
JAARVERSLAG 2008 
 
Het jaar 2008 is voor het park en voor het bestuur niet het beste jaar geweest uit de 
geschiedenis tot nu toe. Vooral in november deed het pijn toen de zaag werd gezet in een 
groot aantal bomen in de natte vallei. De inkt van de onherroepelijke uitspraak van de 
voorzieningenrechter van 4 november jl. was toen nauwelijks droog. Het bleek overduidelijk 
dat de gemeente zo snel mogelijk met het bouwklaar maken van de eerste kavel binnen 
Beethoven wilde beginnen en niet meer wenste te wachten op andere uitspraken van o.a. de 
bezwarencommissie van de gemeente en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.      
 
 
Bestuur 
Na jarenlang zich enorm ingezet te hebben voor het park kondigde Frank Warendorf in 
september jl. aan dat hij met zijn bestuursactiviteiten stopte. Frank’s taken konden gelukkig 
deels binnen het bestuur worden opgevangen en wij vonden Joep Hesseling bereid om de lege 
plek van Frank te bezetten. 
Bij de Algemene Ledenvergadering zagen wij weer veel bekende gezichten. Voor de pauze 
werden de notulen en de jaarrekening goedgekeurd, na de pauze volgde iedereen met 
belangstelling de lezing van Arend vd Beld( Hoofd Kassen en Tuin Hortus VU)  over kruiden 
en moest er zelfs nog een quiz worden gemaakt. 
 
Verbetering Beatrixpark 
In het kader van het verbeterplan voor het Beatrixpark werd in het voorjaar een nieuwe 
gemengde haag aangeplant langs de fietspadzijde van het kinderbad en de speeltuin. In het 
najaar werd met enige vertraging gestart met de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden aan 
de speeltuin. Bijna tegelijkertijd werd begonnen met het weghalen van de verrotte 
keerwanden van het ereplateau. Deze houten wanden worden vervangen door stevige 
gemetselde wanden, waarin de keien van de cirkels die al sinds de Floriade 1972 in de grote 
wei lagen worden verwerkt. April 2009 hoopt men daarmee klaar te zijn. De bijzondere 
bomen op dit plateau werden gespaard en er komt een nieuwe onder- en randbeplanting. Het 
pad over de grote wei wordt in licht golvende lijn herbestraat.   
De asfaltpaden die richting de beide in/uitgangen van de Artsenijhof liepen werden vervangen  
door tegelpaden. De informatieborden bleken zeer aantrekkelijk te zijn voor graffitispuiters.  
De bestelde afvalbakken werden geleverd en geplaatst (en soms ook meteen van graffiti 
voorzien). 
 
Overleg met stadsdeel en andere instanties 
In 2008 vond aan het begin van ieder seizoen overleg plaats met de afdeling Groen van het 
stadsdeel en  ambtenaren die betrokken zijn bij verbeterplannen van het park. In maart kreeg 
het bestuur voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering het voorontwerp te zien van het 
parkgebouwtje, dat het oude toiletgebouw en de tijdelijke behuizing van de toezichthouder zal 
gaan vervangen. De door het bestuur voorgestelde suggesties werden in het definitieve 
ontwerp opgenomen. Voorafgaand aan de ALV was in Vrijburg over dit ontwerp een 
inloop/informatie uurtje voor belangstellenden. Men had toen tevens gelegenheid om 
schriftelijk of mondeling bezwaar te maken. De overige noodzakelijke procedures werden 
doorlopen maar zijn tot op heden nog niet volledig afgerond. De bouw, die eerst voorzien was 
in de winter van 2008, zal nu naar alle waarschijnlijkheid pas in het najaar van 2009  
plaatsvinden. Behalve met afdeling Groen werd ook overleg gepleegd met wethouder Boes 
(tweemaal) over parkonderhoud en verbeterplannen, met stadsdeelvoorzitter Adema o.a. over 



Zuidas relateerde plannen, die voor het park bedreigend zijn. Vier keer  woonden 
bestuursleden bijeenkomsten bij van het Parkenoverleg van het Milieucentrum Amsterdam. 
Stadsdeelvergaderingen werden bezocht wanneer op de agenda Zuidas vermeld stond. 
De bijna tien jaar slepende zaak rondom de illegale tuinuitbreiding Diepenbrockstraat 7 werd 
door een uitspraak van de rechter eindelijk afgerond. Inmiddels is door de eigenaar het stuk 
park teruggegeven en opnieuw aangeplant.  Het kunstwerk in de eendenvijver werd 
verwijderd en zal worden gerestaureerd en teruggeplaatst.    
 
Zuidas 
2008 is het jaar geworden van de zienswijzen, bezwaarschriften, hoorzittingen, 
rechtszittingen, informatie-avonden, inspraakrondes, bezoeken aan stadhuis en/of 
stadsdeelkantoor en Dienst Milieu en Bouwtoezicht om stukken in te zien, en heel veel bellen, 
mailen, overleggen, schrijven. 
* Visie Zuidas 2007 
Samen met het Bewonersplatform Zuidas hebben wij zowel mondeling als schriftelijk een 
aantal kanttekeningen geplaatst bij deze Visie, die inmiddels wel door de raad van de Centrale 
stad is aangenomen, maar eind december 2008 nog steeds niet geheel volledig was (o.a. een 
volledige verkeersstudie en beeld- en kwaliteitsplan ontbraken)     
* RAI 
In het uitvoeringsbesluit RAI stond een mega hotel gepland van ca.80 meter hoog grenzend 
aan de Boerenweteringhaven, met even verderop een kerkelijk centrum. Het bestuur heeft 
hiertegen bezwaar gemaakt. Tot op heden is het onduidelijk hoe ver men met deze plannen 
gevorderd is. 
* Oostelijke kruising/kabels- en leidingenbrug 
Om alle kabels en leidingen die aan de zuidkant van de A10 leggen door te trekken naar de 
noordzijde (de Beatrixparkkant) is gekozen voor een hoge kabel- en leidingenbrug over de 
snelweg heen. Deze brugconstructie, die vlak achter de RAI in het Beatrixpark landt, zal 
tevens door voetgangers gebruikt kunnen worden. Vanaf het begin werden wij bij deze 
planvorming betrokken, maar aangezien er nog steeds onduidelijkheid is over de aanleg van 
het DOK – als dat niet door zou gaan is het mogelijk om de kabels en leidingen gewoon onder 
de A 10 door te trekken - hebben wij een zienswijze ingediend, waarin wij o.a. aangeven dat 
er eerst duidelijkheid moet komen over de DOK aanleg. 
* Ravel, Vivaldi 
Deze twee deelgebieden die aan de zuidzijde van de A 10 liggen worden zeer intensief  
bebouwd, hetgeen betekent dat aan de horizon vooral veel hoge torens zullen verrijzen. 
Wanneer het DOK er werkelijk komt zullen de sportvelden van AFC via een groenstrook 
rechtstreeks aansluiten op het Beatrixpark. Reden genoeg om ook deze planvorming goed in 
de gaten te houden.  Voor Ravel hebben wij bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van het 
nog weinige resterende groen. 
* Strawinsky 
Bij de presentatie van deze plannen gaf de vereniging aan het verdwijnen van het groene talud 
en de onderdoorgangen niet wenselijk te vinden. De toename van verkeer en gelijkvloers 
kruisingen op de Beethovenstraat zal van invloed zijn op de goede bereikbaarheid en het 
verblijfsklimaat van het park. 
*  Beethoven 
In juli 2008 werd kapvergunning aangevraagd voor 226 bomen en verplaatsing van … bomen. 
De vergunning werd op 13 augustus verleend. De vereniging kreeg samen met 57 andere 
bezwaarden   gelegenheid om tijdens een hoorzitting op 14 oktober het bezwaar mondeling 
toe te lichten. Op de uitspraak van de bezwarencommissie wordt nog altijd gewacht. 
Tegelijkertijd liep een bezwaarprocedure bij de voorzieningenrechter, die op 4 november 



bepaalde  dat er gekapt mocht worden omdat de gemeente bij monde van haar advocaat had 
kunnen aantonen dat dit noodzakelijk was om de grond op tijd bouwrijp te maken voor de 
bouw van de parkeergarage onder het nieuwe hoofdkantoor van AKZONobel.  Bijna meteen 
na deze uitspraak werd met die voorbereidende werkzaamheden begonnen, waarbij niet alle 
bomen meteen werden omgezaagd. Deze bomen zullen pas worden geveld als in het najaar 
van 2009 begonnen wordt met het omleggen van de kabels en leidingen onder de Prinses 
Irenestraat. Voor een populier, die te vroeg werd gekapt vanwege de bouw van de tijdelijke 
kinderopvang Hestia, werd een boete opgelegd. Ook via een bezwaar tegen de verleende 
ontheffing van de Flora en Faunawet hebben wij bij het Ministerie van Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit geprobeerd om de kap tegen te houden. Deze procedure loopt nog steeds en 
zal pas in de loop van 2009 worden afgerond.  
Wel woonden bestuursleden  alle bijeenkomsten bij die door het Projectmanagementbureau 
Zuidas en anderen werden georganiseerd, zoals bijv. stakeholdersoverleg Beethoven. Ook in 
2009 zullen wij dit blijven doen.  
 
Artsenijhof 
In 2008 werd van midden maart tot eind oktober door de vrijwilligers weer enthousiast 
gewerkt in de Artsenijhof. Plantmateriaal en compost werden via de afdeling Groen van het 
stadsdeel geleverd.  
Arend van de Beld gaf geregeld deskundige aanwijzingen. Tijdens de jaarlijkse excursie 
werden in mei De VSM tuinen in Alkmaar bezocht. Een aantal planten en de jeneverbesstruik 
werden vernield door onbekende bezoekers.     
 
Activiteiten 
In samenwerking met IVN hield Henk Wolters in het voor- en het najaar een 
bomenwandeling. De natte vallei kreeg extra aandacht vanwege de te verwachten bomenkap 
en drooglegging van de cascade en het verdwijnen van de uitzichtheuvel. 
In mei was de jaarlijkse vroegevogelwandeling. Medio augustus vond het zeer druk bezochte 
muziekfestival plaats. De website trekt nog altijd veel bezoekers en is zeer goed 
gedocumenteerd over de ontwikkelingen rondom Beethoven. De nieuwsbrieven zullen 
voortaan in kleur worden uitgevoerd. Er is nog steeds een flinke voorraad van het boek  
“Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark”. Deze uitgave kan net als het 
Artsenijhofboekje via het secretariaat besteld worden.  
De vereniging had in 2008 bijna 1200 leden, maar we hopen ooit de magische 1500 te halen. 
         
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
Maart 2009                                     


