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Redactie

REDEN VooR EEN BEZoEK:

Foto's maken
Elodie Luinge

"Tijdens een wandeling in het park kwam de redactie in contact met een fotograaf die op een prachtige lentedag foto's maakte in
de buurt van de zitcirkel. Onderstaand een kleine selectie. Ze staan ook op de site. Mocht u zelf op een van de foto's staan, dan
kunt u die op groter formaat via de fotograaf Rosh Knoope verkrijgen (roshknoope@outlook.com).
Ook de vrijwlligers van de Artsenijhof maken regelmatig mooie foto's, en ook die staan soms in de nieuwsbrieven, en zijn te vinden
op de site.
We houden ons aanbevolen als u ook leuke of mooie foto's heeft."

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, M. Kramer, M. Verwaal, R. y Campodomi, T. van Lent (voorpagina)
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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rijwilligerswerk is in de huidige
samenleving niet meer weg te
denken. Al het werk binnen
onze vereniging wordt gedaan door
vrijwilligers. Sommigen van hen draaien al
heel veel jaren mee.
Niet alleen bestaat ons bestuur louter uit
vrijwilligers, maar ook de Artsenijhof,
de Nieuwsbrief of onze website zouden
niet kunnen functioneren zonder deze
onbetaalde, maar wel onmisbare krachten.
De maandelijkse rondleidingen door het
park worden gedaan door een deskundige
vrijwilliger van het IVN, de publicaties
over deze wandelingen in bijv. het Parool,
de Echo en de NRC worden verzorgd
door weer een andere vrijwilliger.
Veel organisaties waar wij mee te maken
hebben of bij zijn aangesloten zoals bijvoorbeeld het Bewonersplatform Zuidas,
Parkenoverleg of buurtverenigingen
worden in stand gehouden door
onbezoldigde mensen. De betrokkenheid
van al die mensen is meestal enorm groot
en zij verdedigen hun standpunten met
veel verve, soms tot aan de Raad van State
toe.
Ook wij dragen de standpunten van
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onze vereniging zo goed mogelijk uit,
schrijven waar nodig een bezwaarschrift
of zienswijze. We zien meestal af van
langdurige en ingewikkelde procedures
bij Rechtbank en vervolgens Raad van
State, omdat die erg veel tijd kosten en
meestal toch niet tot grote of gewenste
resultaten leiden. Wij besteden onze tijd
en energie liever niet aan Don Quichotteachtige gevechten. Wel proberen wij
invloed uit te oefenen door af en toe
pro-actief met voorstellen te komen of
mee te denken aan nog betere uitvoering
van plannen. Dat dit soms heel goed
werkt is onlangs gebleken: van meet af aan

"Er komt géén
werkterrein in het
Beatrixpark voor
ZuidasDok"
hebben wij aangegeven bij Rijk, Provincie
en Gemeente dat een werkterrein in het
Beatrixpark voor de aanleg van Zuidasdok
geen goed idee was en tot veel ergernis en
overlast zou leiden, ook gezien de lange
bouwperiode. Inmiddels is het contract
tussen alle instanties en Zuidplus, de
aannemerscombinatie van Nederlandse

Leden
Mw. E.E. Luinge
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1077 BZ Amsterdam

06 546 300 56

Mr. A.A.M. Hesseling
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VooRzitteR / zuidasdok
Heijmans, Amerikaanse Fluor en Duitse Hochtief, getekend en
hebben wij officieel te horen gekregen dat er geen werkterrein in
het Beatrixpark komt!!
Daarmee is niet alle overlast geweken, want er worden
bomen gekapt en andere maatregelen genomen om aanleg
van tunnelmond en tunnel mogelijk te maken. Er wordt
nog gewacht op een uitspraak van de Raad van State over
bezwaren die 16 bezwaarden tegen de aanleg van Zuidasdok
hebben ingediend, waarna misschien de plannen aangepast
moeten worden. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet.
Als u dat ook wilt doen verwijzen wij u naar de website van
Bewonersplatform Zuidas (www.bewonersplatformzuidas.nl)
of naar de website van gemeente (www.zuidas.nl). En tijdens
de vele voorlichtingsbijeenkomsten die de gemeente gaat
organiseren kunt u meer informatie krijgen of vragen stellen.
Ook op onze website kunt u bij de nieuwsberichten informatie
hierover vinden, alsmede onze zienswijzen, inspraak en de
antwoorden.

beantwoorden of u doorverwijzen naar instanties die u verder
kunnen helpen.

"wij zijn ook maar vrijwilligers, en
niet de eigenaar van het park"
Wij zijn echter ook maar vrijwilligers, die vrijwillig en gratis hun
tijd en telefoonnummer aan de vereniging beschikbaar stellen,
dus af en toe zijn ook wij niet bereikbaar. Meestal kunnen wij
genomen besluiten niet terugdraaien en moeten wij ons net
als u bij de situatie neerleggen. Dat doet soms pijn, kan heel
vervelend of onbegrijpelijk zijn, maar wij zijn niet de eigenaar
van het park, dat is nog steeds de gemeente en zij dragen de
eindverantwoordelijkheid. Dus met uw ongenoegen moet u
bij hen zijn. Toch, als u suggesties heeft waar de vereniging
wat mee kan, dan horen wij die graag van u. Per e-mail, brief
of eventueel telefonisch of tijdens de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.

Tenslotte, als u telefonisch of via e-mail vragen aan ons stelt over
(onderhoud van) het park of over ontwikkelingen in of rond
En blijf net als wij genieten van alle seizoenen in “ons” mooie
het park zullen wij altijd proberen om deze zo snel mogelijk te
park.

Zuidasdok
C. van der Meer

Informatie over het Zuidasdok: komende jaren gaat er ongelofelijk veel gebeuren aan de zuidrand van het Beatrixpark. We zijn daar als
bestuur veel mee bezig, en we willen u vanaf het begin zo goed mogelijk informeren. Daarom hebben we de communicatie-adviseur van het
Zuidasdok, mevrouw C. van der Meer, gevraagd om voortaan elk half jaar een pagina in onze Nieuwsbrief te vullen met de meest recente
informatie. De vereniging is niet een van de 17 partijen die het besluit van het Dok hebben aangevochten bij de Raad van State. Wel hebben
we, zoals u ook elders kunt lezen, door schrijven en inspreken bewustzijn tot stand gebracht voor de kwestbaarheid van het park. Er komt dan
ook geen werkterrein in het Beatrixpark, terwijl dat eerst wel gepland was.
(REDACTIE)
Zuidasdok is gegund aan aannemer ZuidPlus, hoe nu verder?
Na een intensief aanbestedingstraject is het project Zuidasdok onlangs definitief gegund aan ZuidPlus, een aannemerscombinatie
van Fluor, Heijmans en HOCHTIEF. Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de snelweg A10 Zuid
en het uitbreiden van station Amsterdam Zuid.
ZuidPlus
Aannemerscombinatie ZuidPlus is niet alleen verantwoordelijk voor de bouw, maar ook voor het ontwerp Zuidasdok. Zij kwamen
met de beste oplossing voor onder meer het beperken van de bouwoverlast, de bouwlogistiek, de doorstroming en bereikbaarheid
van het gebied, een fraai ontwerp voor de Openbaar Vervoer Terminal (OVT) en een goede inpassing daarvan in het centrum van
Zuidas
Het ontwerp voor zowel de OVT als de openbare ruimte kenmerkt zich door een open, lichte en groene uitstraling, waarbij gebruik
wordt gemaakt van hoogwaardige materialen die de internationale allure en uitstraling van Zuidas tot uitdrukking brengen.
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zuidasdok

Een impressie van het dok met het nieuwe station erbovenop
Bereikbaarheid
In 2019 start de uitvoering van het project Zuidasdok. Het
wordt een enorme operatie: de A10 Zuid wordt in beide
richtingen verbreed van 4 naar 6 rijstroken en wordt ter hoogte
van het centrumgebied Zuidas ondergronds gebracht in twee
tunnels, de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer worden
zodanig aangepast dat bestemmingsverkeer en doorgaand
verkeer vanaf hier worden gescheiden en station Amsterdam
Zuid wordt uitgebreid. Dit alles om de doorstroming op de
weg en in het station te verbeteren, het wordt namelijk steeds
drukker in het gebied. Tijdens spitsuren loopt het verkeer op
de snelweg A10 Zuid regelmatig vast en ook op de perrons van
station Amsterdam Zuid is het erg druk. Door het ondergronds
brengen van een deel van de A10 Zuid kan het station worden
uitgebreid en ontstaat nieuwe openbare ruimte die plek biedt
aan trams, bussen en taxi’s. Deze nieuwe stationsomgeving krijgt
een groene inrichting en laat veel ruimte voor voetgangers.

komende jaren gaat er ongelofelijk
veel gebeuren aan de zuidrand van
het Beatrixpark
Hinder en leefbaarheid
Zuidasdok is een omvangrijk bouwproject, in een relatief
klein en druk gebied. Bewoners, bedrijven en gebruikers
in Zuidas zullen overlast ondervinden, dit ondanks de
vele hinderbeperkende maatregelen tijdens de bouw. De
werkzaamheden zorgen voor geluidshinder, tijdelijke
wegafsluitingen en bouwterreinen in het gebied. Een van de
hinderbeperkende maatregelen is het toepassen van geluids- en
trillingsarme bouwtechnieken, deze produceren minder geluid
en trilling dan traditionele bouwtechnieken. Daarnaast worden
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied tijdens de
bouwperiode zoveel als mogelijk in stand gehouden. Zo komen
er aparte bouwwegen voor het bouwverkeer zodat vrachtwagens
en gewoon verkeer nauwelijks met elkaar worden vermengd, is
er geen werkterrein meer nodig in het Beatrixpark en wordt ook
in de tijdelijke inrichting gebruik gemaakt van hoogwaardig
materiaal en tijdelijk groen.
Tijdens de werkzaamheden blijft de A10 Zuid op werkdagen
altijd in gebruik. Ook met het openbaar vervoer blijft Zuidas
bereikbaar. Vanwege werkzaamheden in de nabijheid van het
spoor zullen er wel enkele grote buitendienststellingen van zowel
metro als trein zijn.
Herijkingsfase
De komende periode vindt de zogenoemde ‘herijkingsfase’ van
het project plaats. Gedurende deze fase gaan we het ontwerp
nader uitwerken tot op detailniveau. Tijdens de herijkingsfase
worden ook de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd,
zoals de aanleg van bouwwegen, het inrichten van werkterreinen,
aanvullende grondonderzoeken en het kappen van bomen.
In 2019 gaan de echte bouwwerkzaamheden van start en in
2028 moet het project gereed zijn.
Informatie
Het contact met Zuidasdok, Zuidas en ZuidPlus loopt nu via
één gezamenlijk loket: ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’.
Iedereen kan hier terecht met vragen, klachten, meldingen
en alle andere zaken die met Zuidasdok en Zuidas te maken
hebben. Het fysieke Informatiecentrum bevindt zich in de
centrale hal van het World Trade Center, maar is ook te
benaderen via: info@zuidas.nl | www.zuidas.nl | 0800 5065
Meer informatie over Zuidasdok leest u op www.zuidas.nl, hier
houden wij u ook op de hoogte van alle werkzaamheden en de
gevolgen.
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, VOORJAAR 2017
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uit de aRtsenijhof

UIt

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

De winter van 2016/2017 was weer eens wat anders dan
voorgaande jaren. De Hof zag er met de sneeuw zelfs wat
sprookjesachtig uit, dat hadden we lang niet meegemaakt. En
ook de vorst was weer eens echt aanzienlijk. Wij zijn benieuwd
of er daardoor nog planten verloren zijn gegaan. De winterploeg
is echter vol enthousiasme doorgegaan, vooral met onkruid
wieden en snoeien en vanaf midden maart met het opschonen
van de borders, en dat is heel veel werk. Dankzij een donatie
van de familie van een paar jaar geleden overleden vrijwilligster
hebben we een jong amandelboompje (Prunus dolcis) geplant.
Een oude zieke amandelboom moest worden gekapt. De
vrijwilligers hebben dat zelf helemaal gedaan en dat zag er
bijna professioneel uit! Het lijkt goed te gaan met het nieuwe
boompje.

voor het nieuwe seizoen besproken en aan de werklijsten te zien
gaat er weer veel gebeuren. De vrijwilligers maken het zichzelf
niet gemakkelijk en dat betekent ook dat de Hof er de laatste
jaren echt fantastisch uitziet. Op de rondleidingen van Henk
Wolters van de IVN is de bewondering daarvoor dan ook heel
groot.

