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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.

Redactie

RedactieVAN DE

Elodie Luinge

Plaatsvervangend. Dat is een woord wat me de laatste maanden 
vaak te binnen schoot. Als bestuur van een vereniging heb je 
maar al te snel het idee dat je overal voor verantwoordelijk wordt 
gehouden, of misschien zelfs bent. En het gekke is, als het maar 
vaak genoeg gezegd wordt ga je het nog geloven ook. 

Dus zijn wij plaatsvervangend droevig en boos over weer gegraaf 
in de grond; en we schieten onnodig in de verdediging als we 
daar mails van leden over krijgen. Maar we zijn ook ontzettend 
trots op ‘onze’ groep vrijwilligers en op die prachtige Hof. We 
mogen wat vinden van de vraag of de twee leeuwen uit het park 
terug zouden moeten gaan naar het Centraal Station. Wat? 
ONZE leeuwen?

We maken ons zorgen over de bomen in de kastanjering, die 
hebben we deels meebetaald, dus dat zijn natuurlijk dan ook 
onze bomen die daar staan te kwijnen. 

Ik liep laatst in het park, toen er een groepje mensen een 
rondleiding kreeg. Ze waren duidelijk nieuw en zeer verbaasd 
over hoe mooi het park erbij stond. Kijk en dan sta ik 
plaatsvervangend toch een beetje heel erg te stralen. Alsof het 
mijn persoonlijke verdienste is dat de bomen zo prachtig geel 
staan te gloeien in de najaarszon.

Nou vooruit, de bomenbordjes, dat hebben we echt zelf geregeld, 
dus die zijn ook echt van ons. En dat er hekken stonden op 
Koningsdag om het groen te beschermen tegen een enorme 
stroom mensen, ja dat heeft onze voorzitter ook zelf voor elkaar 
gekregen. 

Nog meer van die 
dingen: er is Wifi in 
het park! (kijk maar, hij 
doet het). Door Zuidas 
geregeld, kunnen wij als 
pluspunt opvoeren.

Mijn park. Zo voelt het wel voor alle bestuurleden. Wie 
een beetje volgt wat het Amsterdamse Parkenoverleg doet 
herkent dat: er zijn een stuk of twintig verenigingen die zich 
plaatsvervangend opmaken om HUN park te beschermen.

Als u plaatsvervangend content bent over wat het bestuur van de 
vereniging in het verleden voor elkaar heeft gekregen, nog steeds 
doet en nog van plan is te gaan doen, laat ons dat dan weten. 
Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw buren nu ook Vriend worden 
van het Beatrixpark! Of door u aan te melden als (aspirant-) 
bestuurslid; we kunnen versterking goed gebruiken. 

Bij deze Nieuwsbrief vindt u ons nieuwe BELEIDSPLAN voor de komende jaren.

In dit plan schetsen wij eerst de huidige Stand van zaken met betrekking tot een aantal kernpunten 

(bijvoorbeeld ontwikkeling Beethovenkavel, infrastructuur, Artsenijhof).

In het daarna volgende Plan van aanpak geven wij een beeld van onze doelen, en hoe we die willen bereiken.

Voor wie meer wil weten is daarna toegevoegd:

- een analyse van de sterke en zwakke punten, en de kansen en bedreigingen;

- het profiel van de vereniging, en

- de historie van het Beatrixpark.
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Voorzitter
Marleen Munniksma

VAN DE

Duttend tijdens het middaguur
balanceert de reiger
statig op een poot

Deze haiku past bij de blauwe reiger, 
half verscholen achter het riet, die al 
jarenlang het briefpapier, de nieuwsbrief 
en de website van de vereniging siert. 
Misschien staat ‘onze’ reiger ook wel te 
dutten, maar veel gedut werd er zeker 
niet door de bestuursleden en de actieve 
vrijwilligers van de Artsenijhof in de 
afgelopen periode. Na de Algemene 
Ledenvergadering op 30 april ging het 
bestuur aan de slag met het schrijven van 
het nieuwe beleidsplan, waarin voor onze 
leden en de verschillende instanties waar 
onze vereniging mee te maken heeft, een 
visie wordt gegeven over de toekomst 
van het park. Dit beleidsplan voor de 
komende vijf jaar vindt u als losse bijlage 
bij deze nieuwsbrief. 

Ook werden er weer bomenbordjes 
besteld en opgehangen, overleg met 
Zuidas en RAI bijgewoond en over ‘onze 
leeuwen’ gesproken.   

Daarnaast lag er een aanbod van een 
parkrelatie om het park een zogenaamde 
social sofa te schenken : een of meerdere 
betonnen banken voorzien van 
mozaieksteentjes. U kent ze wellicht uit 
het Amstelpark of elders in Zuid. Na 
overleg met de organisatie  (Social Sofa) 
die deze banken maakt en de gemeente 
heeft het bestuur gekozen voor twee lage 
banken zonder leuningen en twee kleine 
poefjes in witte en groene tinten, met 
daarop een patroon van rietpluimen en 
uiteraard de reiger. Deze bankenfamilie 
zal worden geplaatst in het gebied tussen 
de nieuwe vijver en de nieuwbouw 
(AkzoNobel, Stibbe, Nicolaaslyceum), 
uiterlijk medio 2016. Dit is een tijdelijke 
locatie, dus op den duur zullen de bankjes 

een ander plekje krijgen. Op die manier 
zullen deze social sofa’s  een rondreizende 
ontmoetingsplek worden voor jong en 
oud.

De Artsenijhof is ook een 
ontmoetingsplek die prachtig wordt 
onderhouden door de vele vrijwilligers, 
die zelfs in de wintermaanden als het 
weer het toelaat op dinsdagochtenden 
de handen uit de mouwen steken. Deze 
plek wordt door de parkbezoekers enorm 
gewaardeerd vanwege de vele bijzondere 
planten en de rust. Rustig was het niet op 
de warme zomerdagen bij het kinderbadje, 
dat is juist een gezellige ontmoetingsplek 
voor (groot) ouders met jonge (klein)
kinderen, die dankzij het toezicht en de 
bijna altijd schone toiletten hier heerlijk 
kunnen verblijven. En vergeet ook niet de 
lekkere ijsjes en koffie van het Ystuintje! 
En sinds kort (als het stadsdeel het “aan” 
heeft gezet) warempel met gratis Wifi. 

Bij de bloemenkrans rond de grote vijver, 
met eindelijk weer een spuitende fontein, 
zaten ook heel vaak mensen op de bankjes, 
net als op de grote of hondenwei, waar al 
jarenlang bezitters van honden in allerlei 
maten elkaar ontmoeten, Over hopelijk 
niet al te lange tijd zal daar ook een  
kunstwerk verrijzen ter nagedachtenis van 
de ontwerpster van dit oudste deel van het 
park: Jakoba Mulder, die meer dan tachtig 
jaar geleden het park mede ontwierp. Zij 
woonde in Amsterdam Zuid en was de 
eerste vrouwelijke landschapsarchitecte 
in dienst van de gemeente Amsterdam en 
werkte onder Van Eesteren aan nieuwe 
plannen voor de tuinsteden in West en 
Zuid.   

In het nieuwe parkdeel, dat langzaam 
zijn voltooiing nadert, komt ook een 
ontmoetingsplek voor iets oudere 
kinderen: een speelobject op de plaats van 
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VooRzitteR

het oude basketbalveldje, waar gevoetbald, geschommeld, geklauterd en gegleden kan worden. Met zitplekken voor de begeleiders. 

En in de Prinses Irenestraat ontmoeten ondergronds allerlei leidingen elkaar, reden waarom deze straat al geruime tijd heeft 
opengelegen. Gelukkig is ook het traject door het Beatrixpark zo goed als afgerond en zal er binnenkort water stromen onder de 
nieuwe brug. Het nieuwe water ontmoet dan het andere water van het park en dit zal ongetwijfeld de waterkwaliteit ten goede 
komen. 

En wilt u meer weten over de bijzondere bomen dan kunt u iedere eerste zondag van de maand meelopen met de rondwandelingen 
van Henk Wolters van het IVN. En uiteraard kunt u op ieder moment van de dag of de nacht onze website bezoeken, waar u op de 
hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. 

De nieuwe brug, waardoorheen kabels 
en leidingen lopen, gaat nu echt over het 
water. De populieren die er eerst nog 
stonden zijn inmiddels ook gekapt zodat 
het beeld heel anders is geworden.
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Zuidas
Marleen Munniksma

EN ZUIDASDOK

zuidas

In het zuidwestelijke deel van het Beatrixpark worden de nieuwe 
contouren langzamerhand duidelijk. De nieuwe brug ligt op zijn 
plaats, de waterloop gaat eronderdoor,  de nieuwe fietsroute ligt 
ook al gebruiksklaar en de grond wordt klaargemaakt voor de 
nieuwe aanplant. Op het vroegere basketbalveldje wordt hard 
gewerkt aan het nieuwe speelelement en de lichten branden 
volop in de nieuwbouw van Stibbe en AkzoNobel. Of je het 
nu mooi vindt of niet, het nadert zijn voltooiing en misschien 
komt er dan eventjes rust aan die zijde van het park. Want ook 
het ondergrondse werk is grotendeels voltooid, de kabels en 
leidingen zijn gelegd en hopelijk is daarmee het graafwerk voor 
lange tijd achter de rug. Rondom de nieuwe vijver wordt het 
park heringericht. Weliswaar aan de meest westelijke kant met 
alleen een tijdelijke inrichting, want daar zal in de toekomst 
gebouwd worden: woningen en een museum staan ook nog 
in de planning. Die tijdelijke inrichting wordt in ieder geval 
ook voorlopig verfraaid met lage zitelementen, de door een 
weldoener aan het park geschonken sociale sofa’s. 

