja	toen	
wisten	zij	het	zeker:	het	seizoen	komt	er	
eindelijk	weer	aan!		

Op	22	maart	was	het	zover.	Het	
gereedschap	werd	uit	het	hok	gehaald,	de	
schoongeboende	spaden	blonken	in	de	
voorjaarszon	en	de	kruiwagens	reden	af	en	
aan.	Bijna	klonk	er	een	vrolijk	lied.	

Willem Smit
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De	wetenschappelijke	naam	voor	stinkende	
gouwe	is	chelidonium majus.	De	plant	
heeft	in	de	volkstaal	een	aantal	namen,	
waaronder	zwaluwenkruid.	Deze	is	afgeleid	
van	het	Griekse	woord	“chelidon”	dat	
zwaluw	betekent.	De	Griekse	dichter	
Dioscorides	die	in	de	derde	eeuw	v.Chr.	
leefde	meende	dat	de	bloeitijd	van	deze	
plant	lag	tussen	de	komst	van	de	zwaluwen	
en	hun	verstrek.	Een	andere	vermelding	
van	deze	plant	vinden	we	bij	de	Romeinse	
schrijver,	Plinius	de	Oudere,	die	toen	
hij	in	79	n.	Chr.	vanaf	een	schip	naar	de	
uitbarsting	van	de	Vesuvius	stond	te	kijken,	
omkwam	door	de	verstikkende	as	uit	de	
vulkaan.		Volgens	hem	zouden	de	zwaluwen		
met	deze	plant	de	oogziekten	bij	hun	
jongen	genezen.	In	het	“Cruydt-Boeck”	uit	
1644	wordt	ook	de	heilzame	werking	van	
stinkende	gouwe	voor	de	ogen	vermeld.	Zo	
wordt	in	dit	kruidenboek	geschreven:	“Het	
sap	van	Stinckende	Gouwe	is	seer	nut	om	
het	ghesicht	te	verscherpen”.	We	kennen	
de	plant	ook	onder	de	naam	wrattenkruid.	
Als	men	de	stengel	breekt	komt	er	een	
oranjegeel	melksap	uit.	Smeert	men	dit	sap	
op	een	wrat	dan	verdwijnt	deze	na	enige	
tijd.	Overigens	zou	de	wrat		ook	wel	vanzelf	
zijn	verdwenen.	

Stinkende	gouwe	staat	in	de	Artsenijhof	
in	het	noordelijk	deel	rechts	vlakbij	de	
ingang	naast	de	Gaspeldoorn.	De	plant	
hoort	bij	de	Papaverfamilie.	Het	is	een	
in	Europa	en	delen	van	Azië	in	het	wild	
veel	voorkomende	plant	langs	bosranden	
en	struikgewas	en	op	ruigten	en	langs	
wegranden	op	een	voedselrijke,	vochtige	
bodem.		De	stengel	is	rond	en	hol,	de	
bladeren	geveerd	en	licht	gekarteld	en	de	
bloemen	zijn	heldergeel.	Ze	hebben	twee	
kelkbladeren	en	vier	kroonbladeren	en	
veel	meeldraden	en	een	stamper.	Onder	
de	stinkende	gouwe	treft	men	vaak	mieren	
aan.	Na	de	bloeitijd	vormen	zich	namelijk	
zaden	in	hauwtjes;	deze	zaden	hebben	een	
door	mieren	gewild	vettig	wit	aanhangsel,	
zogenaamde	“mierenbroodjes”	,	die	door	
deze	diertjes	worden	weggesleept	en	
verspreid.

Stinkende	gouwe	is	een	goed	voorbeeld	
door	de	toepassing	van	de	signatuurleer.	
Volgens	deze	leer	zou	een	kenmerk	
of	“signatuur”	van	bepaalde	kruiden	
aangeven	voor	welke	ziekte	deze	kon	
worden	gebruikt.	Het	kruid	werd	dan	
ook	bij	geelzucht	toegepast	omdat	het	
melksap	geel	was	en	deed	denken	aan	de	

Stinkende gouwe
gal.	Stinkende	gouwe	bleek	inderdaad	de	
galafscheiding	te	bevorderen;	het	kruid	
werkt	krampstillend	op	maag	en	darmen.	In	
de	kruidengeneeskunde	en	de	homeopathie	
wordt	de	plant	(stengels	en	wortelstokken)	
nog	steeds	gebruikt	bij	aandoeningen	van	
het	maag-	en	darmstelsel,	de	galwegen	en	
de	lever.	Ook	is	gebleken	dat	stinkende	
gouwe	uitwerking	heeft	op	bepaalde	typen	
ziekteverwekkende	schimmels.	

De	hele	plant	kan	bij	het	verven	van	stoffen	
worden	gebruikt.	Hij	geeft	er	een	goudgele	
kleur	aan.

José Deckers

Stinkende gouwe met bloemen en knoppen

Stinkende gouwe in bloei

Hauwtjes met zaden
Stinkende gouwe in bloei.
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Op	23	november	van	het	vorig	jaar	is	
ons	erelid	Jan	Lever	overleden.	Hij	werd	
geboren	op	20	juli	1922	in	Groningen	en	
bereikte	dus	de	gezegende	leeftijd	van	88	
jaar.	Na	een	studie	biologie	in	Utrecht	en	
een	promotie	op	de	schildklierstrucuur	
was	Jan	maar	liefst	34	jaar	hoogleraar	
dierkunde	aan	de	Vrije	Universiteit	–	waar	
hij	onder	andere	een	belangrijke	rol	speelde	
bij	de	acceptatie	van	de	evolutieleer	in	
gereformeerde	kring.	Jan	ging	in	1986	met	
emeritaat	en	vatte	vervolgens	een	passie	
voor	bomen	op.	Zoals	hij	het	zelf	in	zijn	
onvolprezen	Bomengids	van	Amsterdam-
Zuid	(2002)	beschreef,	liep	Jan	vanuit	
zijn	huis	in	de	Albrecht	Dürerstraat	met	
de	hond	door	het	stadsdeel	en	vroeg	zich	
dan	af	wat	dat	voor	bomen	waren	die	
hij	onderweg	tegenkwam.	In	zijn	eigen	
woorden:
Al	spoedig	werd	ik	gefascineerd	door	de	
vele	prachtige	en	vaak	imposante	bomen	
die	in	dit	gebied	overal	langs	straten,	op	
pleinen,	in	plantsoenen	en	tuinen	en	zelfs	
in	geveltuintjes	staan.	Mijn	fascinatie	werd	
nog	versterkt	doordat	ik	me	realiseerde	dat	
bomen	veel	en	veel	ouder	kunnen	worden	
dan	de	mens	en	alle	andere	schepselen	en	
bovendien	een	plaatsgebonden	rustig	en	
vredig	bestaan	leiden.	