De grondverbetering van de laatste
jaren werpt nu zijn vruchten af.

De grondverbetering van de laatste jaren in samenwerking
met het stadsdeel werpt nu echt zijn vruchten af. Ieder seizoen
compost en champignonmest geeft zichtbaar resultaat. En
vooral het zogenaamde “muggen” van de paden twee keer per
seizoen vinden de vrijwilligers een geweldige opsteker. De
paden worden dan machinaal vrijgehouden van onkruid en
groenaanslag d.m.v. hete lucht. Dat scheelt weer veel onkruid
dat overwaait naar de plantenborders. Wij gaan er vanuit dat
het stadsdeel ook dit jaar weer blijft muggen. Het overleg met
Officieel is het seizoen voor de dinsdagochtendploeg weer
het stadsdeel over de Artsenijhof lag even stil afgelopen winter
begonnen op 21 maart, de woensdagavond kon pas later
maar is in maart weer opgepakt met andere contacpersonen, nu
beginnen toen het langer licht werd. Tijdens het voorjaarsoverleg met nieuwe parkbeheerder Ruud Stuurman (hij heeft jarenlange
op 22 maart met alle vrijwilligers (altijd thuis bij Marleen
ervaring met het Vondelpark) en uitvoerder Edwin den Haan
Munniksma, waarvoor weer hartelijk dank!) zijn de plannen
die het Beatrixpark goed kent vanuit een vroegere functie en een

Dankzij een donatie ... hebben
we een jong amandelboompje
(Prunus dolcis) geplant.
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uit de aRtsenijhof
echte “groenman” is. Onze eerste ervaringen met het nu weer
gestructureerde overleg zijn prima.

vrijwilligers bijgekomen. De dinsdagochtendgroep is vrij groot,
de woensdagavondgroep kleiner. Voor informatie en aanmelding:
beatrixpark@hotmail.com of tel. 020 662 02 27

Onvermijdelijk maar toch, helaas, hebben we wegens verhuizing
weer afscheid moeten nemen van een bijzondere vrijwilligster.
Illy van Lynden heeft meer dan twaalf jaar meegewerkt in de
Hof en heeft met haar grote kennis en ook als coördinator
van de groepen, veel invloed gehad op de ontwikkelingen en
het beleid in de Artsenijhof. Het bestuur heeft haar met een
cadeaubon bedankt voor haar geweldige inzet, we zullen haar erg Tot slot nog een leuke anekdote. Een tijdje terug bezocht een
missen. We hopen in de najaarsnieuwsbrief nog een interview
jonge vrouw de Hof en vroeg naar planten die een gunstige
met haar te plaatsen.
medicinale invloed hebben op de stem en dan vooral tegen
heesheid, zij en haar toekomstige echtgenoot zongen beiden in
Het aantal vrijwilligers is op dit moment ca. 35. Vooral de
een koor. Maar ook vroeg ze nog naar een plant met invloed op
aanmeldingen via de al meedraaiende vrijwilligers blijkt goed
libido (!) Dat zoeken we nog voor haar uit.
te werken. Zo zijn er het afgelopen jaar ook nieuwe jongere

beatrixpark@hotmail.com
020 6620227.

Cyclaam

Alruin

Nieskruid

Russische rabarber
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echte GamandeR

Echte Gamander
José Deckers

IN DE ARtSENIJhoF

Het gaat hier om een zeer oude artsenijplant uit zuidelijke
streken. In Nederland komt hij voor op de kalkheuvels van
Zuid-Limburg. Hij is zeer zeldzaam geworden en staat dan ook
op de Nederlandse Rode lijst als ernstig bedreigd.

er wel rekening mee houden dat het een enigszins stoppende
werking heeft. Het kruid wekt de eetlust op en stimuleert de
werking van gal en nieren en bevordert een goede spijsvertering.
Van het gedroogde kruid kan men een thee zetten, die een
urinedrijvend effect en een reinigende werking heeft; die thee
In de Artsenijhof staat de echte gamander (Teucrium chamaedrys) werd dan ook toegepast bij ontsteking van de lymfklieren,
in het middenvak. De soort hoort tot de lipbloemfamilie. Het is waterzucht en jicht.
een overblijvende plant die de vorm heeft van een halfstruikje.
De bladeren zijn enigszins leerachtig, glanzend en donkergroen
van kleur. De bladvorm is elliptisch tot langwerpig en aan de
voet wigvormig versmald. De plant wordt 15-30 cm hoog en
heeft meestal liggende aan de top opstaande, behaarde stengels.
De bloeitijd is van juli tot september met eerst lichtroze en later
donkerder wordende bloemen.

Het kruid bevat bitterstoffen
en looizuur en is daarom
uitstekend geschikt als
opwekkend “maagmiddel”.
Het kruid bevat bitterstoffen en looizuur en is daarom
uitstekend geschikt als opwekkend “maagmiddel”. Men moet
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De echte gamander heeft
een apart aroma; hiermee
kunnen likeuren op smaak
worden gebracht.

De echte gamander heeft een apart aroma; hiermee kunnen
likeuren op smaak worden gebracht. Nadeel is dat bij gebruik
van grote hoeveelheden leverbeschadiging kan ontstaan. In
een aantal landen waar het kruid hiervoor werd gebruikt is het
inmiddels voor deze toepassing verboden.
De plant kan men ook tegenkomen in siertuinen, zoals in
knooptuintjes, rotstuinen en vooraan in de border.

NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, VOORJAAR 2017

klein Geluk

Klein Geluk
Guus Luijters

Guus Luijters schreef romans, novellen, gedichten en het indrukwekkende In Memoriam, waarin hij duizenden Roma-,
Sinti- en Joodse kinderen, die in de oorlog omkwamen, een gezicht gaf. Zijn meest recente publicaties zijn Lege stad –
verzamelde herinneringen 1943-1950 en Klein geluk, een verzameling dagelijkse (gelijknamige) columns in Het Parool. Op
ons verzoek schreef hij bijgaand column met een herinnering aan het Beatrixpark.
Redactie

De Chinese meisjes bij ons op school zagen er leuk uit en ze
hadden mooie namen als Ki Ki en Mei Mei, maar ze zeiden
nooit niks. Omdat mijn vriend verliefd was op Shuanni, een
schoonheid uit een parallelklas, kenden we haar rooster uit ons
hoofd, zodat we precies wisten uit welk lokaal ze tevoorschijn
zou komen om zich naar de volgende les te begeven. In het
voorbijgaan schonk ze mijn vriend wel eens een giecheltje, maar
daar bleef het bij. Toen verzamelde hij al zijn moed en nodigden
we haar uit voor een feest bij mij thuis. Ze zou komen, zei ze.
Maar op de avond van het feest belde ze af. Het regende dus kon
ze op de fiets niet komen. Dan neem je toch de tram, zeiden wij,
maar dat kon niet, want ze wist niet hoe dat moest, ze had nog
nooit in de tram gezeten. Shuanni woonde in een de reusachtige

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

villa op de hoek van de Stadionweg en de Diepenbrockstraat.
In de tuin staat een grote magnolia. Tot onze verbazing werden
we op een dag uitgenodigd voor een feest in de villa. Terwijl
mijn vriend een gesprek met Shuanni uit probeerde, gingen
mijn vriendin en ik op zoek naar de afzondering waar we op dat
moment zo ernstig behoefte aan hadden. We openden een deur
en betraden een kaal vertrek, waar op een matje een Chinees
naar een kleuren-tv zat te kijken. En welke deur we daarna
ook openden, erachter zat op een matje een Chinees naar een
kleuren-tv te kijken. Tenslotte staken we daarom over naar het
Beatrixpark en streken neer op het bankje vlak voorbij de ingang.
Als het er nog staat, loop ik er zo naartoe.
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9

uitnodiGinG & aGenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitnodiging & Agenda
9 MEI 2017

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 mei in de bovenzaal van Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31. Lift
aanwezig. U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint strikt om 19.30 uur.
AGENDA
1.
2.

Opening
Presentatie door de heer Gregor van Lit over de plannen met “Beethoven fase 2” , het gebied tussen enerzijds de school,
Akzonobel en Stibbe, en anderzijds het water en restaurant As.
Dhr. Van Lit is stedenbouwkundige bij de gemeente.
Korte pauze

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Notulen Algemene Ledenvergadering 24 april 2016
Jaarcijfers
Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
Begroting 2017
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie ook het jaarverslag 2016 en vooruitblik 2017 in deze
nieuwsbrief )
Bestuurssamenstelling. twee van de zes bestuursleden dienen statutair af te treden, maar kunnen worden herbenoemd voor 3
jaar.
Rondvraag en sluiting.

