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Redactie

Binnen en buitenwereld
VAN DE Redactie

Elodie Luinge

Soms wil je even helemaal niks met de boze buitenwereld te
maken hebben. Wanneer je het gedoe rond de Amerikaanse
verkiezingen ziet bijvoorbeeld. Of leest over hoe Amsterdam
toeristisch dichtslibt. Alleen, die buitenwereld en de media die
hem bij je brengen gaan niet zomaar weg.
Wij zouden het liefst ook “ons” park in een doosje willen doen,
met een groen lintje eromheen. Maar dat kan niet. Het heet
niet voor niks Openbare Ruimte. Dus is die buitenwereld altijd
aanwezig, en zo sturen wij vanuit het bestuur elke week wel
elkaar informatie toe over waar het Beatrixpark genoemd wordt,
bij betrokken is, geroemd of bedreigd wordt.
Dat is dan in de vorm van plannen voor de toekomst van de
Zuidas en de RAI. Met berichten over kapvergunningen voor
een onvoorstelbare hoeveelheid bomen voor bouwactiviteiten.
Door uitnodigingen voor overleg met Bewonersplatforms;
inspraakrondes, klankborden voor waterbeheer, vooroverleggen
voor Koningsdag en meet-en-greets met nieuwe bewoners uit de
buurt.

We hebben trouwens zo’n lijntje gemoderniseerd: in het park
hangen nu bordjes met een QR code die de scanner rechtstreeks
op de site van de Vrienden brengt.

Kunt u even niet de deur uit, geniet dan van het park via vierseizoenen-filmpjes van De Mengformule: te vinden op
https://vimeo.com/album/4212426 .

Bron: Het Parool 3 juni 2016

Het Beatrixpark is niet geïsoleerd. Het wordt genoemd in
berichten in vele media: schrijvers die vertellen dat hun jeugd
gevormd is in dit park; ingezonden brieven in het Parool; in
de Echo met een stuk over de vereniging die de “beatrixparkleeuwen” naar huis willen brengen. En in de mails die we
krijgen….van Engelse moeders die feestjes organiseren in het
park; bedankjes voor de leuke wandelingen tot wanhoopskreten
over overlast van te veel joggers.
Wat we erg leuk vinden zijn de opstekers die u bij het
overmaken van uw vriendenbijdrage zet:
“hou vol met dat park!”, en “succes met het goede werk”.
Deze Nieuwsbrief is, net als onze site, een van de lijntjes tussen
het Beatrixpark en de buitenwereld: met u als Vriend.

Redactie Nieuwsbrief: Mw. M.J.K. Louisse, Mw. E.E. Luinge, Mw. M.J.C. Deckers, Mw. L. Lesterhuis
Vormgeving: Mw. J.M. Overberg
Foto’s: O.D. Overberg, Mw. L. Lesterhuis, Mw. M. Louisse, Mw. E. Luinge, Mw. E. van der Meijden, Mw. M vd Waal en R. y Campodomi
Druk: Palteam Duivendrecht
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.
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Marleen Munniksma met Joop Jansen, initiatiefnemer voor de Social Sofa’s
at is het toch heerlijk om op een mooie herfstdag – en wat waren er dit
najaar veel mooie dagen! – te wandelen door het Beatrixpark of op een
bankje van het zonnetje te genieten. Dan wordt duidelijk dat een park in
de buurt een enorme toegevoegde waarde heeft en dat het belangrijk is dat het park
voor mens en dier prettig is om te vertoeven.
Het is echter wel een stukje openbaar groen dat men met anderen zal moeten delen.
Sporters, honden-uitlaters, spelende kinderen, rustzoekers, wandelaars, fietsers,
iedereen claimt zijn eigen plekje. Dat kan soms tot conflicten leiden, die wij als bestuur
van de Vereniging niet altijd of helemaal niet kunnen oplossen. Er zijn spelregels voor
het gebruik van een openbaar park en het zou geweldig zijn als iedereen zich aan die
spelregels houdt. Handhaving kan daarbij ondersteunend zijn, maar helaas werd en
wordt steeds meer op handhaving bezuinigd.
Ook zijn steeds minder mensen beschikbaar voor het onderhoud van groen en moet er
veel meer dan vroeger gewerkt worden met apparaten die het werk sneller en efficiënter
uitvoeren, maar ook herrie maken en soms groot en zwaar zijn. Het ouderwetse
handwerk in het park wordt in ieder geval nog wel wekelijks uitgevoerd door ons team
van Artsenijhofvrijwilligers. Dankzij hun inspanningen wordt dat deel van het park
zeer intensief onderhouden.
Nu de herfst is aangebroken is ook goed te zien dat het Beatrixpark beschikt over heel
veel verschillende bomen die prachtig verkleuren. Dankzij de bomenbordjes op heel
veel van die bomen kunt u de Latijnse en Nederlandse naam van die bomen leren
kennen. En als u nog meer wilt weten kunt u altijd op de eerste zondag van de maand
meewandelen met de excursies die het IVN in samenwerking met de Vereniging
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

1077 BZ Amsterdam

06 546 300 56

Mr. A.A.M. Hesseling
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Voorzitter
organiseert. Als u dan een handschoen, muts of sleutel verliest
zou die later wel eens kunnen hangen aan het Vindhek bij de
ingang bij de Herman Heijermansweg!

Misschien heeft u ook al geoefend
op een van de zes fitnessapparaten
Misschien heeft u ook al geoefend op een van de zes
fitnessapparaten die vlakbij de vuistenheuvel zijn geplaatst
en heeft u wellicht vanaf die vuistenheuvel uitgekeken op
de onlangs geopende nieuwe ronde parkeergarage van de
RAI. Picknicken kan en mag overal maar zeker ook bij de
picknicktafels die geplaatst zijn op een veldje tussen het Convict
en het nieuwe speelornament. En heeft u al een poging gewaagd
om de Uitkijktoren te beklimmen, hetgeen wel enige soepelheid
vereist, om vervolgens tot de conclusie te komen dat een deel
van het uitzicht wordt beperkt door bomen die er vlakbij staan?
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Als u alleen in het oudere deel van het park komt heeft u
ongetwijfeld gezien dat de ganzen en eenden weg zijn uit de
eendenvijver en dat het hekwerk is weggehaald en dat de oevers
van de vijver worden opgeknapt. Nog niet opgeknapt is de
Rosenthalbank bij de ingang Cornelis Dopperkade. Er wordt
nog steeds naar een goede vervanging gezocht.
Vervanging is er ook altijd voor bomen die sneuvelen omdat
ze te oud (en soms gevaarlijk) zijn. Gestreefd wordt dan om
of dezelfde bomen terug te planten of te zoeken naar een
boomsoort die nog niet in het park voorkomt. Zo zijn er heel
veel bijzondere eikenbomen bijgekomen die soms wat ‘saaiere’
bomen hebben vervangen. En er zijn heel veel bolletjes geplant
langs de fietspaden, maar het resultaat daarvan zullen we pas
volgend voorjaar kunnen zien.
En misschien kunnen we deze winter weer eens genieten van
winterse taferelen in het Beatrixpark, want het park is in alle
jaargetijden zeker een bezoekje waard.