In memoriam Jan Lever (1922 – 2010)
Voor	een	man	met	zijn	wetenschappelijke	
achtergrond	en	systematische	geest	bleek	
het	een	uitdaging	om	het	bomenbestand	
in	kaart	te	brengen.	De	Bomengids	
beschreef	vier	wandelingen	door	Zuid,	
waarvan	één	door	het	Beatrixpark,	dat	in	
de	ogen	van	Jan	een	uniek	bomenparadijs	
was.	De	parkvrienden	maakten	dan	ook	
graag	gebruik	van	zijn	encyclopedische	
kennis	op	bomengebied.	Jan,	een	lange,	
gedistingeerde	heer,	was	daarnaast	een	
geboren	onderwijzer,	zoals	iedereen	kan	
getuigen	die	het	genoegen	heeft	gesmaakt	
om	met	hem	op	excursie	te	gaan.	Hij	werd	
dan	ook	van	heinde	en	verre	gevraagd	om	
lezingen	te	komen	geven.

Het	beste	beeld	dat	we	van	hem	kunnen	
krijgen	staat	op	de	dvd	die	bij	de	
onvolprezen	kroniek	van	het	Beatrixpark	
uit	2004	gevoegd	is:	Jan	geeft	op	bevlogen	
wijze	tekst	en	uitleg	bij	bomen	in	het	park.	
Niet	alleen	vanwege	zijn	kennis,	maar	ook	
door	zijn	passie	voor	ons	park	én	het	feit	
dat	hij	een	aimabel	mens	was,	kunnen	we	
alleen	maar	constateren	dat	het	Beatrixpark	
door	het	overlijden	van	Jan	een	gevoelig	
verlies	geleden	heeft.

Herman Wals

Jan Lever signeert boek voor Herman Wals

Zo romantisch kan een transformatorhuisje zijn
Maarten Rots 

Of niet....helaas !
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Een beetje anders dan voorgaande jaren!
Deze	keer	een	presentatie	niet	ná	maar	vóór	de	ledenvergadering	omdat	we	ook	niet-leden	de	mogelijkheid	willen	bieden	de	interessante	
presentatie	bij	te	wonen	van	het	Leeuwengenootschap.	Dat	is	een	club	mensen	die	het	leuk	vindt	om	de	herkomst	en	verblijfplaats	van	
de	22	leeuwen	te	achterhalen	die	op	het	eind	van	de	19e	eeuw	rond	het	Centraal	Station	van	Amsterdam	hebben	gestaan.	Vier	van	die	
leeuwen	houden	de	wacht	in	het	Beatrixpark.	De	presentatie	laat	onder	andere	mooie	oude	foto’s	zien	van	de	omgeving	van	het	station	
in	die	tijd.	De	presentatie	duurt	ca.	45	min.	

Algemene Ledenvergadering, 20 april 2011

Agenda

1.	 Presentatie	Leeuwengenootschap	door	Henk	Dijkman
Pauze
2.	 Opening	vergadering	en	mededelingen
3.	 Ingekomen	stukken
4.	 Notulen	Algemene	Ledenvergadering	28	april	2010
5.	 Jaarcijfers
6.	 Verslag	kascommissie
7.	 Begroting	2011	
8.	 Kort	verslag	bestuursleden	over	ontwikkelingen	in	

en	rond	het	park	(zie	ook	deze	Nieuwsbrief	met	het	
jaarverslag	en	het	eerder	verzonden	beleidsplan	2010-
2014)

9.	 Bestuurssamenstelling
	 De	bestuursleden	Marleen	Munniksma,	Elodie	Luinge	

Locatie: Bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg,

  Herman Gorterstraat 31 (lift aanwezig)

Aanvang:  20.00 uur

en	Willem	Smit	treden	statutair	af	en	zijn	herkiesbaar.	
Hierover	zal	worden	gestemd.

10.	 Sluiting

Toelichting	bij	agendapunten	4	t/m	7:	de	notulen,	de	jaarcijfers	en	
de	begroting	zijn	in	deze	Nieuwsbrief	opgenomen,	het	verslag	van	
de	kascommissie	wordt	op	de	vergadering	uitgereikt.

In	de	Nieuwsbrieven	van	najaar	2008,	voorjaar	2009	en	voorjaar	
2010	heeft	u	al	een	achtergrondverhaal	kunnen	lezen	over	de	
leeuwen	in	het	Beatrixpark.

Zie	ook	:	www.vriendenbeatrixpark.nl	onder	nieuwsbrieven	en	
www.leeuwenCS.nl
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Aanwezig:	volgens	de	presentielijst	17	leden	(Barnick,	Borsboom-Janssen,	Bouw,	Caron,	Ide-Rompt,	Van	Helden,	De	Lange,	
Leezenberg,	Louisse,	Mante,	Oberman,	Schaake,	Stok-Brans,	Vergroesen,	De	Vogel,	Wagenaar,	Woltersen)	en	zes	bestuursleden:	
Munniksma	(voorzitter),	Louisse	(secretaris),	Van	Helden-Pathuis	(penningmeester),	Hesseling,	Luinge	(notulen),	en	Smit	
(bestuursleden).
Afwezig	met	bericht:	Van	Goor,	Bisschot-Maassen,	Van	den	Berg	(Titiaanstraat),	Delprat,	Schoenmaker,	Schulte	Nordholt

1. Opening en mededelingen
Voorzitter	Marleen	Munniksma	opent	de	vergadering		De	bestuursleden	worden	voorgesteld.

2. Ingekomen stukken
Ingekomen	is	een	bericht	van	dhr.	Caron	naar	aanleiding	van	de	agenda	en	de	vraag	“hoe	kunnen	we	de	leden	meer	betrekken”.
Ter	vergadering	wordt	een	mondeling	bericht	als	ingekomen	beschouwd,	waarin	de	heer	De	Lange	zijn	waardering	voor	het	bestuur	uit	
en	meent	dat	er	te	weinig	van	de	bijna	1200	leden	aanwezig	zijn	als	steun	voor	het	werk	van	het	bestuur.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2009
De	notulen,	die	gepubliceerd	zijn	in	de	laatste	Nieuwsbrief,	worden	zonder	wijzigingen	vastgesteld.