Toelichting bij agendapunt 4 t/m 7 : de notulen 2016, de jaarcijfers en de begroting 2017 zijn opgenomen in deze nieuwsbrief. Het
verslag van de kascommissie wordt uitgereikt op de vergadering.
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jaaRVeRslaG 2016

Jaarverslag 2016
Een terugblik op 2016 betekent vooral terugkijken op
bouwplannen, waarover in het verleden (Uitvoeringsbesluit
Beethoven 2007) besluiten waren genomen en die nu na bijna
tien jaar letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij komen. Deze
plannen betreffen uitsluitend het nieuwe deel van het park dat al
jarenlang onder Zuidas, en dus onder de centrale stad valt.
Nieuwe deel
Beethoven fase 2.
In het voorjaar en de zomer van 2016 konden buurtbewoners
en belanghebbenden, waaronder onze vereniging, deelnemen
aan een drietal zogenaamde participatiebijeenkomsten
over de ontwikkelingen in Beethoven 2, het terrein gelegen
tussen kantoren en school en restaurant As, waar behalve een
grote waterplas ook nog woningen en een museum waren
gepland. Dat museum zal niet worden gerealiseerd. De
plannen voor 30.000 m2 aan woningen– waar de gemeente
meteen ruim 10.000 m2 aan toevoegde omdat de culturele
vierkante meters er niet zouden komen – dat wil zeggen hoge
appartementsgebouwen op kavel 2 langs Prinses Irenestraat en
kavel 6/7 langs de A10, en de inrichting van de openbare ruimte
daaromheen leidde tot stevige discussies.
De emoties liepen zo hoog op dat een partij wegliep omdat zij
niet meer wensten deel te nemen aan deze vorm van vooroverleg.
De plannenmakende ambtenaren hielden het hoofd koel en
presenteerden uiteindelijk een voorontwerp bestemmingsplan,
dat in 2017 zal worden voorgelegd en waarop opnieuw kan
worden gereageerd.
Onze vereniging drong vooral aan op de afspraken over groenvoor-rood en vroeg aandacht voor de zichtlijnen vanuit het park.
Ook vonden wij het belangrijk dat de oevers van de nieuwe
waterpartij overal toegankelijk blijven, paden erlangs!, en dat er
nog eens goed gekeken moest worden naar logische fietsroutes
als alles af is.
ZuidasDok
Verder hield het bestuur zich ook intensief bezig met de
Zuidasdokplannen, bezochten wij informatiebijeenkomsten
hierover en dienden zienswijzen in, waarbij wij bleven
hameren op beperking van overlast, zorgvuldige procedures
bij noodzakelijke bomenkap en liever geen werkterreinen of
bouwverkeer in het park. Anderen gingen nog een stapje verder
en tekenden bezwaar aan via de Raad van State. Uitspraak
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

daarover wordt in het voorjaar van 2017 verwacht, net als het
contract voor de definitieve aanbesteding.
Aan de oostzijde van het park bouwde de RAI een nieuwe
parkeergarage met kantoor/expo mogelijkheden en werd de
eerste paal geslagen voor de bouw van het hoge Nhow-hotel bij
de oprit van de A10/RAI station. Tevens werd in het najaar een
wat meer permanent onderkomen gebouwd voor Strandzuid
aan de oostzijde van de havenkom, dus niet meer zoals in de
afgelopen jaren ook langs de zuidzijde. Restaurant As kreeg
een terras langs het water, Stibbe nam het nieuwe kantoor in
gebruik, het fietspad dwars door het gebied werd aangelegd en
het terrein tussen school en kantoren werd definitief ingericht
met verblijfsplekken en groen. In de zomer werd daar in het
kader van het grachtenfestival een concert gegeven.
Het kabels- en leidingengraafwerk werd afgerond met een
bescheiden feestje en in de buurt van de vuistenheuvel werden
vijf sporttoestellen geplaatst. Het kunstwerk/speelobject werd
afgemaakt en in gebruik genomen, maar had ook meteen te
lijden onder vernielzucht en stond dus vaak achter de schutting
te wachten op herstel. De uitkijktoren kwam er ook, bleek echter
niet te voldoen aan de veiligheidseisen en mocht niet meer
beklommen worden.
In het voormalig klooster, het convict, waar o.a. ook een
huiswerkbegeleidingsinstituut zit, streek de organisatie van
stichting Art Zuid neer en worden gratis toegankelijke
tentoonstellingen gehouden, alsmede kunstprojecten voor
kinderen in vakantieperiodes. De kapel werd omgedoopt tot Art
Chapel.
Oude deel
Met Pasen werd er bij het kinderbadje naar eieren gezocht
en er was eind augustus een project van studenten van de
Rietveldacademie met lappen en touwen. Halloweenactiviteiten
eind oktober werden net als het eierzoeken georganiseerd door
de Amsterdammama’s.
De Pure Markt organisatie gaf aan dat zij het Beatrixpark
toch geen geschikte locatie meer vond voor een markt.
En “Amsterdam Drijft” – met heel veel bootjes in de
Boerenwetering - ging gelukkig niet door. Wel werd op
koningsdag weer Kingsland georganiseerd op het terrein voor
de RAI. Dankzij veel overleg met en inzet van organisatie,
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, VOORJAAR 2017
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de RAI en stadsdeel heeft het park weinig nadelige gevolgen
ondervonden van de massale bezoekersstromen door het park.

de Hof bij te houden en besteedden ook nog extra vrije tijd aan
het volgen van een kruidencursus in de winterperiode. Vanuit
het bestuur kregen zij alle steun die mogelijk was in de vorm
Op een mooie zondag in het najaar organiseerden nieuwe
van nieuw gereedschap, een bijdrage in de cursusgelden en af
bewoners van de Zuidas een gezellige brunch bij het podium
en toe een ijsje op de warme dagen. Ook subsidiëren wij het
op de grote wei, een locatie die soms ook wordt gebruikt door
jaarlijkse uitje en kopen wij op advies van de vaste begeleidende
leden van Stadsdorp Zuid voor een picknick. Die grote wei bleef deskundige ieder jaar enkele kuub champignonmest in. Het
zomer en winter, bij weer en wind, in trek bij de hondenbezitters, voorjaars- en najaarsoverleg vindt altijd plaats ten huize van
maar ook scholen (ROC, St. Nicolaaslyceum) gebruikten hem
de voorzitter van onze vereniging. Verder maken zij gebruik
graag bij droog weer voor buitensportactiviteiten.
van een kleine ruimte in het parkgebouw voor het stallen en
schoonmaken van het gereedschap en het zetten van koffie/thee.
En dan waren er natuurlijk de bootcampers. Bijna iedere
ochtend en zeker iedere avond waren groepjes actievelingen
Het stadsdeel was en is verantwoordelijk voor het snoeien
te vinden in delen van het park, soms tot ergernis van andere
van hagen en heggen, het onderhoud van de paden en de
parkbezoekers, die rustig op een bankje een boekje wilden lezen bebording. Andere compost of materialen werden en worden
en de aanmoedigingen van de begeleidende coaches bijzonder
via het stadsdeel geregeld. Ook snoeien, opkruinen of vellen van
storend vonden.
bomen is een taak van groenvoorziening. Nieuwe aanplant, ter
aanvulling of vervanging, regelen wij, en wordt betaald door het
Op warme zomer- (en vooral najaars-) dagen werd het
stadsdeel.
kinderbadje en de speeltuin weer druk bezocht, was de ijstuin
heel vaak open en werkten alle fonteinen in het park.
Bestuur
Het bestuur had het er allemaal maar druk mee. Er werd eens
Eindelijk werd er door het stadsdeel actie ondernomen om een
in de twee maanden vergaderd en indien nodig ook tussentijds.
goed onderkomen te vinden voor de ganzen- en eendenpopulatie Alle uitgaande zienswijzen en bezwaren werden na digitaal
die verkommerden in de eendenvijver. Nu zullen er in deze vijver overleg verstuurd. De taken zijn goed verdeeld en werden waar
nog steeds eenden zwemmen, maar dat zullen dan wel wilde
nodig, door anderen uit het bestuur overgenomen. Ad hoc
eenden zijn die de keuze hebben of ze blijven of wegvliegen.
overleg met bezorgde buurtbewoners werd uitstekend begeleid
Voor de Rosenthalbank is nog steeds geen goed alternatief
door “onze” notaris. Wij namen deel aan een bijeenkomst voor
gevonden dat de tand des tijds beter zal doorstaan. De paden in nieuwe Zuidasbewoners en woonden het afscheid bij van de
het park vertoonden nog steeds kuilen en plassen, en werden en vertrekkende directeur van de RAI en van de dienst Zuidas.
worden nog te vaak gebruikt door brommers/scooters en fietsers Onze penningmeester kweet zich zorgvuldig van haar taak
die daar helemaal niet mogen komen; er werd er nog steeds niet en zorgde ook voor de verzending van de nieuwsbrieven en
gehandhaafd om dit te voorkomen.
de acceptgiro’s, de redactie van de nieuwsbrief produceerde
een prachtige voorjaars- en najaarsnieuwsbrief, de digitale
De eikenroute werd steeds meer een echte route en de
nieuwsbrieven en het bijhouden van de website konden worden
vereniging voorzag deze nieuwkomers waar mogelijk meteen van overgelaten aan onze deskundige collegae. Onze jurist, die naar
namenbordjes.
Amstelveen verhuisde, en aanvankelijk uit het bestuur wilde
stappen, gaf aan toch als adviseur te willen blijven.
Dankzij IVN en de goede publiciteit werden ook in 2016 op
alle eerste zondagen van de maand excursies door het park
We werden ook getroffen door persoonlijke drama’s : de man
georganiseerd, waarbij onze vaste gids Henk Wolters gemiddeld van onze secretaris overleed en de vrouw van onze jurist kreeg
15-20 belangstellenden deskundig voorlichtte over de flora in
een ernstig auto-ongeluk. En omdat we allemaal ouder worden
het Beatrixpark.
liet de gezondheid soms ook te wensen over. Verjonging/
Uitbreiding van het bestuur was en is nog steeds een actiepunt.
De Artsenijhof.
De ALV vond zoals gebruikelijk plaats in Vrijburg, maar omdat
De ruim 30!! vrijwilligers van de Artsenijhof waren op
onze spreker op het laatste moment liet afweten, werd de
dinsdagochtenden en op woensdagavonden van maart tot eind
zaalopstelling gewijzigd en vergaderden wij rond de tafel. Dat
oktober druk in de weer met wieden, bemesten, aanplanten,
bleek zeer prettig te zijn, de aanwezige leden vergaderden actief
verstekken en watergeven. Zij zijn zo betrokken dat ze besloten mee en kwamen met goede opmerkingen en suggesties. Voor
om ook voortaan in de wintermaanden, als het weer het toelaat, herhaling vatbaar!!
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Vooruitblik 2017
In 2017 zullen wij wederom veel tijd en de steun van onze
leden hard nodig hebben om de ontwikkelingen in Zuidas en
ZuidasDok te blijven volgen. Net als in voorgaande jaren zal
telkens een vertegenwoordiging van het bestuur aanschuiven
voor overleg met allerlei instanties.
Vier maal per jaar seizoenenoverleg met groenvoorziening,
regulier overleg met RAI en Zuidas/Zuidasdok, bijwonen
van voorlichtingsbijeenkomsten over aanleg dok, bijwonen
bijeenkomsten en steunen van initiatieven van Parkenoverleg
Amsterdam, contact onderhouden met gebiedsmakelaars, en
indien gevraagd met besturen van andere verenigingen en
scholen etc. Daarnaast zullen wij ons moeten buigen over en
reageren op het concept bestemmingsplan Beethoven 2.
Reorganisaties en wijzigingen in verantwoordelijkheden binnen
gemeente/stadsdeel/bestuurscommissie zullen wij moeten
volgen.
Het ‘monument’ in de vorm van een kunstwerk voor Jakoba

Mulder gaat er zeker komen, maar zal nog allerlei procedures
moeten doorlopen. Er moet iets gedaan worden aan het
gebruik(misbruik) van speelobject en uitkijktoren. We zullen
blijven aandringen op beter onderhoud van de halfverharde
paden. En blijven vragen om handhaving om fietsers/brommers
op die paden te weren. We zullen kleinschalige, eendaagse
evenementen, zoals bijv. eieren zoeken, toejuichen, maar
grootschalige evenementen blijvend proberen te weren.
Activiteiten aan de rand van het park, zoals Kingsland of
Strandzuid zullen (en kunnen) wij niet bestrijden; maar wel
proberen we de overlast voor en schade aan het park zoveel
mogelijk trachten te beperken.
Want wij willen net als onze leden en alle bezoekers van het
park van het groen kunnen genieten zonder ons te ergeren.
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Maart 2017

Toekomstbeeld: Visual van het Beatrixpark met het dienstgebouw van het dok op de achtergrond.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen: 24 april 2016
Elodie Luinge