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, NAJAAR 2016

Zuidas

Zuidas

Marleen Munniksma

Hier moet nog beplanting komen

Om de nieuwe aanplant staan tijdelijk anti-konijnhekjes

Dat bouwwerkzaamheden overlast veroorzaken wordt wel
heel duidelijk als men in de buurt van Zuidas woont, werkt of
vertoeft. Veel bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur
‘s morgens en 7 uur ‘s avonds, maar soms wordt ervoor gekozen
om juist het weekend of de avond- of nachturen voor bepaalde
werkzaamheden te gebruiken. Dat geeft dan misschien minder
overlast voor de kantoormensen of het woon-werkverkeer, maar
voor omwonenden is het dan bijna onmogelijk om van het
weekend of nachtrust te genieten.

geven is gebleken tijdens de bouw van de nieuwe parkeergarage
(de ‘wokkels’) bij de RAI. De fiets/wandelroute langs de A10
richting station RAI werd soms enige tijd afgesloten maar
bouwverkeer reed volledig via het RAI terrein. Die garage is
enkele weken geleden in gebruik genomen en eind oktober werd
de eerste paal geslagen voor een nieuw hoog hotel (NHOW)
van ruim 600 kamers tussen RAI en station RAI. Beide
gebouwen, net als de semi-permanente horeca van Strand Zuid
zullen zichtbaar zijn vanuit het park, maar wij rekenen erop dat
zij weinig hinder zullen geven.

Al jarenlang wordt er op Zuidas gebouwd en het grootste
project – het verbreden en ondergronds brengen van de A10
over een lengte van ongeveer 1 kilometer – moet nog beginnen.
Dat project is een grote uitdaging want het verkeer moet door
kunnen blijven rijden, net als de treinen en de metro, de dijk
moet worden afgegraven en de tunnel komt vlak langs de hoge
gebouwen in het centrum van Zuidas te lopen. Dus ook hier
zullen goede afspraken gemaakt moeten worden om overlast en
schade te beperken.
Bezoekers van het Beatrixpark ondervinden ongetwijfeld
ook overlast, al hopen wij dat die in het monumentale deel
van het park beperkt zal blijven. De strook langs de A10, en
met name het deel vlak achter de RAI, zal echter opgeofferd
moeten worden als werkterrein. Een heel ander scenario dan
ons jaren geleden werd voorgespiegeld, want toen zou juist
daar de snelweg al onder de grond gaan. Voortschrijdend
inzicht en met name bezuinigingen hebben ertoe geleid dat
de tunnelmond ongeveer tweehonderd meter is opgeschoven
richting Beethovenstraat, waardoor het zuidoostelijke deel
van het park grenst aan de nog te graven tunnelmond. Wij
dringen er voortdurend op aan dat tijdens de bouw en erna
goede maatregelen worden getroffen om een aangenaam
verblijfsklimaat in het hele park te waarborgen.
Dat bouwwerkzaamheden soms nauwelijks overlast hoeven te
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

En in de zuidwesthoek is tussen de gebouwen van AkzoNobel,
Stibbe en het Nicolaaslyceum ook hard gewerkt aan de
inrichting van de openbare ruimte. Met speelse zitelementen,
groen en bestrating is een mooie verblijfsplek gemaakt, die
wordt doorsneden door het fietspad richting het tunneltje.
Restaurant AS heeft een prachtig zonneterras aan het
water gemaakt en het wachten is nu op uitwerking van de
verdere plannen voor dit deel van het project Beethoven. In
het Uitvoeringsbesluit van 2007 wordt nog gesproken over
30.000 m2 woningbouw en een museum in dit gebied, met
een parkeergarage. Dat museum komt er niet, de woningbouw
waarschijnlijk wel. Eind dit jaar zal over deze plannen een
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden, de datum en
locatie worden pas later bekend gemaakt. Wel zijn er al drie
zogenaamde participatiebijeenkomsten geweest waarvoor
belanghebbenden werden uitgenodigd die mee konden praten.
Andere bouwplannen in de buurt van het park zijn de
uitbreiding van het WTC langs de Beethovenstraat en de
vernieuwbouw van het voormalige Winterthurgebouw aan de
Prinses Irenestraat tot kantoor van de Goede Doelen Loterijen.
Ook hiervan zal in het park weinig te merken zijn.
Wordt vervolgd.
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Uit de Artsenijhof

Uit

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

De zomerlunch in de Hof met allemaal zelfgemaakte lekkernijen
Vorig jaar konden we jubelen over een jubileum van 15 jaar.
Wij waren als vereniging trots op die mijlpaal maar vooral op
de vrijwilligers. We hebben het gevierd maar daarna ging alles
gewoon weer door in 2016. In de winter is er een kleine groep
die een paar jaar doorwerkt. Dat was het idee van Wil Melgers,
onze huidige adviseur en dat bevalt heel goed. Vanwege de
zachte winters van de afgelopen paar jaren kon het onkruid
goed in de gaten worden gehouden, dat scheelt veel “rot”werk
in het voorjaar maar bovendien is er dan ook gelegenheid om
nieuwe plannen te bedenken en door te spreken. Afwachten dus
wat voor een winter het dit jaar wordt. Stiekem verlang ik wel
naar een mooie koude winter met sneeuw, de Hof is ook dan zo
ontzettend mooi.

Vorig jaar konden we jubelen over
een jubileum van 15 jaar.
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goede champignonmest voor rekening van de Vrienden en
herschikking van het beplantingsplan (eigenlijk een never
ending story) wordt de uitstraling van de Hof ieder jaar
indrukwekkender. Vooral het herschikken van beplanting vergt
veel inzet van de vrijwilligers. Aan het eind van dit seizoen zijn
er ook weer een aantal vakken helemaal leeggehaald, de planten
op gegraven, eventueel gescheurd, de grond verbeterd en het vak
weer herplant met dezelfde of andere planten. Zo hopen we dat
volgend jaar bijvoorbeeld het vak van de Zonnehoed weer veel
aandacht van de bezoekers trekt.

Met compost van het stadsdeel,
... en champignonmest van de
Vrienden.

Het seizoen 2016 begon voor de dinsdaggroep in maart en voor
de woensdagavondgroep in april. Wat was het voor een seizoen?
Lekker veel warm weer (soms wel heel erg warm) en veel
droogte dus, ondanks regen in augustus.