4. Jaarcijfers
Penningmeester	Barbara	van	Helden	licht	de	jaarcijfers	toe.
Zij	vraagt	daarbij	aandacht	voor	onder	meer	de	volgende	zaken:
-	 de	gemiddelde	betaalde	contributie	is	meer	dan	€	16,-	terwijl	de	norm	op	€	5,-	gesteld	is.
-	 er	zijn	opnieuw	hoge	extra	bedragen	ontvangen.
-	 het	bedrag	dat	voor	de	nieuwsbrief	is	opgenomen	wordt	elk	jaar	meer	door	gestegen	kosten	voor	papier.	Iedereen	vind	het	de	

kosten	meer	dan	waard.
-	 Een	nieuwe	post	is	het	griffierecht.	Mochten	we	die	zaken	‘winnen’	dan	wordt	dit	teruggevorderd.
Er	worden	enkele	vragen	beantwoord	over	de	balans,	onder	meer	inzake	de	rentevergoeding.	De	penningmeester	wordt	gevraagd	na	te	
gaan	of	overstappen	van	ING	naar	bijvoorbeeld	een	spaarrekening	van	ASN	niet	meer	rente	oplevert.	Bovendien	past	die	bank	beter	
bij	het	groene	karakter	van	de	vereniging.	Zij	zegt	dit	toe.	Verder	wordt	een	voorstel	gedaan	om	porti	te	besparen	door	een	deel	van	de	
nieuwsbrieven	rond	te	brengen.	Het	merendeel	van	de	aanwezigen	acht	dit	niet	haalbaar.
Al	met	al	kunnen	we	tevreden	zijn	met	een	batig	saldo.
De	kascommissie	heeft	schriftelijk	doen	weten	de	juistheid	van	het	financieel	overzicht	te	hebben	gecontroleerd	en	correct	te	hebben	
bevonden.	Zij	adviseren	de	leden	om	het	bestuur	decharge	te	verlenen,	wat	ter	vergadering	gebeurt.	De	heer	Schaake	en	de	heer	De	
Lange	worden	opnieuw	als	kascommissie	aangesteld.

5. Begroting 2010
De	begroting	wordt	per	onderwerp	toegelicht;	de	verwachting	is	dat	het	aantal	leden	ongeveer	hetzelfde	blijft.	De	subsidie	wordt	aan	
de	voorzichtige	kant	begroot,	omdat	we	niet	weten	hoe	de	nieuwe	stadsdeelbestuurders	hierover	denken.	Er	zijn	geen	verdere	vragen;	de	
begroting	is	hiermee	goedgekeurd.

6. Jaarverslag 2009 en kort verslag over ontwikkelingen in het park.
De	leden	van	het	bestuur	lichten	kort	gedeeltes	uit	het	jaarverslag	toe.
Marleen	Munniksma	bespreekt	de	verschillende	hoofdstukken	van	het	jaarverslag.	
Zij	memoreert	een	aantal	gebeurtenissen	uit	het	voorgaande	jaar	en	te	verwachten	ontwikkelingen.
Joep	Hesseling	vertelt	meer	over	de	drie	lopende	gerechtelijke	procedures	voor:	de	kabel-	en	leidingenbrug;	de	reclame-uitingen	op	
de	gevel	van	Ernst	&	Young;	en	de	Bomenkap	op	het	terrein	van	ING/AkzoNobel.	Die	laatste	twee	zaken	zijn	inmiddels	in	beroep	
bij	de	Raad	van	State.	Hij	vertelt	dat	we	gelukkig	mede	gebruik	maken	van	de	expertise	van	een	advocaat	van	de	bewonersvereniging.	
Op	de	vraag	van	een	lid	naar	de	mogelijkheid	een	geld-claim	op	te	leggen	aan	ING	nu	de	bomen	ten	onrechte	gekapt	zijn	antwoordt	
Hesseling	dat	dit	niet	mogelijk	is,	zolang	het	hier	niet	nakomen	van	toezeggingen	aan	de	gemeente	betreft.	We	trachten	als	vereniging	
een	convenant	als	notariële	actie	te	laten	tekenen	door	de	gemeente	over	groen-voor-rood	toezeggingen,	maar	dat	is	niet	makkelijk.	Wij	

Notulen Algemene Ledenvergadering,
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark op 28 april 2010
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zijn	als	vereniging	wel	ontvankelijk	bij	juridische	kwesties.	Het	
Bewonersplatform	Zuidas	steunt	ons	in	een	aantal	zaken,	maar	zij	
hebben	geen	mogelijkheid	tot	rechtsgang.

Willem	Smit	meldt	dat	dit	jaar	de	vrijwilligersgroep	al	10	jaar	
functioneert	en	dat	dit	gevierd	zal	worden	met	een	uitje.	Van	de	
begeleiding	door	de	hortus	van	de	VU	wordt	nog	altijd	dankbaar	
gebruik	gemaakt.	We	krijgen	daar	subsidie	voor.	

Mirjam	Louisse	meldt	dat	de	redactie	van	de	nieuwsbrief	door	zal	
gaan	op	de	gebruikelijke	weg;	de	nieuwsbrief	zal	voortaan	in	kleur	
blijven	uitkomen.

Elodie	Luinge	vertelt	dat	de	website	van	de	vereniging	is	
vernieuwd,	waarbij	al	die	nuttige	informatie	nu	hopelijk	beter	
vindbaar	is.	Het	beheer	van	de	site	is	ook	weer	in	eigen	hand.
De	heer	Caron,	een	van	de	leden,	heeft	een	voorstel	gedaan	om	de	
leden	van	de	vereniging	meer	te	betrekken	bij	het	vele	werk	van	het	
bestuur.	Zijn	ideeën	zijn	pas	gisteren	ontvangen,	en	daarom	heeft	
het	bestuur	hier	nog	niet	verder	op	kunnen	ingaan.	Ze	zullen	nader	
(met	hem)	besproken	worden.

8. Statutenwijziging
Notaris	Van	Helden	heeft	op	verzoek	van	de	vereniging	de	statuten	
herbezien.	Voornaamste	reden	was	de	mogelijke	ontvankelijkheid	
bij	de	rechter;	bijkomende	reden	is	de	ANBI-status	die	we	hebben.	
De	voorgestelde	wijzigingen,	die	ter	vergadering	op	papier	worden	
uitgereikt,		houden	het	volgende	in:
Artikel	2	inzake	het	doel	van	de	vereniging	wordt	aangepast;
Artikel	3	en	7	en	8	worden	aangepast	in	verband	met	ANBI-
voorwaarden;
Artikel	8	wordt	zodanig	aangepast,	dat	het	voor	bestuurders	van	de	
vereniging	mogelijk	is	langer	dan	drie	jaar	bestuurslid	te	zijn;
Artikel	11	wordt	zodanig	aangepast	dat	leden	van	de	kascommissie	
kunnen	worden	herbenoemd.
De	ledenvergadering	besluit	bij	acclamatie	in	te	stemmen	met	alle	
voorgestelde	wijzigingen	en	aanvullingen,	die	derhalve	met	ingang	
van	28	april	2010	geldend	zijn.	De	notaris	zal	voor	aangepast	
formele	statuten	zorgdragen.