VERENIGING VRIENDEN VAN hEt BEAtRIxpARK

Aanwezig: 21 leden: A. Bannier, T. den Blaauwen, J. Deckers, F. v.d. Dussen, P. Geenen, O. Geenen, C. Gersen, R. Griffioen, R. van
Helden, A. Ide Rempt, A. Kruiderink, P. de Lange, J. Leezenberg, L. Lesterhuis, Lemberger, M. Magnée, M. Meijer-Wijnaendt, J. Schaake,
M. Simon, J. Vergroesen (?), R. Vijverberg, en vijf bestuursleden: M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), B. Van HeldenPathuis (penningmeester), E. Luinge (notulen), en A-M. Raukema. ( J. Hesseling is verhinderd.)
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering; De
bestuursleden worden voorgesteld. Het is misschien wel
de laatste keer vergadering op deze locatie: Stibbe heeft
aangeboden dat we bij hen in het nieuwe gebouw kunnen
vergaderen.
2. Presentatie
Helaas was degene die deze avond de presentatie zou verzorgen,
over de bouwwerkzaamheden in en om de Zuidas, op het laatste
moment verhinderd. Hem zal gevraagd worden om hierover in
de volgende Nieuwsbrief te schrijven. In plaats van een haastige
vervanging heeft het bestuur ervoor gekozen om de andere
onderwerpen deze avond meer ruimte te geven; om de discussie
daarover te vergemakkelijken is de zaalopstelling aangepast. Aan
het einde van de avond is de algemene mening dat deze “carréopstelling” een plezieriger en persoonlijker vergadering heeft
opgeleverd.
3. Ingekomen stukken:
Geen. Er is 1 afmelding voor de vergadering.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief,
worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe. De
balans is dit jaar net een beetje negatief beëindigd, dat komt
door een rekening van het jaar ervoor die in dit jaar is betaald.
Een aantal zaken die worden aangestipt:
- 823 leden hebben betaald, en 130 niet. Onder de niet-betalers
zijn echter ook bij voorbeeld instellingen die wij een gratis
lidmaatschap bieden, zoals andere park-verenigingen. De heer
Gersen stelt voor om dergelijke leden uit het bestand te tillen,
en met een aparte markering (Vriend; Relatie) te registreren.
Hiermee wordt de ledenadministratie financieel-technisch
gezien zuiverder.
De vraag wordt gesteld waarom de – dure- bomenbordjes niet
door de gemeente worden betaald? Eigenlijk komt het er op
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neer dat ze er anders nooit waren gekomen, en zeker niet in de
uitvoering die wij graag willen.
Zoals elk jaar besluit de vergadering dat de hoge kosten die
gemaakt worden voor de papieren Nieuwsbrief dat zeker waard
zijn. Mevrouw Ide Rempt biedt aan de volgende keer te helpen
met verzendklaar maken.
De heer Griffioen doet de suggestie om de leden eenmaal per
jaar, in januari, vooraf te laten betalen. De penningmeester licht
desgevraagd toe waarom er geen gebruik wordt gemaakt van
automatische incasso: dan staat het te betalen bedrag al vast. Nu
maken veel leden vaak meer geld over dan het minimumbedrag
van 5 euro; de gemiddelde bijdrage ligt rond de 20 euro. De
mogelijkheid van het gebruiken van een acceptgiro zal in 2019
verdwijnen; dan krijgen de leden een gewone brief met het
verzoek het geld over te maken.
Naar aanleiding van een grote gift wordt het begrip ANBI nader
toegelicht. Op verzoek zal dit eens aan de orde komen in een
Nieuwsbrief.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie (de heren Schaake , Vogel en De
Lange) verklaren het financieel overzicht op juistheid te
hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Zij
complimenteren de penningmeester en adviseren de leden om
het bestuur décharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt.
De kascommissie wordt geheel vernieuwd: volgend jaar zijn dit
Dhr. Vijverberg en mevrouw Den Blaauwen.
7. Begroting 2015
De begroting (zie voor de tekst de Nieuwsbrief ) wordt per
onderwerp toegelicht.
Er zijn geen verdere vragen over de begroting.
8. Het beleidsplan, het jaarverslag 2015 en kort verslag over
ontwikkelingen in het park.
Een aantal onderwerpen komt aan bod:
Communicatie:
Het werven van leden werd ook vorig jaar als speerpunt
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benoemd. Niet zozeer om de inkomsten van de ledenbijdrage,
maar om politiek gezien een grotere invloed te kunnen claimen.
Het niet kunnen binden van mensen via een lidmaatschap is
echter landelijk een algemeen veel voorkomend probleem. De
teruggang in ons ledenaantal sluit dan ook aan op een trend.
Dat neemt niet weg dat we moeten blijven werken aan
naamsbekendheid van de Vrienden. Voorgesteld wordt dit
bijvoorbeeld te doen via borden/bordjes in het park.
Elodie Luinge zal bomenbordjes laten maken met onze naam
erop, en de QR code van de site.
Meer aanwezigheid op Facebook en Instagram is uiteraard
prima, en wellicht zelfs nodig, maar vraagt ook tijd en vooral
onderhoud om een en ander up to date te houden. Dat is veel
gevraagd van vrijwilligers. Mevrouw Geenen stelt voor daar dan
gewoon iemand voor in te huren, als de continuïteit daarvan zo
belangrijk is. Het bestuur zal dit in overweging nemen.
Het bestuur heeft afgelopen jaar wel getracht stagiaires te
werven, maar dat is niet gelukt.
Het idee wordt geopperd om leerlingen van nabije scholen te
betrekken bij bijhouden van nieuwe media.
Omgeving:
Marleen Munniksma licht het bestemmingsplan RAI toe en
meldt dat wij gevraagd worden daarover mee te praten.
Kingsland op Koningsdag dreigt een probleem te worden, met
vele ontheffingen van bestaande regelingen om dit grote feest
mogelijk te maken.

Voor het beeld ter ere van Jakoba Mulder is nu, in nauw overleg
met het bestuur, een kunstenaarscollectief uitgekozen.
Elodie Luinge legt de vergadering het vraagstuk voor
betreffende de tamme eenden en ganzen in de eendenvijver. Als
deze vogels naar elders verhuizen, en dat hek weg is, zijn die
watervogels niet meer prooi voor jagende honden. Laatst nog is
een van de zwanen doodgebeten. De vergadering besluit bij de
wethouder hierop aan te dringen.
Mirjam Louisse doet verslag van het werk in de Artsenijhof
en de vele vrijwilligers die nu al 15 jaar actief zijn. Begeleiding
vanuit het stadsdeel is nu zeer naar wens. De wandelingen met
Henk Wolters worden goed bezocht.
De heer Van Helden bedankt namens de leden het bestuur
opnieuw voor hun grote inzet. Hij herhaalt tevens de vraag om
de bestrating van de hoofdroute te verbeteren.
De Rosenthal-bank blijft een probleem, want nogal van slechte
kwaliteit en daarom vaak kapot. De vergadering stemt in met het
voorstel van het bestuur om op onze kosten dan maar een geheel
nieuwe bank te laten installeren. Misschien zelfs van metaal?
9. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur; Joep Hesseling was
wegens verhuizing naar Amstelveen voornemens het bestuur
te verlaten, maar heeft zich gelukkig laten ompraten en blijft
juridisch adviseur.
10. Rondvraag en sluiting
De meerderheid van de aanwezigen zou de vergadering volgend
jaar toch weer liever ’s avonds door de week zien, in plaats van
zoals nu op zondagmiddag.

Divers:
Anne-Mariken Raukema vertelt over de vordering met de film
Oase Herdacht. De vereniging heeft namens de leden 6000 euro
toegezegd; dat wordt pas betaald als de film ook echt gemaakt is.
Ze meldt het Groot Groenonderzoek en wat dit voor gevolgen
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
heeft voor de parken in Amsterdam.
vergadering.
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ledenadmin / penninGmeesteR

Ledenadministratie
Mirjam Louisse en Barbara van Helden-Pathuis

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

1009
6
15

Aantal leden op 1 maart 2017

1000

Nieuwe leden sinds 20 oktober 2016
Mw E.C. Arps, Mw P. Borghouts, Hr en Mw de Josselin de Jong, Mw S. der Kinderen,Mw A.M. Maas, Hr P. Prins
Oproep van de ledenadministratie
Wilt u alstublieft bij betaling van de contributie uw lidnummer vermelden? Dit nummer staat rechtsboven op de acceptgiro en
op het adresetiket van de nieuwsbrief boven uw naam. De banken vermelden geen adres bij overschrijvingen, alleen een naam en
een bedrag. Wij kunnen dan vaak niet nagaan van wie de betaling afkomstig is. Als u het lidnummer niet (meer) kunt vinden, is
vermelding van naam, zoals op de acceptgiro, volledige postcode plus huisnummer ook een optie.
Bij voorbaat dank, u bespaart ons hiermee veel tijdrovend speurwerk.

Penningmeester
VAN DE

Barbara van Helden-Pathuis
Zoals gebruikelijk treft u in deze voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze Vereniging aan. Op maandag 13 februari 2017 heeft
de kascommissie, bestaande uit mevrouw T. den Blaauwen en de heer R.J.C. Vijverberg bij uw penningmeester thuis de jaarcijfers
gecontroleerd. Na grondige inspectie, narekenen van alle cijfers, controleren van het kasboek en de bankafschriften, werd de
jaarrekening goedgekeurd. Het jaar werd afgesloten met een positief saldo van € 5.788,53. Aan contributies ontvingen wij in 2016
€ 18.176,60 afkomstig van 799 leden, die dus gemiddeld bijna € 22,00 overmaakten. Wij danken alle vrienden heel hartelijk voor
hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij van enkele vrienden opnieuw grotere bedragen, te weten 34 x 50, 2 x 60, 1 x 75, 10 x 100, 1 x
130, 1 x 200 euro en ook een periodieke uitkering: vijf jaar lang elk jaar 100 euro! Deze gulle gevers zijn reeds apart bedankt.
In mei of juni zult u weer de acceptgiro ontvangen voor het overmaken van de contributie over 2017. Indien u elektronisch betaalt,
dan graag het lidnummer vermelden (rechts boven op de acceptgiro en boven uw naam op het adresetiketje van de nieuwsbrief ) of
anders naam, zoals vermeld op de acceptgiro, volledige postcode en huisnummer.
Indien u de bijdrage over 2016 nog niet betaald hebt, dan vindt u een herinnering bij de acceptgiro. U kunt deze dan tegelijk met
de bijdrage van 2017 overmaken. De leden die, ondanks herhaalde herinneringen, drie jaar of meer geen contributie betaald hebben,
zullen in de loop van dit jaar zonder nader bericht uit het ledenbestand worden verwijderd, tenzij ze ons laten weten nog wel prijs
te stellen op lidmaatschap van onze vereniging.
Voor vragen, mededelingen en adreswijzigingen kunt u ons e-mail adres gebruiken: beatrixpark@hotmail.com of een briefje
schrijven aan onze secretaris.
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Jaarcijfers 2016
Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 (in euro's)
Staat 2015