Tot eind 2017 zal het best aangenaam zijn om daar gezellig 
te zitten, maar daarna is het gedurende lange tijd gedaan met 
de rust. Want eind 2017 staat de aanvang gepland van het 
Zuidasdok project, het verbreden van de A10 tussen Amstel 
en Schinkel tot 2 x 6 rijstroken, het ondergronds brengen van 
die 12 rijbanen in het centrumgebied van de Zuidas, grofweg 
van Beethovenstraat tot Parnassusweg, en de uitbreiding en 
herinrichting van Station Zuid. De Noord-Zuidlijn rijdt dan 
hopelijk al, en bij het Mahlerplein staat de nieuwe fietsenstalling 
waarschijnlijk al bomvol rijwielen, terwijl aan de noordzijde 
de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij de vijfhoek, het 
trapveldje tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan, 
misschien net in gebruik kan worden genomen.

De aanleg van het Dok zal ook voor het Beatrixpark heel 
ingrijpend zijn. Niet voor het oudste deel van het park, want 
daar worden geen ingrepen gedaan, maar wel voor de strook 
langs de A10: talud moet worden afgegraven, weg wordt 
verbreed, tunnelmond wordt aangelegd, tunnel wordt gegraven 
en bovenop de tunnel moet het maaiveld worden ingericht, 
o.a. met tramhaltes en keerlus (aan de Buitenveldertzijde) en 
met groene corridor met fiets- en looppaden en busstation 
(bij Parnassusweg) aan de noordzijde. Aan ‘onze’ kant komt 
ook een werkterrein, maar geen opslag van bouwmaterialen. 
Dat werkterrein en zeker ook een tijdelijke bouwweg zal er 
zeker tien jaar liggen, maar misschien wel langer – want dit 
soort grootschalige projecten lopen meestal uit!. Wij hebben 

erop aangedrongen – en blijven dat doen – dat vanuit het 
park dit gebied wordt afgeschermd door bijv. een groene hoge 
afscheiding te plaatsen en misschien fonteinen in de vijver om 
het bouwlawaai af te zwakken. De aanbestedingsprocedures voor 
dit project zijn gestart. Er wordt gewerkt met de zogenaamde 
Construct en Design methode, waarbij de aannemersconsortia 
worden uitgedaagd om met goede en moderne bouwtechnieken 
en oplossingen te komen, die natuurlijk wel moeten passen 
binnen de door Rijk en gemeente gestelde eisen. De 
bezorgdheid of dit allemaal wel goed zal gaan is groot, bij ons 
maar zeker ook bij de bewoners van de Prinses Irenebuurt en 
Buitenveldert, want die voorzien heel veel overlast en misschien 
ook wel schade aan hun huizen. 

Wij hebben tot nu toe alle voorlichtingsavonden en –
middagen bezocht, zienswijzen ingediend bij Tracébesluit 
en bestemmingsplan en waar mogelijk constructief overleg 
gepleegd met Zuidasdok-ambtenaren. En dat zullen we blijven 
doen...... al zullen we allemaal hoogbejaard zijn tegen de tijd dat 
dit project is afgerond.

Ook aan de oostkant van het park heeft u werkzaamheden 
kunnen constateren. De RAI is langs de groene zoom begonnen 
met een bovengrondse parkeergarage en de plannen voor een 
groot hotel (ruim 90 meter hoog) tussen RAI en station RAI 
zijn ver gevorderd. Dit hotel, ontworpen door Rem Koolhaas, zal 
beeldbepalend zijn, ook vanuit het park goed zichtbaar, maar het 
staat gelukkig niet aan de haven van de Boerenwetering, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was. En het hotel krijgt in ieder 
geval op diverse verdiepingen openbare functies, waardoor in de 
toekomst het park ook met de ogen bezocht kan worden vanaf 
90 meter hoogte! 

Tegenhouden kunnen we deze grootse plannen niet, maar 
we blijven waakzaam en zullen blijven aandringen op zo min 
mogelijk schade aan en overlast in het park. En als u meer wilt 
weten of ook persoonlijk iets wilt inbrengen raden wij u aan om 
de websites van Zuidas (www.zuidas.nl) of Zuidasdok (www.
zuidasdok.nl) regelmatig te raadplegen.
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zoethout in de aRtsenijhof

Zoethout
José Deckers

IN DE ARtSENIjhOf

Als kind op de Lagere School kocht ik soms stokjes van 
zoethout om op te kauwen. Die stokjes kostten toen, naar ik me 
herinner, 1 of 2 cent per stuk. De zoete smaak van dat zoethout 
komt van de stof Glycyrrhizine die 150 maal zoeter is dan suiker. 
Schadelijk voor het gebit is deze stof niet. Kauwen op zoethout 
is misschien wel net zo goed voor het gebit als tandenpoetsen. 

In de Artsenijhof staat zoethout (Glycyrhiza glabra), behorend 
tot de Vlinderbloemenfamilie, in het middenvak. Zoethout 
is winterhard en kwam oorspronkelijk voor in het Midden-
Oosten en het Middellandse Zeegebied.  Tegenwoordig zijn 
het Midden-Oosten en China de belangrijkste leveranciers van 
zoethout. 

De plant wordt wel l meter hoog en bloeit vanaf het late voorjaar 
met licht paars-blauwe bloemen. In onze hof is die bloei 
overigens zelden gezien. De bladeren zijn oneven geveerd en 
bestaan uit 7 – 15 smalle deelblaadjes, die aan de onderkant wat 
kleverig aanvoelen. De wortels zijn dik en houtig; hiermee kan 
de plant zich ondergronds behoorlijk uitbreiden. Aan het einde 
van de winter snoei je de groei van het afgelopen jaar tot vlak 
boven de grond terug, en ook de wortels worden bij voorkeur 
wat ingesnoeid. 

De wortel van zoethout werd in veel culturen gebruikt, 
zoals in India, China, Babylonie, Griekenland en in Rome. 
Toetanchamon wenste  ook voor zijn reis naar de andere wereld 
zoethout in zijn graf en inderdaad werd in zijn graf een grote 
hoeveelheid zoethout aangetroffen. In het oude Egypte werd de 
plant voor alle mogelijke kwalen gebruikt. Dat is vergelijkbaar 
met wat Ginseng voor  Chinezen is. In onze Middeleeuwen 

werd zoethout gebruikt tegen ongemakken ten gevolge van sterk 
gekruide maaltijden en half bedorven voedsel. 

Van zoethout worden alleen de wortels gebruikt. Deze worden 
na drie jaar geoogst.  Ze worden tegenwoordig toegepast 
in de dropfabricage en, in gesneden en gemalen vorm,  in 
kruidenmengsels en dranken. Extracten uit de wortels worden 
o.a. gebruikt om slijm in de luchtwegen op te lossen en  daarom 
aan middelen tegen verkoudheid toegevoegd. De wortels kunnen 
ook gebruikt worden om er kruidenthee van te maken. 

Let op! Overmatig gebruik kan leiden tot verhoogde bloeddruk, 
oedeem, hoofdpijn of kortademigheid. 

De plant levert verder een gele verfstof voor het verven van 
stoffen. 

Noot van de redactie: 
U als trouwe lezer en lid van de vereniging zou dat 
natuurlijk nooit doen, maar mocht u van plan zijn een 
stukje van de zoethoutwortel in de Artsenijhof te gaan 
rooien: dat heeft geen zin; in ons klimaat wordt het niet 
het lekkere kauwstokje dat u nog kent uit uw jeugd. 
Laten staan dus!
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UIt  

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

uit de aRtsenijhof

Seizoen 2015 was een heel speciaal seizoen. Niet vanwege 
het weer maar omdat er een jubileum kon worden gevierd, 
het 15-jarige! Beslist iets om vol ver- en bewondering bij 
stil te staan. Vanaf het jaar 2000 wordt met veel inzet van de 
vrijwilligers deze unieke medicinale kruidentuin onderhouden 
(zie hiervoor in deze Nieuwsbrief ook het interview van Loes 
Lesterhuis met Marjan Stomph, vrijwilligster van het eerste 
uur).

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
ziet het onderhouden van de Hof als een belangrijke taak 
waaraan veel aandacht wordt gegeven en die ook financiële 
ondersteuning verdient. In november gaan we dat vieren met een 
feestelijk etentje voor de vrijwilligers.

Champost
Maar een jubileum betekent niet dat er minder gewerkt hoeft 
te wordt, integendeel. De natuur wacht op niemand en dus zijn 
er ook dit jaar weer nieuwe planten aangeschaft, een gedeelte 
daarvan gekregen via onze adviseur Wil Melgers van de kwekerij 
in De Braak in Amstelveen. We proberen iets meer structuur 
aan te brengen in sommige borders, ieder jaar moeten er ook 
weer groepen planten worden uitgedund, herplant of verwijderd 
omdat ze geen succes zijn in de grond van de Hof. Daar moeten 
dan weer nieuwe plannen voor worden bedacht, allemaal mooi in 
een schema gebracht door Marion Verwaal.