9. Toelichting jaarverslag en Beleidsplan; Beheerplan Beatrixpark
Naar	aanleiding	van	het	jaarverslag	2009	zijn	geen	vragen.
Marleen	Munniksma	licht	het	nieuwe	Beleidsplan	toe.
Aan	de	orde	komt	onder	meer	de	bouwvergunning	voor	het	
SintNicolaas	Lyceum:	hier	hebben	wij	geen	invloed	op.	We	zullen	
we	letten	op	hun	plannen	inzake	fiets-	en	scooterstalling.
De	voorzitter	vertelt	over	het	gemaakte	Concept-beheerplan	van	de	
stadsdeelraad.	Dit	is	een	vervolg	op	het	Verbeterplan,	dat	destijds	
mede	is	opgesteld	omdat	er	1,5	miljoen	beschikbaar	kwam	uit	het	
Groeifonds	groen.	Het	bestuur	heeft	uitgebreid	reactie	gegeven	op	
het	voorgestelde	beheerplan,	en	wacht	nu	op	antwoord.
Verder	worden	onder	meer	gememoreerd	de	aanpak	van	de	
koepeltjes,	de	voorstellen	voor	doorvaarbaarheid	Irenegracht	

(hopelijk	niet	betaalbaar).	Een	van	de	leden	wijst	op	het	convenant	
dat	de	RAI	heeft	gesloten	met	de	gemeente	inzake	vergunningen;	
door	de	nieuwe	wet	op	de	vergunning	kunnen	die	nu	bij	wijze	
van	spreken	allemaal	in	een	klap	tegelijk	worden	aangevraagd	en	
afgegeven.	Zo	ook	heeft	Strand	Zuid	vergunning	om	door	het	jaar	
heen	een	aantal	feesten	te	geven,	die	voor	overlast	in	het	parken	
kunnen	(zullen?)	zorgen.	
Er	wordt	voorgesteld	het	beleidsplan	naar	de	media	te	sturen	
bijvoorbeeld	het	Parool.	Het	bestuur	zegt	toe	dat	te	zullen	doen.
In	het	beleidsplan	staat	een	onjuistheid:	waar	op	pag.	7	gesproken	
wordt	van	fietsen	in	noord-zuid	richting	moet	staan	oost-west.

8. Rondvraag en sluiting
Joep	Hesseling	vraagt	de	vergadering	om	een	mening	over	het	
idee	om	de	Nieuwsbrieven	deels	elektronisch	te	versturen	naar	
leden	als	die	hun	mail-adres	geven.	Dit	zou	kosten	schelen.	De	
vergadering	meent	dat	dit	een	optie	is,	mits	nadrukkelijk	aan	het	
lid	gevraagd.	Er	is	–	naast	het	voordeel	van	de	kostenbesparing	
-	een	aantal	argumenten	tegen	het	idee;	zoals	de	verspreiding	van	
het	blad	onder	geïnteresseerden,	aan	buren;	en	bijvoorbeeld	de	
langere	levensduur	van	een	Nieuwsblad	op	papier	ten	opzicht	van	
een	elektronische	mail.
Toch	zal	de	optie	onderzocht	worden;	middels	een	enquête	of	via	
de	volgende	Nieuwsbrief	zelf.
Bovendien	zal	onderzocht	worden	of	leden	hun	mail-adres	willen	
geven	voor	losse	berichten,	cq	een	elektronische	nieuwsbrief,	
bijvoorbeeld	om	te	herinneren	aan	het	Muziekfestival	of	een	
bomenexcursie.
De	heer	Warnink	verzoekt	aan	de	organisatie	van	het	
Muziekfestival	door	te	geven	dat	de	versterking	van	de	
operazangers	onnodig	en	veel	te	luid	was.
De	heer	Van	Helden	vraagt	het	bestuur	op	te	treden	tegen	het	
gemak	waarmee	buren	van	het	park	voor	elkaar	hebben	gekregen	
dat,	door	groenvoorziening	nota	bene,	mooie	rododendrons	en	
een	boom	zijn	gesnoeid,	omdat	die	bewoner	daar	schaduw	van	
in	haar	tuin	had!	Afgesproken	wordt	dat	hierover	namens	de	
ledenvergadering	zal	worden	geklaagd.
Op	de	vraag	van	de	heer	Caron	of	er	iets	te	doen	is	aan	de	herrie	
op	het	Zuidplein	op	Koninginnedag	antwoord	Munniksma	dat	wij	
hier	geen	invloed	op	hebben.

De	voorzitter	dankt	iedereen	voor	zijn/haar	komst	en	sluit	de	
vergadering	met	een	oproep	niet	te	vergeten	het	nieuwe	fotoboek	
over	het	park	af	te	halen.	

Elodie Luinge
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In	2010	heeft	het	bestuur	wederom	tijd	en	energie	besteed	aan	het	verdedigen	van	de	belangen	van	het	park.	De	procedure	
rond	de	bomenkap	op	het	AkzoNobel	terrein	leidde	uiteindelijk	tot	een	gang	naar	de	Raad	van	State	begin	augustus	en	een	
uitspraak	in	september,	waarbij	de	gemeente	in	het	gelijk	werd	gesteld.	Toen	in	oktober	bleek	dat	er	nog	meer	bomen	gekapt	
moeten	worden	vanwege	de	bouw	van	een	grote	parkeergarage	startte	de	vereniging	opnieuw	met	een	procedure	tegen	die	
bomenkap.

Bestuur
Tijdens	2010	kwam	het	bestuur	in	dezelfde	samenstelling		een	aantal	keren	bij	elkaar	voor	de	bestuursvergadering;	van	
iedere	bijeenkomst	wordt	een	verslag	gemaakt	en	wordt	op	diverse	punten	actie	ondernomen.Tijdens	de	Algemene	
Ledenvergadering	werden	de	gewijzigde	statuten	aangenomen	en	in	augustus	werden	deze	bij	de	notaris	ondertekend.	

Fotoboek Beatrixpark
In	januari	2010	kregen	wij	een	verzoek	van	een	landschapsfotografe	–	Mariette	Carstens	–	die	foto’s	heeft	gemaakt	van	
bezoekers	van	het	Beatrixpark	en	van	bomen	in	het	park.	Zij	wilde	dit	in	boekvorm	uitgeven	en	via	onze	bemiddeling	en	
dankzij	medewerking	van	diverse	instanties	zoals	de	IVN	maar	vooral	ook	de	financiële	bijdrage	van	stadsdeel	Zuideramstel,		
werd	eind	april	het	fotoboek	gepresenteerd	en	kon	een	groot	aantal	exemplaren	aan	belangstellende	parkvrienden	worden	
geschonken.