Het leven van de Artsenijhofvrijwilliger hangt nu eenmaal aan
elkaar van werkzaamheden als snoeien, stekken, knippen, zaden
verzamelen, zaaien, spitten, scheuren en vooral niet te vergeten:
onkruid wieden.

Het lijkt wel alsof de Hof er ieder jaar nog weer beter uitziet.
Verwonderlijk is dat niet. De afgelopen jaren is er veel gedaan
aan grondverbetering nadat ook het stadsdeel had geconstateerd
dat de situatie heel slecht was. Met compost van het stadsdeel,

Om al dat geploeter toch een beetje met elkaar te vieren was
er ook dit seizoen weer de zomerlunch in de Hof met allemaal
zelfgemaakte lekkernijen, dat is inmiddels al een gewaardeerde
traditie geworden. Heidi en Frans Werner hebben weer heerlijke
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Uit de Artsenijhof

Hagel in april 2016
kweepeergelei gemaakt en Karine Klappe gaat een, mede door
de Vrienden gesponsorde, kruidencursus voor vrijwilligers
geven waarvoor veel belangstelling bestaat. En van de vijf
coördinatoren is vooral Marion Verwaal onmisbaar, zij maakt
mooie schema’s van al het werk dat in overleg met onze adviseur
wordt gepland en moet worden gedaan. Kortom, vrijwilliger
zijn kan ook leuk en zinvol zijn. Gelukkig zijn er dit seizoen
een aantal, vooral jongere, enthousiaste vrijwilligers bijgekomen,
vooral via, via. Dus ook lezer van dit stukje, zegt het voort.

Kortom, vrijwilliger zijn kan ook
leuk en zinvol zijn.
Het laatste nieuws van de kant van het stadsdeel gaat o.a.
over het verwijderen van een aantal slechte bomen langs het
buitenpad aan de oostkant van de Hof aan de Boerenwetering.
Daar zijn al een aantal nieuwe soorten eiken geplant in het kader
van de geplande Eikenroute van Beatrixpark naar Amstelpark.
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De grote Rode Zonnehoed, vak 8
Oude daar nog aanwezige bomen, waaronder de wilg, zullen
worden verwijderd (met vergunning!) en dat zou wel eens wat
meer licht en lucht in de Hof kunnen betekenen. Het stadsdeel
heeft ons verzekerd dat die aangeplante eiken aanmerkelijk
minder hoog zullen worden dan de vroeger in het park
aangeplante eiken. Daar rekenen we dan maar op.
Op dit moment staan er ca. 40 vrijwilligers op de lijst, niet
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen wisselt het
aantal dikwijls. De dinsdaggroep is groot en min of meer vol, de
woensdagavondgroep is kleiner.
Voor informatie en aanmelding:
beatrixpark@hotmail.com of tel. 020 6620227.

beatrixpark@hotmail.com
020 6620227.
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Muizendoorn in de Artsenijhof

Muizendoorn
José Deckers

in de Artsenijhof

Muizendoorn, Ruscus aculeatus, behorend tot de Leliefamilie,
staat in de Artsenijhof in het Noordvak. De plant lijkt enigszins
op hulst, heeft ook stekels en is, net als hulst, een halfheester. De
groene bladeren zitten in 2 rijen gerangschikte zijtakken met een
stekende top. Op deze zijtakken zit de vrucht, een bolvormige
rode bes. De plant wordt tussen 30 – 100 cm hoog en groeit
– in het wild – bij voorkeur in kreupelhout, eikenbos en op
rotsachtige hellingen, met name in Zuid-Europa.

Muizendoorn wordt nu bij vele
toepassingen gebruikt, zowel voor
uitwendig als inwendig gebruik.
In het verleden was muizendoorn vooral bekend om zijn
vochtafdrijvende eigenschappen. We komen de plant al tegen bij
Dioscorides, in het oude Griekenland een bekend geneeskundige
en kruidendeskundige. Ook in de middeleeuwse geneeskunde
werd muizendoorn vanwege deze eigenschappen gebruikt.
De Nederlandse hoogleraar Munting beval de plant aan om
zijn geneeskracht bij beenzweren. Modern wetenschappelijk
onderzoek heeft de vochtafdrijvende werking bevestigd, maar
wordt nu bij vele andere toepassingen gebruikt, zowel voor
uitwendig als inwendig gebruik.
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Oraal kan muizendoorn worden ingenomen als versterkend
middel voor de bloedvatwanden. In de fytotherapie
(kruidentherapie) wordt deze onder meer gebruikt tegen een
zwaartegevoel in de benen, nachtelijke kuitkrampen, oedemen
van onderbenen en enkels, slecht genezende wonden en
spataderzweren. En wordt verder ook toegepast bij pijnlijke
aambeien, menstruatiepijnen en winterhanden.
Voor uitwendig gebruik wordt muizendoorn wel verwerkt tot
zalven en crèmes. De werkzaamheid is net zoals bij inwendig
gebruik gericht op ziekten die te maken hebben met de
bloedvaten, zoals aambeien, een pijnlijke anus, anale kloven en
couperose.
Leuk om te vertellen is nog dat muizendoorn in het verleden
ook op een heel andere wijze werd gebruikt: de jonge takken
van deze plant zijn in Europa namelijk lang gebruikt als bezem,
vooral in slagerijen. Muizen gaan namelijk niet meer op zoek
naar stukjes vlees als het met een geur van muizendoorn is
omgeven.
Verder zijn de jonge scheuten van deze heester eetbaar; fris
geplukt kan men ze blancheren en vervolgens als asperges
opeten. Voorwaar een plant met vele toepassingen.
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Van een eendenvijver...

Het begon allemaal met Karel

Van een eendenvijver...
Loes Lesterhuis

naar een ganzenresort

cht jaar geleden liepen Ellen van der Meijden,
haar man en haar kinderen met de hond langs de
Eendenvijver in het Beatrixpark. Hun dagelijks rondje.
Bij de Eendenvijver zagen ze dat twee ganzen verstoten waren
uit de groep van twaalf ganzen. Een mannetje en een vrouwtje.
Het mannetje had een kromme snavel en het vrouwtje zag er
slecht uit. Het was een zielig tafereeltje. Thuisgekomen zocht
Ellen op wat ze het ganzenechtpaar zou kunnen geven als
bijvoeding om weer wat op sterkte te komen. Het vrouwtje legde
uiteindelijk het loodje. Gelukkig lukte het later het mannetje om
zich weer aan te sluiten bij de groep. Het mannetje werd door
Ellen en haar gezin Karel gedoopt en bleef een warme band
houden met Ellen’s man. Dat was het begin van haar bemoeienis
met de Eendenvijver. Om de ganzen (twaalf ), muskus eenden
(zes), zwarte zwanen (twee ), witte zwaan (één) en zwarthals
zwanen (drie), die daar zaten, extra zorg te geven. Het idee van
de Eendenvijver omarmde Ellen. Ze had er als kind ook van
genoten. Maar het zag er zo troosteloos uit: de grond was een
zwarte modderpoel, de beschoeiing liet te wensen over. Ellen
zocht contact met Gerrit van de vogelopvang en die leerde
haar dat de zwanen en ganzen als voedsel eigenlijk genoeg
hadden aan lekker een mals grasveldje. Maar de dieren bij de
Eendenvijver konden op dat modderige stukje aarde nergens
lekker gras eten.