Kortgeleden heeft de vereniging als cadeautje weer 3 kuub 
champignon/paardenmest laten komen en de jongens van het 
stadsdeel hebben die netjes verdeeld op drie plekken in de 
Hof. De vrijwilligers kunnen de mest dan naar behoefte verder 
verspreiden. Zo hopen we dat ieder jaar de grond kwalitatief  
beetje bij beetje gaat verbeteren. Deze winter zal het stadsdeel 
ook weer een laag compost aanbrengen. Het beluchten van 
grond door het boren van gaten (ploffen genoemd) is nog niet 
gebeurd, dat moeten we dus blijven volgen. De paden zijn dit 
jaar wel een paar keer goed schoongemaakt, d.w.z. gemugd met 
hete lucht. Dan ziet het er meteen weer veel mooier uit en dat 
werkt voor de vrijwilligers ook leuker. 

Plaagbeesten
Naast het voortdurende wieden van onkruid, daar komt 
nooit een eind aan helaas, blijven er ook andere hardnekkige 
plaaggeesten: slakken, zwarte luizen in de monnikskappen, 
en het goudhaantje niet te vergeten in de Russische rabarber. 
Een andere plaag van dit jaar bleken de konijnen, het waren er 

nog nooit zoveel. Ze zitten soms heel relaxed te zitten als de 
vrijwilligers aan het werk zijn, je zou zelfs kunnen denken dat 
ze die harde werkers uitlachen, lekkere hapjes voor het uitkiezen 
immers. Het schijnt een plaag in de hele stad te zijn. Het 
wachten is op een of andere ziekte die het natuurlijke evenwicht 
enigszins zal herstellen.

Toch blijven heel veel mensen zich verbazen over hoe mooi 
de Hof er steeds uitziet in het seizoen. De maandelijkse 
rondleidingen door Henk Wolters van de IVN (hierbij dikwijls 
geholpen door vrijwilliger John Barnick) zijn een groot succes. 
Op een van die zondagen was er een groep vrijwilligers van de 
kruidentuin bij het Muiderslot, zij waren nieuwsgierig geworden 
na een bezoek van onze vrijwilligers vorig jaar aan hun tuin. 
Wederzijdse interesse dus, inspirerende ontmoetingen. De 
belangstelling voor (medicinale) kruiden is hoe dan ook groot in 
deze tijd.

Zomerlunch met zelfgemaakte lekkernijen
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uit de aRtsenijhof

Geen winterrust
Vorige winter is er op advies van Wil Melgers voor het eerst in 
al die 15 jaar doorgewerkt op de dinsdagochtend. Weliswaar 
met een kleine groep doorzetters maar wel met succes : in het 
voorjaar was het onkruid beter onder controle. Ook kunnen 
zwakke plekken beter in de gaten worden gehouden, struiken 
gesnoeid en kan er nog eens over plannen worden nagedacht. 
Maar zonder het mooie parkgebouw was dat geen optie 
geweest, een warm kopje koffie/thee  is in de kou geen luxe 
meer. Ook deze winter kan er dus gewerkt worden.

Wil Melgers zal, ondanks zijn pensioen in Amstelveen, onze 
vrijwilligers blijven coachen en meedenken over verdere 
plannen. Wij zijn daar blij om. Op de najaarsbijeenkomst 
met de vrijwilligers heeft het bestuur hem met een passend 
cadeau bedankt. Voor volgend jaar gaan we weer een 

waarderingssubsidie aanvragen bij het stadsdeel.

Het bestuur wilde op die bijeenkomst ook Marjan Stomph 
bedanken voor het 12 jaar lang coördineren van het werk op 
de woensdagavond, daar stopt ze mee maar ze blijft wel lekker 
werken als “gewoon” vrijwilligster. Helaas kon ze niet aanwezig 
zijn en moest dat worden uitgesteld tot een later tijdstip.

Op dit moment staan er ca. 30 vrijwilligers op de lijst maar niet 
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen wisselt het 
aantal dikwijls. Daarom zijn nieuwe aanmeldingen heel welkom. 
Speciale kennis is niet nodig, wel enthousiasme.

Aanmelden graag via beatrixpark@hotmail.com of tel. 
020 662 02 27

Marion Verwaal houdt alles goed in de gaten.

Genieten maar.Aimée Waasdorp houdt wortelopschot Kornoelje in de gaten.
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EEN gESPREK mEt

VRIjWILLIgStER VAN hEt EERStE UUR
Marjan Stomph
Loes Lesterhuis (ook vrijwilligster)

een VRijwilligeR in beeld

“ VAN ZAAD NAAR KIEmPLANt tOt VOLWASSEN PLANt”

Soms komt er, wanneer de vrijwilligers van de Artsenijhof 
aan de slag zijn, een belangstellende bezoeker die zegt dat de 
tuin er zo prachtig bij ligt en dat dit vroeger wel eens anders 
is geweest. Ik besluit me eens te verdiepen in de beginperiode 
van de Artsenijhof en zoek daarom een vrijwilligster op die 
vanaf het moment waarop initiatieven werden ontplooid om 
de Artsenijhof te redden van zijn ondergang erbij betrokken is 
geweest. Ik ga op bezoek bij Marjan Stomph, actief vanaf het 
eerste uur. 
 
Volgens Marjan begon het grote verval in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw toen er geen capaciteit meer was voor een 
tuinman speciaal voor de Artsenijhof. De tuin stond zienderogen 
te verwilderen. En dat ging haar aan het hart. In diezelfde 
tijd is op voorstel van de Vereniging van de Vrienden van 
het Beatrixpark in overleg met het bestuur van het stadsdeel 
besloten om een vrijwilligersgroep in het leven te gaan roepen, 
met als doel de herinrichting van de Hof. Marjan meldde zich 
direct aan bij de vrijwilligersgroep die graag de Hof weer volgens 
het oorspronkelijke ontwerp (destijds als onderdeel van de 
Floriade van 1972) wilde helpen herstellen. 
 
Als kind woonde Marjan aan de rand van het bos en was ze 
altijd in de weer in de natuur met planten. Ooit had ze de 
ambitie om kruidenkweker te worden. Maar haar leven kreeg 
een andere wending. Ze woont nu vlakbij het Beatrixpark, heeft 
een moestuin en geniet op grootsteedse wijze van de natuur. 
Een medicinale tuin in de stad beschouwt ze als een voorrecht. 
Dat de leer van de kruiden in de vorm van deze tuin weer wordt 
doorgegeven juist aan mensen in de stad, stemt haar helemaal 
vrolijk. 
 
Thuis bij bestuurslid van de Vriendenvereniging Kaki Markus 
werden ooit de plannen door de initiatiefgroep gesmeed. Een 
roerige tijd. Marjan roemt de inbreng van Hiltje Koeman, 
die ook als vrijwilligster werkte bij de Hortus van de VU. 
Uiteindelijk werd in 2000 het Noordvak als eerste door de 
afdeling Groen van het stadsdeel ingeplant, uit herinnering het 
oorspronkelijke ontwerpplan van de Floriade volgend, dat toen 
niet meer bekend was. Doordat de bomen in en rondom de Hof 
veel groter waren geworden dan in 1972 was het twijfelachtig 
of het inplanten volgens het oorspronkelijk ontwerp nog 
levensvatbaar zou kunnen zijn. Door personeelswisseling bij de 
afdeling Groen liet daarna het inplanten van het Midden- en 

Zuidvak nog op zich wachten tot respectievelijk 2003 en 2004. 
Om te voorkomen dat er geen bijzondere planten verloren 
gingen, die er nog stonden, gingen de leden van de groep 
zaden verzamelen en planten opkuilen die voor die vakken nog 
bruikbaar zouden kunnen zijn. Daarbij is dankbaar gebruik 
gemaakt van een inventarisatie, de voorloper van het eerste 
Groene Boekje, gemaakt door bioloog  Michel Koper. Hij bracht 
alle planten in de verwilderde tuin in 1992 in beeld. 