Staat 2016

Begroting 2017

16.855,44

18.176,60

18.000,00

572,86

550,87

300,00

17.545,80

19.438,43

18.400,00

nieuwsbrieven

7.132,95

5.203,00

6.000,00

secretariaat en ledenadministratie

1.731,52

2.357,34

2.500,00

Inkomsten

contributies

verkoop boeken en kaarten

117,50

rente kapitaalrekening

Bijdrage stadsdeel planten artsenijhof
Totaal

Uitgaven

porti nieuwsbrieven

99,00

611,96

2.362,47

bomenbordjes en onderhoud

2.521,64

1.657,70

kosten betalingsverkeer

889,35

314,19

betaalde contributies/donaties

249,08

510,00

artsenijhof en vrijwilligers

verenigingskosten en bestuur

98,00

filmproject
Totaal

300,00
150,00

1.600,00

384,75

261,00

400,00

520,82

13.649,90

62,88

positief saldo

900,00

1.549,67

17.608,68

negatief saldo

2.500,00

2.901,77
613,33

jaarvergadering

100,00

650,00

6.000,00

21.000,00

5.788,53

Balans per 31 december 2016
eigen vermogen 01-01-2016

81.425,92

bij: positief saldo

5.788,53

87.214,45

saldo rekening courant 31-12-2016

19.952,65

eigen vermogen 31-12-2016

87.214,45

saldo spaarrekening 31-12-2016

67.261,80

Nota bene: In het financieel jaar 2015 is er een voorziening van € 5.874,55 opgenomen voor reeds geleverde, maar nog niet
betaalde nieuwsbrieven en bomenbordjes. De rekening voor deze reeds geleverde items is ontvangen en betaald in het financieel jaar
2016. Deze kosten zijn gereflecteerd in de uitgaven over het financieel jaar 2015 en de cash balans over het financieel jaar 2016.
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bijzondeRe kaaRt

Bijzondere kaart

In het jaar 1961 heeft dhr. C.W.F. (Charles) Haak een unieke kaartencollectie van het Beatrixpark getekend met veel
detailtekeningen waarop alle begroeiing staat van: bomen, heesters en planten. Bij deze tekeningen hoort ook een inventarislijst van
al het groen en ook het aantal banken. Soms ook tekeningetjes van bladeren, zaden en kegels erbij én een enkel opgeraapt blad.
Wij kregen toestemming om een illustratie hieruit af te drukken.
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de bRuGGen

De bruggen
DIE EEN NAAM KREGEN.

In 2016 kregen twee bruggen in het Beatrixpark naast alleen een nummer ook een echte naam. Zoals dat hoort in een buurt
die gekenmerkt wordt door straatnamen die naar muziek, componisten en musici verwijzen, zijn deze bruggen vernoemd naar
componisten. Wij hadden de namencommissie ook voorgesteld om een brug de Euterpebrug te noemen, de muze van het fluitspel
en de poezie; en naar de straat die nu Gerrit van der Veenstraat heet. Maar juist omdat die naam al eens gebruikt is, kon dat niet
meer.

DE ARON WOLFF BERLIJNBRUG

Aron Wolff Berlijn

DE HENRIËTTE VAN HEUKELOM
– VAN DEN BRANDELERBRUG

Hendrika Jacoba van de Brandeler.
Dit portret werd gemaakt door
Floris Verster

De Henriëtte van Heukelom – van den Brandelerbrug, dit is Amsterdamse brug nummer 496.
Het is even zoeken welke brug dit precies is; op de kaartjes op internet is een brug aangeduid aan het einde van de Prinses
Irenestraat, bij de ingang van het park. (zie foto) Maar daar hangt geen naambordje op. Anderen denken dat het de hele nieuwe
brug is, die met de lichtjes, maar ook daar zit geen bordje op. Wellicht omdat dit meer een kunstwerk dan een brug is. Dan zou er
eigenlijk juist een bordje bij moeten.
Hendrika Jacoba van de Brandeler (Den Haag 1884 - Baarn 1985) trouwde in 1914 met de architect George van Heukelom. Ze
was een beroemde pianiste en componiste. Zij was een tijdgenote van Bernard Zweers en Willem Landré, die ook in deze buurt
vernoemd zijn.
De Aron Wolff Berlijnbrug, dit is Amsterdamse brug nummer 431.
Deze brug is ook een ingang van het park, bij de Cornelis Dopperkade. (zie foto) Aron Wolff Berlijn (1817 - 1870) was een Joodse
Amsterdamse componist, die als orkestmeester veel muziek geschreven heeft voor balletten in de Amsterdamse stadsschouwburg.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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schoonheid

Schoonheid
Elly Schouten

IN hEt BEAtRIxpARK

n het blad van de IVN afdeling Amsterdam, De Groenbewuste Amsterdammer, stond deze herfst een ingezonden stuk van Elly
Schouten. Zij stelde zich voor, dat ze met Oscar Wilde door het Beatrixpark wandelde. Dat willen we u natuurlijk niet onthouden!
Redactie
Verscholen tussen Zuidas en RAI ligt het Beatrixpark. In dit
kleinere park kunt u zich in de natuur, ver van de drukke stad,
wanen en van schoonheid genieten.
Mijn fantasie gaat aan de loop als ik in het Beatrixpark wandel.
Beauty is a form of Genius, schreef Oscar Wilde1 meer dan
honderd jaar geleden. Had Oscar Wilde in Amsterdam in
plaats van in Londen en er niet toen maar nu gewoond, dan
had hij zijn huis vast in de buurt van het Beatrixpark staan. Zijn
dagelijkse wandeling maakte hij dan in dit magnifieke park.
Na een stevig Engels ontbijt met gebakken eieren en worstjes
gaat hij naar de Diepenbrockstraat en neemt de ingang
tegenover de Herman Gorterstraat. Met zwierige hoed en
wandelstok loopt hij elke ochtend op de slingerende paden
tussen de struiken en hoge bomen met verrassende doorkijkjes.
Hij waant zich meteen in de natuur, ver van de drukke stad.
In de lente ziet en ruikt hij de wit, zacht beige en roze
gekleurde bloesems. Hij hoort de vogels fluiten, piepen, zingen
en krassen. Hij gaat op een bank zitten. Daar komt de merel
aanvliegen. Oscar werpt een rozijntje voor zijn voeten. De
merel kijkt hem aan, hipt naar voren, kijkt hem schuin aan,
pikt het rozijntje en vliegt weg. Oscar ziet zangvogels naar
steeds dezelfde plekken in de bomen vliegen. “Die voederen
hun jongen”, denkt Oscar. Vanuit dit uitkijkpunt weet hij
inmiddels in welke boom welke vogels een nest hebben. Soms
hoort hij de doordringende alarmroepjes als een vijand, zoals de
halsbandparkiet, nadert.

Op zomerse dagen, vooral
warme, loopt Oscar snel
naar de Kruidentuin.
Op zomerse dagen, vooral warme, loopt Oscar snel naar de
Kruidentuin. Hij neemt de ingang met de stenen leeuwen. Daar
is zijn meest geliefde plek. Hij staat even stil en kijkt om zich

heen. De kleurenrijkdom van de bloemen neemt hij in zich op.
De twee banken zijn nog leeg.
Oscar gaat op de bank naast de mispel zitten, in de schaduw
en met uitzicht op de kardoen. De kardoenen zijn nu bijna
twee meter hoog en enkele al gekroond met zachtpaarse, bijna
korenblauwe bloemen. De zon schijnt er vol op. Hij staat vlug
op. Wat zit daar op de bloemen? “Aardhommels”, constateert
hij tevreden. Hij telt er zeven. De pootjes van een van de
hommels heeft een zacht oranje tot mosterdgeel waas van
stuifmeel. “Deze vliegt straks terug naar het nest met voedsel
voor de hommellarven”, vermoedt Oscar. “Ha, zie ik ook een
steenhommel, die zwart met rode?”, zegt hij in zichzelf. Er vliegt
een libelle voorbij, helaas te snel om te kunnen determineren.
Verderop vliegt een vlinder, “de Atalanta?” vraagt hij zich af.

De kardoen kun je zelfs
eten ..., maar dan mis ik zijn
schoonheid”, mijmert hij.
Fascinerend vindt Oscar de Kruidentuin. “Het zijn allemaal
planten met een medicinale werking, sommige zijn zelfs zeer
giftig, maar wat staan er prachtexemplaren tussen. De kardoen
kun je zelfs eten ..., maar dan mis ik zijn schoonheid”, mijmert
hij. Even dacht hij aan Keats’ A thing of beauty is a joy forever.
Hij gaat verder de Kruidentuin in. De vrijwilligers van de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark ziet hij spitten. Elke
dinsdag, behalve in de winter, zijn ze er. Een zet bordjes bij
planten met de naam van de plant en tegen welke kwalen de
plant zou kunnen werken. Oscar zwaait naar hen met zijn hoed
en slaat links af naar de wilde kardinaalsmuts. In de lente werd
deze boom kaal gevreten door de stippelmotrupsen. Nu staat hij
weer vol in het blad en met vruchten, de mutsjes. Enkele spinsels
van de rupsen zijn nog in de boom blijven hangen. De mutsjes
zijn nu nog groen. In de herfst kleuren ze rood. Wat verder in
de herfst zijn ze op hun mooist. Dan springen de vier hokken

Oscar Wilde is een Engelse schrijver en dichter die leefde van 1854 tot 1900. Hij is onder meer bekend van de roman The Picture of Dorian Gray en
het toneelstuk The Importance of Being Earnest.

1
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schoonheid
Oscar loopt terug naar zijn bank. Een eekhoorn zit op de
rugleuning, zoals elke dag. Oscar gaat naast hem zitten, haalt een
hazelnoot uit zijn vestzak, legt hem op een open hand en weg is
de noot. Oscar ziet de linker wang van de eekhoorn opzwellen.
Gaat hij de noot ergens verstoppen voor zijn wintervoorraad?
De eekhoorn, gewend als hij is dat hij maar een noot krijgt,
springt vervolgens rustig weg. Hoog in de bomen heeft hij
meerdere nesten gebouwd, zo groot als voetballen. Een ervan
is zijn slaapnest. “Net als ik”, denkt Oscar, “ik hou er ook niet
van om in mijn eetkamer te slapen. En ik doe, net de eekhoorn,
mijn middagdutje”. Zijn grote staart gebruikt hij als zonwering
tijdens zijn middagdutje. Daar is zijn naam van afkomstig,
Sciurus vulgaris, de Gewone schaduwstaart. “Maar hier houdt de
verwantschap op”, denkt Oscar. “Zo acrobatisch van boom tot
boom kunnen springen, zo hard kunnen lopen en zo’n sierlijk
uiterlijk. Jammer dat het een beschermd dier is. In mijn tuin
staan dennen, net als hier, dus genoeg eten voor hem. Ik zou
hem zo graag meenemen.”

Kardoen met twee Aardhommels, Kruidentuin Beatrixpark
van de mutsen met hun overlangse spleten open en komt uit elk
hok een oranje zaadje. Eigenlijk zijn de zaadjes wit en de basten
oranje. Na enkele dagen hangen de zaadjes aan dunne draden.
Sommige vogels vinden dat lekkere hapjes. Vorige herfst hoorde
en zag hij een roodborstje in de kardinaalsmuts. Het roodborstje
sprong vliegend van tak tot tak en hapte in zijn vlucht een rood
mutsje met oranje zaadjes mee. Vogels zorgen voor verspreiding
van de zaden via hun ontlasting en zo komen er op andere
plekken nieuwe kardinaalsmutsen. “Misschien wel bij mij in de
tuin”, hoopt Oscar.

Geïnspireerd door de wereld
om hem heen, geniaal, schrijft
hij vlot een nieuw gedicht.
Oscar pakt zijn schrift en pen. Geïnspireerd door de wereld om
hem heen, geniaal, schrijft hij vlot een nieuw gedicht.
Oscar Wilde zult ú er niet meer vinden, die ontmoeting was nu
eenmaal voorbehouden aan mij. Maar de rest is er nog allemaal,
dit schitterende park is een bezoek waard.

Wilde kardinaalsmuts met groene mutsjes en resten van de Stippelmotrups, Kruidentuin Beatrixpark
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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iVn op ontdekkinG

ooK IN 2017 ELKE MAAND MEt hEt

IVN op ontdekking
IN hEt BEAtRIxpARK

Ook in 2017 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 verschillende
soorten, waarvan ruim 200 met naambordje. Aan bomen valt
in elk seizoen iets interessants te ontdekken. In het voorjaar
zijn het knoppen, katjes, bloei, bestuiving en bladontluiking. In
de herfst kleuren, bladval, vruchten en zaden. In de winter gaat
het over overleving, silhouetten, knoppen, coniferen en andere
groenblijvende bomen.
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
mooist en 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?

Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman
Gorterstraat
ARTSENIJHOF
5 R 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 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.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN.
Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand.
Dat zijn voor 2017 de volgende data en locaties.

Voor meer van zijn tekeningen: kijk op http://www.inhetvondelpark.nl

BOMEN
5 R 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 1 oktober,
5 november, 3 december

Deze fraaie pentekeningen zijn na een wandeling met de gids gemaakt door Hans Homburg.
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een nieuwe VoGelexcuRsie

EEN NIEUwE LENtE,

Een nieuwe vogelexcursie
Zaterdag 20 mei is er weer een vogelexcursie in het park onder leiding van Theo van Lent.
Aanvang 6.00 uur ’s ochtends!! Verzamelen bij de parkingang Cornelis Dopperkade.

De vogels zullen hun best wel doen en Theo van Lent ook. De vraag is... wie nog meer? U moet er heel vroeg voor uit de veren,
misschien lukt dat dit seizoen weer een aantal leden. Theo zal tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en
vertellen over wat er het jaar door te zien en te horen is.
Aanmelden is niet nodig. Check bij twijfel ook even de nieuwspagina van onze site.
Telefoon Theo van Lent : 06 46 78 46 23 en e-mail theovanlent@gmail.com

Foto's Theo van Lent, Beatrixpark

Theo componeert ook muziek over vogels met teksten uit heel Europa. Hij gebruikt daarbij de meest uiteenlopende
muziekinstrumenten waaronder bijvoorbeeld een doedelzak. Hij brengt cd’s uit in eigen beheer. Nieuwsgierig geworden?
Zie: www.theovogelmuziek.nl
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hommaGe aan mejuffRouw muldeR

hoMMAGE AAN MEJUFFRoUw MULDER DIt NAJAAR VERwAcht

Future past glory
Communicatie Stadsdeel

In de nieuwsbrief van afgelopen najaar was te lezen over
de komst van een nieuw kunstwerk in het Beatrix park, een
eerbetoon aan de Nederlandse architecte en stedenbouwkundige
Jakoba Mulder. Inmiddels zijn de plannen hiervoor in een ver
gevormd stadium, eind dit najaar wordt de realisatie van Future
past glory verwacht.
Voorbeeldfunctie
Mejuffrouw Mulder, zoals ze tijdens haar werkzame leven van
1930 tot 1972 vaak genoemd werd, was stedenbouwkundige
en landschapsarchitect in dienst van de gemeente Amsterdam.
Aanvankelijk was ze werkzaam onder Cornelis van Eesteren,
later als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling. Ze verwierf
vooral bekendheid door haar bijdragen aan het ontwerp voor het
Amsterdamse Bos. Ook speelde ze een belangrijke rol bij het
ontwerp van het Beatrixpark, niet verwonderlijk dus dat juist
hier een ode aan Jakoba Mulder gerealiseerd wordt. Ze vervulde,
zeker voor die tijd, als vrouw een voorbeeldfunctie in een toen
nog uitgesproken mannenbolwerk.
Financiering
De viering van het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark vormde
in 2013 de aanleiding, voor Herman Wals lid van de D66 fractie
van stadsdeelraad Zuid, om een initiatiefvoorstel in te dienen
voor een hommage aan Mejuffrouw Mulder in het Beatrixpark.
De toenmalige stadsdeelraad omarmde het voorstel en een
bedrag van € 50.000,- voor dit doeleinde werd opzij gezet.
Inmiddels heeft ook het Amsterdamse Fonds voor de Kunst
(AFK) eind vorige jaar een subsidietoekenning gedaan voor
de realisatie van het kunstwerk, waardoor de realisatie van het
kunstwerk dit najaar wordt verwacht.

Ontwerp
Drie kunstenaars werden eerder geselecteerd door de
Adviescommissie Kunst (ACK) van stadsdeel Zuid om een
voorstel te doen voor een ontwerp. Het kunstenaarsduo
Heringa/Van Kalsbeek werd door het ACK gekozen om hun
voorstel verder uit te werken (in samenspraak met vrienden
van het Beatrixpark). Men was onder de indruk van de eigen
signatuur van de kunstenaars, die zij zowel op het gebied van
materiaalonderzoek, locatiekeuze als benadering van ’de persoon
Jakoba Mulder’ lieten zien.
In de beschrijving van hun ontwerp, dat zij de naam Future past
glory gaven, typeren van Heringa/Van Kalsbeek hun kunstwerk
als volgt: ‘Een langgerekt podium met twee grootse hoofdtooien waaronder mensen kunnen staan. Als een theater waar
alles klaar staat voor gebruik. Tegelijkertijd is de constructie
waarmee de tooien opgetild worden een belangrijk element. Als
een pauw die zijn veren opzet en laat zakken, maar ook zoals de
takken van de boom die zichtbaar worden als hij zijn bladeren
verliest’.
Realisatie
De kunstenaars werken momenteel nog aan de verdere
uitwerking van het ontwerp, waarbij de fundering en het
hufterproof maken van de sculptuur aandachtspunten zijn.
Zodra dit klaar is zal de omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Het definitief ontwerp van het kunstwerk zal
worden vastgesteld door bestuurscommissie Zuid. De beoogde
locatie voor plaatsing in het park, is aan de oostkant van de drie
cirkels, aan de rand van de grote weide. De plaatsing wordt dit
najaar verwacht.

De twee kunstenaars kijken samen met het bestuur en het stadsdeel alvast op locatie wat de beste plaats voor het kunstwerk zou zijn
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Dossiers, dossiers...
De afgelopen maanden heeft het bestuur een aantal reacties gezonden naar overheidsinstanties, die plannen hebben met de
openbare ruimte in en rond het Beatrixpark. We willen u daarover graag informeren. Hiernavolgend drukken wij daarom onze
brieven af, met in een geval ook de daarop ontvangen reactie. Deze teksten zijn overigens ook via onze site in te zien.

Beethoven fase 2. De plannen voor de bebouwing – met woningen- van het tweede deel van plangebied Beethoven liggen klaar.
Hierover is regelmatig overleg en voorlichting. We hebben gereageerd omdat niet alle eerder gemaakte afspraken gehonoreerd worden.
(REDACTIE)

Eerste reactie voorontwerp-bestemmingsplan Beethoven 2e fase
T.a.v.
Ruimte en Duurzaamheid,
mevrouw M M. Brinkman,
via de heer D. Tattersall,
verzonden per mail.