Het mannetje werd door Ellen
en haar gezin Karel gedoopt en
... Dat was het begin van haar
bemoeienis met de Eendenvijver.

ruimde etensresten op, die waren aangeleverd door andere
eendenvoeders. Pakken brood werden uitgestrooid, terwijl
brood eigenlijk een soort patat voor eenden is. Macaroni met
tomatensaus, hutspot, van alles werd er over het hek gegooid.
Ellen veegde het op, want voedselresten trekken ook ratten
aan. Haar zoon timmerde extra hekken aan de zijkanten om te
voorkomen dat honden tussen de struiken door op de ganzen en
zwanen gingen jagen. Bakken werden door haar aangeschaft om
het voer in aan te bieden, die vervolgens weer werden vernield.
Soms wiedde Ellen het onkruid dat tussen de aarde omhoog
kwam. De beschoeiing moest geregeld door haar zoon worden
gerepareerd, want verstikt raken in de beschoeiing is een groot
risico voor de waterdieren. Dikwijls bezocht Ellen de dierenarts
op het Europaplein met een zwaan, of een gans die vreselijk
door een hond te pakken was genomen. Hondenbezitters lopen
vaak pratend in hun iPhone door het park zonder aandacht voor
hun hond. Als Ellen ze aansprak op de paniek, die de honden
veroorzaakten bij de dieren op het terrein bij de Eendenvijver,
werd dat weggewoven. De honden zouden ze geen kwaad doen.
Terwijl de ganzen en zwanen zelfs al bij het van verre naderen
van de honden, weg probeerden te vluchten van hun terrein.
Ik sidderde toen Ellen mij dit vertelde. Het verhaal had ik
eerder gehoord tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering
van de Vrienden van het Beatrixpark in april van dit jaar. Een
bestuurslid vertelde dat een zwaan was dood gebeten door een
hond. Er bleken zelfs “baasjes” te zijn, die hun hond over het hek
zetten, zodat hun viervoeter lekker op de zwanen en ganzen kon

Van huisuit is Ellen opgegroeid met veel dieren: honden, poezen,
paarden, parkieten. Ze leerde van jongs af aan dat het hebben
van een dier verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat
het vanzelfsprekend is dat je die nakomt als dierenbezitter. Haar
hele leven woont ze al in Amsterdam Zuid en komt ze in het
Beatrixpark. De ganzen en zwanen in het Park liggen haar na
aan het hart.
Acht jaar lang is Ellen samen met haar zoon Charly iedere
middag rondom vijf uur naar het terrein bij de Eendenvijver
gegaan om de ganzen en zwanen te verzorgen. Bij groentewinkel
Vork in de Maasstraat kreeg ze resten sla, andijvie en andere
groenten, die bij het maken van salades waren overgebleven.
Ze kocht granen om de zwanen en ganzen bij te voeren. Ze
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Van een eendenvijver...
jagen. Terwijl de dieren gekortwiekt zijn en dus niet weg kunnen
vliegen. In de Vergadering werd gestemd wat te doen met de
Eendenvijver: de dieren een rustige “oude dag” bezorgen bij een
ganzenopvang of de hekken verhogen. De aanwezigen stemden
voor de “resort” -constructie bij een Boeddhistische monnik
ergens in Overijssel.

In de Vergadering werd gestemd
wat te doen met de Eendenvijver:
de dieren een rustige “oude dag”
bezorgen bij een ganzenopvang
of de hekken verhogen. De
aanwezigen stemden voor de
“resort” -constructie bij een
Boeddhistische monnik.
Ellen was anderhalf jaar geleden al begonnen met het
ontwikkelen van een plan voor het terrein bij de Eendenvijver.
Ze wilde toen nog zo graag dat er een mooi verblijf zou komen.
Ze had daarvoor contact gezocht met de Ganzenfluisteraar, de
Boeddhistische monnik. Al eerder had ze hem ingeschakeld toen
ze een gans in het water langs de Prinses Irenekade (tegenover
het St Nicolaas Lyceum) ontdekte met een blik om zijn snavel.
De monnik kwam met een oude ambulance en met veel geduld
bevrijdde hij het dier.
Het stadsdeel gaf in al die jaren weinig prioriteit aan de
Eendenvijver. Ellen bezocht het inloopspreekuur van bestuurder
Slettenhaar. Hij was niet onder de indruk van haar verhaal.
Toen werd de situatie van het terrein bij de Eendenvijver het
hoofd Groen van de ambtelijke organisatie langzamerhand ook
te gortig. De druppel, die de emmer deed overlopen, was de
zwarthalszwaan, die was doodgebeten. Regelmatig werden ook
dieren uit de vijver gestolen. Op een zwarthalszwaan wordt op
Marktplaats 800 euro geboden. Een babyzwarthalszwaan wordt
dan met voedsel naar de kant gelokt en met een netje uit het
water geschept.
Het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
stuurde een brief naar het stadsdeelbestuur. Het probleem werd
opgepakt door een juridisch ambtenaar. Zij veronderstelde dat
honden de ganzen en zwanen van nature niks zouden doen.
Toch raakte ze er ook van overtuigd na de toelichting van Ellen
en het bestuurslid van de Vereniging, Elodie Luinge, dat er een
einde aan deze situatie moest komen.
Op 23 augustus heeft de monnik de dieren opgehaald:
drie ganzen, één zwarthalszwaan, één witte zwaan en één
muskuseend. De muskuseend werd een aantal dagen voor zijn
vertrek nog gebeten in zijn bil. Gelukkig kon de dierenarts hem

10

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, NAJAAR 2016

Van een eendenvijver...
helpen. Gisteren heeft Ellen de monnik gesproken. Het gaat
heel goed met de dieren. Ze voelen zich langzaam aan thuis en
worden in de groep opgenomen.