Met hulp van Arend van de Beld, die hoofd tuin en kassen was 
bij de Hortus van de VU, maakten Hiltje en Marjan plannen 
voor het beplanten van het Midden- en Zuidvak. Marjan weet 
nog goed dat er in die opstartperiode veel verschillende partijen 
waren waar rekening mee gehouden moest worden. Zo leefde 
bij het in 2002 nieuwe hoofd van de afdeling Groen, Gerard 
de Ruijter, de vrees dat zo’n vrijwilligersgroep toch geen lang 
leven beschoren zou zijn. Daarom wilde hij dat de inrichting 
eenvoudig bij te houden zou zijn, enerzijds voor de vrijwilligers 
en anderzijds in geval van het afhaken van de vrijwilligers 
voor de medewerkers van de afdeling Groen. Over de plannen 
en de uitvoering is dan ook stevig onderhandeld eerst door 
Hiltje en Marjan en later door bestuurslid Willem Smit. Toen 
de vrijwilligersgroep steeds groter werd was aansturing door 
iemand met autoriteit nodig. Door de al bestaande contacten 
met Arend van de Beld is hij door het bestuur benaderd om 
de aansturende rol op zich te nemen in 2007. Met zijn enorme 
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kennis van de kruiden en de planten heeft hij het initiatief van 
harte ondersteund. In de kas van de Hortus vond daarna elk 
jaar het zogenaamde Kasoverleg plaats, waar met Arend werd 
doorgenomen welke nieuwe aanplant zou kunnen worden 
gekozen. Op zijn beurt kwam Arend een keer in de twee 
weken in de Hof langs om te adviseren. Zijn adviezen werden 
opgeschreven door José Deckers, later Illy van Lynden en 
Marion Verwaal. Marjan fungeerde als invaller. “ Laat de lijst 
met adviezen leidend zijn bij het werk van de vrijwilligers” , 
was het uitgangspunt. Naast dat de kwaliteit van de Hof enorm 
is verbeterd door zijn deskundige inbreng, is dit uitgangspunt 
nog steeds gehandhaafd. Er werd al snel met werklijsten 
gewerkt. Werklijsten, die wekelijks tussen de vrijwilligers van 
woensdagochtend - en de dinsdagavondgroep circuleren, zodat 
men kan lezen welke klus is gedaan en welke klus moet worden 
aangepakt. Marjan werkt in de woensdagavondgroep. Tot en 
met dit najaar was zij daar al twaalf jaar de eerste coördinator. 
Iedere woensdagavond ging ze een half uur voordat het werk 
begon met de overdrachtslijst de Hof door om te kijken naar 
de overdracht van de dinsdaggroep en een klussenlijst te 
maken voor de avond. Sinds een paar jaar is er een zogenaamd 
4-vrouwcoordinatorschap op de woensdagavond die elkaar 
kunnen vervangen. Dit jaar heeft Marjan het coördinatorschap 
definitief overgedragen. Ze wil meer vrijheid hebben om in 
het voorjaar en in de zomer weken weg te gaan. Want hoewel 
het om vrijwilligerswerk gaat, is dat niet vrijblijvend en blijken 
er altijd wel weer het nodige tuinwerk of administratieve 
werkzaamheden verricht te moeten worden. Als ze terugkijkt 
op de afgelopen jaren doet ze dat met veel voldoening en 
tevredenheid over de bereikte resultaten. Ze hebben altijd 
geprobeerd om binnen de kaders te blijven die ze bij  het begin 
hebben afgesproken. Dat alles zonder dogmatisch te worden. 
De Artsenijhof is een medicinale tuin die  beplant moet worden 
met medicinale planten en een enkele verfplant. Als vrijwilligers 
een wens hebben over verandering in beplanting, wordt dat in 
de loop van het jaar vastgelegd en in het overleg bekeken. Niet 
alles wat mensen individueel willen kan. Je werkt in een tuin 
van de gemeente en die moet ook het belang inzien van het 
werk. Bijvoorbeeld: er wordt alleen maar op dinsdagochtend 
en op woensdagavond gewerkt, want anders valt er niet meer 

te coördineren, anders weet de organisatie van het stadsdeel 
niet waar ze aan toe zijn en kan de politie geen oogje in het zeil 
houden.
 
Marjan vindt het heel bijzonder dat er zo’n Hof in een openbaar 
park in stand wordt gehouden door vrijwilligers. Natuurlijk 
zou je nog meer met de kruiden in de Hof kunnen doen: 
rondleidingen, schoolklassen begeleiden. Maar dat is niet 
te behappen voor de vrijwilligers. Zo in combinatie met de 
rondleidingen door Henk Wolters van de IVN is het juist het 
goede evenwicht.
 
En je blijft je soms verbazen. Zoals op de avond tijdens de 
Art Zuidroute, waarop twee dames in bewondering bij de 
Kardinaalsmutsboom stonden te kijken, die net getooid was met 
grijze draden van de spinselmot. Een prachtig kunstwerk, was 
hun conclusie. Of over een zwerver die vaak in de Artsenijhof 
komt. Die gaat dan vegen, omdat hij ook een steentje wil 
bijdragen. Het hoort allemaal bij het werken in de Hof. 
Gelukkig is er ook een mooie werkruimte in het Parkgebouw 
gekomen waardoor de werkomstandigheden voor de vrijwilligers 
enorm zijn verbeterd.

Na het overlijden van Arend van der Beld is er een opvolger 
gekomen in de persoon van Wil Melgers. Hij is sinds kort met 
pensioen, hij was senior vakspecialist heemparken in Amstelveen 
en in zijn functie eindverantwoordelijk voor de kwekerij in 
De Braak (een heemtuin in Amstelveen) Zijn deskundigheid 
is echt heel belangrijk voor de Hof. Hij is een meester in het 
combineren van inhoudelijke kennis met praktische situaties. 
Ook zijn adviezen worden weer verwerkt in een lijst, die de 
leidraad zijn voor de klussen van de vrijwilligers.

Dat je planten jaar in, jaar uit volgt, van zaad, kiemplant tot 
volwassen plant die zaad vormt. Voor Marjan is er niets mooiers. 
En bovendien, dit vrijwilligerswerk is gewoon leuk!
 
De Artsenijhof moet daarom blijven bestaan en zij zal haar 
ondersteuning blijven geven.
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leeuwenjacht

Succesvolle Leeuwenjacht
Mirjam Louisse

Anders dan u misschien zou denken gaat het hier niet over een 
echte leeuwenjacht, gelukkig.

Najaar 2008, voorjaar 2009 en voorjaar 2010 heeft u in onze 
Nieuwsbrief in de rubriek Onbekende Bekenden kunnen lezen 
over de kunstwerken in het Beatrixpark. Daartoe behoren ook 
de vier grote gebeeldhouwde leeuwen die bij de zuidingang 
van de Artsenijhof en bij de toegang vanuit het park tot het 
RAI-terrein staan. Op onze zoektocht naar het verhaal achter 
deze beelden kwamen we een fascinerend stukje Amsterdamse 
geschiedenis op het spoor.

Letterlijk en figuurlijk, deze leeuwen blijken ooit gestaan te 
hebben op een van de toegangspoorten naar het Centraal 
Station, de oostertoegang. Het Centraal Station is destijds 
gebouwd op drie eilandjes. De oosterpoort was één van de drie 
doorgangen voor de scheepvaart onder het spoor door. Deze 
werden gebouwd omstreeks 1876. De leeuwenbeelden zijn 
dus ouder dan het station zelf. En het waren er maar liefst 22, 
waarvan 16 grote en 6 van een kleiner formaat (maar toch altijd 
nog ongeveer 110 -120 cm hoog). Ik vind het jammer dat ik dit, 
ongetwijfeld heel indrukwekkende beeld van die monumentale 
leeuwen nooit zelf heb gezien. Men wordt altijd te vroeg of te 
laat geboren.

Gelukkig kunnen we ze desondanks toch zien op foto’s van o.a. 
Jacob Olie en een schilderij van Martin Monnickendam.

Op zoek naar het verhaal van de leeuwen kwam ik in contact 
met andere mensen die ook nieuwsgierig waren naar de afkomst 
van die bijzondere beelden en daar al langer mee bezig waren. 
Er is zelfs een heus Genootschap opgericht voor dit doel en 
het bijna onwaarschijnlijke is onlangs gebeurd: alle 16 grote 

leeuwen zijn opgespoord! Heel recent de laatste via een oproep 
in een TVprogramma, nota bena: voetbalclub FC Velzenoord. 
Het Genootschap weet precies welk beeld waar heeft gestaan. 
Dat kon onder meer worden herleid uit de blikrichting van 
de verschillende leeuwen, de leeuwen met het stadswapen 
waren met hun blik gericht op het water. Zij bewaakten het 
Amsterdamse belang: schepen moesten ondanks de spoorlijn 
toch ongehinderd in en uit kunnen varen. De leeuwen met het 
Rijkswapen  keken juist naar het station of de spoorlijn. Zij 
verdedigden het rijksbelang: het opbouwen van een efficiënt 
netwerk van treinsporen. Daarvoor was het nodig om een station 
en een doorgetrokken spoorlijn te bouwen in de toenmalige 
haven van Amsterdam. 

Eind jaren zestig moesten de leeuwen aan de stadskant van de 
oostertoegang, als laatsten het veld ruimen bij de bouw van het 
nieuwe postkantoor (inmiddels ook al weer vervangen door het 
Hilton Double Tree Hotel met vanuit de SkyLounge op de 11e 
verdieping een fantastisch uitzicht over de stad en zijdelings ook 
op de plek waar die leeuwen ooit hebben gestaan!). De beelden 
werden ergens opgeslagen en doken plotseling weer op tijdens 
de Floriade 1972 in het Beatrixpark (en Amstelpark). Wij 
hebben helaas nooit kunnen achterhalen wie bij de gemeente 
Amsterdam op het idee is gekomen om die leeuwen daar in het 
Beatrixpark te droppen.Voor alle verhalen, achtergronden en 
actuele informatie over de zoektocht zie www.leeuwencs.nl.

Maar nu dus weer een stukje in deze Nieuwsbrief over “onze” 
leeuwen in het park. Daarmee willen wij u informeren over 
de bestuurlijke opdracht binnen het Genootschap Leeuwen 
van het Centraal Station om te proberen in de toekomst, bij 
de herinrichting van het oostelijke gebied van het Centraal 
Station eventueel twee leeuwen terug te brengen naar hun 
oorspronkelijke standplaats. (zie ook de animatie over die plek 
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op www.leeuwencs.nl)

Alleen de leeuwenbeelden bij de Artsenijhof kunnen, historisch gezien, nog terug naar hun oorspronkelijke plek bij het Centraal 
Station. Alle andere standplaatsen bij het CS waar ooit leeuwen stonden zijn inmiddels afgebroken. Dat zou dus consequenties 
kunnen hebben voor “onze” leeuwen. Gelukkig hebben we er vier in het park!  Wij vinden het enerzijds het goed recht van het 
Genootschap om deze doelstelling na te streven, wij van onze kant vinden anderzijds die leeuwen bij de Artsenijhof inmiddels 
ook wel een stukje historie. Dat wordt vast een leuke discussie. En niet te vergeten, de beelden zijn eigendom van de gemeente/
stadsdeel. 

