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Redactie

Redactie
VAN DE

Elodie Luinge

Rituelen geven houvast: ze zijn
voorspelbaar, vertrouwd en als het even
kan keren ze met vaste regelmaat terug.
Het samenstellen van elk half jaar
een nieuwsbrief is een zo’n ritueel: elk
redactielid en bestuurslid wordt van te
voren weer herinnerd: de deadline komt er
aan, schrijf je een stukje?

altijd wel een interview te doen; Jose
zoekt een nieuwe plant om te beschrijven,
en Julie verzamelt alle fotomateriaal voor
bij de teksten en denkt over verbeteringen
in de vormgeving.

Dit keer hebben we wel twee stukjes
van gast-schrijvers: de imker die zijn
bijen in het park wil gaan zetten, en de
Marleen vat het afgelopen half jaar samen, organisatrice van de stiltewandeling.
Willem bericht de laatste ontwikkelingen
Wat u als lezer niet merkt, is het vaste
in de Artsenijhof, Barbara maakt de
gebruik van het zuchten over de dingen
stand van zaken op voor de financiën,
“waar we weer niks of nog niks over te
Joep ordent de juridische mappen en
Mirjam en ik kijken wat er verder allemaal melden hebben”. Nee, het gebouwtje
bij het Kinderbadje wordt nog altijd
gebeurd is.
niet gesloopt, laat staan herbouwd. De
parkeergarage? Nee, ook dat is nog een
Een ritueel is ook met de redactie
slepende affaire. Het Barbecueverbod
bijeenzitten om te bedenken welke
onderwerpen er nog meer zijn; Loes heeft misschien... tja, meer dan dat het

gedeeltelijk is ingevoerd en deze zomer
geëvalueerd wordt is daar nu niet over te
zeggen.
Zelfs over de ingangen kunnen we niet
echt veel schrijven: u heeft al gezien dat
die bij de Diepenbrockstraat is opgeknapt;
de anderen wachten af wanneer het hun
beurt is in het stadsdeel-projectenschema.
Weet je wat, ik eindig dit voorwoord
met nog zo’n ritueel: een oproep aan de
lezer om te reageren. Is er iets waarover
u graag meer wilt lezen in de volgende
Nieuwsbrief ? Laat het ons weten! Het
thema van die najaarsbrief zal overigens
zijn: de Floriade. Het is dit jaar 40 jaar
geleden dat die het aanzien van het
Beatrixpark ingrijpend veranderde.

Vernieuwde ingang Diepenbrockstraat
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: Olivier Overberg, Mw. K.Kracher
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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Voorzitter

Voorzitter
VAN DE

MarleenMunniksma

Bestuur Vereniging
Vrienden van het
Beatrixpark
Voorzitter
Mw. H.Th.C. Munniksma

Een park moet in alle seizoenen
aantrekkelijk zijn voor bezoekers en voor
dieren. Met name de sneeuw maakte
deze winter het park heel aantrekkelijk
voor omwonenden. De vuistenheuvel
was de plek om naar beneden te sleeën
en op de vele bankjes in het park kon je
heerlijk van het zonnetje genieten. Er kon
even worden geschaatst. Onze gevederde
vrienden hadden het moeilijk, maar ook
voor hen werd goed gezorgd.
Het park moet aantrekkelijk blijven
voor bezoekers. Dat kan alleen als
mensen elkaar en de natuur respecteren.
Dus wanneer er geen troep wordt
achtergelaten, er geen luide muziek
gemaakt of gedraaid wordt, er geen
graffiti op banken of andere zaken wordt
aangebracht. Als er geen planten, bomen
of struiken worden vernield, als de dieren
met rust worden gelaten, als er alleen
gefietst wordt op de daarvoor bestemde
fietspaden.

gaat stapsgewijs. We hopen wel dat dit
jaar in ieder geval het lekke vijvertje in
de Artsenijhof weer waterdicht wordt
gemaakt. Dat zou wat ons betreft een
goede investering zijn. En wij rekenen
er op dat ook dit jaar alle fonteinen weer
zullen spuiten.
Op dagen van 1 mei tot 1 september als
de buitentemperatuur boven de 21 graden
is en bij zonnig weer gaat het kinderbadje
open. Het water wordt dan dagelijks
ververst. Daarna wordt alles opgeruimd
– ieder najaar wordt zelfs de meermin
van haar voetstuk gehaald en vorstvrij
opgeborgen.

De komende herfst gaat eindelijk de
schop in de grond voor het nieuwe
parkgebouw, dat het oude toiletgebouwtje
gaat vervangen en dat in het voorjaar
van 2013 – als het park 75 jaar bestaat
– wordt opgeleverd. Dat is niet alleen
onderdak voor de medewerkers van de
groenvoorziening, het is ook bedoeld als
onderkomen van de beheerder van het
En wel gezellig picknicken, maar de
kinderbadje (en zijn spullen) en voor
barbecue thuislaten. De hond mag best
de opslag van het gereedschap van de
mee, maar moet soms worden aangelijnd
en altijd onder controle worden gehouden. vrijwilligers van de Artsenijhof. Voor de
bomen die voor de bouw moeten wijken
worden andere exemplaren in de buurt
Het stadsdeel (de gemeente) is
aangeplant.
verantwoordelijk voor het park en de
openbare ruimte . Het zorgt voor het
onderhoud, repareert of vervangt wat stuk Willem Smit gaat na tien jaar het
bestuur verlaten. Hij heeft al die tijd
is, leegt de vuilnisbakken, organiseert de
de organisatie van de vrijwilligers en
handhaving en regelt de vergunningen
de werkzaamheden in de Hof op zich
etc. Het geld voor deze zaken is
genomen. Hij werkte mee met het wieden
schaars(er) geworden. Met name voor
en planten, hij onderhield de contacten
groot onderhoud is niet altijd voldoende
met alle vrijwilligers, met de afdeling
geld beschikbaar. Voor het Beatrixpark
groen van het stadsdeel en met Arend
betekent dit o.a. dat de karakteristieke
van der Beld van de VU Hortus, die als
brug over de Grote Vijver wel werd
deskundige de vrijwilligers begeleidt. Hij
weggehaald omdat hij gevaarlijk was,
maar dat nog niet bekend is wanneer een was zelfs niet te beroerd om zelf in het
voorjaar de nieuwe plantjes bij de kwekers
nieuwe brug geplaatst zal worden. Ook
op te gaan halen.
het opknappen van de diverse ingangen
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Voorzitter
Er wordt nog gezocht naar een goede
vervang(st)er. Naast zijn werk in de Hof
hield Willem zich binnen het bestuur
vooral bezig met het concipiëren van
beleidsplannen en met Zuidas. Elders in
de nieuwsbrief vindt u de evaluatie van
2011 en de plannen voor 2012, waarvoor
Willem een goede voorzet heeft gegeven.
Het bestuur begrijpt zijn besluit, maar we
zullen hem zeker gaan missen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 24 april
a.s. zullen wij formeel afscheid nemen
van Willem. We hopen dat hij toch af
en toe vanuit Amsterdam West nog even
naar het Beatrixpark en de Artsenijhof zal
komen. Wij wensen hem nog vele mooie
jaren toe in goede gezondheid.
En wij wensen alle leden, allen die deze
Nieuwsbrief lezen en alle parkbezoekers
een prachtig voorjaar en een mooie zomer
toe.

Marleen Munniksma geinterviewd door AT5 in verband met het geplande 538
Koninginnedagconcert op het RAIplein. De vereniging heeft zich daar sterk tegen verzet.
Met succes, het gaat niet door!

Zuidas
Marleen Munniksma

Op 9 februari jl. verscheen het persbericht
en aanvullende informatie over het
voorkeursbesluit over de aanleg van het
DOK. De essentie van dit besluit is dat de
A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel
(RAI) en Schinkel (VU) tot 6 rijstroken
in beide richtingen wordt uitgebreid en
over een lengte van ongeveer 1 kilometer
onder de grond wordt gebracht. De
tussenliggende sporen van metro en trein
blijven voorlopig op de dijk liggen. Op de
tunnels mag niet worden gebouwd, wel
komen er een busstation en tramhaltes
aan de zuidzijde van het langere
station, dat o.a. bredere treinperrons
krijgt en een extra stationsentree bij de
Parnassusweg. Zowel de Beethovenstraat
als de Parnassusweg zullen voorlopig dus
viaducten houden waarover het trein- en
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metroverkeer wordt geleid.
De noordelijke A10 (4 banen voor
doorgaand verkeer, 2 banen voor
bestemmingsverkeer) krijgt een
tunnelmond die vlak achter de RAI
begint en ongeveer 100 meter voor de
Beethovenstraat ondergronds gaat. Langs
de tunnelmonden komt geluidwering, en
er is een NZ-verbinding voorzien voor
langzaam verkeer, die vlak achter de RAI,
dus bij de vuistenheuvel, uitwaaiert in een
noordelijk, oostelijk en twee westelijke
fietspaden; eigenlijk zoals het nu ook al
is. Echter, geen van de twee westelijke
fietsroutes zal rechtstreeks uitkomen bij
het tunneltje onder de Beethovenstraat,
omdat een toekomstig kantoorgebouw
deze route zal blokkeren. Wij hebben hier

samen met Fietsersbond, buurtvereniging
en buurtbewoners bezwaar tegen gemaakt.
De aanleg van het DOK zal jarenlang
voor veel overlast gaan zorgen. Er wordt
in ieder geval met de werkzaamheden –
over zo’n drie jaar als alle procedures zijn
afgerond - aan de Zuidzijde begonnen.
Wij hebben erop aangedrongen dat het
park nimmer als bouwterrein mag worden
gebruikt, dat tijdens de bouw rekening
wordt gehouden met de omgeving, dat
er goede geluidsschermen komen om
het verkeerslawaai te dempen en dat de
afzuiginstallaties voor de tunnels adequaat
en onopvallend moeten zijn.
U kunt alle plannen op onze website
lezen, wij hebben via Rijkswaterstaat/
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

Zuidas

Voor uitgebreide informatie en toelichting kunt u kijken op de sites van www.zuidas.nl en www.zuidasdok.nl

Het St.Nicolaaslyceum gaat zo goed als
zeker in het najaar van 2012 verhuizen
naar de nieuwe locatie. Dit betekent dat
de oude school afgebroken kan worden
en een deel van het terrein als park kan
worden ingericht ter compensatie van
het groen dat in de zuidwesthoek is
verdwenen. Het Cuypersgenootschap
en Bond Heemschut hebben hiertegen
bezwaar aangetekend. Op 5 april is
hierover een hoorzitting op het stadhuis.

op eigen terrein langs de A 10 met op
de bovenste verdieping een restaurant.
Deze parkeergarage komt te liggen tussen
twee andere gebouwen van de RAI en
zal geen extra belasting vormen voor het
park. Wel is aan Strand Zuid/Zuidpool
voor 6 jaar een exploitatievergunning
Op dit moment is nog niet bekend
verleend. Met name omwonenden klagen
of Stibbe tussen AkzoNobel en het
St.Nicolaaslyceum een nieuw kantoor laat over geluidoverlast van Strand Zuid en
bouwen. Zij zullen hoe dan ook een aantal zij zullen de vergunning aanvechten.
Wij hopen in goed overleg met de
jaren naar een ander gebouw moeten in
exploitant de overlast voor parkbezoekers
verband met renovatie van hun huidige
toren en de bouw van het DOK, waardoor te beperken. Ook voor de locatie van
Strand Zuid heeft RAI andere plannen
hun parkeergarage onder de A10 gaat
in de vorm van een hoog (55 m!) gebouw
verdwijnen.
langs de rand van de Boerenwetering.
De RAI heeft plannen tot nieuwbouw op Het nieuwe bestemmingsplan moet nog
worden geschreven en wij mogen vanaf
eigen terrein op de hoek tegenover het
het begin aanschuiven en meelezen/
Scheldeplein. Tegen de hoogte daarvan
hebben buurtbewoners en raadsleden van denken. Een soort van ‘beginspraak’ dus.
Zuid met succes bezwaar gemaakt. De
hoogbouw wordt minstens een verdieping Voor nu kunnen we niet veel anders dan
denken: dat is weer veel werk, en: wordt
lager. Verdere plannen van de RAI
vervolgd!
betreffen de bouw van een parkeerflat
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Zuidas alle stukken die tot 18 april ter
inzage liggen, op een cd-rom gekregen.
Om de kabels en leidingen vanuit het
zuiden naar het noorden te leiden is
vooralsnog een hoge brug over de A10
gepland. Met het DOK voorstel dat er
nu ligt kunnen deze nutsvoorzieningen
best onder de grond worden gelegd of
worden opgeschoven in westelijke richting
meteen over de tunnelmond. Dat laatste
heeft onze voorkeur omdat het park
daarmee minder belast zou worden.

Met AkzoNobel hebben wij inmiddels
diverse besprekingen gehad over de
parkeergarage onder hun te bouwen
hoofdkantoor. Meer hierover leest u elders
in deze nieuwsbrief (Dossiers,dossiers).
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Dossiers, Dossiers…..
Joep Hesseling

Het park juridisch bezien

Er is sinds het laatste verslag weinig concreets gebeurd op het juridische vlak.
Het uitgangspunt is niet veranderd:
1. De Vereniging voert procedures tegen de gemeente en of een stadsdeel, wanneer wij van mening zijn dat de plannen of de
uitvoering van de plannen niet in het belang zijn van het park, de omwonenden en van de bezoekers van het park.
2. Maar allereerst wordt geprobeerd in overleg mee te denken met die plannen, om te zorgen dat de belangen van het park
meewegen. Dat lukt regelmatig.
3. Lastig was, ook voor de overheidsinstanties, dat onduidelijk bleef of het DOK er komt of niet. Dat is veranderd, omdat begin
februari 2012 het besluit is genomen tot de aanleg van een ‘kort dok’.
Dat heeft consequenties voor een aantal onderwerpen:
Het voornemen tot het aanleggen van een brug (leidingenbrug) over de A10. Deze zaak is bij uitspraak van 21 juli 2010
‘gewonnen’. Als gevolg van het nieuwe dokbesluit moeten zowel de plaats van de leidingenbrug, als de vraag of die brug nu nog wel
moet worden aangelegd opnieuw worden overwogen. Wij volgen het denkproces bij de gemeente op de voet.
Kap 69 bomen en bouw parkeergarage. De kap is nog steeds uitgesteld, ook al is ons bezwaar bij uitspraak van 10 februari 2011
verworpen. Er is beroep ingesteld. De gemeente heeft geantwoord. Een datum voor de behandeling was vastgesteld (7 maart),
maar is uitgesteld omdat er besprekingen zijn en worden gevoerd met Akzonobel en Stibbe, die gebouwen naast het nieuwe
St.Nicolaaslyceum gaan bouwen. Akzo heeft begrip voor onze bezwaren getoond en heeft een nieuw plan voor de garage onder
de gebouwen ontworpen, waardoor er alleen nog een paar bomen zullen verdwijnen. ING ontwerpt een overeenkomst, waarin de
toezeggingen worden vastgelegd. Daarna bestaat de kans dat wij het beroep kunnen intrekken.
Groen voor Rood afspraken. Sinds 2004 is door de gemeente uitgesproken dat delen van het park die aan de bestemming natuur
worden onttrokken zullen worden gecompenseerd en dat daarvoor ander terrein in natuur zal worden omgezet in natuur/park:
de Groen voor Rood-afspraak. Met de gemeente wordt opnieuw geprobeerd besprekingen op te starten om die afspraak in een
voldoende juridisch kader vast te leggen. Die besprekingen worden voortgezet. De afspraak is herbevestigd door B&W in een brief
van wethouder Gehrels van 13-12-2011.
Strand Zuid. In de vorige nieuwsbrief besprak ik het rapport van 13 september 2011 van de Gemeentelijke Ombudsman, dat
mogelijkheden geeft die voordien niet bestonden.
Er zijn nu vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn en hun gegevens en telefoonnummers zijn bekend. Klachten (gestaafd door
bewijs in de vorm van geluidsmeting-gegevens) kunnen rechtstreeks worden geuit.
St. Nicolaaslyceum (SNL). Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap (H & C) hebben gevraagd het gehele SNLcomplex de gemeentelijk monumenten status te geven. De gemeente heeft dat afgewezen en heeft een sloopvergunning voor
het schoolgebouw aangevraagd. Over het Convict (klooster) en de kapel is nog geen besluit genomen. Men onderzoekt of er
mogelijkheden zijn tot herbestemming, dit met in acht neming van het groen voor rood principe. H & C hebben bezwaar gemaakt
tegen het besluit van B&W. Dat wordt 05-04-2012 behandeld. Geprobeerd wordt nog voor die tijd in een bespreking tot nadere
afspraken te komen. Wij zullen de zitting bijwonen. Over het verloop zullen wij berichten.
24-03-2012

6

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

Artsenijhof

uit (de geschiedenis van)

de Artsenijhof
Willem Smit

Toen 40 jaar geleden de Artsenijhof werd
aangelegd als onderdeel van de eerste
Floriade, kreeg het Beatrixpark de eerste
openbare kruidentuin in Nederland met
alleen maar geneeskrachtige kruiden,
struiken en bomen. Het eerste jaar
kwamen vele tienduizenden bezoekers
een bezoek brengen; daarna vormde de
Hof jarenlang een goed onderhouden,
rijkgeurende oase van rust. Maar in de
negentiger jaren was er geen geld meer
voor arbeidsintensief onderhoud, de
plantvakken verwilderden snel en er werd
serieus over opheffing gesproken. Een
kinderspeelplaats moest het worden. Dat
wilden de Vrienden van het Beatrixpark
niet: ”Dan houden we het zelf wel bij!”
Het stadsdeel ging schoorvoetend en
zonder veel vertrouwen akkoord.
Dat was eind 1999, maar hoe ging het
sindsdien? Geen koperen jubileum zonder
een terugblik.
Het eerste jaar werd geen succes voor
de vers geworven vrijwilligers. In het
noordvak was alle begroeiing verwijderd
en het duurde tot eind juni voordat de
nieuwe plantjes aangevoerd werden. Die
sloegen in de zomerse hitte nauwelijks
meer aan, dus aan het eind van het seizoen
gaf het vak een troosteloze aanblik. “Tja,
wat wil je. Vrijwilligers!”, klonk het in
gemeentelijke kringen.
Het tweede jaar werden de bedden
opnieuw ingeplant. Bovendien vulden
de vrijwilligers ze aan met soortgenoten
die gehaald werden uit de overdadige
wildgroei elders in de Hof. “Laat ze nog
maar een jaartje” was de conclusie van het
stadsdeel.
In de volgende jaren werden
successievelijk het middenvak en
het zuidvak heringericht, waarbij de
vrijwilligers steeds meer de vrije hand
kregen bij het kiezen van de beplanting.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

foto's: Frans Werners
Ze kregen deskundige hulp, toen een
staffunctionaris van de Hortus van de
VU bereid gevonden werd hen door het
seizoen heen te coachen. En financiële
steun, toen het stadsdeel een jaarlijkse
waarderingssubsidie ging toekennen.
Langzamerhand werd de Hof een
pronkstuk in het excursiepakket van
Zuid…
Ook de samenwerking met de sector
Groen van het stadsdeel is volwassen
geworden: duidelijke afspraken over de
gang van zaken, redelijke uitvoering van
de gedane toezeggingen en een afnemend
aantal onvervulde wensen.
Nu, 12 ½ jaar na de start, komt de
vervulling van weer een aantal wensen
in zicht. Het al decennia lang lekkende
vijvertje wordt gerenoveerd, het
sproeisysteem met een pomp verrijkt,
een kap- en snoeiplan uitgevoerd en een
nieuw onderkomen voor het gereedschap

gebouwd – het parkgebouwtje zal immers
begin september in uitvoering komen.
Alleen het ’s nachts afsluiten van de Hof
en het regelmatig schoonhouden van de
paden lijkt maar niet te kunnen lukken.
En dat eeuwige vandalisme natuurlijk.
Intussen wordt het nieuwe Groene
Boekje (een actuele inventarisatie van de
kruiden in de hof ) persklaar gemaakt. Het
zal waarschijnlijk nog vóór de zomer voor
een vriendenprijs verschijnen. Informatie
daarover zal direct bij de verschijning
van het boekje op de website www.
vriendenbeatrtixpark.nl worden geplaatst.
Het aantal vrijwilligers m/v is gegroeid
tot omstreeks 30, verdeeld over de
dinsdagochtend en de woensdagavond.
Dat is bijna genoeg om de hof draaiende
te houden. Kortom, de toekomst van de
Artsenijhof ziet er zonnig uit, met af en
toe hopelijk een vruchtbaar buitje.
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012
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Artsenijhof

Ontmoetingen in

de Artsenijhof
Hanneke van Sijl & Marjan Stomph
Titia Helder
In elk nummer van de Nieuwsbrief
vindt u een stukje “Uit de Artsenijhof ”
van Willem Smit en een plant uit de
Artsenijhof belicht door José Deckers.
Op initiatief van de redactie zullen wij
af en toe een stukje met verhalen over
ontmoetingen in de Artsenijhof daaraan
toevoegen.
Op de werkdagen, dinsdagochtend en
woensdagavond gebeurt er natuurlijk
van alles tussen vrijwilligers, planten en
dieren die groeien en leven in de hof, en
de vrijwilligers onderling. Er ontstaan
passies voor planten en dieren en er
groeien vriendschappen. Er wordt samen
geleerd en genoten van het werk. En er
zijn ontmoetingen met bezoekers van de
hof met hun vragen en verhalen.
Vragen over wat wij aan het doen zijn,
wat voor plant dit is, of die en die plant
er ook staat, of het echt waar is dat je een
bepaalde plant kunt gebruiken bij een
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bepaalde klacht. Zo wordt er voorlichting
gegeven en beschikbare kennis gedeeld.
Soms zijn er bijzondere ontmoetingen die
we graag met u delen.
Wratten op je knie.
Op een woensdagavond, hoogzomer,
kwam er een moeder met een paar
jongens. Zij parkeerden netjes hun fiets
bij het hek van de Noordingang en liepen
naar het vak met de stinkende gouwe en
zaten daar gehurkt. Een van de jongens
moest zijn broek opstropen en moeder
plukte een blaadje van de stinkende gouwe
en smeerde de knie er mee in. Op ons
verzoek vertelden zij dat zij al een aantal
dagen kwamen om wratten in te smeren
met het gele sap uit de plant. En vertelde
de jongen: “zij worden al kleiner, het werkt
echt!”.

beetje lacherig. Zij vonden dit toch een
benadering uit het jaar nul en wilden
wel eens zien waar dat wondermiddel
tegen wratten vandaan kwam. Zij hadden
allerlei vragen en kregen een rondleiding
en gingen tot slot weg met een van de
laatste Groene Boekjes, waarachtig onder
de indruk.
Art Amsterdam.
Op een avond liepen er een aantal mooi
verzorgde dames het middenvak op.
Ze keken verwonderd naar de door de
rupsen van de stippelmot ingesponnen
kardinaalsmuts. Ze vonden het prachtig ...
en discussieerden met elkaar of het bij Art
Amsterdam hoorde. Het stond niet in de
catalogus! We moesten hen teleurstellen.
Geen echte Christo maar een jaarlijks
terugkerend wonder der natuur.

Na een aantal weken kwammen ook
de vader en een vriend mee, beiden een
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Artsenijhof

Er is een boom geplant ter herinnering aan de overleden Ada Majoor, ze was een van de trouwe vrijwilligsters.

Ontmoeting met een onzichtbare toerist.
Ik ben voor het eerst sinds de twee jaar dat ik
vrijwilliger ben te vroeg aanwezig.
Ik ga op een bank zitten, nuttig mijn
meegenomen ontbijtje en wacht.
Zachte augustuszon, licht briesje ... het wordt
een warme dag vandaag.
Al wachtend geniet ik van de (vogel)geluiden
maar ook van de inherente stilte
die deze prachtige plek eigen is.
Al wachtend vergeet ik dat ik aan het
wachten was.
Ik lááf mij aan deze tijdloze en gedachteloze
genieting.
Na een poosje ga ik tóch weer denken en
vraag ik mij af hoe laat het is.
Ik heb mij daar door een soort eeuwig NU
laten verwennen en heb geen idee van de
aardse tijd die inmiddels verstreken was.
Het kan net zo goed 3 minuten zijn geweest
als een half uur. Mijn gedachten worden
ongemakkelijker: God, ik was even ‘uit de
tijd’! waar ben ik?, wie was ik ook alweer?
en vooral: hoe laat is het dan? Waarom komt
er nou geen andere vrijwilliger?
Is het wel dinsdag eigenlijk?
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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beweging; alsof die enorme scheet een eigen
leven leidt, en zich probeert los te rukken,
de vrije lucht probeert te zoeken vanuit het
dichtgeritste tentje.
Gelukkig heb ik mijn praktische, aardse kant
ook bij de hand, die constateert dat er bij deze
reuzenscheet natuurlijk een kont, nee een heel
mens hoort, die waarschijnlijk van zijn eigen
scheet is wakker geworden en nu beweegt. De
rits gaat open en er verschijnt een warharig
jongemannenhoofd.
Daar en op dat moment besluit ik om deze
Dan word ik plots en onomstotelijk in het
uiterst menselijk lijkende mens zijn privacy
NU gesleurd door………….
de langste en hardste scheet die ik ooit gehoord te laten.
heb.
Ik grinnik hardop om deze bijzondere wakeHij (het is beslist een keiharde ‘hij’) komt
van vlak achter mij. In eerste instantie weet up-call, die mij in één klap weer met twee
benen op de aarde bracht.
ik niet eens of ie menselijk is. Ik/ mijn lijf
Ik ga weer op de bank zitten en op
schrikt letterlijk rechtop door dit volkomen
dát moment komt een groepje van 3
onverwachte geluid.
Ik waande mij alleen op deze plek en dat bén vrijwilligers, waarvan één met de sleutel
van het gereedschapshok, door de ingang van
ik blijkbaar niet!
de Artsenij-tuin.
Ik kijk achter mij en zie alleen maar de
Ze zijn toevallig allemaal 20 minuten later
taxushaag achter de bank waarop ik zit.
dan normaal.
Ik sta op en gluur door de heg.
Ik ben blij ze te zien en ik weet weer hoe laat
Daarachter is een soort niemandslandje
het is.
van misschien 5 bij 5 meter, omgeven door
heggen. In het midden daarvan staat een
Titia Helder
piepklein, blauw tentje en het tentje is in
Ik constateer dat ik met deze gedachten een
‘unheimisch’ gevoel creëer.
Of was het unheimische gevoel er eerst en
kwamen toen de bange gedachten?
Ik probeer het geheel los te laten, door bewust
te ademen en mijzelf gewoon op mijn kont
op de bank te voelen zitten, maar vóór ik
het weet ben ik weer verzopen in zorgelijke
gedachten en geloof ik er zelf in. Ik ben uít
het NU.

NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012
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Vijgenbomen

Vijgenbomen
Twee

José Deckers

in de Artsenijhof

In de Artsenijhof staan twee vijgenbomen.
Een, vrijstaand, en daarom breed
uitgroeiend, staat in het noordvak vlak bij
de ingang; de andere staat in het zuidvak
tussen andere hoge planten en groeit
daarom meer de hoogte in.
Gebruik: vijgen hebben een hoge
voedingswaarde, zowel vers als in
gedroogde vorm. Ze vormen een
belangrijk bestanddeel van het dieet in het
mediterrane gebied en in het MiddenOosten. Bij de Romeinen, zoals de
geschiedschrijver Plinius vertelt, werd een
soort wijn gemaakt uit de rijpe, gegiste
vijgen.

De vijgenboom speelt een belangrijke
rol in de religieuze geschiedenis en
mythologie van de mensheid. Zoals
algemeen bekend bedekten Adam en Eva
hun naaktheid met een vijgenblad toen zij
door God uit het aards paradijs werden
verjaagd. In het Oude Testament kunnen
we ook lezen dat Ezekias, koning van Juda
(715-686 v. Chr.) vijgen aanbeveelt tegen
steenpuisten. In de Griekse mythologie
komen we de vijg tegen bij Priapus, de
god van de vruchtbaarheid, als symbool
van seksuele lust. Door de Romeinen
werd de boom vereerd omdat de kribbe
van Romulus en Remus vastraakte aan de
takken van een vijg op de plek waar later
Rome zou verrijzen. En Boeddha bereikte
zijn verlichting terwijl hij uitrustte onder
een vijgenboom.
De vijgenboom, Ficus carica, van de
moerbeifamilie, komt oorspronkelijk
uit het Midden-Oosten en werd
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later gecultiveerd in het middelandse
zeegebied. Vanaf de late Middeleeuwen
ook in noordwest Europa. Tot het geslacht
Ficus behoren zo’n 750 verschillende
Vijgenboom in het noordvak
soorten. De boom kan wel 10m hoog
worden; hij groeit vaak scheef en heeft
een olifantgrijze schors; de loten zijn
dik en knobbelig; de bladeren leerachtig,
handvormig gelobd, van boven ruw, maar
glanzend, van onderen donzig. De Ficus
is tweehuizig, d.w.z. met mannelijke en
vrouwelijke bloemen aan verschillende
planten. De vrouwelijke bloemen zitten
in de jonge vijg (eigenlijk een verdikte
loottop met een opening aan de top).
Gekweekte vijgen doen meestal aan
zelfbestuiving; wilde bomen worden
bestoven door zeer kleine vijgenwespen.
Ze gaan door een kleine opening de vijg
binnen en bevruchten de bloempjes die
tegen de binnenwand zitten. De vijg is dus
eigenlijk een uitgegroeide bloembodem
die de bloempjes helemaal omsluit.
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012
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Bijna rijpe vijgen

Medicinaal werden vijgen vaak gebruikt
als bestanddeel van samengestelde
middelen. Ze worden gebruikt in diverse
kruidenmengsels en in siroop als een mild
laxeermiddel.

ALV Agenda

Algemene Ledenvergadering

Agenda

24 april 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening vergadering en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2011
Jaarcijfers
Verslag kascommissie
Begroting 2012
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie in deze Nieuwsbrief de evaluatie van het beleidsplan
over het jaar 2011 en vooruitblik naar 2012)
Bestuurssamenstelling
De bestuursleden Barbara van Helden, Mirjam Louisse en Joep Hesseling treden statutair af en zijn direct herkiesbaar.
Hierover zal worden gestemd.
Bestuurslid Willem Smit neemt afscheid van het bestuur.
Aspirant bestuurslid Anne-Mariken Raukema wordt aan de vergadering voorgedragen als nieuw bestuurslid, ze heeft al enige
tijd meegedraaid in het bestuur. Ook hierover zal worden gestemd.

Pauze
Na de pauze zal om ongeveer 21.00 uur dhr. Hans van Rooijen, rector van het St. Nicolaaslyceum wat vertellen over de nieuwbouw,
de planning, het onderwijs in het lyceum en de relatie met het Beatrixpark.
Toelichting bij de agendapunten 3 t/m 6: de notulen, de jaarcijfers en de begroting voor 2012 zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief,
het verslag van de kascommissie wordt op de vergadering uitgereikt.

Algemene Ledenvergadering
24 april 2012
om 20.00 uur
Locatie :		

			

Bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg
Herman Gorterstraat 31 (lift aanwezig).
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Notulen

Algemene Ledenvergadering

Notulen: 20 april 2011
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Elodie Luinge

Aanwezig: 19 leden (Barnick, De Boer, Bosschieter, Claassen, Caron, Deckers, Van Helden, Lesterhuis, Van der Linden, Oberman,
De Rempt, Russel, Stomph, Stradmeijer, De Vogel, Wevers, Ten Winkel, Wolters, Zijsvelt) en zes bestuursleden:
Munniksma (voorzitter), Van Helden-Pathuis (penningmeester), en Hesseling, Luinge (notulen), en Smit (bestuursleden).
Afwezig met bericht: Werners, De Lange en Schaake, Louisse (secretaris).
De Leeuwen
Voorafgaand aan de vergadering houden twee bestuursleden van het Genootschap
Leeuwen van het Centraal Station een leuke en boeiende voordracht over die
leeuwen. Met foto’s van vroeger en nu laten ze zien waar al de leeuwen van destijds
stonden, en waar ze daarna gebleven zijn (en welke 7 nog gemist worden!) Dit is een
prachtige aanvulling op de artikelen die over de vier leeuwen in het Beatrixpark zijn
verschenen in de nieuwsbrieven. Onze Vereniging zal het Genootschap sponsoren
met een bedrag.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering De bestuursleden worden voorgesteld.
2. Ingekomen stukken
Ingekomen is een voorstel van het Bestuur aangaande een afspraak met de gemeente over het Groen-voor-Rood principe. Dit
wordt tijdens de vergadering nader toegelicht door Joep Hesseling.
Groen-voor-Rood staat voor de belofte om telkens als er een stuk van het park wordt geconfisceerd voor bebouwing(= rood),
hiervoor in ruil elders dezelfde oppervlakte in park (= groen) terug te krijgen. Op die manier blijft het Beatrixpark even groot, ook
al komt er aan de randen bebouwing het park in. Meer specifiek geldt dit voor het gedeelte wat het Beethovenkwartier heet, waar
het SintNicolaaslyceum staat, en waar ING een garage en gebouwen voor AkzoNobel en anderen zal(zou?) bouwen.
Hesseling bespreekt de lopende gerechtelijke procedures, die soms een resultaat opleveren in de vorm van uitstel, maar over het
algemeen erg veel tijd en negatieve energie vragen van zowel bestuur als anderen. Daarom is gezocht naar een alternatief. Omdat
de Vereniging veel invloed heeft op de opinie, en minder op daadwerkelijke gebeurtenissen, heeft Hesseling namens het Bestuur
het voorstel aan gemeente en Bureau Zuidas gedaan om onze wensen en de lopende afspraken en beloften over Groen-voor-Rood
vast te leggen in een convenant. Als dit goed schriftelijk vastligt, is het niet meer nodig telkens bij elk incident een gerechtelijke
procedure op te starten (zoals bijvoorbeeld voor de bouw van de ING-garage en de bomenkap aldaar). Een dergelijke afspraak zou
dan ook overeind blijven bij nieuwe bestemmingsplannen en als het Dok doorgaat.
Bureau Zuidas en de gemeente hebben op het voorstel in eerste instantie positief gereageerd, in de zin dat zij hierover verder
willen overleggen. Hesseling legt de vergadering voor wat op dit moment de stand van zaken is; de dag vóór de vergadering is een
tegenvoorstel ontvangen. Kort gezegd komt dit neer op het volgende: de gemeente is bereid een speciale brief te schrijven met de
intentie tot handhaving van het groen-voor-rood principe, en opname van die intentie in de bestemmingsplannen. In ruil hiervoor
zal de Vereniging afzien van verder gerechtelijke procedures. Ook dient een bepaald lid van de vereniging verdere gerechtelijke
acties te stoppen. Bij de afspraak behoren tekeningen met hierop aangegeven over welk gebied dit gaat.
De reactie van het bestuur is op dit moment dat dit een grote stap in de goede richting is, maar dat wij niet kunnen toezeggen
zondermeer af te zien van alle gerechtelijke procedures in de toekomst, en dat een vereniging niet verantwoordelijk kan en
wil gesteld worden voor individuele (prive-)acties van de leden. Verder willen wij toegevoegd zien dat de sloop van het oude
SintNicolaas-gebouw zo spoedig mogelijk wordt opgestart.
Hierover wordt uitvoerig door de vergadering gediscussieerd. Enkele meningen:
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Notulen
Dhr. Van Helden vindt in principe de onderhandeling een goed
idee, maar is bang dat dit een “zoethoudertje” zal blijken te zijn.
Ook mist hij tijdsbepaling in de toezeggingen: op welke termijn
wordt dan groen voor rood teruggegeven?
Dhr. Claassen heeft bedenkingen bij het voorstel; hoewel hij het
op zich een goed idee vindt, vraagt hij zich af of het juridisch
wel houdbaar is. Ook vindt hij het niet goed om rechten uit te
ruilen voor toezeggingen die een nieuwe gemeenteraad weer zou
kunnen stoppen.
Dhr. Caron vindt dat de in overeenkomst te veel staat dat de
gemeente groen-voor-rood bepaalt, en dat de vereniging niets
meer “mag”.
Mw. Wevers vind dit een goed idee, en wijst erop dit te toetsen
aan de nieuwe wet WRO, en benadrukt ook niet te snel recht op
procedures op te geven.
Mw Stradmijer wijst erop dat mocht het oude klooster alsnog
onder momentenzorg gaan vallen, dat daarmee de uitruilmogelijkheid voor groen voor rood vervalt. Dan is deze afspraak
niets meer waard.
Besloten wordt door de vergadering aan het bestuur te vragen
hier wel mee door te gaan, maar zeer voorzichtig en argwanend
te zijn en blijven. De leden verzoeken om meer bericht voordat
een definitieve afspraak getekend wordt.
Het bestuur zal deze terughoudendheid van de vergadering laten
weten aan de contactpersoon van de gemeente.
(naschrift: dit is gebeurd; als reactie hierop heeft de gemeente
negatief gereageerd: alles of niets, als het bestuur namens de
vereniging meer eisen stelt, trekt de gemeente haar voorstel
in. Het bestuur heeft hierop de besprekingen stilgelegd; in het
voorjaar van 2012 zijn ze weer opgepakt)
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2010
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief,
worden met twee kleine wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van: er is geen overstap naar een andere bank
gemaakt; de rente op de spaarrekening is nu 1,8%.
4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe.
Zij vraagt daarbij aandacht voor onder meer het volgende:
Het bedrag voor verkoop boeken is zo groot omdat Akzo Nobel
100 boeken voor het personeel heeft gekocht.
De kascommissie heeft schriftelijk doen weten de juistheid
van het financieel overzicht te hebben gecontroleerd en correct
te hebben bevonden. Zij adviseren de leden om het bestuur
decharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De heer
Schaake blijft lid van de kascommissie, de heer De Vogel wordt
nieuw lid van de kascommissie.
5. Begroting 2010
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; de verwachting
is dat het aantal leden ongeveer hetzelfde blijft of iets
minder wordt. De subsidie wordt aan de voorzichtige kant
begroot, omdat we – opnieuw- niet weten hoe de nieuwe
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

stadsdeelbestuurders hierover denken. Er zijn geen verdere
vragen; de begroting is hiermee goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2009 en kort verslag over ontwikkelingen in het
park.
De leden van het bestuur lichten kort gedeeltes uit het
jaarverslag toe.
Marleen Munniksma bespreekt de verschillende hoofdstukken
van het jaarverslag.
Zij memoreert een aantal gebeurtenissen uit het voorgaande jaar
en te verwachten ontwikkelingen.
Tijdens de vergadering van vorig jaar heeft de heer Caron
gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om de leden meer
te betrekken bij actie van de Vereniging. Een van de zaken die
daarvoor zijn opgestart is de digitale nieuwsbrief: gevraagd
is aan leden (onder meer via de papieren nieuwsbrief ) wie
hiervoor interesse heeft. Op dit moment hebben slechts 25 leden
aangegeven de digitale nieuwsberichten te willen ontvangen.
7. Bestuurssamenstelling
Nu de statuten, conform het besluit op de vorige
ledenvergadering, zijn gewijzigd, moeten drie leden worden
herbenoemd, aangezien hun zittingstermijn formeel is
beëindigd. Munniksma, Luinge en Smit hebben aangegeven
bereid te zijn opnieuw bestuurslid te worden; zij worden tijdens
de vergadering bij acclamatie herbenoemd voor opnieuw 3 jaar.
8. Rondvraag en sluiting
Dhr. Den Winkel meldt dat hij het betreurt dat het niet
doorgaan van het Muziekfestival zo slecht is gecommuniceerd.
Dhr Russel vraagt nog aandacht voor een valkuil bij het groenvoor-rood principe: in Buitenveldert is dat “opgelost” met
graszoden in bermen; opletten dus dat dit niet ook in de Prinses
Irenestraat gebeurt.
Dhr Claassen zegt dat hij naar aanleiding van wat hij
op deze vergadering heeft gehoord contact zal opnemen
met de Stichting Overleg Raibuurten. Hij vraagt ook om
voortgangsberichten op de site. Dit wordt hem toegezegd.
Verder vraagt hij zich af of de RAI weet van de plannen mbt
groen-voor-rood: die is immers destijds betalende partij geweest
bij de aanleg van het gebied dat nu weer sneuvelt. Dit is niet bij
het bestuur bekend.
Dhr. Van Helden vraagt het bestuur om aan Groenvoorziening
te vragen om meer en grotere vuilcontainers op mooie dagen.
De heer Caron zal toch samen met enkele andere aanwezigen
nader overleggen hoe het bestuur door leden geholpen kan
worden.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering.
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Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011
Evaluatie beleidsplan over het jaar 2011

Het jaar 2011 stond voor het bestuur van de vereniging in
het teken van het kritisch volgen van de planontwikkelingen
van de Zuidas. Deze plannen waren lang niet altijd
consistent en procedureel juist onderbouwd. Bovendien
verliep de informatieverstrekking door de overheid veelal
moeizaam. Er moest bijgevolg veel energie worden gestoken
in het achterhalen van de benodigde gegevens.

in de Amsterdamse parken. Daaruit bleek dat men het
Beatrixpark geschikt achtte voor het houden van meerdere
grote festiviteiten. Wij hebben bij de betrokken instanties, in
de media en tijdens hoorzittingen gewezen op het ontbreken
van passende voorzieningen. Tot onze opluchting bleek men
gevoelig voor onze argumenten: er mogen nu alleen nog
maar een paar kleinschalige evenementen plaats vinden!

Bij herhaling traden wijzigingen op in de aan de orde
zijnde, door ons bestreden bestemmingsplanwijzigingen
en kapvergunningen. Steeds moest worden getoetst of de
juiste procedures wel waren toegepast, of de onderliggende
stukken klopten en of de wettelijke termijnen in acht waren
genomen. Het aantal gemeentelijke missers was niet op de
vingers van een hand te tellen…

Veel aandacht werd ook besteed aan de ontwikkeling van
Strand Zuid. Dit populaire uitgaanscentrum bij de RAI
heeft een bijzondere status op vergunningengebied gekregen,
die het bemoeilijkt om met succes bezwaar te maken tegen
de herhaaldelijk voorkomende geluidsoverlast. Er zijn
daarover nu afspraken gemaakt, waarvan de waarde zich nog
zal moeten bewijzen.

De oude afspraak “rood voor groen – groen voor rood” bleek
in 2011 een heet hangijzer te zijn. De gemeente toonde
zich niet bereid om de gemaakte afspraken concreet vast te
leggen. Met name de sloop van het oude St. Nicolaaslyceum
en van het daaraan verbonden Convict vormde een eindeloos
geschilpunt, omdat de gemeente zich wat de school betreft
op een aanvrage voor een monumentenstatus en wat het
Convict betreft op “voortschrijdend inzicht” ging beroepen.
Zolang daarover geen spijkerharde toezeggingen verkregen
worden, zijn wij dus genoopt alle wettelijke middelen in de
strijd te werpen.

De redactie effectueerde de uitgave van een geheel
vernieuwde halfjaarlijkse Nieuwsbrief, alsmede in het
voorjaar een “Nostalgie-bijlage” met onder meer een
compilatie van 30 jaar archiefstukken en in het najaar een
special over de beelden in het park, die beide bij de leden
veel waardering opriepen. Ook de website van de vereniging
www.vriendenbeatrixpark.nl kreeg een grondige facelift, met
veel nieuwe zoekfuncties, links, e.d.

In 2011 is een begin gemaakt met gestructureerd overleg
met het Stadsdeelbestuur. De eerste gesprekken zijn
positief verlopen, al valt over de uitvoering van de gedane
toezeggingen nog weinig te zeggen.
Met de afd. Groenvoorzieningen werd het kwartaaloverleg
voortgezet, waarin afspraken werden gemaakt over het aan
de orde komende onderhoud en over de planning daarvan.
Over de al jaren voorgenomen bouw van het nieuwe
parkgebouw bij het kinderbadje is veel gesproken, maar tot
een uitvoering kwam het niet.
Onverhoeds werd het bestuur geconfronteerd met een
stedelijke nota over het te voeren evenementenbeleid m.n.
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Vooruitblik 2012

Vooruitblik 2012
Plan van aanpak 2012

In 2012 zal het bestuur opnieuw veel aandacht moeten
schenken aan de ontwikkelingen van de Zuidas. In het begin
van het jaar bereikten B & W van Amsterdam een financieel
akkoord met rijk en provincie over de verwezenlijking
van het dokmodel. Daarmee lijkt de lang gekoesterde
gemeentelijke ambitie over de aanleg van een dok, waarin
de A10 ondergronds de Zuidas gaat passeren, alsnog –zij
het in sterk afgeslankte vorm- te worden gerealiseerd. Het
sterk toenemende treinverkeer blijft echter bovengronds,
met als gevolg dat van de steeds beoogde “aanheling” van
Buitenveldert aan Zuid geen sprake meer kan zijn.
Details van de planning ontbreken nog. Wij weten bij
het schrijven van deze verantwoording (maart 2012) nog
niets over de gevolgen voor het Beatrixpark. Wel tekenen
zich ernstige problemen af bij de zuidrand van het park,
waar nauwelijks (of helemaal geen) ruimte voor de nodige
werkzaamheden beschikbaar is.
Het bestuur van de vereniging bereidt zich dus voor op een
jarenlange strijd voor behoud en ongestoord gebruik van het
park. Daarvan zal periodiek verslag worden gedaan.
Dit jaar zal de vereniging bijzondere aandacht schenken
aan het feit, dat het park 40 jaar geleden onderdeel was
van de eerste Floriade. In dat kader zal de Artsenijhof
een centrale plaats innemen. Verwacht wordt dat de afd.
Groenvoorzieningen op korte termijn het noodzakelijke
kap- en snoeiplan zal realiseren, waardoor er weer het nodige
zonlicht in de Hof kan komen. Dat is voor de groei van de
kruiden van groot belang.

vereniging een begin gemaakt met het aanbrengen van
naambordjes op de bomen in het park. Daarmee wordt
recht gedaan aan de talrijke bijzondere bomen, die er in de
afgelopen 75 jaar zijn geplant.
De in het najaar dreigende massale viering van
Koninginnedag op het voorterrein van de RAI gaat mede op
ons aandringen daar niet door.
Als er geen onvoorziene tegenslagen optreden, zal begin
september in de omgeving van het kinderbadje opnieuw
het traditionele muziekfestival plaats vinden. Van andere
kleinschalige evenementen in het park zijn nog geen
initiatieven bekend.
Tenslotte:
Het bestuur zal -als gebruikelijk- in goed overleg met
stadsdeel, Groenvoorzieningen en politie er steeds op letten,
dat het park optimaal wordt beheerd en gebruikt. M.a.w.:
goed onderhoud, herstel van beschadigingen, ingrijpen bij
vernielingen, handhaven bij overtredingenen
géén vandalisme, géén vervuiling, géén graffiti, géén
gemotoriseerd verkeer, géén bouwoverlast!
Amsterdam, maart 2012,
het Bestuur

De vereniging heeft een nieuwe publicatie in voorbereiding
over de daar aanwezige geneeskrachtige kruiden; het “groene
boekje” met de inventarisatie van 2007 is inmiddels door een
groot aantal mutaties sterk verouderd.
Er blijkt grote belangstelling voor excursies naar de hof te
bestaan. In samenwerking met de vrijwilligersgroep en IVN
zullen daarom extra rondleidingen worden georganiseerd.
In het voorjaar wordt op initiatief (en kosten) van de
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Penningmeester

Penningmeester
VAN DE

Barbara van Helden-Pathuis

Zoals gebruikelijk treft u in deze
voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van
onze vereniging aan.
Op donderdag 3 maart 2011 heeft de
kascommissie, bestaande uit de heer
C.H. Boer en de heer R.J. de Vogel 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 nadelig saldo van
€ 7318,06.
Aan contributies ontvingen wij in 2011
€ 16843,67, afkomstig van 908 leden,
die dus gemiddeld een bijdrage van
ruim € 18,00 overmaakten. Wij danken
alle vrienden heel hartelijk voor hun
bijdrage. Daarbij ontvingen wij, zoals wij
al meldden in de voorjaarsnieuwsbrief,
van enkele vrienden grotere bedragen, te

weten 22 x € 50,00, 1 x € 60,00,
3 x € 75,00, 7 x € 100,00, 1 x € 175,00,
2 x € 200,00 en 1 x € 500,00. Deze gulle
gevers zijn reeds apart bedankt.
De voornaamste reden dat wij het jaar
2011 met een nadelig saldo moesten
afsluiten is de volgende: In het
jubileumjaar 2011 hebben wij twee extra
nieuwsbrieven uitgegeven. Het bedrag dat
hiermee gemoeid was, bedroeg € 9921,36,
de “normale” nieuwsbrieven kostten,
inclusief porti, ruim € 11.000,00. De
kosten van de scholing van de vrijwilligers
van de artsenijhof door Arend van de
Beld, alsmede de aanschaf van enig
gereedschap en ander materiaal konden
vrijwel geheel worden betaald uit de
subsidie die wij hiervoor van het stadsdeel
ontvingen.
In mei zult u weer de acceptgiro
ontvangen voor het overmaken van de

contributie over 2012. Betaalt u met
deze acceptgiro, weet dan dat de ING
geen kopie van de acceptgiro’s meer
meestuurt. U kunt geen mededelingen
of adreswijzigingen op de acceptgiro
schrijven. Voor dit soort zaken kunt u
ons e-mail adres gebruiken: beatrixpark@
hotmail.com of een briefje schrijven aan
onze secretaris.
Mocht u elektronisch of met een eigen
overschrijving willen betalen, dan graag
naam, adres en postcode, zoals vermeld
op de acceptgiro, overnemen, alsmede
het lidnummer (rechts boven op de
acceptgiro).
Mocht u de bijdrage over 2011 nog
niet betaald hebben, dan vindt u een
herinnering bij de acceptgiro en dan kunt
u deze tegelijk met de bijdrage van 2012
overmaken.
Alvast hartelijk dank!

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van november 2011.
Aantal leden per 20 oktober 2011						
Nieuwe leden								
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)			
Aantal leden per 20 maart 2012						

1119
12
11
1120

Nieuwe leden sinds 20 oktober 2011:
Hr L.Alyon, Hr en Mw Beukers, Mw A.J. Bisschop-van Gastel, Mw M.M. Gersen, Mw C. Giesen, Mw J. Goedhart, Mw M.C.A.
Greuter, Mw T.M. Hoekstra, Hr M. Huijsman, Mw A.C. Oberman, Hr P.J. Scholma, Hr M.E. van der Torren
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Jaarcijfers 2011

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2011
Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2011
Inkomsten

Begroting 2011

Staat 2011

Begroting 2012

16.000,00

16.843,67

16.000,00

200,00

137,20

200,00

in euro's

contributies
extra giften

verkoop boek en kaarten
subsidies

rente kapitaalrekening

Uitgaven

nieuwsbrieven

jubileum nieuwsbrieven
porti nieuwsbrieven

secretariaat en ledenadministratie

1.750,00

1.500,00

18.700,00

20.163,15

18.700,00

11.250,00

8.434,00

11.250,00

1.500,00

bijdrage muziekfestival

1.500,00

jaarvergadering

350,00

betaalde contributies

100,00

artsenijhof

1.000,00

nieuwe uitgave groene boekje

1.500,00

scholing vrijwilligers

bestuurskosten

kosten betalingsverkeer
griffierechten

Herdenking Jan Lever

activiteiten 30-jarig bestaan

Balans per 31 december 2011
eigen vermogen 01-01-2011

1.456,82

1.500,00

346,24

350,00

1.500,00
90,00

369,72

saldo rekening courant 31-12-2011

650,00

57,12

264,22

600,00
630,10
27.481,21
7.318,06

(in euro's)

1.500,00
150,00

350,00

p.m.

10.000,00

28.750,00

76,982,74
7.318,06

6.555,02

33.109,66

eigen vermogen 31-12-2011

69.664,68

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

750,00

300,00

saldo spaarrekening 31-12-2011
deposito rekening

100,00

118,85

af: nadelig saldo

eigen vermogen 31-12-2010

1.500,00

250,00

24.250,00

nadelig saldo

2.152,78

1.000,00

5.000,00

Totaal

9.921,36

1.000,00

1.540,00

p.m.

Bomenbordjes

1.432,28

1.000,00

150,00

cursus en beheer website

in euro's

1.500,00
1.000,00

Totaal

in euro's

69.664,68

30.000,00
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Even voorstellen

Even voorstellen:
Anne-Mariken Raukema

Sinds een paar maanden draai ik mee als
aspirant-bestuurslid van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark. In de
zomer van 2011 was ik bij een rondleiding
door de Artsenijhof. Daar kwam ik in
gesprek met Elodie Luinge, bestuurslid.
Niet lang daarna hebben we nader kennis
gemaakt en besproken wat de vereniging
allemaal doet en waar behoefte aan is.
Omdat ik al een jaar of tien lid ben van
de Vereniging Vrienden weet ik via de
nieuwsbrief en de site dat het bestuur veel
en goed werk verzet voor het park en de
buurt. Daar draag ik graag mijn steentje
aan bij. Wat ik voor het bestuur kan
betekenen is mijn redactionele ervaring
en ik schroom niet om – waar nodig – in
te spreken bij commissievergaderingen.
Ik zit sinds mijn studietijd al in besturen,
van bibliotheekorganisaties en filmhuizen
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tot Watersportvereniging Het Die (in
Waterland).
Sinds 1999 woon ik in Amsterdam. Na
wat omzwervingen (studie, banen) kwam
ik hier terecht en wil niet meer weg. Ik
woon in de Sloestraat, een weinig gekende
straat in de Rivierenbuurt - de eerste
elf jaar op twee hoog, sinds twee jaar in
dezelfde vereniging, beneden, met een
tuin. Toen ik boven woonde ging ik heel
vaak na m’n werk en in het weekend naar
het Beatrixpark. Heerlijk ontspannen,
‘n boek mee, Het Parool, iets te drinken
en dan lekker in de zon, of juist in de
schaduw genieten van de rust en het
groen. Het liefst zit ik bij de vijver; de
fontein geeft rust. Nu, met een tuin op het
oosten, vind ik het fijn om – zeker in het
voor- en naseizoen – aan het einde van de

middag nog
even naar het
park te gaan.
Ik ben 50
jaar, heb al
heel lang een
fijne relatie,
geen kinderen, en werk sinds drie jaar
bij de OBA, de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Maar niet, zoals veel mensen
dan direct denken, op de hoofdvestiging
aan het Oosterdok, maar voor de regio
Noord. Vier keer in de week dus met de
pont het IJ over. Het is leuk werk; ik ben
verantwoordelijk voor de programmering,
de publiciteit en de externe contacten.
Elke dag vind ik het weer heerlijk om
naar huis te fietsen, ongeacht het weer.
Alleen met sneeuw fiets ik niet.
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Bloemenkrans-brug

Bloemenkrans-brug
Krijgt de

Loes Lesterhuis

een tweede kans?

6 februari 2012
Op een winterse maandagochtend
fiets ik naar het bedrijf Stadshout om
meubelmaker Crisow von Schulz te
interviewen. Stadshout is betrokken
bij de sloop van de brug bij de grote
vijver met de bloemenkrans in het
Beatrixpark. Stadshout wil echter behalve
slopen, het gesloopte hout weer een
nieuwe bestemming gaan geven. Het
meubelatelier van Stadshout is in de 2de
Jan van der Heydenstraat in De Pijp
gevestigd.
De fietstocht kost me meer tijd dan
gedacht, omdat alleen de hoofdwegen
zijn gestrooid. Uiteindelijk bereik ik
veilig de werkplaats van Stadshout. Die is
niet moeilijk te vinden want op de stoep
ligt een grote boomstam, waar ik mijn
fiets tegen aan kan zetten. Een hangslot
gebruik ik deze dagen maar niet, dat vriest
toch alleen maar dicht.
in de buurt, waar zij waren opgegroeid.
Het was een idee dat aansprak. Bomen,
Als ik de deur van de werkplaats heb
die worden gekapt in de stad (geschat op
geopend, word ik ontvangen door
een jaarlijks bruikbaar aantal van 4000) te
Marijke Hogers: de communicatie- en
verwerken tot geregistreerd, gezaagd en
projectmedewerkster van Stadshout.
gedroogd stadshout en dit hout vervolgens
Crisow is nog even suiker voor bij de
te verwerken en om te zetten in eerlijke
koffie en thee aan het halen, zegt ze.
producten.
Ik ga zitten aan een mooie houten
tafel op een nog mooiere houten kruk.
Het gesprek begint met mijn vraag op
Allemaal gemaakt van in de stad gekapte
welke wijze Stadshout betrokken is
bomen. De kachel snort en Crisow
geweest bij de sloop van de brug in het
komt al snel binnenlopen met suiker en
park. Crisow vertelt dat Stadshout zich
koekjes. Het gesprek kan beginnen. In
normaliter niet met de sloop van bruggen
2008 is Stadshout (www.stadshout.nu)
bezighoudt, maar omdat deze brug van
eigenlijk geboren, nadat een buurvrouw
zulk duurzaam hout is gemaakt, deze
aan meubelmaker Crisow vroeg of hij
keer wel. Het antwoord op de vraag hoe
interesse had voor de boom, die in haar
Stadshout zich daar dan mee bezighoudt,
tuin gekapt ging worden. Waarom niet,
wordt snel concreet: Crisow heeft Florian
dacht hij, het zou zonde zijn als de boom Eckhardt, een architect, die met Stadshout
in de houtversnipperaar zou eindigen.
samenwerkt, uitgenodigd om aan te
Met de planken van de boom werkte
schuiven bij het gesprek. Florian heeft
Crisow keukenkastjes af en maakte er
een ontwerp gemaakt voor een nieuwe
picknicktafels van. Zo bleven de planken
brug bij de grote vijver. Het leek ons een
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

foto's: Stadshout
goed idee om het hout van de oude brug
te verwerken in een nieuwe brug. Tot nu
toe bleek er geen geld voor een nieuwe
brug te zijn, maar een mogelijkheid zou
kunnen zijn om via een burgerinitiatief
bij stadsdeel Zuid geld te vragen voor het
aanleggen van een nieuwe brug. En dan
ligt er meteen een ontwerp van Florian
op de plank, waarin het hout van de
gesloopte brug kan worden verwerkt.
Het gaat me allemaal wel een beetje snel.
Door mijn hoofd schieten vragen over
hoe het ook weer was gegaan tijdens
de redactievergadering: ik zou naar
Stadshout gaan, omdat zij misschien iets
konden doen met het gesloopte hout van
de brug. En nu komen de heren meteen
met een nieuw ontwerp.
Ik stel voor dat ik gewoon mijn
vragenlijstje afwerk, daar zit ook een vraag
bij wat Stadshout van plan is om met het
hout te gaan doen en dan komt vanzelf
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012
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Bloemenkrans-brug
het ontwerp van Florian aan bod.
Van wat voor soort hout is de gesloopte
brug gemaakt?, is mijn eerste vraag.
Van Azobé: duurzaam tropisch hout.
Tijdens de Floriade van 1972 is de brug
gebouwd. Normaal staat voor dit hout een
gebruiksduur van 25 jaar en uiteindelijk
is de brug toch 40 jaar meegegaan.
Het gesloopte hout ligt nu op de werf
van Stadshout te drogen en kan ten
dele gebruikt worden voor het nieuwe
ontwerp. Zo komen we via mijn eerste
vraag toch meteen bij het ontwerp terecht.
Florian haalt zijn kokers met tekeningen
voorzichtig tevoorschijn en dan kan ik
mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen.
De ontwerptekeningen worden uitgerold.
Florian licht vol enthousiasme zijn
ontwerp toe. De lijnen van het ontwerp
van de getekende brug passen op een
natuurlijke wijze in de loop van de cirkel
van de vijver en de bloemenkrans. In
het ontwerp komen geen hangwangen
meer voor, zoals Florian en Crisow de
zijkanten van de oude brug noemen. In
de uitvoering van het ontwerp wordt het
hout van de oude brug gebruikt voor de
onderkant. Daar wordt het rotte gedeelte
vanaf geschaafd (zo’n 2 centimeter). De
oorspronkelijke balken zijn zo’n 14 bij 25
centimeter. Op de bovenkant wordt ander
hout uit stadsdeel Zuid gebruikt: de iepen
van de Churchilllaan bijvoorbeeld. Het
bijzondere, en tegelijk ook het nadeel van
de oude brug was dat hij als één geheel
was gemaakt: een constructie waarbij alle
onderdelen niet zonder elkaar kunnen.
Wanneer er dan iets gaat rotten ben je
genoodzaakt de hele brug te vervangen. In
het nieuwe ontwerp worden verschillende
materialen vervangbaar gebruikt. De
onderkant rust op betonnen blokken, die
doordat ze ook standaard gebruikt worden
in de aanlegsteigerbouw niet extra duur
zijn. Hoewel, over die betonnen blokken
moet nog wel goed worden nagedacht.
Die zullen wel een stukje in de bodem
wegzakken voordat ze blijven drijven.
Ik vind het een mooi ontwerp, maar
er komen meteen praktisch vragen bij
mij op. Komt er nog wel bedrading
langs de spijlen aan de zijkant? Ja, is
het antwoord, tussen de palen komt een
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draadbespanning. Wordt het loopvlak
weer zo glad als het heeft geregend?
Nee, de bovenlaag van het hout wordt
gebutimineerd (voorzien van een laagje
asfalt), net zoals te vinden is bij andere
bruggen in het park. Zo blijkt overal al
over nagedacht.
In het gesprek vertelt Crisow dat er
een intentieverklaring ligt van stadsdeel
Zuid dat “oud voor nieuw” ook in de
groenvoorziening een uitgangspunt is.
Crisow legt uit dat de betrokkenheid
van Stadshout bij de sloop van deze
brug geen standaard gang van zaken is.
Stadshout heeft normaal gesproken via de
kaplijst (een lijst, die halfjaarlijks wordt
opgemaakt door het stadsdeel over de
bomen, die gekapt gaan worden), inzicht
waar ze hout van gekapte bomen kunnen
verwachten en probeert al voor de kap
de bestemming te bepalen. Stadshout
heeft een beginnende samenwerking
met stadsdeel Zuid en voert gesprekken
met de andere stadsdelen in Amsterdam.
Amsterdam heeft 1 miljoen bomen en
dat is veel in vergelijking met andere
grote steden. Vier procent van die bomen
wordt jaarlijks ingeboet. En dat is zoveel
dat Stadshout dat nooit allemaal kan
verwerken. Daarom zoekt Stadshout ook
de hulp van het Amsterdamse Bos en
stadsdeel West waar al jaren ongebruikte

houtzagerijen van de gemeente staan.
Ik vraag of ze de bomen, die zijn gekapt
op het Akzo/Nicolaaslyceum terrein ook
hergebruiken. Helaas, die waren vlak voor
hun neus weggehaald. Jammer, want het
heeft voor buurtbewoners of leerlingen
van een school echt een meerwaarde
wanneer bomen, die vergroeid zijn
met het aanzicht van de buurt, worden
teruggegeven aan de buurt in een andere
vorm. In het Engels: niet alleen durability,
maar ook sustainibility. Het is echt zonde
om, zoals jarenlang gangbaar beleid was,
het hout te versnipperen met als resultaat:
veel houtsnippers.
Ik kan me hier allemaal in vinden. De
week voor het interview heb ik nog aan
een groenvoorziener, die bezig was om
de elzen en de kornoeljes bij de RAI te
snoeien, gevraagd of ik een paar takken
mee mocht nemen. “Natuurlijk, u bent de
derde al die daar om vraagt” .
We sluiten het gesprek af met de hoop
dat veel bewoners en gebruikers van het
Beatrixpark het burgerinitiatief voor een
nieuwe Bloemenkransbrug zullen steunen.
Want ook al vriest het nu keihard, ik
zag toch al weer mensen op de bankjes
rondom de vijver zitten. En de brug hoort
daarbij.

Crisow von Shulz

Sloop Bloemenkrans-brug
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief
Anne-Mariken Raukema

voor nieuwe brug

Een burgerinitiatief biedt bewoners van
een stadsdeel de mogelijkheid om een
voorstel te doen aan de deelraad om
bijvoorbeeld een verbetering in de buurt te
bewerkstelligen. Het is geen klacht, geen
protest, maar een manier om invloed uit te
oefenen. Dat staat op de site van stadsdeel
Zuid.
Mooi, dacht ik, een nieuw jaar, nieuwe
kansen. Want hoe lang is de brug over de
grote vijver in het Beatrixpark al weg? Er
schijnt nog € 50.000 nodig te zijn voor
een nieuwe, houten brug. Wie weet kan
dat bedrag via een burgerinitiatief worden
gevonden... Zo toog ik eind januari naar
het stadsdeelkantoor aan de Kennedylaan.
Vooraf had ik op de site gezien dat de
verordeningen rond het burgerinitiatief
voor het samengevoegde stadsdeel nog
niet afgerond waren; die van Oud-Zuid
en Zuideramstel toonden significante
verschillen, las ik.

het programma van eisen op te stellen, en
dat – afhankelijk van het benodigd budget
- zal blijken of het bedrag van € 100.000
dat het stadsdeel heeft uitgetrokken
voor de brug voldoende is. Wanneer het
toch tegen zit, zou men graag gebruik
Diezelfde 3e februari kreeg ik een e-mail maken van mijn aanbod en word ik nader
van de afdeling parken en werfbeheer.
geïnformeerd. Half maart zou meer
Daarin stond dat het stadsdeel bezig is om bekend zijn. Omdat ik niets hoorde, heb

ik mijn contactpersoon toen per mail
gevraagd naar de stand van zaken. Via zijn
collega begreep ik dat het overleg is verzet
naar 20 april en dat in de tweede week van
mei meer bekend is. Misschien moet je als
burger een wat lange adem hebben?
Wordt vervolgd.

foto's: Stadshout

Op 29 januari een brief opgesteld,
waarop ik zowel op 2 en 3 februari een
schriftelijke ontvangstbevestiging op de
mat vond.
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NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

21

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage
Marleen Munniksma

in het Beatrixpark

Waarschijnlijk (want de inschrijving is nog niet
gesloten ) zullen op 22, 23 en 24 mei enkele leerlingen
van de vierde klas van het Ignatius Gymnasium
voor hun maatschappelijke stage actief zijn in het
Beatrixpark. Deze jongens en meisjes zullen op
dinsdagochtend en woensdagavond de vrijwilligers
van de Artsenijhof helpen en op wat lekkers trakteren.
Verder gaan we hen vragen om voor leerlingen van de
basisschool een interessante speurtocht door het park
te maken, die via de website aan de scholieren kan
worden aangeboden. De speurtocht kan uiteraard ook
door ouders en grootouders worden gebruikt.
Zij zullen ook de basisscholen in de directe omgeving
van het park bezoeken om hen te attenderen op
het park en de website. Bij mooi weer gaan ze
parkbezoekers persoonlijk benaderen en vertellen over
de vereniging en het lidmaatschap.
Van hun activiteiten wordt een verslag gemaakt, dat
te lezen zal zijn op onze website. Ook zullen wij hen
vragen over hun ervaringen een bijdrage te schrijven
voor de najaarsnieuwsbrief.

Digitale Nieuwsberichten
Elodie Luinge

Het laatste half jaar heeft de redactie
van de site van de vereniging zo’n tien
Nieuwsberichten verstuurd naar de leden
die zich daarvoor hebben aangemeld.
Soms was dat een herinnering aan
een wandeling in het park, of een
oproep om te komen toehoren als onze
voorzitster inspreekt bij het Stadsdeel.
Een andere keer een kopie van een brief
die wij van Bureau ZuidAs hadden
ontvangen, met een uitnodiging voor
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een voorlichtingsavond, of om u attent
te maken op informatie die aan de site is
toegevoegd.

onderwerp: “graag nieuwsberichten”.
Uw mailadres wordt absoluut nergens
anders voor gebruikt.

Onderwerpen die niet in de papieren
Nieuwsbrief komen, meestal omdat ze
tijdelijk geldigheid hebben.
Op dit moment krijgen zo’n 50 leden
de digitale nieuwsberichten. Wilt u ook
op de mailinglijst? Stuur dan een mailtje
naar beatrixpark@hotmail.com met als
NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

De Imker

De Imker
Kick Woltjer

stelt zich voor

Het Bestuur van de vereniging is benaderd
door een imker, die graag een bijenkast in het
Beatrixpark wil plaatsen. Hij heeft hiervoor
al fiat gekregen van het stadsdeel. In overleg
met hem wordt nu een goed plekje uitgezocht,
waar bijen en mensen zo min mogelijk last
van elkaar zullen hebben. Dit initiatief
vinden wij zeer toepasselijk, in het Jaar van
de BIJ. Hieronder vertelt Kick iets meer over
hemzelf en zijn bijen.
Bij deze wil ik mij even voorstellen, mijn
naam is Kick Woltjer (1974), getrouwd
met Leonie, trotse vader van 2 kinderen
en woonachtig in het mooie Amsterdam
Zuid. Als organisator van de Streekmarkt.
nl ben ik zeer geïnteresseerd in mooie
voedsel producten en hun herkomst.
Een prachtig voorbeeld van een echt
natuurproduct is Honing. Niet alleen
om te eten maar ook de bijen zelf zijn
fascinerende beestjes.

hebben. De biodiversiteit en de ligging
van het Beatrixpark maken het een ideale
locatie voor de voedselvoorziening van de
bijen, als tegenprestatie dragen zij door
bestuiving weer zorg voor de flora en
fauna in het park en haar omgeving.
Waarom kiezen voor Bijen als
ondersteuning van Flora en Fauna ?
Bijen zijn inheems en van nature
bestuivende insecten. Zij bestuiven zowel
cultuurgewassen als de wilde flora. De
honingbij is dan ook de meest belangrijke
bestuiver. Bijen zijn met een groot
aantal, altijd inzetbaar en vliegen bij een
temperatuur boven 7° C op bloemen, als
deze bestuiving en bevruchting toelaten.

Bewolkt of onbewolkt maakt voor
de bijen niet uit, als er in de bloem
maar stuifmeel of nectar vrijkomt. De
omstandigheden, het moment en het
tijdstip waarop dit gebeurt, kan voor elke
plant verschillend zijn.Dat betekent,
Bijen spelen een grote rol in agrarischeen natuurlijke ecosystemen. In Nederland dat de bijen zelf bepalen hoeveel bijen
er nodig zijn om een bepaald gewas te
zijn er meer dan 300 soorten bijen die
zorg dragen voor de bestuiving van bomen bevliegen. Het aantal bijen dat voor
een optimale bestuiving noodzakelijk
en struiken, waardoor deze vegetatie in
is gaat op pad. Hierdoor voorkomen zij
stand wordt gehouden. Deze planten
overbevlieging, wat beschadiging van de
bieden weer voedsel en nestgelegenheid
bloem zou kunnen betekenen (dus met
voor vogels en schuilplaatsen voor
bijen meer kwaliteit). Bijen bestuiven door
zoogdieren. Als het goed gaat met de
in de bloem nectar te zuigen en stuifmeel
honingbij gaat het met heel veel andere
dieren ook goed. De afnemende populatie te verzamelen; hommels bijten sommige
van de honingbijen en andere wilde bijen bloemen kapot om de nectar te bereiken.
(hommels etc.) van de laatste decennia is
niet alleen van grote zorg voor de flora en Bijen zijn bloemvast, dat betekent,
dat als ze op een bepaalde bloemsoort
fauna van natuurlandschappen, maar ook
vliegen, deze ook blijven bevliegen tot
voor de voedselproduktie.
ze uitgebloeid is en niet, zoals hommels,
van de ene bloemsoort naar de andere
Onderzoek naar de afnemende
vliegen. Bijen vliegen ook bij hoge
bijenpopulatie en oplossingen daarvoor
windsnelheden, als de bloemen maar
hebben uitgewezen dat bijen gek genoeg
stuifmeel of nectar produceren; dus
uitstekend gedijen in steden. Dit is te
bestoven en bevrucht kunnen worden. Als
danken aan de enorme biodiversiteit
we naar de bloembiologie kijken, is de bij
die dichtbewoonde gebieden te bieden
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de beste bestuiver voor veel verschillende
bloemsoorten. Bij kruisbestuiving is zijn
stuifmeel en de stamper niet altijd op
hetzelfde moment rijp, zo voorkomt de
bloem zelfbestuiving.
Doordat bijen in de kast onderling veel
contact hebben, vindt er een uitstekende
uitwisseling van stuifmeel plaats.
Hierdoor zullen de bijen, die nectar
halen, juist bestuiven en vindt er een
uitstekende kruisbestuiving plaats. Zo
kan ook het stuifmeel eerder rijp zijn dan
de stamper. Dit alles is complex, maar de
bij is daar voor gemaakt en volledig op
ingespeeld.
Kortom de bijen zijn een uitstekende
ondersteuning van de flora en fauna van
het Beatrixpark en wij zijn dan ook zeer
verheugd dat we hier een plekje krijgen.
Ook namens de bijen, bedankt!
Binnenkort meer nieuws over de datum
van plaatsing (hopelijk nog dit seizoen).
meer informatie: www.amsterdamsehoning.nl
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Muziekfestival 2012

Muziekfestival 2012
Petra Holtkamp

Herinnert u zich het festival van vorig
jaar nog, met die tropische hitte op de
eerste zondag in september? Het was met
recht het heetste festival ooit! En dat zo
laat in de zomer. Het heeft de organisatie
er in ieder geval van overtuigd dat het
Muziekfestival Beatrixpark voortaan in
het eerste weekend van september zal
worden georganiseerd.
Een ander belangrijk besluit is dat het
festival dit jaar niet meer zal worden
georganiseerd door Impresariaat Muziekfontein, maar door Kaboem Producties
onder leiding van Luc Upson. Vorig jaar
heeft hij al meegelopen en dit jaar zal hij
het stokje helemaal overnemen wat de
organisatie in praktische zin betreft. Luc
woont in de Rivierenbuurt en is een grote
fan van het Muziekfestival Beatrixpark.
Met Kaboem organiseert hij zelf vooral in
Amsterdam West kleinschalige festivals
en voert dit jaar een groot project uit
voor de Muziekschool van Amsterdam.
Vorig jaar heeft hij met zijn partner
Christine de Jager al de kinderactiviteiten

in het Beatrixpark

onder zijn hoede genomen, en vanaf
nu zal hij de hele organisatie op zich
nemen. Ondergetekende, eigenaar
van Impresariaat Muziekfontein en
initiatiefnemer van het festival, gaat
weer terug naar waar ze is begonnen: het
voorzitterschap van Stichting Muziek
aan de Schelde, die opdrachtgever is van
het Muziekfestival Beatrixpark.
Daarmee heeft het festival een behoorlijke
professionele stap gemaakt. We hopen
dat we hiermee het festival een vaste plek
kunnen blijven geven in het mooie stukje
Amsterdam rondom het Beatrixpark.
Wat gaan we dit jaar doen? Door de
personele wisseling is het programma
nog in ontwikkeling. We hopen dit jaar
eindelijk Samba Salad uit Bergen (NH)
te kunnen verwelkomen met een vrolijk
en swingend familieprogramma. Verder
hopen we een afwisselend programma
aan te bieden waar liefhebbers van
zowel moderne als klassieke muziek
naar hartelust van kunnen genieten. De
horeca zal weer kleinschalig zijn om de

interne mens van inhoud te voorzien. De
Vrienden zijn natuurlijk weer van de partij
met hun kraam om het Beatrixpark te
behartigen en nieuwe vrienden te maken.
Uiteraard kunnen we het festival niet
organiseren zonder vrijwilligers, die
het leuk vinden om dit evenement
te ondersteunen. Zij zullen worden
ingezet bij het begeleiden van de
diverse activiteiten voor kinderen,
publieksinformatie, het opvangen van de
artiesten, het helpen met inrichten van de
festivaltenten et cetera.
We hopen uiteraard op het stralende weer
van vorig jaar en heten u graag hartelijk
welkom op zondag 2 September 2012 in
het Beatrixpark!
Voor meer informatie en aanmelden als

vrijwilliger kunt u contact opnemen met:

Petra Holtkamp (voorzitter Stichting Muziek
aan de Schelde)

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

website www.festivalbeatrixpark.nl

Activiteitenagenda 2012
di. 24 april om 20.00 uur
zo. 20 mei om 14.00 uur
za.
zo.
zo.
zo.
zo.
zo.
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26 mei om 6.00 uur (!)
17 juni om 14.00 uur
22 juli om 14 00 uur
19 augustus om 14.00 uur
2 september : 12.00 tot 19.00 uur
28 oktober om 14.00 uur
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Algemene Ledenvergadering
Bovenzaal Vrijzinnig Centrum Vrijburg
Herman Gorterstraat 31
Artsenijhof-rondleiding: ingang Diepenbrockstraat
Geneeskrachtige kruiden toen en nu
Vogelexcursie : ingang Cornelis Dopperkade
Artsenijhof-rondleiding: ingang Diepenbrockstraat
Artsenijhof-rondleiding: ingang Diepenbrockstraat
Artsenijhof-rondleiding: ingang Diepenbrockstraat
Muziekfestival rond het (lege!) kinderbadje
Herfstwandeling in het park: ingang Diepenbrockstraat
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Vogelexcursie & IVN

Vogelexcursie
Zaterdagochtend 26 mei is er weer
een vogelexcursie in het Beatrixpark.
Aanvang: 6 uur ’s ochtends !!! Verzamelen
bij de ingang Cornelis Dopperkade.

regelmatig door het park en maakt dan
mooie foto’s, ook voor deze Nieuwsbrief.
Wat we op zo’n excursieochtend zien blijft
natuurlijk altijd afwachten.

De excursie wordt begeleid door Theo van
Lent. Hij 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 valt. Hij heeft vogelgidsen
en een extra kijker bij zich. Zelf loopt hij

Vooraf aanmelden is niet nodig. Check bij
twijfel ook nog even de nieuwspagina van
onze site. Voor eventuele vragen:
email: theovanlent@gmail.com
tel. 06.53277912

©Theo van Lent

Twee zeer bijzondere Nonnetjes deze winter
in het Beatrixpark ! De witte is het mannetje.

Veertig jaar Artsenijhof

4 IVN Artsenijhof
Henk Wolters

rondleidingen

De Artsenijhof was een van de grote trekpleisters van de Floriade van 1972. Nu, veertig jaar later, is het nog steeds een mooi
erfstuk dat veel bezoekers trekt en dat er dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers er altijd prachtig uitziet. Er staat een grote
collectie geneeskrachtige kruiden, waarvan in onze tijd sommige alleen nog historische betekenis hebben, zoals de Bolderik en
de Adderwortel; maar er zijn er ook heel veel, zoals de Goudsbloem en de Wolfskers, die nog steeds met goed resultaat toegepast
worden.
Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileumjaar organiseert IVN Afdeling Amsterdam vier rondleidingen over de planten die in
dat seizoen op hun best zijn. Telkens in een andere maand en elke keer anders, onder leiding van de natuurgidsen Henk Wolters en
Karine Klappe. We gaan kijken naar de kenmerken van de kruiden, hun medicinale werking vroeger en nu, en soms komen we ook
iets te weten over hun herkomst en historie.
Data: zondag 20 mei, zondag 17 juni, zondag 22 juli en zondag 19 augustus.
Alle rondleidingen beginnen om 14.00 uur en duren tot ongeveer 15.30.

Herfstwandeling met het IVN

Zondag 28 oktober.
De herfst is het seizoen van kleuren, vruchten en zaden. We gaan kijken wat hiervan in het park valt te ontdekken. Een
herfstwandeling onder leiding van Henk Wolters, natuurgids IVN Afdeling Amsterdam.
Voor alle wandelingen geldt:
Vertrekpunt is de parkingang aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Iedereen kan meedoen en
aanmelding vooraf is niet nodig.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN.
Info: Henk Wolters, 020 - 66 44 506, henk.snezana@ tiscali.nl
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Stiltewandeling

Stiltewandeling
Joke Goedhart

van Onthaastpad

Walk as if you are kissing the earth with
your feet !-Thich Nat Hahn
Het Beatrixpark is al mooi, maar het
prachtig wit verstillend sneeuwdek, wat
er sinds een paar dagen is, maakt het voor
de wandeling nog aantrekkelijker. Om
11.00 uur verzamelen 14 warm ingepakte
wandelaars zich bij de ingang aan de
Diepenbrockstraat. In stilte starten we
met een korte lichaamsmeditatie. De
mooie regel van Thich Nat Hahn gaat
mee ter inspiratie onderweg: "Loop alsof
je de aarde kust met je voeten."
Niet voor iedereen is het direct makkelijk
om in stilte en in een trager tempo te
lopen, maar het went ook en je voelt na
verloop van tijd dat het wel helpt om van
binnen wat rustiger, stiller te worden. De
omgeving, de details en de energieën in
de natuur daardoor ook beter voel- en

zichtbaar. Als we ook stil staan bij en
ook tegen de pracht bomen op het grote
veld, horen we één van de hondenbaasjes
praten over die “fluisteraars”. Waar, we zijn
meer stadsjamanen dan een gebruikelijke
parkbezoeker maar we genieten erg van
deze natuur, hier.
Het park heeft vele gezichten, er is mooie
variatie aan bomen, vijvers, open ruimtes
of juist knusse paadjes met veel groen. We
ronden af, hoe bijzonder, op het natuurijs
midden op de vijver waar de jongste
deelnemer nog even een glijbaantje
maakte..
Het beviel zo goed om in het park in stilte
te wandelen dat Onthaastpad nog een
keer dezelfde wandeling heeft gedaan in
maart.
voor meer informatie zie ook: www.onthaastpad.nl

Hondenbeleid
Stadsdeel Zuid heeft in oktober 2011
het totale hondenbeleid voor het nieuwe
stadsdeel vastgesteld, dus ook voor de
parken. Voor het Beatrixpark blijft alles
zoals het was.
Het groene gebied is losloopgebied,
het rode gebied is strikt verboden voor
honden, ook aangelijnde honden mogen
daar dus niet komen !
Losloopgebied
Verboden voor honden

26

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 31e JAARGANG, VOORJAAR 2012

de Floriade 1972

Het Beatrixpark en

de Floriade 1972
Mirjam Louisse

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat
het Beatrixpark onderdeel uitmaakte
van de Floriade, een internationale
tuinbouwtentoonstelling (destijds de
grootste ter wereld) en die sindsdien
iedere tien jaar plaatsvindt op een andere
plek in het land, zoals nu in 2012 in
Venlo.
Voor het Beatrixpark (geopend in 1938)
betekende dat in 1972 een behoorlijke
aanpassing en uitbreiding van het park.
Er werden nieuwe elementen toegevoegd
(o.a. de twee koepeltjes, het zogenaamde
Ereplateau, de vaste plantentuin rond
de grote vijver met de bijzondere brug
(kortgeleden verwijderd vanwege
gevaar) en de unieke uitbreiding met
de Artsenijhof, o.a. beplant met 300
verschillende medicinale planten.
In het kader van deze Floriade is
het Amstelpark als gloednieuw park
aangelegd, vandaar de vele publieke
functies die dat park nu nog bezit.
Bijzonder was destijds de
stoeltjesliftverbinding die was gemaakt
boven de Europaboulevard en die de
verbinding vormde voor de bezoeker
tussen het Amstelpark en de RAI
en het Beatrixpark. In de Amstelhal
(toen nog de enige hal van de RAI
!!) vonden overdekt een groot aantal
bloemententoonstellingen plaats. De
Floriade duurde van 30 maart tot 1
oktober.
De aanpassingen/uitbreiding van het
Beatrixpark betekenden wel dat het
park niet de status van Rijksmonument
heeft kunnen verwerven in 2005, zoals
dat begin dit jaar wel het J.P.Thijssepark
en het park De Braak in Amstelveen
is gelukt, die parken hebben nog
de authentieke inrichting van het
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ontstaan, rond 1940. Gelukking heeft
het Beatrixpark wel de status van
Gemeentelijk Monument, voorwaar geen
hele grote luxe in het licht van alle huidige
en toekomstige stedelijke ontwikkelingen.
De redactie van de Nieuwsbrief heeft het
plan om de Najaarsnieuwbrief 2012 voor
een groot deel te wijden aan deze Floriade
en het Beatrixpark.
Het stadsdeel Zuid is van plan enige
festiviteiten in het Amstelpark te
organiseren in verband met het jubileum,
dit jaar. Het bestuur van onze vereniging
heeft laten weten dat zij, in plaats van
festiviteiten in het park, het geld liever
besteed ziet worden aan het herstel van de
karakteristieke vijver in het midden van
de Artsenijhof, die is al een paar jaar zo
lek als een mandje. En ook de verwijderde 75 jaar bestaat wil de redactie ook dan de
Nieuwsbrief dat thema meegeven.
brug over de grote vijver uit de Floriade
wil zij graag zo snel mogelijk vervangen
Leuke verhalen en anekdotes van toen,
zien door een nieuwe.
maar ook in verband met de Floriade
1972, zijn van harte welkom.
Omdat volgend jaar het Beatrixpark dus

Foto: Floriade 2012
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Lid woorden

Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark

Het Beatrixpark is één van de
oudste moderne stadsparken van
Amsterdam. Het park is grotendeels als
werkverschaffingsproject aangelegd en
voor publiek geopend in 1938. Door de
bouw van de RAI in 1961 kwamen de
eerste veranderingen, de zogenaamde
plasvijver moest worden verplaatst en

werd het huidige kinderbadje.
Ten behoeve van de Floriade in 1972
in Amstelpark en Beatrixpark werd o.a.
de Artsenijhof (kruidentuin) aangelegd.
De uitbreiding van de RAI in het park
is in 1994 gecompenseerd met een
terrein langs de ringweg, de Natte vallei.

Momenteel is het park ca. 24 hectare
groot. Het park is een schakel in de
groene verbinding tussen de Amstelzone
en het Amsterdamse Bos. In 1981 is de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
opgericht om het park tegen uitbreidingen
van de RAI te beschermen en goed beheer
en onderhoud te stimuleren.

de 1200
Op naar

Tweemaal per jaar ontvangt
u de Nieuwsbrief en u wordt
uitgenodigd de jaarlijkse
ledenvergadering bij te wonen

Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens
kostbare plek, in economische zin.
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud
van het park. De vereniging telt nu ruim 1.100 leden. Maar we zouden graag zien
dat dit aantal stijgt zodat we in de toekomst sterk zullen staan. Kent u mensen in uw
omgeving die enthousiast zijn over het Beatrixpark, attendeert u ze er dan op dat zij
voor € 5 lid kunnen worden. U kunt dit strookje aan hen geven. Aanmelding via de
website is ook mogelijk.

www.vriendenbeatrixpark.nl
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
(Hr/Mw)
naam

e-mail adres
stuur mij elektronische nieuwsberichten

adres

telefoonnummer

ja

nee

postcode & woonplaats

handtekening

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

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