Overleg met stadsdeel en andere instanties
Begin	februari	gingen	enkele	bestuursleden	naar	lijsttrekkersdebatten	en	naar	bijeenkomsten	over	de	nieuwe	structuurvisie	
(2040)	van	de	gemeente	Amsterdam.	Bij	het	bureau	HALT	van	de	politie	heeft	de	voorzitter	aan	enkele	parkvernielers	en	
hun	ouders	uitgelegd	wat	het	park	betekent	voor	de	buurt.	Over	het	project	Beethoven	was	o.a.	overleg	met	het	Dagelijks	
Bestuur	van	Zuideramstel		(later	stadsdeel	Zuid)	en	met	de	dienst	Zuidas.	
In	maart	,	juni	en	september	vond	het	4	seizoenenoverleg	plaats,	dat	gelukkig	ook	na	de	samensmelting	van	de	stadsdelen	
gecontinueerd	wordt.	In	april	en	mei	werd	afscheid	genomen	van	vertrekkende	stadsdeelraadsleden.	Bij	de	installatie	van	
de	nieuwe	raad	werd	aan	iedere	fractie	een	pakket	“Beatrixpark”	uitgereikt.	Rijkswaterstaat	informeerde	ons	over	de	aanleg	
van	spitsstroken	bij	de	A10	Zuid.	Helaas	zal	dat	niet	leiden	tot	(door	de	omgeving	gewenste)	hogere/betere	geluidsschermen	
langs	het	park.	De	procedure	rond	het	geplande	parkgebouwtje	loopt	nog.
De	bijeenkomsten	van	het	parkenoverleg	van	het	Milieucentrum	Amsterdam	werden	bezocht,	evenals	de	informatie	
avonden	over	de	nieuwe	structuurvisie	2040	van	de	gemeente.	Op	de	door	het	Bewonersplatform	Zuidas	georganiseerde	
avonden	was	altijd	een	vertegenwoordiging	van	het	Beatrixpark	aanwezig.	

Activiteiten
Studenten	van	Hogescholen	en	universiteiten	die	werkstukken	maken	over	Zuidas		kregen	informatie	en	indien	gewenst	ook	
documentatie.	
Tijdens	de	zuidasmarkt	in	mei	gaf	IVN-er	Henk	Wolters	samen	met	het	bestuur	een	rondleiding	door	het	Beatrixpark.	
In	het	voor-	en	in	het	najaar	organiseert	Henk	in	overleg	met	de	vereniging	altijd	een	interessante	natuurexcursie.	De	
vogelwerkgroep	Amsterdam	werd	ook	dit	voorjaar	weer	gevraagd	om	vroege-vogelwandelingen	te	houden.
Wegens	gebrek	aan	(subsidie-)fondsen	ging	helaas	dit	jaar	het	aangekondigde	muziekfestival	in	augustus	niet	door.		Het	
bestuur	zal	zich	inspannen	om	dit	evenement	voor	het	park	te	behouden.	
De	website	kreeg	een	andere	vormgeving,	evenals	het	briefpapier	en	de	nieuwsbrief.	De	uitgave	“Beatrixpark,	kroniek	van	
een	Amsterdams	stadspark”	is	nog	steeds	via	het	secretariaat	verkrijgbaar.

	Artsenijhof
Na	de	stille	wintermaanden,	die	werden	benut	voor	het	volgen	van	een	speciale	kruidencursus	bij	het	IVN,	gingen	
de	vrijwilligers	van	de	Artsenijhof	begin	maart	weer	aan	de	slag	.	Tot	eind	oktober	werd	er	op	dinsdagochtenden	en	

Jaarverslag 2010
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woensdagavonden	geplant	en	gewied.	De	Hof	lag	er	geweldig	bij.	Het	“groene”	boekje	met	alle	plantennamen,	-locaties	en	
toepassingen	is	inmiddels	uitverkocht.	Een	nieuwe	uitgave	wordt	in	de	loop	van	2011	verwacht.		

Zuidas 
In	overleg	met	de	dienst	Zuidas	en	het	stadsdeel	werd	het	AkzoNobel	terrein	tijdelijk	ingericht	met		bankjes,	schermen	
en	gras.	Een	klim/kunst	werk	in	het	midden	is	er	helaas	niet	gekomen.	Wel	werd	het	GVB	huisje	door	studenten	van	de	
Rietveldacademie	een	aantal	keren	tot	kunstwerk	omgedoopt.
Graffitispuiters	gingen	daarna	soms	wel	heel	snel	aan	de	slag	om	het	kunstwerk	te	‘verfraaiien’.	
De	nieuwbouw	van	het	St.Nicolaaslyceum	is	in	het	najaar	gestart.	Verwacht	wordt	dat	de	school	in	2012	zal	verhuizen.	Het	
oude	gebouw	en	het	convict	kunnen	worden	afgebroken.	Een	deel	van	het	terrein	kan	dan	als	park	worden	ingericht	als	
compensatie	voor	het	groen	dat	elders	(natte	vallei	en	uitkijkheuvel)	verdween.	
Allen	&	Overy	zag	af	van	komst	naar	de	locatie	(kavel	3)	Beethoven,	tussen	nieuwbouw	SNL	en	Akzo	Nobel	(kavel	5).	Naar	
een	nieuwe	gegadigde	voor		kavel	3	werd	gezocht.	Wel	werd	besloten	om	de	parkeergarage	onder	beide	kavels	te	bouwen	
en	zelfs	uit	te	breiden	onder	een	deel	van	de	andere	kavels	zonder	dat	de	definitieve	bouwplannen	vaststaan.	Om	deze	
uitbreiding	te	faciliteren	moeten	nog	meer	bomen	worden	gekapt	en	een	groter	deel	van	de	natte	vallei	worden	drooggelegd.	
De	vereniging	is	hiertegen	in	verzet	gegaan.(bezwaar	kap	69	bomen)
De	Raad	van	State	deed	29	september	uitspraak	over	het	(voortijdig)	kappen	van	226	bomen	voor	parkeergarage	met	daarop	
kantoren.	Ook	hier	werd	de	uitspraak	van		de	rechtbank	van	27	januari	2010	bevestigd,	met	duidelijker	geformuleerde	
eisen.	(het	just-in-time	principe:	zo	kort	mogelijk	voor	aanvang	bouwwerkzaamheden	kappen.Gekapte	bomen	moeten	
gecompenseerd	worden)
Tegen	de	vrijstellingen	van	de	gewijzigde	bouwplannen	voor		parkeergarage	en	kantoren	diende	de	vereniging	opnieuw	
bezwaar	in.	De	hoorzitting	vond	plaats	op	7	oktober	2010.	Daar	bleek	dat	er	inmiddels	weer	gewijzigde	bouwtekeningen		
waren	ingediend.	Wij	hebben	de	ontbrekende	en	gewijzigde	tekeningen	opgevraagd	en	behouden	het	recht	voor	om	daarop	
te	mogen	reageren.
De	uitspraak	wordt	binnen	niet	al	te	lange	tijd	verwacht.	
De	Raad	van	State	behandelde	op	29	juli	het	hoger	beroep	over	hinderlijke	lichtreclame.
De	uitspraak	van	de	rechtbank	Amsterdam	van	24	november	2009	werd	begin	september	2010	bevestigd.	De	vereniging	
kan	niet	tegenhouden	dat	vogels	in	het	park	’s	nachts	hinder	van	te	veel	licht	kunnen	hebben.
In	juli	was	een	zeer	korte	zitting	van	de	rechtbank	over	de	kabels-	en	leidingenbrug	over	de	A10	waar	bleek	
dat	er	een	onjuiste	procedure	was	gevolgd	door	de	gemeente.	Zij	werden	veroordeeld	tot	de	proceskosten.	De	
bouwvergunningsprocedure	moet	nog	worden	gestart.		

RAI
Overleg	met	/over	RAI	plannen	is	er	in	2010	niet	geweest.	Wel	is	in	juli	2010	een	hoorzitting	geweest	over	de	overlast	van	
Strand	Zuid/Zuidpool	en	de	vergunningen.	De	verrommeling	wordt	aangepakt.
Begrenzers	op	geluidsapparatuur	moeten	de	herrie	beperken.In	de	toekomst	zal	het	nieuwe	stadsdeel	de	vergunningen	
strenger	beoordelen.	Niet	alle	Strand	Zuid	evenementen	kunnen	onder	slechts	één	evenementenvergunning	vallen	.		

Vereniging
In	2010	is	het	ledenbestand	niet	gegroeid.	De	financiële	staat	van	de	vereniging	is	gezond.	

Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Maart 2011 
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Ledenadministratie

Zoals	gebruikelijk	treft	u	in	deze	
voorjaarsnieuwsbrief	de	jaarcijfers	van	onze	
Vereniging	aan.	Op	donderdag	3	maart	
2011	heeft	de	kascommissie,	bestaande	uit	
de	heer	J.	Schaake	en	de	heer	P.	de	Lange	
bij	uw	penningmeester	thuis	de	jaarcijfers	
gecontroleerd.

Na	zeer	grondige	inspectie,	narekenen	van	
alle	cijfers,	controleren	van	het	kasboek	en	
de	bank-afschriften	werd	de	jaarrekening	
goedgekeurd.	Het	jaar	werd	afgesloten	met	
een	batig	saldo	van	€	5.103,83.

Aan	contributies	ontvingen	wij	in	2010						
€	15.683,00	afkomstig	van	975	leden,	die	
gemiddeld	een	bijdrage	van	ruim	€	16,00	
overmaakten.	Wij	danken	alle	vrienden	
heel	hartelijk	voor	hun	bijdrage.	Daarnaast	
ontvingen	wij,	zoals	we	al	meldden	in	de	
najaarsnieuwsbrief,	van	enkele	vrienden	
grotere	bedragen,	te	weten	1	x	€	400,00,	1	
x	€	200,00,	1	x	€	150,00	en	4	x	€	100,00	
en	1	x		€	75,00.	Deze	gulle	gevers	zijn	reeds	
apart	bedankt.

De	grootste	uitgavenpost	was,	zoals	
gewoonlijk,	de	nieuwsbrief	met	ruim										
€	11.000,00.	De	kosten	van	de	scholing	
van	de	vrijwilligers	van	de	artsenijhof	door	
Arend	van	de	Beld,	alsmede	de	aanschaf	
van	enig	gereedschap	en	ander	materiaal	

konden	geheel	worden	betaald	uit	de	
subsidie	die	wij	hiervoor	van	het	Stadsdeel	
ontvingen.	De	vrijwilligers	werken	al	10	
jaar	in	de	artsenijhof	en	daarom	heeft	het	
bestuur	hen	als	dank	voor	hun	inzet	een	
uitje	naar	de	Weledatuinen	in	Zoetermeer	
met	aansluitend	een	diner	aangeboden.

In	mei	zult	u	weer	de	acceptgiro	ontvangen	
voor	het	overmaken	van	de	contributie	
over	2011.	Betaalt	u	met	deze	acceptgiro,	
weet	dan	dat	de	ING	geen	kopie	van	
de	acceptgiro’s	meer	meestuurt.	U	kunt	
geen	mededelingen	of	adreswijzigingen	
op	de	acceptgiro	schrijven.	Voor	dit	soort	
zaken	kunt	u	ons	e-mail	adres	gebruiken:	
beatrixpark@hotmail.com.	Mocht	u	
elektronisch	of	met	een	eigen	overschrijving	
willen	betalen,	dan	graag	naam,	adres	en	
postcode,	zoals	vermeld	op	de	acceptgiro,	
overnemen,	en	vooral	het	lidnummer	
(rechts	boven	op	de	acceptgiro).	Mocht	
u	de	bijdrage	over	2010	nog	niet	betaald	
hebben,	dan	vindt	u	een	herinnering	op	
de	brief	bij	de	acceptgiro	en	dan	kunt	u	
deze	tegelijk	met	de	bijdrage	van	2011	
overmaken.

Alvast	hartelijk	dank!

Barbara van Helden-Pathuis 
penningmeester 

Van de penningmeester

In	deze	rubriek	geven	wij	u	de	stand	van	zaken	sinds	onze	vorige	nieuwsbrief	van	november	2010.	
Aantal	leden	per	20	oktober	2010	 	 	 	 	 1180
Nieuwe	leden	 	 	 	 	 	 	 	 12
Uit	bestand	verwijderd	(verhuisd,	overleden	of	anderszins)	 16
Uit	bestand	verwijderd	wegens	niet	betalen	contributie	 43
Aantal	leden	per	10	maart	2011	 	 	 	 	 1134

Nieuwe leden sinds 20 oktober 2010:
Hr	P.	J.	Hessels,	Hr	R.R.	Jager	Gerlings,	Mw	L.	Hageman,	Mw	J.	Hageman,	Mw	M.J.	Hoff,	Hr	C.F.M.	Jansen,	Fam	H.T.	de	Graaf,	Hr.	
P.	Maas,	Mw	J.	Smith,	Mw.	A.M.	Verheus-Holtzappel.	Mw	G.F.J.	Vooren,	Mw	H.M.	Werners-Wagner.

Opschonen ledenbestand
Zoals	wij	reeds	in	de	najaarsnieuwsbrief	hebben	gemeld	worden	leden	die	drie	jaar	achtereen	geen	contributie	hebben	overgemaakt	van	
de	ledenlijst	geschrapt.	Daarom	zijn	met	ingang	van	1	januari	2011	43	namen	van	de	ledenlijst	verwijderd.	Deze	personen	krijgen	ook	
geen	bericht	meer	van	ons,	omdat	zij	ondanks	herhaalde	herinneringen	niet	reageerden	of	omdat	de	post	als	onbestelbaar	retour	kwam.

Na zeer grondige 

inspectie, narekenen van 

alle cijfers, controleren 

van het kasboek en de 

bank-afschriften werd de 

jaarrekening goedgekeurd.
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 Begroting 2010  Staat 2010  Begroting 2011 

Inkomsten

contributies 	€	16,000.00	 	€	15,683.00	 	€	16,000.00	
extra	giften 	€	1,225.00	
verkoop	boek	en	kaarten 	€	200.00	 	€	1,070.00	 	€	200.00	
subsidies 	€	1,500.00	 	€	2,000.00	 	€	1,500.00	
rente	kapitaalrekening 	€	1,600.00	 	€	1,733.92	 	€	1,000.00	
deelname	kruidencursus 	€	285.00	
restitutie	griffierecht 	€	941.00	

Totaal  € 19,300.00  € 22,937.92  € 18,700.00 

Uitgaven

nieuwsbrief	en	porti 	€	11,000.00	 	€	6,933.90	 	€	11,250.00	
nog	te	betalen	nieuwsbrief 	€	4,217.00	
secretariaat		en	ledenadministratie 	€	1,500.00	 	€	1,908.59	 	€	1,500.00	
bijdrage	muziekfestival 	€	1,500.00	 	€	1,500.00	
jaarvergadering 	€	300.00	 	€	213.79	 	€	350.00	
betaalde	contributies	 	€	100.00	 	€	190.00	 	€	100.00	
artsenijhof 	€	1,000.00	 	€	350.90	 	€	1,000.00	
10-jarig	jubileum	vrijwilligers 	€	1,179.50	
scholing	vrijwilligers 	€	1,000.00	 	€	752.50	 	€	1,000.00	
nieuwe	uitgave	groene	boekje 	€	1,000.00	 	€	1,500.00	
bestuurskosten 	€	250.00	 	€	245.19	 	€	250.00	
kosten	betalingsverkeer 	€	150.00	 	€	62.70	 	€	150.00	
aanschaf	fotoboeken 	€	178.50	
cursus	en	beheer	website 	€	500.00	 	€	707.52	 	€	650.00	
griffierechten 	€	1,000.00	 	€	894.00	 	p.m.	
activiteiten	30	jarig	bestaan 	€	5,000.00	

Totaal  € 19,300.00  € 17,834.09  € 24,250.00 

Batig saldo  € 5,103.83 

Balans per 31 december 2010

eigen	vermogen	01-01-2010 	€	71,878.91	
bij:	batig	saldo 	€	5,103.83	
eigen vermogen 31-12-2010  € 76,982.74 

saldo	rekening	courant	31-12-2010 	€	15,522.36	
saldo	kapitaalrekening	31-12-2010 	€	65,677.38	

 € 81,199.74 

af:	nog	te	betalen	nieuwsbrief 	€	4,217.00	
 € 76,982.74 

Vereniging  Vrienden  van  het Beatrixpark

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2010
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Na	een	mooi	lustrumjaar	in	2009	met	opera	
en	muziektheater	als	thema	waren	we	even	
een	jaartje	weg,	maar	deze	zomer	is	het	er	
weer:	het	Muziekfestival	Beatrixpark	in	het	
Beatrixpark	in	de	Amsterdamse	Zuidas	met	
weer	een	sprankelend	festivalprogramma	
voor	het	hele	gezin.	Dit	jaar	zal	het	festival	
plaatsvinden	op	zondag 21 augustus tussen 
12.00 en 19.00.

Het	festival	zal	als	vanouds	plaatsvinden	
bij	het	kinderbadje	en	de	speeltuin	in	
het	Beatrixpark	en	een	aantrekkelijk	
programma	omvatten	voor	jong	en	oud,	
uitgevoerd	door	een	keur	aan	nieuwe	
ensembles.	Als	publiekstrekker	zal	de	
‘wereldberoemde’	Dirk Scheele,	met	zijn	
gitaar	zijn	bekende	liedjes		spelen	voor	de	
allerkleinsten	en	hun	ouders.	Ook	hopen	
we	de	wervelende	nieuwe	show	‘Flamenkita’	
van	het	bekende	ensemble	Samba 
Salad	te	mogen	verwelkomen	met	een	
flamencofeest	voor	jong	en	oud!	Fernando 
Garcia,	woonachtig	in	de	rivierenbuurt,	
zal	dit	jaar	zijn	debuut	maken	tijdens	het	
festival	en	met	zijn	nieuwe	formatie	een	
fraai	programma	rondom	de	bekende	
jazz	en	blues	musicus	Ray	Charles	ten	
gehore	brengen.	Violiste	Marieke de 
Bruijn	voert	ons	met	haar	Trio Tango Rosa 
mee	naar	Spaanse	sferen	met	spannende	
tangomuziek,	dat	het	publiek	wellicht	zal	
uitnodigen	tot	een	dansje?	En,	last,	but	
not	least,	zal	saxofoniste	Jelske Hoogervordt	
met	haar	nieuwe	ensemble	Suger	een	heel	
aantrekkelijk	soul	jazz	repertoire	uitvoeren.	
Kortom:	een	divers	programma	met	
aanstekelijke	muziek	om	naar	te	luisteren	
en	op	te	dansen.	Een	echte	festivalaanwinst!

Op	het	terrein	zullen	de	vertrouwde	
kleine	terrassen,	zoals	de	Theetuin,	de	
poffertjeskraam,	de	2CV	koffie	cateraar,	
maar	ook	de	hotdog-ijsjesman	“van”	het	
Beatrixpark	met	zijn	fraaie	nieuwe	kar,	en	
de	tap	van	café	the	Corner	de	inwendige	
mens	weer	voorzien	van	diverse	drankjes	
en	hapjes.	Kinderen	kunnen	zich	weer	
laten	schminken	en	meedoen	aan	een	
kunstactiviteit.

Impresariaat	Muziekfontein	organiseert	
wederom	het	festival.	Uiteraard	kunnen	
we	het	festival	niet	organiseren	zonder	
vrijwilligers,	die	het	leuk	vinden	om	dit	
evenement	te	ondersteunen	rondom	de	
diverse	optredens	en	activiteiten.	Zij	
zullen	worden	ingezet	bij	het	begeleiden	
van	de	diverse	activiteiten	voor	kinderen,	
verstrekken	van	publieksinfo,	het	opvangen	
van	de	artiesten,	het	helpen	met	inrichten	
van	de	festivaltenten	et	cetera.	

We	hopen	uiteraard	op	het	stralende	weer	
van	2009	om	het	tropische	karakter	van	
het	programma	extra	gestalte	te	geven!	
We heten u graag hartelijk welkom 
op zondag 21 augustus 2011 in het 
Beatrixpark!

Voor	meer	informatie	en	aanmelden	als	
vrijwilliger	kunt	u	contact	opnemen	met:

Petra Holtkamp 
(Impresariaat Muziekfontein)

tel.	 020-679	44	13
gsm	 06-25008848
mail	 info@festivalbeatrixpark.nl
website	 www.festivalbeatrixpark.nl

Muziekfestival Beatrixpark 2011
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Op	zaterdagochtend 16 april en 
zaterdagochtend 28 mei 2011 is er weer 
een vogelexcursie in het Beatrixpark.
	
De	excursies	worden	begeleid	door	Theo	
van	Lent.	Hij	zal	tijdens	de	excursies	op	
soorten	en	geluiden	letten	en	vertellen	wat	
er	het	jaar	door	te	zien	en	te	horen	valt.
Hij	heeft	vogelgidsen	en	een	extra	kijker	
bij	zich.	Zelf	maakt	hij	vaak	foto’s	in	het	
Beatrixpark,	dus	een	Nikon	met	telelens	

Vogelexcursies
gaat	ook	mee.	Wat	we	zien	op	zo’n	ochtend	
blijft	natuurlijk	altijd	afwachten.
	
Aanvang: 6 uur ‘s ochtends !!
Verzamelen bij de ingang Cornelis 
Dopperkade.
Vooraf	aanmelden	is	niet	nodig.	Check	bij	
twijfel	ook	nog	even	de	nieuwspagina	van	
onze	site.
Voor	eventuele	vragen	:	email	naar	
theovanlent@gmail.com

Beide	wandelingen	onder	leiding	van	Henk	
Wolters,	natuurgids	bij	IVN-Afdeling	
Amsterdam.	Info:	020-6644506,	
henk.snezana@tiscali.nl
Kosten:	vrijwillige	bijdrage	voor	het	IVN.

Geneeskrachtige planten van toen en nu
In	de	Artsenijhof	staan	ongeveer	250	
soorten	geneeskrachtige	kruiden.	Sommige	
hebben	alleen	nog	historische	betekenis,	
maar	er	zijn	er	ook	heel	wat	die	heden	ten	
dage	nog	toegepast	worden.	Elke	plant	
heeft	zo	zijn	eigen	verhaal.	Een	wandeling	
in	het	seizoen	dat	ze	op	hun	mooist	en	hun	
best	zijn.

Datum: zondag 3 juli, 14.00-15.30 uur.
Start:	parkingang	aan	de	
Diepenbrockstraat,	tegenover	de	Herman	
Heijermansweg.

Dit jaar: twee wandelingen met het IVN
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Natuur, historie en kunst in het 
Beatrixpark
In	het	kader	van	het	50-jarig	jubileum	
van	de	Afdeling	Amsterdam	van	het	
IVN	wordt	dit	jaar	een	breed	opgezette	
serie	parkwandelingen	georganiseerd,	
met	als	rode	draad	de	natuur,	historie,	
architectuur	en	kunst	van	een	aantal	
Amsterdamse	parken.	De	laatste	wandeling	
van	het	jaar	wordt	gehouden	in	het	
Beatrixpark,	dat	voor	al	deze	onderdelen	
veel	te	bieden	heeft.

Datum: zondag 6 november, 
14.00-15.30 uur
Start:	parkingang	aan	de	
Diepenbrockstraat,	tegenover	de	Herman	
Heijermansweg.

Activiteitenagenda 2011

za. 1� april om �.00 uur:  Vogelexcursie in het Beatrixpark

wo. 20 april om 20.00 uur:  Algemene Ledenvergadering
     Bovenzaal Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31

za. 30 mei om �.00 uur:  Vogelexcursie in het Beatrixpark

zo. 3 juli om 1�.00 uur:  IVN-wandeling in het beatrixpark: 
     Geneeskrachtige kruiden van toen en nu

zo. 21 augustus:   Muziekfestival 2011 in het Beatrixpark (van 12.00 t/m 1�.00 uur)

zo. � november om 1�.00uur: IVN-wandeling:
     Natuur, historie en kunst in het Beatrixpark
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Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
Het	Beatrixpark	is	één	van	de	oudste	moderne	stadsparken	van	Amsterdam.	Het	park	

is	grotendeels	als	werkverschaffingsproject	aangelegd	en	voor	publiek	geopend	in	1938.	

Door	de	bouw	van	de	RAI	in	1961	kwamen	de	eerste	veranderingen,	de	zogenaamde	

plasvijver	moest	worden	verplaatst	en	werd	het	huidige	kinderbadje.

Ten	behoeve	van	de	Floriade	in	1972	in	Amstelpark	en	Beatrixpark	werd	o.a.	de	

Artsenijhof	(kruidentuin)	aangelegd.	De	uitbreiding	van	de	RAI	in	het	park	is	in	1994	

gecompenseerd	met	een	terrein	langs	de	ringweg,	de	Natte	vallei.	Momenteel	is	het	park	

ca.	24	hectare	groot.	Het	park	is	een	schakel	in	de	groene	verbinding	tussen	de	Amstelzone	

en	het	Amsterdamse	Bos.	In	1981	is	de	Vereniging	Vrienden	van	het	Beatrixpark	opgericht	

om	het	park	tegen	uitbreidingen	van	de	RAI	te	beschermen	en	goed	beheer	en	onderhoud	

te	stimuleren.

Het	Beatrixpark	is	een	kostbaar	plekje	groen	in	de	stad.	Maar	het	ligt	op	een	eveneens	
kostbare	plek,	in	economische	zin.

De	Vereniging	Vrienden	van	het	Beatrixpark	zet	zich	onder	meer	in	voor	het	behoud	van	
het	park.	De	vereniging	telt	nu	bijna	1.200	leden.	Maar	we	zouden	graag	zien	dat	dit	
aantal	stijgt	zodat	we	in	de	toekomst	sterk	zullen	staan.	Kent	u	mensen	in	uw	omgeving	
die	enthousiast	zijn	over	het	Beatrixpark,	attendeert	u	ze	er	dan	op	dat	zij	voor	€	5	lid	
kunnen	worden.	U	kunt	dit	strookje	aan	hen	geven.	Aanmelding	via	de	website	is	ook	
mogelijk.

Op naar de 1200

Stuur dit strookje naar: 

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark   t.a.v. Mw. M.J.K. Louisse,  W. Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal € 5 kunt overmaken

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

w w w . v r i e n d e n b e a t r i x p a r k . n l

Tweemaal per jaar ontvangt 

u de Nieuwsbrief en u wordt  

uitgenodigd de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te 

wonen

e-mail adres