Voor bovengenoemde artikelen Onbekende Bekenden in de nieuwsbrieven zie de website www.vriendenbeatrixpark.nl onder 
Nieuwsbrieven.

Leeuw met Rijkswapen, RAI Leeuw met stadswapen, RAI

Leeuw met Rijkswapen, Artsenijhof Leeuw met stadswapen, Artsenijhof
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Kastanje-Ring

"Kastanje-ring":

In april 2015 heeft Boomadvies Nederland in opdracht van 
het stadsdeel, de beheerder van het Beatrixpark, een zogeheten 
groeiplaatsonderzoek uitgevoerd in het Beatrixpark.

Reden: er is sprake van uitval, conditionele problemen en 
verschillende soorten aantastingen. In gewonemensen-taal: we 
maken ons zorgen om de kastanjes!

We zijn blij dat hier zo grondig en serieus naar wordt gekeken. 
Minder blij zijn we natuurlijk met de reden: die mooie dubbele 
kastanje-ring is, laten we zeggen, een beetje ‘op’. We zullen 
gaan zien hoe de bomen een voor een sneuvelen en vervangen 
worden. Met de aanbevelingen uit het rapport kan dat nog zo 
lang mogelijk worden uitgesteld.

Een korte samenvatting van het onderzoek:
Het onderzoek is met name verricht naar de grond waarin de 
kastanjes staan. Maar natuurlijk zijn ook de bomen zelf bekeken: 
de buitenste ring, met nog een aantal van de oorspronkelijke 
kastanjes uit- waarschijnlijk – 1929. Dit is de Aesculus 
hippocastrum Baumannii.

Deze kastanjes staan in de bestrating. Daarbinnen is een cirkel 
in het gras van jongere kastanjes.
Enkele bomen zijn beschadigd, andere hebben groeiproblemen, 
en geven dus een onevenwichtig beeld.
Uit het rapport blijkt dat uitvoering is getest, met diepe 
grondboringen op drie verschillende plaatsen: bij de oude 
bomen, in het gras, en ter vergelijking aan de andere kant van de 
houten palissade, bij de ceder.

Enkele belangrijke conclusies: 
•	 de huidige niet florissante staat van de kastanjes wordt voor 

een groot deel veroorzaakt door de grond waarin ze staan. 
Die grond is niet diep: op een laag zand is destijds zo’n 50 
centimeter aarde aangebracht. Dat zand is erg ingeklonken, 
waarmee een goede waterhuishouding en diepere worteling 
een probleem wordt. Men vermoedt dat de ongewenste 
verdichting van de grond al is ontstaan tijdens de aanleg van 
het park, maar ook (deels) veroorzaakt is door het rijden 
met maaimachines.

Inmiddels wordt met lichtere machines gereden, maar dit is 
eens te meer een waarschuwing voor wat rijden met zwaar 
materieel (de huidige ingrepen in het  park voor de Zuidas, 
maar ook bij evenementen) op termijn aan schade kan doen. 

DE BOmEN IN DE

EEN ONDERZOEKElodie Luinge

•	 de samenstelling van de grond is niet optimaal: er zit te veel 
calcium in, en te weinig andere mineralen. De pH waarde 
van het water is wel goed.

•	 de bodemlaag in de gazonring is te nat, door de 
samenstelling en korrelgrootte van de grond.

•	 er zijn te veel bacteriën, en te weinig goede schimmels.
•	 de grote Baumanni bomen in de buitenring zijn qua 

ontwikkeling over hun hoogtepunt heen. De achteruitgang 
die we zien komt dus ook door gewone veroudering. Die 
wordt wel versneld door de ongunstige omstandigheden.

•	 buiten de kastanjering is de bodem en de samenstelling 
daarvan beter.

Het rapport geeft ook uitvoerig advies wat nu te doen:
Belangrijk is het mogelijk opheffen en zeker het voorkomen van 
verdere bodemverdichting. Dat gebeurt onder meer door het 
inspuiten van lucht en lichte korrels, het zogenaamde ploffen. 
En het rijden met lichtere machines.

Als met een pneumatische lans gaten worden geschoten bij 
en rond de bomen, kan daar ook voeding worden toegediend. 
(‘ploffen’)
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Kalium, magnesium en fosfor komen nu te weinig voor. Er moet 
herhaaldelijk organische meststof worden aangebracht.

De balans tussen bacteriën en schimmels moet hersteld worden. 
Dat kan door boomspiegels aan te leggen in het gras, of anders 
door voedings- en beluchtingkokers aan te brengen.

Voor zover wij weten is de afdeling parkenbeheer al begonnen 
met het uitvoeren van deze maatregelen. 
Toch zal niet voorkomen kunnen worden dat er bomen 
wegvallen uit de Kastanje-ring. Simpelweg door ouderdom. 
Maar ook door aantasting van de kastanjeziekte. Die ring zal 
dan niet meer zo kunnen heten in de toekomst.

Het rapport geeft ook advies over welke bomen wel goed 

zullen gedijen in deze omstandigheden, voor zover die niet te 
veranderen zijn. En dat zijn dan met name iepen. Men denkt 
aan een aantal cultivars van de Fladderiep, een soort die resistent 
is tegen de iepziekte.
Mogelijk kunnen ook een groter wordende eikensoort of de 
Nyssa sylvatica (Tupeloboom) als vervanger dienen.  

Noot van het bestuur: 
Over de keuze van nieuwe bomen willen – en krijgen- we als 
Vriendenvereniging intensief overleg. Ook Henk Wolters, onze 
bomenexpert, zullen we hierbij betrekken.
De vereniging heeft destijds een nieuwe binnenring aangeplant en 
deels betaald, naast bijdragen van anderen, onder andere 50.000 
gulden van het Schipholfonds.
Het is dus des te wranger als ze nu toch zouden (moeten) verdwijnen. 

Een oude en een nieuwe kastanje in herfstlicht.
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De ontvangers van deze nieuwsbrief moeten Julie Overberg 
eigenlijk wel kennen; immers zij bepaalt al zo’n 15 jaar het 
gezicht  van onze nieuwsbrief. En dat van het Groene Boekje, en 
dat steeds op vrijwillige basis, zoals zo velen zich actief voor de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark – de medewerkers van 
de Artsenijhof, het bestuur en meer - inzetten. Tijd dus voor een 
gesprek met onze enthousiaste designer.

En dat woord designer is geen toeval; Julie is geboren Canadese. 
In Calgary om precies te zijn. En wie een beetje historisch 
(sport)besef heeft, weet dat daar in 1988 de Olympische 
Winterspelen plaatsvonden. Julie studeerde daar Marketing en 
was erg actief binnen de  AIESEC (Association Internationale 
des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales),  
een internationale studentenorganisatie die een wereldwijd 
uitwisselingsprogramma voor studenten via stages bij bedrijven 
verzorgt. Via dit programma heeft zij haar man ontmoet, een 
Amsterdamse student die een stageplaats bij de Royal Bank of 
Canada had gekregen, toen één van de hoofdsponsoren van de 
Winterspelen. De rest is geschiedenis. 

Hoewel ... Julie wilde via AIESEC altijd al een stageplek 
in Europa krijgen, maar aan  Amsterdam had ze, voordat 
ze Jan Overberg ontmoette, nooit gedacht. Het werd dus 
Amsterdam. Na een logistiek omslachtige procedure – in een 
tijd zonder internet, maar wel van faxen en post van Canada 
naar Zwitserland en van daaruit naar Rotterdam, verloren 
gewaande papieren, die op een (bijna te) late vrijdagmiddag in 
Rotterdam werden onderschept (lees: gered), kreeg Julie haar 
droomstage, namelijk iets met marketing in Amsterdam, bij 
het hoofdkantoor van de HEMA op de afdeling Corporate 
Planning.

Dutch!
Aan de toenmalige directeur  van de HEMA, meneer Goud, 
bewaart ze heel goede herinneringen. Hij maakte zijn naam 
dubbel en dwars waar. Omdat de ‘nonnen in Vught’ (het 
vertaalinternaat Regina Coeli, amr) vol zat, werd Julie elke 
ochtend vroeg naar het instituut Berlitz gestuurd, met als 
doel zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie te 
krijgen. De opleiding kostte drie keer meer dan zij verdiende, 
dus betaalde meneer Goud deze. Het echte Nederlands leren 
zou eigenlijk langer duren, want bij Berlitz leerde ze vooral 
de boekjeszinnetjes.  Het zou nog veel langer duren voor 
ze de taal echt onder de knie zou krijgen – nu spreekt ze 
vrijwel accentloos. Na haar stage ging zij bij Q8 Petroleum 

in Rotterdam werken als financieel- en systeemanalist en 
gedurende de dagelijkse reistijd van drie uur las zij in de trein 
de krant om haar Nederlands verder te verbeteren; een eenzame 
maar ook leerzame ervaring. De echte doorbraak kwam toen 
zij bij Nissan Europe op de afdeling Advertising en Sales ging 
werken, waar Engels de voertaal was. Door de weggevallen druk 
om Nederlands te moeten spreken ging zij het vloeiend spreken. 