Amsterdam, 26 januari 2017

L.S,
In 1981 werd de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark opgericht om dit park tegen uitbreidingen van de omliggende bebouwing
te beschermen en goed beheer en onderhoud te stimuleren. De vereniging heeft op dit moment ruim 1.000 leden.
Het bestuur van de vereniging heeft kennis genomen van de inhoud van het zeer uitgebreide voorontwerpbestemmingsplan
en geeft onderstaand een eerste reactie. Indien nodig zullen wij onze opmerkingen herhalen in een zienswijze op het ontwerp
Bestemmingsplan, in een later stadium van de procedure.
I. COMPENSATIE (GROEN VOOR ROOD)
Al vanaf het begin van de Zuidasontwikkelingen hebben bestuursleden van de vereniging deelgenomen aan allerhande vormen van
overleg en via inspraak en zienswijzen de standpunten van de vereniging uitgedragen, waarbij altijd het behoud van het park voorop
stond. Dit resulteerde voor wat betreft Beethoven in de, in het UB 2007 vastgelegde afspraak, om het groen dat moest wijken voor
bebouwing te compenseren middels parkuitbreiding op plaatsen waar destijds nog bebouwing stond (groen-voor-rood/rood-voorgroen), waardoor het park qua omvang gelijk zou blijven.
De Vereniging drong diverse malen aan op duidelijke plankaarten opdat er een juist overzicht zou komen welk GROEN er in de
plaats zou komen van ROOD, herhaaldelijk is gevraagd naar juiste metingen. Dit is allemaal niet gebeurd waardoor het nu voor een
vereniging als de onze bijkans onmogelijk is geworden om na te gaan of de afspraak wel werd nagekomen.
Nu op maaiveldniveau al heel veel wijzigingen en bebouwingen zijn uitgevoerd, is er eindelijk een overzicht en een definitieve
berekening gemaakt.
Bij deze berekeningen valt op dat elk stukje groen dat voorheen nooit als park werd beschouwd thans wel is meegerekend.
(bijvoorbeeld de bermen van de Pr. Irenestraat).
GROEN betekent voor ons echt park-groen en niet dat daaronder vallen calamiteitenwegen of keerlussen en dergelijke. Ook
ontsluitingswegen en eisen van de brandweer dienen nimmer ten laste van de afspraak te komen.
Van uw kant dient volstrekt eenduidig te worden vastgelegd op welke wijze de afspraak groen-voor-rood is nagekomen en het dient
duidelijk te zijn dat groen ook groen is in de zin van onaantastbaar onderdeel van het park.
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dossieRs, dossieRs...
II. WIJZIGINGEN ten opzicht van UITVOERINGSBESLUIT 2007
Wij betreuren dat de tot nu toe uitgevoerde wijzigingen niet beschouwd kunnen worden als verbeteringen: want bijvoorbeeld het
schoolgebouw werd al hoger omdat er een nutsruimte op het dak werd toegevoegd; op het brede fietspad (Pr. Irenestraat) en over
de mooie fiets brug rijden auto’s die niet altijd bestemmingsverkeer blijken te zijn.
Met het nu voorliggende plan om de culturele voorzieningen om te zetten in extra woningen, hoe onderbouwd deze ‘correctie’ ook
is, worden de bouwhoogtes naar boven bijgesteld, waardoor deze torens nog meer zichtbaar zullen zijn vanuit het park. Zij zullen op
maaiveldniveau windhinder en schaduwwerking geven.
Het hoogte accent van maximaal 60 meter zou aanvankelijk gerealiseerd worden richting het centrumgebied Zuidas, maar nu
wordt een hoogte accent van 70 meter voorgesteld op een plek aan de parkrand. Dit is geen accent meer, maar een zeer dominante
aanwezigheid.
Handhaving van de oorspronkelijke 30.000 m2 woningbouw leidt hoogstwaarschijnlijk tot een kwalitatief veel fraaier beeld en een
beter verblijfsklimaat. Dus 10.000 m2 op kavel 2 en 20.000 m2 op kavel 6/7.
U voegt nu , zonder overleg en zonder argumenten, en in strijd met het oorspronkelijke plan, 12.000 m2 extra woningen toe (§
4.3. ruimtelijke aspecten). Dit is onacceptabel, en niet alleen voor ons. Voor zover ons bekend is hierover ook geen democratische
besluitvorming geweest.
U geeft aan dat er goede oplossingen gevonden moeten worden voor brom- en fietsparkeren.
Daarmee stemmen wij in. Wij nemen echter aan dat dit niet alleen geldt voor de bewoners van deze gebouwen, maar dat ook voor
bezoekers voldoende plekken worden gerealiseerd.
En als er voorzieningen in de plinten komen, dan dient men ook daar rekening te houden met fietsparkeren, bevoorrading etc.
De zogenaamde autovrije Prinses Irenestraat wordt in de praktijk heel veel drukker dan u in dit document beseft en in ieder geval
aangeeft.
De fietsstraat zal waarschijnlijk veel gebruikt worden om ‘even’ te parkeren, bij voorbeeld om op iemand te wachten, snel even een
pakje te bezorgen, iemand op te halen enzovoorts.
Achteruit de straat uitrijden is geen optie, dus dat wordt: even keren en de beplanting stukrijden ....
III. OVERIGE OPMERKINGEN
Op bladzijde 44 staat dat het parkbezoek in het Beatrixpark volgens het GGO 2013 afgenomen is, omdat er in het park een te
gering voorzieningenaanbod is. Wij bestrijden dit, want wij zien juist een toename van het aantal bezoekers. Met name is het park
ontdekt door sporters en bootcampers.
Het Beatrixpark wordt door de meeste bezoekers echter juist gewaardeerd om zijn rustige groene plekjes. Zo wordt er nu al vaak
door bezoekers bij ons geklaagd over brommers, scooters en fietsers op voetpaden.
Wij wijzen u erop dat in §4.4.3 gesproken wordt van “ steeds meer mensen”, terwijl in § 4.3.2 vermeld wordt dat het opvallend is
dat het bezoek in het Beatrixpark afneemt. Uw constateringen zijn innerlijk tegenstrijdig; de daaruit afgeleide keuzes zijn daarom
op zijn minst aanvechtbaar.
Gezien de drukte in de directe omgeving van het park, RAI, Strand Zuid, Convict-en-kapel, twee stations en heel veel kantoren, is
het in onze visie van groot belang om juist het rustige karakter van het park te behouden en zelfs te stimuleren. Dit wordt ons ook
altijd door alle leden van de vereniging gevraagd te bewerkstelligen.
Het BBQ verbod en het verbod om versterkte muziek af te spelen dienen te worden gehandhaafd.
Maar zoals een feit van algemene bekendheid luidt: handhaven is een groot probleem.
Met betrekking tot de plan-kaarten willen wij het volgende opmerken:
1. Grens. Wij wijzen er nogmaals op dat de aangegeven plangrens aan de oostzijde niet correct is. Deze dient tot aan het water van
de Boerenwetering te worden doorgetrokken; anders zou een strook van het park binnen bestemmingsplan RAI liggen.
2. Fietspad. Het geplande zuidelijke fietspad in het toekomstbeeld zou naar onze mening aan de zuidzijde van de nieuwe
waterpartij dienen te komen te liggen. Het “speeleiland” waar het nu met een bocht overheen gaat dient alleen voor voetgangers
een doorgaande route te zijn. Wij verzoeken u met klem een alternatieve zuidelijker fietsroute in het eindontwerp op te nemen.
Dit wordt mede ingegeven door gebrekkige handhaving van het weren van brommers/scooters die vanuit de doorgaande fietsroute
sluiproutes door het park nemen.
3. Waterberging. Op pag. 41 van het voorontwerp staat abusievelijk dat er meer water in de nieuwe vijver kan worden opgevangen
door uitbreiding aan de OOSTzijde van het plangebied. (Dit zou dan dus de RAI zijn). Er is altijd over gesproken dat er nog een
strook water zou worden toegvoegd aan de WESTzijde van de vijverpartij. Daar is die verbreding ook ingetekend.
4. Kavel 4. Wij benadrukken met klem dat het niet-bebouwen van kavel 4 een grote verbetering is ten opzichte van het
oorspronkelijke plan.
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IV. ZUIDASDOK
Ook hier zijn de oorspronkelijke plannen ten nadele van het park (de parkbezoekers) gewijzigd.
Zo zal het verkeer pas halverwege het park onder de grond gaan, waardoor het verkeerslawaai en de uitlaatgassen via de
tunnelmond veel intensiever zullen zijn en zeer waarschijnlijk zelfs zullen toenemen.
Ook zal boven op de tunnelmond een regelingsgebouw worden neergezet, zal er een ondergronds overloopbassin moeten
worden aangelegd en zullen er misschien nog andere noodzakelijke voorzieningen moeten komen om de veiligheid in de tunnel te
waarborgen.
Allemaal toevoegingen die niet in een park thuishoren, en zeker niet in het Beatrixpark.
De jarenlange aanleg/bouw en het gegeven dat er nu toch een werkterrein in het park moet komen tijdens de duur van de aanleg,
alsmede dat de verbreding van de A10 zal leiden tot versmalling van de groene zoom en een deel van het park en de kap van vele
bomen op het talud en daaromheen, zijn zaken waarover wij al heel vaak onze bezorgdheid en ongenoegen hebben uitgesproken.
Wij zijn daarom van mening dat er eigenlijk pas over woningbouw in Beethoven 2 beslist zou kunnen en moeten worden, als de
hele aanleg van de infrastructuur bijna achter de rug is, en duidelijk wordt of woningbouw op deze plek dan nog steeds gewenst en/
of mogelijk is.
Toekomstige bewoners dienen in ieder geval rekening te moeten houden met een jarenlange bouwput en de nodige overlast. En
datzelfde geldt voor de parkbezoekers.
Wij gaan er van uit dat alle in de Zuidasdok documenten geplande groene posten gerealiseerd zullen worden, zoals Doklaan, groene
geluidsschermen en groencompensatie zo veel mogelijk in het plangebied.
Verder verwachten wij, dat in het parkgebied dat grenst aan het bouwterrein van het Zuidasdok, maatregelen genomen zullen
worden om de overlast te beperken.
TENSLOTTE
Het door u vrijgegeven concept kent nog een aantal PM posten, waaronder o.a. ontsluitingswegen en advies regionale brandweer.
Wij gaan ervan uit dat deze ontsluitingswegen niet achteraf worden toegevoegd aan het gebied, waardoor er toch weer groen moet
worden opgeofferd. In feite kan er geen enkel besluit genomen worden voordat alle PM posten zijn ingevuld en ook daarover door
de betrokken partijen is kunnen worden meegedacht.
Namens het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Bomenkap ten behoeve van Zuidas en dok.
Veel mensen, bedrijven en instanties hebben gereageerd op de plannen voor het dok. Tegenhouden kunnen wij dit niet (meer); wel
hebben we nadrukkelijk gevraagd om een aantal maatregelen die het leed voor het park kunnen verzachten.
(REDACTIE)

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam,
p/a de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 12 december 2016

Betreft : Zienswijze tracebesluit Strawinskylaan 59, aanvraag kap bomen in verband met Zuidasdok, kenmerk 1546808, OLO
nummer 2470791
Geacht College,
Sinds 1981 zet de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zich onder meer in voor het behoud van het park en het groen in de
omgeving. De vereniging telt op dit moment ruim 1000 leden. De ontwikkelingen rondom en in het park worden door ons kritisch
gevolgd. Hieronder volgt onze zienswijze op de bomenkap om de wegverbreding en het Zuidasdok te realiseren, alsmede enkele
aanbevelingen en suggesties.
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ZUIDASDOK EN PARK
De bomen die worden gekapt in het gedeelte dat grenst aan of ligt in het park moeten deels worden gekapt in verband met de
aanleg van een werkterrein voor Zuidasdok. Wij betreuren het dat dit werkterrein aangelegd wordt ten koste van een deel van het
park dat in 1996 werd aangelegd als compensatie voor de toenmalige uitbreiding van het RAI-complex. Wij dringen erop aan
om het werkterrein zo compact mogelijk te houden en een deel van de te kappen bomen aan te wenden om een goede, groene
afscherming te realiseren. Men zou bij voorbeeld kunnen werken met dubbele afrastering met daartussen plantresten/aarde en
takken, waardoor ook in de tijdelijke situatie, die toch minstens 5 jaar of langer zal gaan duren, er een groene muur zal ontstaan,
waar flora en fauna zich mogelijk gaan ontwikkelen. Daar waar een dergelijke brede afscheiding niet mogelijk is kan misschien van
de boomstammen een palissade worden aangelegd. Wij dringen erop aan dat vanuit het park het bouwterrein tot zo min mogelijk
overlast zal zorgen.
AANBEVELING
Omdat wij vrezen dat voor veel van onze leden en voor de parkbezoekers de bomenkap langs de A10 ter hoogte van het park toch
tot heel veel vragen zal leiden verzoeken wij u om al in een vroeg stadium de bomen die gekapt moeten worden van een merkteken
te voorzien en om middels borden in het gebied de bomenkap aan te kondigen. In de documenten die gepubliceerd zijn is al
aangegeven dat de kap ‘just-in-time’ zal plaatsvinden. Ook dit zou op de informatieborden kunnen aangeven. Af- en aanvoer van
materialen zal nimmer via het oudere deel van het Beatrixpark (Monumentenstatus!) kunnen geschieden, ook niet via het fietspad
in de Prinses Irenestraat.
SUGGESTIE
Veel schoolpleinen in Amsterdam streven naar vergroening. Naast beplanting (vaak in verhoogde bakken ! houtbekleding!) wordt
voor speelelementen vaak hout gebruikt met houtsnippers als ondergrond. Misschien kan het Zuidasdokhout hiervoor beschikbaar
worden gesteld.
FINANCIELE COMPENSATIE
In de onderliggende documenten wordt een bedrag van ruim 2 miljoen euro genoemd als compensatie, en dat de compensatie
grotendeels in het gebied zelf zal plaatsvinden. Wij dringen erop aan om dit geld te oormerken en de compensatie geheel in het
gebied zelf te realiseren. Gezien de enorme intensieve bebouwing en de verstening van met name het centrumgebied van Zuidas,
maar toch ook de flanken, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk volwaardig groen toe te voegen aan het gebied.(zie ook : visie
Zuidas 2016 : groen en water dragen bij aan een leefbare, robuuste en regenbestendige Zuidas) Met name bij de tunnelmonden kan
dit groen ook bijdragen tot vermindering van concentratie/uitstoot uitlaatgassen.
AANBEVELING
Omdat bij de huidige plannen de oostelijke tunnelmond ter hoogte van het park fiks in westelijke richting is opgeschoven en
meteen aan het park grenst rekenen wij erop dat een deel van de compensatie zal worden aangewend om deze parkstrook van
prachtige bomen te voorzien, die een aanvulling zullen zijn op de bomencollectie in het oudere deel van het park en die dienen als
invulling van het compensatiegroen.
SUGGESTIE
Ook dringen wij erop aan om bij aanvang van het project al bomen te reserveren bij een aantal Nederlandse bomenkwekerijen.
De groei van deze bomen zou dan bij voorbeeld via de website van Zuidasdok gevolgd kunnen worden tot en met de uiteindelijke
aanplant op de definitieve bestemming. Ook voor deze boomsoorten zou moeten gelden dat zij gekozen worden vanwege hun
bloei-of groeiwijze, de bladvormen, bladverkleuringen en omdat zij iets toevoegen aan de omgeving voor mens en dier.
TENSLOTTE
Amsterdam kent een groene agenda, zet in op duurzaamheid en dringt aan op burgerparticipatie.
Wij hopen dat bij dit grote project dat in samenwerking met veel andere partijen zal worden gerealiseerd, al deze aspecten niet uit
het oog worden verloren. Voor het gedeelte dat grenst aan het Beatrixpark willen wij graag zo vroeg mogelijk betrokken worden bij
de definitieve plannen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
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In de Nota van Beantwoording op alle inspraak over Zuidasdok is een apart stuk gewijd aan de reactie op onze zienswijze. Telkens
wordt onze aanbeveling geciteerd, met een reactie erop.
(REDACTIE)

3. Overige zienswijzen, voor zover niet reeds hierboven besproken
Zienswijze Vereniging Vrienden van het Beatrixpark (16)
Tekeningen bij aanvraag
In diverse documenten bij de aanvraag worden verouderde plankaarten gebruikt. De huidige situatie in het Beatrixpark is niet
correct ingetekend. Hierdoor is moeilijk te beoordelen of de te kappen bomen wel correct worden weergegeven.
Reactie:
De bomen zijn correct weergegeven in de bijlagen. Wel is de ondergrond in een aantal bijlagen verouderd, voor wat betreft de
weergegeven bebouwing. De reden hiervoor is dat de eerste inventarisatie van bomen in het centrumgebied in 2012 is uitgevoerd.
Binnen het projectgebied van Zuidasdok is geen sprake van relevante wijzigingen. Bebouwing die is gewijzigd, ligt buiten het
projectgebied en is dus niet relevant voor de bomeninventarisatie.
Het bomenonderzoek is in 2012 uitgevoerd in twee fasen ten behoeve van alle voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok
(functievrij maken) en alle werkzaamheden direct voor Zuidasdok. Fase 1 van het bomenonderzoek, waaraan wordt gerefereerd,
is uitgevoerd ten behoeve van het functievrij maken van het gebied o.a. voor de verleggen van de kabels en leidingen. Deze
werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd in 2015. Het rapport is ter volledigheid bijgevoegd bij de kapaanvraag, omdat aan informatie
in dit onderzoek wordt gerefereerd in het meest actuele bomenonderzoek van Groenadvies Amsterdam B.V.
Werkterrein Zuidasdok en Beatrixpark
De bomen in het gedeelte binnen of grenzend aan het Beatrixpark moeten deels worden gekapt in verband met
de aanleg van een werkterrein voor Zuidasdok. Adressant dringt erop aan het werkterrein zo compact mogelijk te houden en een
deel van de te kappen bomen aan te wenden om een goede, groene afscherming te realiseren.
Reactie:
De Bomenverordening bevat geen regeling die ziet op de wijze van herinrichting van het tijdelijke werkterrein. Door de
projectorganisatie Zuidasdok is aangegeven dat de aannemer zijn bouwhekken moet afstemmen op de
omgeving. In het Beatrixpark komen bijvoorbeeld andere hekken dan in het stationsgebied. Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat
bij parken en gebieden met een groene uitstraling in het Zuidasgebied een op de groeneomgeving aangepaste bouwafscheiding
dient te komen. Daarnaast is de inschrijver gestimuleerd om in zijn aanbieding maatregelen op te nemen die de leefbaarheid in de
tijdelijke situatie bevorderen.
Aanbeveling
Adressant verzoekt in een vroegtijdig stadium de bomen die moeten worden gekapt van een merkteken te voorzien en om middels
borden in het gebied de bomenkap aan te kondigen. Af- en aanvoer van materialen zal nimmer via het oudere deel van het
Beatrixpark (dat monumentenstatus heeft) kunnen geschieden.
Reactie:
De Bomenverordening bevat geen regeling die ziet op de maatregelen waar om wordt verzocht. De suggestie om de bomen te
markeren wordt meegegeven aan de projectorganisatie Zuidasdok. De projectorganisatie heeft aangegeven dat bouwverkeer door
het oudste deel van het park niet aan de orde is.
Suggestie
Adressant pleit voor hergebruik van het Zuidasdokhout voor tijdelijke voorzieningen in het gebied en voor speelelementen op
schoolpleinen in Amsterdam.
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Reactie:
De Bomenverordening bevat geen regeling die ziet op de maatregelen waar om wordt verzocht. De suggestie wordt meegegeven
aan de projectorganisatie Zuidasdok.
Aanbeveling
Omdat bij de huidige plannen de oostelijke tunnelmond ter hoogte van het park in westelijke richting is opgeschoven en meteen
aan het park grenst, rekent adressant erop dat een deel van de compensatie zal worden aangewend om deze parkstrook van
prachtige bomen te voorzien, die een aanvulling zullen zijn op de bomencollectie in het oudere deel van het park en die dienen als
invulling van het compensatiegroen.
Reactie:
Voor de uiteindelijke herinrichting van het projectgebied van Zuidasdok wordt ingezet op een groene corridor van knooppunt
Amstel tot en met knooppunt De Nieuwe Meer. Dit wordt toegelicht in het Landschapsplan, dat als bijlage 2 is gevoegd bij de
toelichting van het Tracébesluit. Het gedeelte van het projectgebied dat grenst aan het Beatrixpark wordt ook heringericht en daar
vindt ook herplant plaats. Voor deze nieuwe inrichting zal de aannemer van Zuidasdok de stakeholders consulteren en inzichtelijk
maken op welke wijze rekening is gehouden met hun belangen.
Suggestie
Adressant dringt erop aan om bij aanvang van het project al bomen te reserveren bij een aantal Nederlandse boomkwekerijen. De
groei van deze bomen zou dan bijvoorbeeld via de website van Zuidasdok gevolgd kunnen worden tot en met de aanplant op de
definitieve bestemming.
Reactie:
De projectorganisatie Zuidasdok heeft aangegeven dat contractueel geregeld is dat de bomen geruime tijd van tevoren worden
gereserveerd, om zeker te stellen dat de bomen beschikbaar zijn.
Definitieve plannen
Voor het gedeelte van het project dat grenst aan het Beatrixpark wil adressant graag worden betrokken bij de definitieve plannen.
Reactie:
De aannemer van Zuidasdok zal de stakeholders consulteren en inzichtelijk maken op welke wijze rekening is gehouden met hun
belangen binnen de grenzen van het Tracébesluit.

Strandzuid is verbouwd. Bij die verbouwing zijn ook plannen ontstaan voor waterterrassen in de vijver/ het water van de
Boerenwetering. Hier is nog geen formele inspraakprocedure voor gestart. Toch hebben wij al overleg gehad, en ook onze reactie
gegeven.
(REDACTIE
(REDACTIE
))
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam,
p/a de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
afdeling Vergunningen
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Amsterdam, 3 maart 2017

Betreft : gepubliceerde aanvraag/melding inzake aanleg waterterrassen Strandzuid, Europaplein 22
Referentiecode 15285 Waterterrassen, aanvraagnummer 275447, gerelateerd aan aanvraag 2755963
Geachte Dames en Heren,
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft zich op de hoogte gesteld van voormelde aanvraag die op dit moment (nog) niet
ter inzage ligt en dus ook nog niet open staat voor bezwaar. Toch menen wij dat wij het standpunt van de vereniging naar voren
moeten brengen.
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In het reguliere buurtoverleg met RAI, dat plaatsvond op 14 februari jl. is deze aanvraag voor water terrassen besproken, maar
er is geen duidelijkheid gegeven over de status van de aanvraag. Vervolgens werd het bestuur van onze Vereniging op 22 februari
uitgenodigd voor een gesprek met Dienst Zuidas (de heer Frank Karssing) en de heer Michel Pais (Strandzuid) en werd ons
uitleg gegeven over de gang van zaken tot nu toe en kregen wij bouwtekeningen en foto-impressies te zien van de terrassen die
vanaf de RAI-zijde (oostkant) in de havenkom zijn bedacht. Deze havenkom grenst aan het Beatrixpark en vormt een duidelijke
afscheiding tussen park en RAI-terrein. Het bevreemdde ons wel dat voor dit tweede overleg niet andere belanghebbenden, zoals
bijv. de buurtvereniging, waren uitgenodigd, maar ons werd verzekerd dat met de STOR (Stichting Overleg RAIbuurten) apart was
overlegd.
Wij hebben ons nooit verzet tegen de komst van Strandzuid, maar hebben wel al in 2011 aangegeven dat er grote onduidelijkheid
was over de vergunningverlening. Ook tegen de recente bouwplannen van Strandzuid hebben wij geen bezwaar omdat deze passen
binnen het nieuwe bestemmingsplan en de horeca-ondernemer heeft aangegeven (en het afgelopen jaar bewezen) dat de door hem
ontwikkelde activiteiten weinig overlast geven in het park.
Het bestemmingsplan RAI van 18 december 2014 voorziet echter niet in enige vorm van bebouwing in de havenkom en derhalve
zal voor de aanleg van deze terrassen een ontheffing moeten worden aangevraagd. Met deze nieuwe ontwikkeling is wederom
onduidelijkheid ontstaan over vergunningen.
Wij realiseren ons dat de terrassen een mooie aanvulling kunnen worden voor de bezoekers van Strandzuid, maar we betwijfelen of
de bezoekers van het Beatrixpark, die de rust en open ruimtes in het park weten te waarderen, net zo gecharmeerd zullen zijn van
deze toegevoegde eilanden.
Bovendien zullen dit permanente terrassen worden met overkappingen die vrij dominant in de havenkom zomer en winter
aanwezig zijn (en wellicht ook in alle jaargetijden bezocht worden). In de havenkom is reeds een dominant kunstwerk aanwezig.
Het stadsdeel heeft aangegeven ook nog een zwemsteiger in een hoek van de havenkom te willen plaatsen.
Wij zijn van mening dat dit te veel bouwwerken zijn in een gebied dat al zo wordt overheerst door de RAI en de recente RAI
uitbreidingen (Elysium, parkeerwokkel, Amtrium en hoge Nhow-hotel) en dat dit kan leiden tot verrommeling van de waterpartij.
Extra bouwwerken in het water kunnen ook zorgen voor extra drijfvuil, of voor drijfvuil dat zich ophoopt op plaatsen waar het
moeilijk te verwijderen is.
Daarom verzoeken wij u om u zorgvuldig te houden aan de regels omtrent vergunningen, bestemmingsplan en projectbesluit, welke
door de gemeente zijn opgesteld en aangenomen. Indien binnen deze procedures toch een vergunning wordt afgegeven voor deze
terrassen, dan dringen wij er op aan dat er een duidelijke omschrijving komt van de beperking met betrekking tot geluid en licht
(beide weerkaatsen op het water extra sterk, richting het rustige park) en dat er een garantie wordt afgegeven dat er geen sprake is
van verdere uitbreiding in een later stadium.
Bij overtreding van voormelde punten en ook voor wat betreft afmeren van boten, verwijderen van drijfvuil en kwaliteit van het
water moeten de regels worden nageleefd en indien nodig handhavend worden opgetreden.
Voor eventuele bezwaren van buurtverenigingen of individuele omwonenden tegen deze terrassen hebben wij begrip en wij nemen
zonder meer aan dat u ook met hun bezwaren rekening houdt.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
cc :

Zuidas, de heer Frank Karssing
Stadsdeel Zuid, de heer Sebastiaan Capel
Strandzuid, de heer Michel Pais
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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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