Op 23 augustus heeft de monnik
de dieren opgehaald: drie ganzen,
één zwarthalszwaan, één witte
zwaan en één muskuseend.
Het hoofd Groen heeft toegezegd dat de hekken bij de
Eendenvijver weg worden gehaald en dat het terrein wordt
opgeknapt. Zwanen die niet zijn gekortwiekt zullen vanzelf
komen aanvliegen in de vijver.
En hoe liep het af met Karel? De gans kwam vaak aan de kant
bij de vijver naast Ellen’s man zitten en kietelde hem met zijn
snavel in zijn nek. Een aantal jaren geleden is de gans dood
gegaan. Haar man had er om gehuild, zei Ellen toen ik haar er
naar vroeg.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Historisch Bruggehoofd

Kijkoperatie naar

Historisch Bruggehoofd
Mirjam Louisse

Laatste nieuws van het Genootschap Leeuwen Centraal Station

adat alle 22 leeuwen in de loop van de afgelopen jaren zijn opgespoord heeft het bestuur besloten te onderzoeken of
herplaatsing van twee leeuwen in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het station aan de
oostkant haalbaar is. Echter alleen wanneer er nog een gedeelte van het originele bruggehoofd kon worden gevonden
achter de betonnen muur die zichtbaar is aan het eind van het oostelijke perron.
In april van dit jaar was er het moment van de waarheid: inderdaad is er nog een origineel stuk muur te vinden van de historische
Oostertoegangspoort. Monumentenzorg was daar al van overtuigd.
Het Genootschap is nu op zoek naar fondsen voor restauratie maar ook de stedelijke overheid moet enthousiast gemaakt worden
voor herplaatsing.
Omdat de twee leeuwen bij de Artsenijhof in het Beatrixpark de originele beelden zijn die aan de Oostertoegangspoort hebben
gestaan, volgen we de ontwikkelingen op de voet.
Wordt vervolgd. Zie ook www.leeuwencs.nl

foto's: Genootschap Leeuwen van het Centraal Station

De leeuwen bij de Artsenijhof in het Beatrixpark

Ter vergelijk: het vleugelgebouw op de zuidwesthoek ca. 1965
(bron Stadsarchief no 010003012890)

Sloop in 2004 van het identieke vleugelgebouw aan de overzijde
van het water van de Oostertoegang, op de zuidoosthoek,
vanwege de aanleg van de Oosterdoksstraat (bron: BMA)
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Fietsers en Brommers

Fietsers en Brommers
Anne-Mariken Raukema

Met enige regelmaat wordt het bestuur benaderd met vragen
van Vrienden van het Beatrixpark over fietsers en bromfietsers
in het park. Fietsers die op de voetpaden rijden, brommers op
fietspaden en zelfs een enkele keer ook tussen de wandelaars
door. Of wij fietsers niet kunnen aanspreken op hun gedrag en er
niet voor kunnen zorgen dat de voetpaden worden afgezet met
fietsonvriendelijke toegangshekken.
Het mag duidelijk zijn: fietsers horen op de fietspaden, die
duidelijk zijn aangegeven met de bekende ronde, blauwe
borden en die rood geasfalteerd zijn. Dit in tegenstelling tot de
voetpaden, die grijs-zwart zijn.
Net als in andere delen van Amsterdam, neemt ook de druk
op het Beatrixpark toe. Steeds meer jongeren en volwassenen
maken gebruik van het park op weg naar en van school en
werk. Dat is begrijpelijk, immers je ziet gedurende het jaar de
seizoenen op een aangename manier aan je voorbij gaan en het

in het park

is een heerlijk stuk groen tussen versteende delen van de stad.
Brommers, scooters en ander gemotoriseerd verkeer, dat vaak op
dezelfde fietspaden rijdt, zijn echter niet toegestaan. Het enige
wat we kunnen doen is aandringen op handhaving. Want zo
vaak zien we geen agenten in het park als het er erg druk is met
verkeer of in de avonduren. Een oplossing ligt ook gevoelig: daar
waar fietsers worden geweerd, kunnen ook invaliden niet meer
het park in. Of (groot)ouders met kinderwagens.
Een paar jaar geleden, toen de nieuwe ingangen werden
aangelegd, is hierover uitgebreid gesproken. Maar een echte
oplossing is ook toen niet gevonden. Zo is ook bijvoorbeeld de
nieuwe ingang langs het water van de Amstel in het Amstelpark
verboden voor fietsers, maar zo breed dat invalidenwagens er wel
langs kunnen.
We kunnen niet anders dan blijven aandringen op handhaving.

Zo kan het ook
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Welstandskader

Welstandskader
voor het ZuidasDok

Het bestuur heeft in oktober een reactie gegeven op het Concept Welstandskader voor het ZuidasDok. Hoewel het “dok”
gevoelsmatig wellicht nog erg ver voor ons ligt, is het belangrijk dat alle belanghebbenden van het begin af aan meedenken.
Wij hebben dat in bijgaande reactie gedaan vanuit de gedachte dat we het Dok niet (meer) kunnen tegenhouden, maar dat we
kunnen proberen invloed uit te oefenen op de WIJZE WAAROP gewerkt wordt.
Vooral tijdens die lange periode van de bouwwerkzaamheden willen we graag dat ook zorgvuldig met het park wordt omgegaan.

Dit is de reactie die
wij verzonden:

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
Burgemeester & Wethouders
p/a Zuidas Amsterdam,
t.a.v. Dhr. I. Visser,
Postbus 79092,
1070 NC Amsterdam
e-mail : info@zuidas.nl
Amsterdam, 6 oktober 2016
Geacht College,
Betreft : Concept Welstandskader Zuidasdok
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft kennis genomen van
het concept Welstandskader Zuidasdok en geeft onderstaand een reactie/zienswijze hierop.
Wij zullen ons standpunt beperken tot het deel van het Dok dat grenst aan het Beatrixpark.
Het Beatrixpark ligt tussen de RAI en de Beethovenstraat en wordt aan de zuidzijde begrensd door de
A10. Voor het oudste deel van het park geldt de gemeentelijke monumentenstatus, voor het nieuwere
deel aan de zuidzijde van het park geldt deze bescherming niet. In de aanvankelijke plannen voor het
Dok zou de tunnelmond van het ondergrondse noordelijke deel aan de zuidzijde van de RAI komen te
liggen. Wijziging van de plannen heeft deze tunnelmond zo'n 200 meter in westelijke richting
opgeschoven, waardoor het verbrede deel van de A10 deels in het park komt te liggen.
Dit zal zeker van invloed zijn op het verblijf in het park, zowel tijdens de aanleg als na oplevering.
Algemeen
De nota is zeer abstract en weinig concreet. Wij vrezen dat juist bij de uitwerking van de details
problemen zullen ontstaan en dat in een vrij laat stadium alsnog veranderingen worden aangebracht,
die niet wenselijk zijn, zoals bijv. de aanleg van een toegangsweg voor de dienstgebouwen.
Ambitie
Er is sprake van een hoog ambitieniveau maar er wordt voorbijgegaan aan de enorme aanslag die de
aanleg van het dok zal plegen op het groen langs de huidige A10.
Ook in het Beatrixpark zal een forse groenstrook worden opgeofferd voor de realisatie van deze
plannen. De ambitie om de nieuwe taluds (die zeer smal en bijna verticaal
zullen zijn bij RAI en park) en bermen van een groene bodembedekking en
bomen te voorzien lijkt slechts beperkt realiseerbaar.
Qua duurzaamheid zou ook hier een slag geslagen kunnen worden. De hoge
geluidschermen zouden waar mogelijk voorzien kunnen worden van
zonnecollectoren. De opgewekte energie zou in de directe omgeving
gebruikt kunnen worden voor verlichting/aanlichting van bij voorbeeld de
onderdoorgangen.

secretariaat Willem Pijperstraat 35 1077 XL Amsterdam
telefoon 020 6620227
e-mail beatrixpark@hotmail.com
site www.vriendenbeatrixpark.nl Iban : NL17INGB0004295262
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Welstandskader

Wij pleiten er verder voor om in de tijdelijke fase, dus tijdens de bouw van het Dok, de afscherming ter
hoogte van het park een zo groen mogelijk uiterlijk te geven door bijvoorbeeld van gekapte bomen een
tijdelijke afscherming te maken, waar verwilderingsplanten tijdelijk kunnen aarden en waar vogels een
nestje kunnen bouwen en waar kleine diertjes een tijdelijk onderkomen kunnen vinden.
Waterberging tunnelmond
In het Beatrixpark is een grote vijver gegraven als waterberging. De voormalige natte vallei, die langs de
A10 liep en begon bij de Beethovenstraat is deels bebouwd en zal verder bebouwd worden.
Deze voormalige natte vallei bevatte o.a. een cascade met helofytenfilter, een zogenaamd biologisch
zuiveringssyteem voor water door middel van riet voor o.a. verwijdering van fosfaten en nitraten.
Bij de oostelijke tunnelmond zal ter hoogte van het park een ondergrondse waterberging moeten worden
aangelegd om te voorkomen dat bij hevige of langdurige regenval de tunnel onderloopt.
Wij pleiten ervoor om te bekijken of ook dit water op een natuurlijke wijze gefilterd kan worden.
Misschien kan dit gefilterde water gebruikt worden om ter hoogte van het park een kunstmatige waterval te
realiseren (cascade..). Voor het rondpompen zou gebruik gemaakt kunnen worden van de energie van de
zonnecollectoren op de geluidschermen. Het neervallende water helpt om het verkeerslawaai te
verstommen. Het water kan via helofytenfilter in de vijver stromen.
En het zou geweldig mooi zijn als men onder die kunstmatige waterval zou kunnen wandelen/fietsen
riching de daklaan/OVT.
Dienstgebouwen
U geeft een indicatie voor het ontwerp van de vier dienstgebouwen bij de tunnelmonden.
Graag zouden wij daaraan toegevoegd willen zien dat ieder dienstgebouw voorzien wordt van
zonnecollectoren op het dak en waar mogelijk beplanting. Met name het dienstgebouw bij het Beatrixpark
zou omringd moeten worden door groene hagen, die ook graffitispuiters zouden weren.
Tenslotte
Uiteraard zijn wij gaarne bereid om onze reactie mondeling toe te lichten en wensen wij betrokken te
worden bij de tijdelijke en definitieve inrichting van het Zuidasdok gedeelte dat grenst aan het Beatrixpark.
Hoogachtend,
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

M. Munniksma, voorzitter

secretariaat Willem Pijperstraat 35 1077 XL Amsterdam
telefoon
site www.vriendenbeatrixpark.nl
beatrixpark@hotmail.com
Iban : NL17INGB0004295262

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

020 6620227

e-mail
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Evenementenbeleid

Stadsdeel Zuid heeft in september vergaderd over het
voorgestelde Locatieprofiel voor het Beatrixpark. Daarin is
vastgelegd wat wel en niet toelaatbaar is of gewenst is in een
openbare omgeving, voor wat betreft evenementen, feesten en
dergelijke. De gemeenteraad zal de locatieprofielen voor de hele
stad nog definitief vaststellen.
De Vrienden hebben, samen met andere belanghebbenden,
meegedacht bij de totstandkoming van het nu voorgestelde
profiel. Wij denken dat we hiermee het maximaal haalbare
hebben bereikt: vergeleken met andere parken wordt het
Beatrixpark minder zwaar belast, maar kunnen er wel leuke
dingen georganiseerd worden. Op ons verzoek is rekening
gehouden met het feit dat de RAI en de ZuidAs al behoorlijke
druk op het park leggen. Hieronder de tekst van het
Locatieprofiel zoals dat op dit moment wordt voorgesteld:
Omschrijving locatie
1. Specifieke eigenschappen van de locatie
Modern openbaar stadspark en deels onderdeel van het
Zuidasgebied. Het oudste gedeelte van het park is in de periode
1936-1938 als werkverschaffingsproject aangelegd. Dit deel
heeft later de status van gemeentelijk monument gekregen. Het
Beatrixpark ligt ten noorden van de A10 Ringweg-Zuid tussen
de Beethovenstraat en de RAI, en is goed bereikbaar vanaf de
Diepenbrockstraat.
2. Grootte locatie
Evenementen zijn mogelijk in de grote speelveld (geen
nutsvoorzieningen) en buiten het zwembadseizoen (september
– mei) rondom het zwembadje. Dit deel voor evenementen
bedraagt ongeveer 1,4 ha.
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3. Gebruik locatie en publieksprofiel
Het is een relatief rustig park met verschillende voorzieningen.
Het heeft grote speel-en zonweides, een kinderbadje en
speelvoorzieningen met kleinschalige horeca (in het seizoen),
maar ook bv de Artsenijhof die door vrijwilligers wordt
onderhouden. Daarnaast wordt het park veel gebruikt om te
sporten, ook door de omliggende scholen.
4. Voorzieningen
Er zijn nutsvoorzieningen aanwezig:
• 1 x wateraansluiting en 3 waterhappertjes
• 1 x stroomkast (2x220 v 16 ampère)
Er is, met uitzondering van enkele fietspaden, geen verlichting
in het park.
Evenementenprofiel
Het Beatrixpark leent zich goed voor kleine tot middelgrote
evenementen met een cultureel karakter.
1. Maximaal aantal evenementen per jaar:
Het maximaal aantal evenementen in het Beatrixpark is
gerelateerd aan de maximale geluidsbelasting. Maximaal 4
kleine of middelgrote evenementen per jaar, met een lichte
geluidsbelasting.
Licht:
• Vier (4) lichte evenementen met 80 dB(A) en 95 dB(C) op
25 meter van het podium of de geluidsbron. Activiteiten in
het kader van het evenement zijn vóór 23:00 beëindigd.
• Maximaal 2.000 bezoekers/deelnemers (totaal, per dag).
Geen productpromotie-activiteiten toegestaan. Hiermee
wordt bedoeld de puur op een of meer artikel gerichte
promotiecampagnes.
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, NAJAAR 2016
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2. Kleine evenementen
Kleinschalige vergunningvrije evenementen zijn toegestaan in
het vergunningvrij deel (art. 2.41 park, op de grote speelweide
(geen nutsvoorzieningen, slecht APV) bereikbaar voor
materieel), de Kastanjering en buiten het zwembadseizoen
(september – mei) rondom het zwembadje. Hierbij volstaat een
melding.

overlast, maar ook heeft het Beatrixpark grote loopstromen
te verwerken van bezoekers (afval, wildplassen) na grote
evenementen als Koningsdag en dance-events. Daarnaast wordt
er bouwoverlast ervaren van de ontwikkelingen in het park en de
Zuidas.

Onder welke voorschriften mag een
evenement plaatsvinden?

1. Parkeren
Er bevindt zich beperkte parkeergelegenheid; gebruik kan
gemaakt worden van de parkeervoorzieningen RAI en aan de
andere kant van de A10.

Specificaties evenementen
1. Maximale duur van een evenement
Licht evenement -1 dag (incl. op-en afbouw).
2. Percentage van locatie dat door het evenement mag worden
onttrokken aan de openbaarheid.
Specificaties omgeving
1 Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
In het Beatrixpark komen diverse beschermde soorten
voor, waaronder rode eekhoorn, vleermuizen, diverse
jaarrond beschermde vogelnesten. De centrale speelweide is
fourageergebied voor vleermuizen.
De organisator dient onderzoek te laten verrichten naar
beschermde flora en fauna en preventieve maatregelen te nemen
om schade te voorkomen. Minimale voorzorgsmaatregelen die in
elk geval genomen dienen te worden:
• evenementen beperken tot aangewezen zone.
• evenement sluit om maximaal 23.00 uur (geen muziek, licht,
publiek)
• verlichting naar beneden gericht (niet naar bomen), geen
stroboscoop/lichtshow
• bij middelgrote evenementen overleg met stadsecoloog
noodzakelijk.
Indien nodig (naar oordeel van de stadsecoloog) laat de
vergunninghouder een evaluatie achteraf uitvoeren door een
daartoe deskundige.

Specificaties bereikbaarheid

2. Bereikbaarheid OV
Het park is bereikbaar via diverse tramlijnen en per bus, trein en
metro (de loopafstand van station Zuid bedraagt 250 meter en
vanaf station RAI 300 meter).
3. Overige verkeersaspecten
Het park is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Enkele
geasfalteerde paden in het park maken deel uit van het
Hoofdnet Fiets.
4. Conclusie
Het park is goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Hoofdnet fiets mag in principe niet worden afgesloten.
Bijzonderheden
•
•
•
•
•
•
•

2. Rustperiode tussen evenementen
Wanneer evenementen op dezelfde locatie plaatsvinden, moet
•
er 3 weken hersteltijd tussen de evenementen plaats vinden.
Daarnaast verdient het de voorkeur twee weken tussen grote
evenementen op de Rai en een evenement in het Beatrixpark
aan te houden. Dit ter beoordeling van de vergunningverlener en
zal mede afhangen van de grote van het evenement en de locatie.
3. In relatie tot overige overlast gevende bronnen
Het Beatrixpark lig achter de Rai en Strand Zuid en daarmee
direct in de invloedssfeer van de evenementen en feesten die
daar plaatsvinden. De buurt heeft qua geluid van beide locaties
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

In verband met de maximale belasting van de geasfalteerde
fietspaden zijn er beperkingen voor transport en geen
evenementen met grote objecten toegestaan.
Het groot speelveld is met (groot) materieel slecht tot niet
bereikbaar.
Het stadsdeel kan toepassing van beschermende
maatregelen eisen ten behoeve van de groenvoorzieningen,
het water en/of fiets-en wandelpaden.
Bereikbaarheid nood-en hulpdiensten.
Rekening houden met het vrijhouden van de in-en
uitgangen van het park.
Het groot speelveld is met (groot) materieel slecht tot niet
bereikbaar.
Het stadsdeel kan toepassing van beschermende
maatregelen eisen ten behoeve van de groenvoorzieningen,
het water en/of fiets-en wandelpaden.
Bereikbaarheid nood-en hulpdiensten: rekening houden
met het vrijhouden van de in-en uitgangen van het park.

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, NAJAAR 2016
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Jakoba Mulder

Persbericht over het beeld voor

Jakoba Mulder
U heeft het wellicht gelezen in de Echo of op internet: het gaat er nu echt van komen, een artistieke hulde aan de ontwerpster van
het park, in haar eigen ontworpen openbare ruimte! Onderstaand het persbericht daarover. Op dit moment wordt gewerkt aan
uitwerking van het concept vergunning en worden fondsen geworven.
Hommage aan Jakoba ‘Ko’ Mulder (1900-1988)
Juffrouw Mulder was stedenbouwkundige en landschapsarchitect in dienst van de gemeente Amsterdam. Aanvankelijk als
medewerker en rechterhand van Cornelis van Eesteren, later als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling.
Zij is vooral bekend als ontwerpster van het Amsterdamse Bos, maar zij tekende ook het ontwerp voor het Beatrixpark, dat niet ver
verwijderd lag van haar woning in de Rubensstraat.
Haar bijdrage aan het Amsterdamse Uitbreidingsplan (AUP) voor Buitenveldert was baanbrekend. Een aantal bewoners van
Buitenveldert had het initiatief genomen voor een gedenkteken voor Jakoba Mulder in het Amsterdamse Bos, maar dat is
Amstelveens grondgebied. De viering van het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark vormde in 2013 de aanleiding voor Herman
Wals als lid van de D66 fractie van stadsdeelraad Zuid om te pleiten voor een gedenkteken in het Beatrixpark. De raad ging
akkoord en reserveerde een bedrag in de begroting van € 50.000 voor voorbereiding en uitvoering. De Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark omarmde dit plan en het bestuur van de Vereniging werd jaren later actief en intensief betrokken bij de keuze en de
locatie voor een beeld *. De ruim 1000 leden van de vereniging werden en worden in de halfjaarlijkse nieuwsbrief en via de website
van de voortgang op de hoogte gehouden.
Het bestuur is van mening dat een hommage aan deze bijzondere vrouw die als eerste vrouw een voorbeeldfunctie vervulde in
een (toen nog) uitgesproken mannenbolwerk beslist past in het park. Haar ontwerp voor het Beatrixpark heeft de tand des tijds
doorstaan en wordt nog steeds gewaardeerd door de vele dagelijkse bezoekers en de toevallige passanten. De toevoegingen uit de
Floriade van 1972 versterkten sommige delen van het ontwerp.
Haar park kreeg in 2005 de gemeentelijke monumentenstatus. En een gedenkteken past volgens het bestuur prima op de door haar
getekende Grote Weide. Over de uiteindelijke plek wordt nog overlegd.
*Noot van het bestuur. Voor de volledigheid: de artistieke waarde van de voorstellen kunnen en zullen wij als bestuur niet beoordelen. 1000 leden geeft
immers 1000 keer een mening van wel/niet leuk of mooi. Wel letten we bijvoorbeeld op zaken als locatie en is het hufterproof ? De vereniging heeft geen enkel
beslissingsrecht hierbij.

Vermoedelijke locatie van het nieuwe beeld
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Ledenadmin. / Penningmeester

Ledenadministratie
Barbara van Helden en Mirjam Louisse

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van april 2016
Aantal leden op 3 maart 2016
Nieuwe leden
Opgezegd, verhuisd of anderszins
Aantal leden op 20 oktober 2016

993
45
29
1009

Nieuwe leden sinds 3 maart 2016:
Mw E. Barth-van Putten, Hr H. Beunders, Hr en Mw Bruijnzeel, Mw I.M. Bussink, Mw D. Dagelet, Hr Eisenman, Mw T.
Frankfort, Hr J.W. de Groot en Mw E. Knipschild, Mw R. de Groot, Hr P.J. Hartog, Hr F. den Houter, Hr A. Huijer, Hr A.
Jonker, Hr P.J.K. Jonker, Hr Chr. Klein, Mw E. Klein, Mw A. Kolk, Mw C. Kolle, Mw L. Kooyman, Hr en Mw de Kreij-Dantas,
Hr of Mw I. Lohman, Mw M. van Lonkhuijsen, Mw R. Mees, Hr W.G.F. Melchers, Hr R. van der Mieden van Opmeer, Mw Y.
Moll, Hr R.J.W. Mommers, Mw N. Nijkamp, Hr S.C.A. Ooms, Hr T. van de Paal, Mw M.A. Rümke, Mw A. van Schaik, Mw
J.Th. Schmidt, Mw J.H. Schoemaker, Mw E. Schouten, Hr O. te Spenke, Mw A. Spoormans, Mw C. Teurlings, Hr M. van Veen
en Mw A. Leemhuis, Mw J.M.V. Vermue, Mw L.R. Ward, Mw M.A.G. Wekking, Hr G. Wouters, Mw G.M. Zewuster, Mw M.
ten Zijthoff

van de

Penningmeester
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 bijna
800 van de 1007 leden betaald en gemiddeld maakten zij ruim € 20,00 over!!
Voor de duidelijkheid nogmaals:
De jaarlijkse bijdrage is vrij met een minimum van € 5,- en het gemiddelde bedrag dat wordt overgemaakt is € 20,-. Wij danken
een ieder voor zijn of haar bijdrage, waarmee wij onder meer 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!
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, NAJAAR 2016

19

IVN op pad

Elke eerste zondag van de maand

Met het IVN op pad
in het Beatrixpark

Elke eerste zondag van de maand: van 14.00-15.30 uur wandeling in het park. De wandeling start bij de parkingang aan de
Diepenbrockstraat, aan het einde van de Herman Gorterstraat.
Op die zondagmiddagen leidt Henk Wolters een vooraf grotendeels onbekende groep rond. Er is in de loop der tijd een harde kern
ontstaan, maar die kan ook niet elke maand mee lopen. ‘Het aantal nieuwe gezichten verrast me elke keer weer’, aldus Wolters. Hij
heeft een zachte stem, daarom heeft hij een bescheiden geluidsversterker mee om zo toch voor alle deelnemers hoorbaar te zijn en
tegelijk de dieren niet te storen.
Deelname is gratis, maar wie een vrijwillige bijdrage levert voor het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), afdeling
Amsterdam, weet dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van weer nieuwe excursies en cursussen.
De oktober en november-wandeling stond in het teken van de herfst die nu echt van alle kanten voelbaar is. Hoewel de nazomer
mooie zonnige dagen kende, worden de dagen onverbiddelijk korter. Spinnen maken al wekenlang webben en heersen er heimelijk
in het hart. Maar wat betekent het najaar voor de bloemen, planten, struiken, heesters en bomen? We zien het, ruiken het en voelen
het. Zoals de gehele natuur was ook het Beatrixpark na de lange uitloper van deze zomer klaar voor de herfst en daarvan is nu veel
te beleven. De bladeren verkleuren en de bomen kalen. Sommige bomen kleuren bruin, andere rood, oranje of geel, maar waarom en
hoe doen ze dat? En waarom zijn de herfstkleuren van de beroemde Indian Summer in New England veel feller dan bij ons?
Zondag 4 december is de winterwandeling. Op deze wandeling speciale aandacht voor coniferen, een altijd groene wereld van
kegels, naalden en hars.
Nadere informatie en aanmelding: henksnezana@upcmail.nl of 020-6644506
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Trouwe vroegste vogel

Trouwe vroegste vogel
Ieder voorjaar vragen wij Theo van Lent of hij weer zin heeft in een vogelexcursie in het park voor onze leden. En ieder jaar is hij
weer even enthousiast hoewel het aantal deelnemers zeer, zeer gering is. Maar dat durven we niemand kwalijk te nemen, 6 uur in de
morgen is ook wel heel erg vroeg.
Niet voor Theo echter, als hij alleen is (dat is wel voorgekomen) geniet hij ook volop, dat is dus echte passie.

Foto's Theo van Lent, Beatrixpark

Volgend voorjaar nodigen we u ook weer uit voor een excursie, wij zijn benieuwd wie er vroeg zijn bed uitkomt. Theo maakt ook
prachtige foto’s in het park, waaronder deze van het altijd weer ontroerende roodborstje.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Reden genoeg voor een bezoek

Aanvankelijk stuitte het speelobject op veel weerstand, maar nu het
er staat blijken de kinderen (en hun opa’s en oma’s) het geweldig te
vinden. Als het nou maar niet steeds vernield werd.
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Reden genoeg voor een bezoek

Heeft u al een poging gewaagd
om de Uitkijktoren te beklimmen,
hetgeen wel enige soepelheid
vereist, om vervolgens tot de
conclusie te komen dat een deel
van het uitzicht wordt beperkt
door bomen die er vlakbij staan?
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Vriend worden

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
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.

Vriend worden
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

www.vriendenbeatrixpark.nl

JA! Ik word Vriend(in) van het Beatrixpark
(Hr/Mw)
naam

e-mail adres
stuur mij elektronische nieuwsberichten

adres

telefoonnummer

Stuur dit strookje naar het secretariaat:

ja

nee

postcode & woonplaats

handtekening

Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam.

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.
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