Keerpunt
De geboorte van haar eerste kind in 1996 zou ook een keerpunt 
in haar loopbaan betekenen. Ze stopte met werken en besloot 
haar droom te gaan verwezenlijken om grafisch ontwerper te 
worden. Veel tijd stopte zij vervolgens in het leren van alles wat 
mogelijk was op dit gebied en al snel ging zij zoeken naar werk 
om haar nieuw gevonden talent in de praktijk te brengen. Ze 
begon kleinschalig, op vrijwillige basis voor de tennisvereniging.  
Gaandeweg belandde ze in de redactie en toverde zij het 
clubblad om naar een professioneel, mooi en leesbaar clubblad. 
Ook ging zij de schoolkrant van de school van haar kinderen 
vormgeven, maakte de website en vertaalde deze naar het Engels 
omdat er veel buitenlandse ouders waren die geen Nederlands 
konden lezen. Het moet in 2000 zijn geweest dat Kaki Markus, 
toen bestuurslid van de VVvhBP haar vroeg voor de nieuwsbrief. 
Met een enthousiast “ja” begon daarmee dit al vijftien jaar 
durende project. 

Goed in beeld brengen?
BUIZEN EN LEIDINgEN

EEN UItDAgINg
Anne-Mariken Raukema
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PaRKenoVeRleg

Beatrixpark en de nieuwsbrief
Natuurlijk, het park kende ze al, was al jaren ‘haar achtertuin’. 
Al tien jaar woonden ze toen vlakbij en met beide kinderen 
ervoer ze gaandeweg hoe heerlijk dat park was. Zomers het 
kinderbadje, in voor- en najaar ook de zandbak, het kleinschalige 
speeltuintje. ‘Beter geschikt voor kleine kinderen dan het 
Amstelpark, en zo heerlijk dichtbij.’ Ook voor wandelingen een 
erg aangename plek’. 

Wat betreft de nieuwsbrief die twee keer per jaar bij alle leden 
op de mat valt is Julie duidelijk: ‘Toen ik begon vond ik de lay 
out wel oubollig, maar ging toen gewoon mee. Gaandeweg heb 
ik veranderingen in kunnen voeren, waardoor beeld prominenter 
werd en ik met een aangepaste layout de leesbaarheid probeerde 
te vergroten.’ Ze vindt dat de uitstraling van de nieuwsbrief past 
bij de lezers: belangstellend, beschaafd en gestructureerd. Het 
liefst zou ze ‘over the top’ gaan, maar dat past meer bij flitsende 
glossy’s. Voor Julie staat de aantrekkelijkheid en de leesbaarheid 
voorop. Dus niet te kleine letters, goed letten op welke plaats 
de foto’s komen. Juist die foto’s spelen een grote rol; de stof 
kan de laatste jaren met veel gedoe (aanleg Zuidas, amr) in het 
park wel heel onaantrekkelijk zijn om in beeld te brengen. Om 
dat toch goed op de digitale prent te krijgen instrueert Julie 
haar nu 19-jarige zoon Olivier om foto’s te maken voor de 
nieuwsbrief. Niet zelden bereiken deze de cover en ook van het 

weinig spannende buizen- en leidingentraject maakt hij allerlei 
opnamen, waarbij het perspectief een belangrijke rol speelt.

Professional
Natuurlijk moet Julie Overbergs kachel ook branden, en dat doet 
die niet van het Beatrixpark. Haar website (www.julieoverberg.
com) is Engelstalig (her mothertongue!) omdat het merendeel 
van haar betalende klanten over de hele wereld verspreid zit. 
Haar Nederlandse klanten krijgt zij vooral via mond-tot-mond 
reclame. Ze werkt in opdracht, wat vaak begint met een logo, 
website of huisstijl. Vaak worden dat uitgebreidere opdrachten, 
zoals voor een net beginnende trouwlocatie voor trouwfeesten 
voor groepen tot 350 personen in Florida, waarvoor ze ‘the 
whole thing’ deed (logo, website, (online) marketingstrategie, 
drukwerk etc.). De mogelijkheden op dit gebied zijn eindeloos.

Back home?
Nee, zolang de kinderen nog thuis wonen, peinst ze niet over 
terugkeer naar Canada. Maar daarna is het overwegen mogelijk. 
Beide landen hebben voordelen en nadelen. Terug naar Calgary 
is niet waarschijnlijk, dat is te koud!, maar Vancouver heeft een 
warm plekje in haar hart. Julie mist hier vooral de ruimte die 
in Canada zo volop aanwezig is. Het Beatrixpark biedt wat dat 
betreft een heerlijke kleine oase in een grote stad.

In de vorige Nieuwsbrief (Voorjaar 2015) hebben we het 
Groenmanifest* van het Parkenoverleg afgedrukt. Graag 
vertellen we wat meer over dit initiatief. Op 30 september is de 
Agenda Groen aangenomen in de gemeenteraad. De verenigde 
groen- en parkenorganisaties en "vrienden-van" hadden 
daarvoor al een Groenmanifest opgesteld en aan de wethouder 
aangeboden. De suggesties die gedaan zijn, zijn echter niet 
overgenomen.

Een citaat uit de reactie van het Parkenoverleg van 21 augustus 
op de vastgestelde Agenda Groen:
"B&W staan blijkens enkele tekstaanpassingen iets meer dan in 
het eerdere concept stil bij het dilemma tussen de behoefte aan 
natuurbeleving en de behoefte aan levendigheid. De concrete acties 

Parkenoverleg

en maatregelen die worden voorgesteld in het hoofdstuk ‘Stadsparken’ 
blijven echter volledig gericht op het accommoderen van intensiever 
gebruik. Voor zover dit intensiever gebruik samenhangt met de 
groei van het inwonertal en met een diverser palet aan bezigheden 
in het groen van parkbezoekers, is dit ook in de ogen van het 
Parkenoverleg een verstandige koers. Dit geldt beslist niet voor 
maatregelen die specifiek gericht zijn op nog meer evenementen en 
festivals in stadsparken. B&W zien de sterke groei van het aantal 
evenementen als bevestiging van het animo voor deze vorm van 
vrijetijdsbesteding. De vraag of deze groei aanbodgestuurd dan wel 
vraaggestuurd is, wordt niet gesteld. Het Grote Groenonderzoek 
uit 2013 geeft inzicht in de wensen van Amsterdammers met 
betrekking tot hun parken. Op het lijstje dat varieert van horeca tot 
barbecuegelegenheden komen evenementen niet voor."

Elodie Luinge
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PaRKenoVeRleg

Parkenoverleg

Komend jaar hoopt het Parkenoverleg ook meer invloed te 
kunnen uitoefenen op het te bepalen Evenementenbeleid. 
Het Parkenoverleg maakt zich zorgen over ‘Festivalisering 
van de parken’. Bij de Agenda Groen hebben ze ervoor gepleit 
dat evenementen zich moeten aanpassen aan parken en niet 
andersom. Een van de specifieke/concrete punten daarbij is de 
bodemverdichting. 

Waarom dat belangrijk is, is als volgt verwoord: 
"Door een harde bodemplaat kan het hemelwater niet meer infiltreren 
in het oppervlak en zal via het maaiveld afstromen naar andere 
locaties waar het overlast kan veroorzaken. Het hemelwater wordt 
ook sneller afgevoerd naar het riool of het oppervlaktewater wat een 
extra belasting meebrengt. Naast een slechte afwatering kan een 
ondoorlatende toplaag invloed hebben op het groen in het park: 
•	 Er blijven plassen op de gazons staan waardoor het gras kan 

afsterven.
•	 De bodem wordt zuurstofarmer, waardoor bomen 

oppervlakkiger gaan wortelen. Dit kan er voor zorgen dat 
fietspaden worden opgedrukt (Beatrixpark) en dat bomen 
minder stabiel zijn tijdens een storm."

Het Parkenoverleg is niet tegen alle evenementen in parken. 
Kleine evenementen kunnen van tijd tot tijd een extra waarde 
geven aan een park, mits zij passen bij de schaal en het karakter 
van een park.

De zorgen zijn opgepakt, onder meer in het Parool op 31 mei, de 
Dag van het Park, waarbij de voorzitter van het Parkenoverleg, 
Jaqueline Rijken, is geïnterviewd:

"Een park is geen evenemententerrein. Het uitgangspunt moet wat 
ons betreft zijn dat het om rust en groen draait. Dat wil niet zeggen 
dat er verder niets mag gebeuren. Een festival zoals Keti Koti in het 
Oosterpark past bij het karakter van het park omdat daar ook het 
slavernijmonument staat. Maar een festival als Appelsap dat elk jaar 
groter wordt, kan ook moeiteloos naar een sportcomplex in de stad 
verhuizen of een parkeerterrein. Er is geen enkele noodzaak om dat 
in het Oosterpark te houden."

De druk is gewoon te groot 
Evenementen zijn slecht voor het park, is de mening van het 
Parkenoverleg. "Ze zorgen voor overlast in de vorm van vervuiling, 
verkeer en lawaai en richten schade aan aan flora en fauna." 

"Een bijzonder probleem zijn de gevolgen van al die bezoekers voor 
de bodemgesteldheid. Amsterdam heeft een drassige bodem. Als ergens 
duizenden of tienduizenden festivalbezoekers samenkomen, klinkt de 
bodem in. Uiteindelijk blijft er een harde bodemplaat over. Je krijgt 
dan ook problemen met de grasmat en de afvoer van regenwater. Wij 
vinden dat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij de 
afgifte van vergunningen."

De druk is gewoon te groot, concludeert de voorzitter. "Het 

gemeentebestuur wil de toenemende drukte spreiden over alle delen 
van de stad. Daarbij wordt nadrukkelijk ook naar de parken gekeken. 
Daar is de ruimte te vinden. Tegelijkertijd hebben organisatoren 
het groen ontdekt als ideaal decor voor hun feesten. Er komen heel 
veel aanvragen binnen voor een vergunning. De gemeente heeft de 
neiging organisatoren ter wille te zijn. De behoefte aan een stad met 
veel reuring is groot. De parken dreigen daar het slachtoffer van te 
worden."

Een duidelijk kader
Het bestuur volgt momenteel met argusogen de ontwikkelingen 
in de Stopera. Wethouder Abdeluheb Choho heeft zijn Agenda 
Groen klaar. Daarin wordt ook stilgestaan bij het intensieve 
gebruik van de parken. 

"De wethouder noemt werken, barbecueën, wandelen, zonnen, 
feestjes vieren, sporten als voorbeelden van dat intensievere gebruik. 
Over evenementen wordt met geen woord gerept. Wij vinden het 
belangrijk dat er in de Agenda Groen een duidelijk kader komt 
te staan over het organiseren van evenementen in de parken en 
recreatiegebieden. Dat schept voor iedereen duidelijkheid."

Voor wie meer wil weten: kijk op de site van het Parkenoverleg; voor 
de tekst van de Agenda Groen kunt u terecht op www.amsterdam.nl 
of op de site van onze vereniging (bij berichten).

*  ondertekenaars:
Vereniging vrienden van het Beatrixpark 
Vereniging vrienden van het Diemerpark 
Vereniging vrienden van Frankendael 
Vereniging vrienden van het Flevopark 
Vereniging vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark 
Vereniging vrienden van het Noorderpark 
Vereniging vrienden van het Oosterpark 
Vereniging De Oeverlanden Blijven! 
Vereniging vrienden van het Rembrandtpark 
Vereniging Sarphatipark 
Vereniging vrienden van de Sloterplas 
Vereniging vrienden van het Vondelpark 
Vereniging vrienden van het Wertheimpark 
Vereniging vrienden van het Westerpark 
Vereniging vrienden van het Wibautplantsoen 
Vogelwerkgroep Amsterdam 
Werkgroep Keurtuinen & Groen - Wijkcentrum d’Oude Stadt 
Bewonersplatform Zuidas 
Natuur&Milieuteam Zuid 
Nederlandse Tuinenstichting 
Redactie website hetvondelpark.net  
Stichting Groengroep Oud-West 
Stichting Omsingeling Oosterpark 
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos 
Stichting Vrienden van het Diemerbos 
Stichting W.H. Vliegenbos
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In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van april 2015
Aantal leden op 13 februari 2015 1023
Nieuwe leden 25
Opgezegd 29
Uit bestand verwijderd wegens wanbetaling 13
Aantal leden op 1 november 2015 1006

Nieuwe leden sinds 13 februari 2015
Mw J.A. de Boer, Mw M.G.E. van der Bijl, Mw E.C. Bussink, Mw E. Cortvriendt, Mw L.M. Dalderup, Mw E. Ferbeek, Hr en 
Mw van Gent, Mw D. van der Heyde, Hr of Mw R.A.E. Heyligers, Mw MA.E. Insinger, Mw. A. de Jonge, Mw E. Kranenburg, Hr 
A. Kruiderink, Mw J.C. Leeflang, Mw A.E. Leeuwin-van der Ven, Hr of Mw M. Ottens, Mw K. Paalman, Hr D. van Pinxteren, Hr 
M.R. Prinsze, Mw J.L. Rijken, Hr M.A.P.W.R. Royaards, Mw M.M. Schollaardt, Hr T.S. Stok, Mw V. Treffers, Mw W.A. Vink-
Schellenberg, Hr en Mw Vijverberg-Menco

Eén keer per jaar wordt het ledenbestand opgeschoond. Helaas zijn er elk jaar een aantal leden, die wij uit het bestand moeten 
verwijderen omdat zij 2 of 3 jaar achter elkaar geen contributie hebben betaald, ook niet na een herinnering. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat deze mensen niet meer op het opgegeven adres wonen en vergeten zijn om ons een adreswijziging te sturen. Dit jaar 
moesten wij zo 13 leden uit het bestand verwijderen.

Ledenadministratie

Penningmeester

Barbara van Helden en Mirjam Louisse

Barbara van Helden-Pathuis

In juni van dit jaar ontvingen alle vrienden de jaarlijkse acceptgiro voor het overmaken van de contributie. Tot nu toe hebben ruim 
800 van de 1007 leden betaald en gemiddeld maakten zij ruim € 20,00 over!! Wij danken een ieder voor zijn of haar bijdrage, 
waarmee wij ondermeer tweemaal per jaar deze uitgebreide nieuwsbrief kunnen uitgeven. Ook dit jaar ontvingen wij een behoorlijk 
aantal zeer royale bijdragen.De gulle gevers zullen in december een bedankbriefje van het bestuur ontvangen.

Mocht u de contributie nog niet voldaan hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Dan hoeven wij geen kostbare 
herinneringen te versturen. Wilt u bij uw betaling ALSTUBLIEFT uw LIDNUMMER vermelden (dit staat op de acceptgiro en 
boven uw naam op het adresetiket) of anders uw postcode plus huisnummer, anders kunnen wij u niet vinden in het ledenbestand.

Alvast hartelijk dank!

ledenadmin. / PenningmeesteR

VAN DE
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uw Penningmeester
Barbara van Helden-Pathuis

PenningmeesteR

hEt VERDRIEt VAN

Bij het verzenden van de acceptgiro’s vraag ik altijd of u bij 
betaling uw lidnummer wilt vermelden. Dit heeft een reden en 
die wil ik u in dit stukje uitleggen.

Wij hebben in het ledenbestand ruim duizend vrienden van 
ons mooie park staan. Nadat de acceptgiro’s verzonden zijn, 
stromen de overschrijvingen binnen en die moeten allemaal, 
per stuk, in het ledenbestand ingevoerd worden.En dan komt 
het... in ons bestand staat 12 keer een Berg, van den Berg of van 
den Bergh, 7 keer een de Jong, 6 keer een de Vries, 6 keer een 
Meijer, 5 keer een Groen en 4 keer een Veen of van Veen. Bij 
een overschrijving wordt door de banken tegenwoordig geen 
adres meer vermeld, dus ga dat dan maar eens uit elkaar houden! 
Het lidnummer is een goede manier om de betaling bij de juiste 
persoon in te kunnen voeren. 

Maar dat is niet het enige probleem:
Mevrouw Lila heeft zich indertijd opgegeven als vriend. Thuis 
doet haar man, de heer Paars, de administratie en die maakt de 
contributie over van zijn rekening, op zijn naam. Hoe moet uw 
arme penningmeester weten dat mijnheer Paars bij mevrouw 
Lila hoort? En er staat geen mijnheer Paars in het ledenbestand! 
Op het lidnummer kan ik nakijken bij wie de betaling hoort.

En het kan nog erger: 
De heer en mevrouw Beige zijn vriend van het park. Mijnheer 
Beige laat de contributie betalen via zijn BV Winternacht, 
zonder vermelding van de eigen naam of het lidnummer. 
Dan zit uw penningmeester echt met de handen in het haar!

Een trucje was vroeger wel om 1 cent over te maken naar het 
rekeningnummer, waarmee de betaling is gedaan en dan bij 
de opmerkingen te vragen contact met ons op te nemen, maar 
sinds de invoering van het internetbankieren lijkt het wel of 
niemand meer zijn bij- en afschrijvingen bekijkt, want ik krijg 
daar tegenwoordig vrijwel nooit meer een reactie op. In de loop 
der jaren heb ik wel al een soort “schaduw ledenlijst” opgebouwd. 
Daarin staat dus onder de W: Winternacht BV hoort bij heer en 
mevrouw Beige, en onder de P: Paars hoort bij Lila, maar ook 
dit werkt niet altijd.

Dus help uw arme penningmeester en vermeld bij uw 
betalingen en alle andere correspondentie het lidnummer (dit 
staat op de acceptgiro en op het adresetiket boven uw naam) of 
anders postcode en huisnummer, dat scheelt een heleboel werk 
en dan is uw penningmeester blij!
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iVn oP Pad

Met het IVN op pad
OOK IN 2016 ELKE mAAND

IN hEt BEAtRIxPARK

Ook in 2016 kunt u weer meedoen met de maandelijkse IVN-rondleidingen door ons mooie park onder leiding van Natuurgids 
Henk Wolters. 

In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de aandacht vooral uit naar de bomen. In het park staan ongeveer 250 soorten, waarvan 
er bijna 200 van een naambordje zijn voorzien. Aan bomen valt in elk seizoen veel interessants te beleven. In het voorjaar zijn het 
knoppen, katjes, bloei en bestuiving. In de herfst kleuren, vruchten en zaden. In de winter coniferen, silhouetten en knoppen.

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoeken we de Artsenijhof, met elke keer een ander programma. In dit 
prachtige erfstuk van de Floriade van 1972 staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en in deze maanden zijn ze op hun 
best. Waar worden of werden ze voor gebruikt, hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke stoffen zitten er in en wanneer 
worden ze geoogst?

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand. Dat zijn 
voor 2016 de volgende data en locaties. 
•	 Bomen:  3 januari,  7 februari, 6 maart, 3 april, 2 oktober, 6 november, 4 december. Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, 

tegenover de Herman Gorterstraat.
•	 Artsenijhof:  1 mei, 5 juni, 3 juli,  7 augustus, 4 september. Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 

Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.
•	 Deelname:  Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat 

staat dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark.
•	 Kosten:  een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
•	 Info:  Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl
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VogelexcuRsie

Het was droog weer toen ik om 5.30 uur wakker werd. Op dus naar de ingang van het Park aan de Cornelis Dopperkade. Theo van 
Lent, een echte vogelaar, ging een vogelexcursie geven.

Toen ik mijn fiets neerzette, zag ik Theo al staan praten met 3 andere geïnteresseerden. Een mooi klein groepje dat vol verwachting 
was van wat er te zien zou zijn. Theo gaf bij de start al aan dat door de vele blaadjes, die aan de bomen zaten, de vogels minder 
makkelijk te zien waren. De zang, daarentegen, was wel te horen. Zo gingen wij op zoek naar de lijster, die in de buurt van de 
eendenvijver zijn zang liet horen. Hoog boven op een tak van een berk zagen en hoorden wij haar. Tegelijkertijd begonnen de 
zwarthalszwanen te blazen, wat ons verbaasde. Tot we een jong op de rug van één van de zwanen ontwaarden. Een schattig, donzig 
bolletje dat al een beetje grijs kleurde. Veilig verscholen, want het leek wel of de meerkoeten, die ook in de vijver zwommen, het op 
het jonge zwaantje begrepen hadden. 

Eigenlijk was voor mij, door het ontdekken van dat jonge zwaantje, de excursie al geslaagd. 

Maar de natuur is een spiegel van het leven. Doorlopend langs de grote vijver naar het Boerenweteringpad, zagen wij een 
dood duifje aan de kant liggen. Het duifje was pas aan haar einde gekomen. Theo liet ons zien dat haar vleugelpennen nog niet 
ontwikkeld waren en dat het dus een jong duifje moest zijn geweest.

Ter afsluiting maakten we een ronde door de Artsenijhof. Op de weg er naar toe attendeerde Theo ons op het geluid van de 
zwartkop. Niet te verwarren met de zwarte mees, die meer in de duinrand zit en niet in een parklandschap. Hij liet ons het gaatje 
zien in de paal van de bogen tussen het Noord en het Middenvak. Hij vertelde dat daar in het vroege voorjaar pimpelmeesjes hun 
nest hadden. Zou het een soort flatgebouw zijn in die paal, waar iedere pimpelmezenfamilie een eigen aparte etage had?

Om een uur of acht trokken de wolken boven ons samen, maar de excursie zat er toen al op. Een mooi begin van de dag. 

Theo van Lent
Loes Lesterhuis

VOgELExcURSIE mEt

OP 23 mEI 2015
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Watertappunt bij

wateRtaPPunt

Van het nostalgische Amsterdamse waterhappertje bij het 
kinderbadje naar het nieuwe tappunt is een enorme stap. Er 
bleek ook in ons park een grote behoefte aan een watertappunt 
en dan vooral om een flesje te vullen. Het lijkt wel of niemand 
de deur meer uitgaat zonder een flesje water. Maar de wandelaar 
en vooral de jogger kan nu een flesje bijvullen. Het stadsdeel 
heeft niet gekozen voor een tappunt van Join the Pipe, zoals 
bijvoorbeeld op het Leidseplein, maar voor een Delta-tappunt. 
Dat heeft het grote voordeel dat die worden onderhouden door 
Waternet, het stadsdeel heeft er verder geen omkijken naar.

Ook voor honden is dit tappunt heel wat handiger dan dat 
gehannes bij het waterhappertje! Ontroerend te zien dat iemand 
er al een drinkbakje bij heeft geplaatst en dat staat er nu al heel 
wat weken.

Het stadsdeel is van plan nog een tweede tappunt te plaatsen.

DE hONDENWEIDE

Er staat bij het 
kinderbadje nog een 
echt oud Amsterdams 
waterhappertje.
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Bomenbordjes

bomenboRdjes

Met hulp van BSI Bomenservice zijn er weer ruim 50 bomenbordjes extra opgehangen. Het zijn kostbare bordjes; mocht u er een 
vinden die losgeraakt is, wilt u ons dat dan melden?
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schade

Schade

Opruimen-stormschade

Hekken rond de Hof op Koningsdag

Koningsdag: op ons nadrukkelijk verzoek (de voorzitster heeft daarvoor bij de gemeenteraad ingesproken) waren op Koningsdag 
hekken geplaatst om de grote stroom bezoekers te leiden. Omdat de NS op Koningsdag station RAI elk jaar om onduidelijke 
reden afsluit moet iedereen die naar het feest in de RAI of bij Strand Zuid wil, vanuit station Zuid via het park daarheen lopen. 
Ook is nadat wij daarop aandrongen de Artsenijhof die nacht en dag afgesloten geweest met hekken. Hoewel daar zelfs overheen 
geklommen werd – omdat dat dan lekkerder plast?? -is de schade daardoor gelukkig beperkt gebleven. Het bestuur zal ook voor 
2016 aandringen op openstellen van station RAI en bescherming van het park.

VOORKOmEN & hERStELLEN
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oPbouwen

Opbouwen
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een meeRKoet / weRKzaamheden

Ik heb het weekend met een meerkoet van de Beatrixpark 
doorgebracht. Ik maak elk dag een rondje door het Beatrixpark. 
Dit omdat ik veel achter de computer zit en daarnaast om het 
avondmaal te laten zakken. Daarnaast studeer ik of train ik ook 
vaak in het park. Afgelopen zaterdag liep ik rond het ronde 
vijvertje met het fonteintje in het midden. Toen zag ik een 
meerkoet midden op het looppad liggen. Ik dacht dat het dier 
zou weg rennen maar dat deed het niet. Toen ik heel dicht naast 
het dier stond maakte het een bange indruk en probeerde weg 
te gaan, maar kon niet lopen. 

Heb toen de parkwacht gebeld, maar geen gehoor (zaterdag 
18:48), wel bericht op voicemail achter gelaten. Vervolgens 
144 gebeld (zaterdag om 19:20). Werd doorverbonden met 
de ambulance afdeling. De mevrouw aan de lijn gaf aan dat 
ze te druk hadden en of ik het diertje of naar de politie bracht 
of een dagje kon houden. Nou, toen heb ik besloten om het 
diertje naar huis te nemen. Keek naar de pootjes maar zag geen 
verwondingen. Het dier ging wel telkens poepen/plassen. Dit 
was gelig gekleurd en niet donker groen/zwart zoals het hoort. 
Ik dacht het dier heeft iets verkeerd gegeten of opgelopen 
waardoor het diarree heeft gekregen; hierdoor afgezwakt en niet 
meer kon lopen. 

Thuis bij mij zat het beest in een kartonnen doos met water en 

een meerkoet
Ferry Parmesar

EEN WEEKEND mEt

VAN DE BEAtRIxPARK

wat stukjes bruinbrood in een kom. Het dier at af en toe maar 
heel weinig. Zondagochtend leek het wat flinker te worden. 
Het Begon te staan maar hield het niet lang vol. Vandaag 
kon het dier weer staan en lopen. Over het algemeen was het 
beestje vrij rustig in de kartondoos en op het balkon. Het ging 
af en toe rustig op het matje in het balkon liggen en haar veren 
verzorgen. Mooi om te zien.
 
Heb het dier vandaag weer losgelaten waar ik het gevonden 
had. Ik wil mijn vriend Marcel Tai bedanken, voor kartonnen 
doos en fietsbinder. Het meisje in het park dat geholpen heeft 
om filmpje te maken bij het loslaten van het dier. 

Prinses Irenestraat: deze zijkant van het park blijft voorlopig 
zonder bomen

Iemand moest en zou perse de Prinses Irenestraat in. En dan houdt 
zo’n platsic paaltje je toch niet tegen? 
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Reden genoeg

Reden genoeg
VOOR EEN BEZOEK
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Vriend worden

U kunt ook een mailtje sturen naar vrienden@beatrixpark.amsterdam. 
U krijgt dan een bevestigings-bericht van ons en informatie over het overmaken van de jaarlijkse bijdrage.

Stuur dit strookje naar het secretariaat: Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam.

JA! Ik word VrIend(In) VAn het BeAtrIxpArk

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL

e-mail adres

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VRiend woRden

De vereniging is opgericht in 1981om het park tegen uitbreidingen van de omliggende bebouwing te beschermen en goed beheer 
en onderhoud te stimuleren.

Anno 2015 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke Monumentenstatus 
van het oude gedeelte; de coördinatie van de vrijwilligers in de Artsenijhof; het geven van voorlichting via gedrukte Nieuwsbrieven, 
elektronische nieuwsberichten en de website; het voortdurend overleggen met locale en gemeentelijke bestuurders van stadsdeel en 
Zuidas.  De vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft op dit moment zo’n 1000 leden.

Het Beatrixpark is een kostbaar stukje 
groen in de stad, op een kostbare plek in 
Amsterdam Zuid. De vereniging kan alle 
steun gebruiken bij onze inzet voor het 
behoud van het park. U kunt veel doen 
(in het bestuur), als vrijwilliger in de 
Arsenijhof werken of Vriend of Vriendin 
worden en blijven, zodat onze stem een 
groter gewicht in de schaal legt. 

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw 
omgeving die ook enthousiast is over het 
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip 
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro 
per jaar!

U kunt onderstaand strookje doorgeven, 
maar aanmelding via de site is natuurlijk 
ook mogelijk: www.vriendenbeatrixpark.nl

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark


