
JAARVERSLAG	  2009	  

Wederom	  bleek	  in	  2009	  dat	  er	  in	  het	  Beatrixpark	  altijd	  wel	  iets	  gebeurt.	  Ondanks	  alle	  inspanningen	  	  
van	  het	  bestuur	  en	  de	  leden	  werd	  de	  uiterste	  zuidwesthoek	  van	  het	  park	  toch	  volledig	  kaalgeslagen	  
om	  in	  juli	  2009	  bouwrijp	  aangeleverd	  te	  worden	  aan	  	  AkzoNobel.	  Die	  besloot	  vanwege	  crisis	  en	  

tegenvallende	  bedrijfsresultaten	  om	  de	  bouw	  met	  minimaal	  twee	  jaar	  te	  vertragen.	  	  Het	  bestuur	  
vindt	  dat	  bij	  hoorzitting	  en	  voorzieningenrechter	  voorbij	  is	  gegaan	  aan	  de	  belangen	  van	  de	  vereniging	  
en	  is	  doorgegaan	  met	  procederen,	  gesteund	  door	  de	  Bomenstichting	  en	  de	  Vereniging	  

Beethovenstraat/Parnassusweg.	  	  	  	  

bestuur	  

Het	  bestuur	  kwam	  ook	  in	  2009	  weer	  zes	  keer	  bijeen.	  Van	  alle	  bestuursvergaderingen	  werd	  een	  
verslag	  gemaakt.	  Tijdens	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  in	  april	  bracht	  Arjen	  Breur	  de	  aanwezige	  

leden	  na	  de	  pauze	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  activiteiten	  van	  het	  Milieucentrum	  Amsterdam.	  

De	  penningmeester	  heeft	  geregeld	  dat	  de	  vereniging	  nu	  onder	  de	  ANBI-‐regeling	  valt.	  Dat	  betekent	  
dat	  u	  uw	  bijdrage	  voor	  de	  belasting	  als	  aftrekbare	  schenking	  kunt	  beschouwen.	  

verbetering	  Beatrixpark	  

In	  2009	  werd	  het	  pad	  over	  de	  grote	  weide	  aangelegd	  en	  werd	  het	  gras	  opnieuw	  ingezaaid.	  Het	  
Ereplateau	  werd	  voorzien	  van	  een	  stevige	  gemetselde	  keerwand	  en	  ergens	  in	  die	  wand	  werd	  in	  mei	  

2009	  een	  tijdsdocument	  ingemetseld	  met	  gegevens	  van	  de	  vereniging	  en	  het	  stadsdeel.	  Van	  de	  
nieuwe	  rand-‐	  en	  andere	  beplanting	  zullen	  we	  pas	  in	  2010	  echt	  kunnen	  genieten.	  Toegezegd	  is	  dat	  
voor	  het	  Floriade-‐koepeltje	  naar	  een	  goede	  vervanging	  zal	  worden	  gezocht,	  net	  als	  voor	  het	  

verdwenen	  koepeltje	  bij	  de	  grote	  vijver.	  	  	  

overleg	  met	  stadsdeel	  en	  andere	  instanties	  

In	  maart,	  juni	  en	  september	  vond	  het	  zogeheten	  vierseizoenenoverleg	  plaats	  met	  de	  afdeling	  Groen.	  
Aangedrongen	  werd	  op	  een	  beheerplan	  voor	  het	  park,	  dat	  begin	  2010	  in	  concept	  zal	  worden	  
vrijgegeven.	  Het	  kunstwerk	  in	  de	  eendenvijver	  is	  opgeknapt,	  spuit	  weer	  	  en	  werd	  In	  het	  bijzijn	  van	  de	  

kunstenares	  opnieuw	  onthuld.	  	  Samen	  met	  stadsdeelwethouder	  Boes	  werd	  het	  park	  geschouwd	  .	  	  Er	  
werd	  contact	  gezocht	  met	  Dienst	  Waterbeheer,	  stadsdeel	  en	  Waternet	  vanwege	  de	  bootjes	  die	  aan	  
de	  parkzijde	  van	  het	  Zuideramstelkanaal	  	  aangemeerd	  liggen	  op	  een	  plek	  waar	  dit	  niet	  mag.	  Het	  is	  

nog	  niet	  duidelijk	  wanneer	  een	  van	  deze	  instanties	  zal	  ingrijpen.	  

Na	  het	  bezoeken	  van	  informatie-‐avonden	  van	  respectievelijk	  Rijkswaterstaat	  over	  de	  aanleg	  van	  	  
spitsstroken	  op	  de	  A10	  en	  van	  Prorail	  over	  de	  uitbreiding	  van	  de	  sporen	  tussen	  RAI	  en	  WTC	  heeft	  het	  
bestuur	  bij	  deze	  instanties	  erop	  aangedrongen	  dat	  het	  park	  nimmer	  als	  bouwopslag/bouwlocatie	  zal	  

worden	  gebruikt	  en	  dat	  de	  geluidsschermen	  aan	  vervanging	  toe	  zijn.	  	  

De	  vereniging	  neemt	  deel	  aan	  het	  Parkenoverleg	  van	  het	  Milieucentrum	  Amsterdam,	  dat	  een	  
adviserende	  rol	  heeft	  richting	  de	  aangesloten	  verenigingen	  bij	  o.a.	  de	  nieuwe	  Structuurvisie	  en	  de	  
daaraan	  gekoppelde	  Hoofdgroenstructuur.	  Uit	  het	  in	  het	  najaar	  van	  2009	  gepubliceerde	  Grote	  

Groenonderzoek	  van	  de	  gemeente	  bleek	  dat	  de	  stadsparken	  in	  Amsterdam	  steeds	  vaker	  worden	  
bezocht,	  met	  name	  door	  hoger	  opgeleiden.	  De	  waardering	  voor	  groen	  in	  de	  buurt	  is	  groot.	  	  



	  

	  

Zuidas	  

Het	  bestuur	  heeft	  regelmatig	  overleg	  met	  het	  Projectbureau	  Zuidas	  over	  het	  deelproject	  Beethoven	  

en	  over	  de	  kabels-‐en	  leidingenbrug	  (oostelijke	  kruising).	  	  De	  informatie-‐avonden	  over	  o.a.	  de	  
nieuwbouw	  van	  het	  St.Nicolaaslyceum	  werden	  bezocht,	  evenals	  de	  Zuidasmarkt	  over	  het	  
ondergronds	  brengen	  van	  de	  A10.	  	  De	  vereniging	  is	  actief	  lid	  van	  het	  bewonersplatform	  Zuidas.	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  Visie	  Zuidas	  werd	  een	  amendement	  van	  raadslid	  Cental	  stad	  Bouwe	  Olij	  

aangenomen	  om	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  het	  doorvaarbaar	  maken	  van	  de	  nog	  aan	  te	  leggen	  Prinses	  
Irenegracht,	  en	  deze	  te	  verbinden	  met	  bestaande	  waterwegen	  door	  Beatrixpark	  en	  het	  
Zuideramstelkanaal.	  De	  vereniging	  heeft	  zich	  uitgesproken	  tegen	  de	  komst	  van	  plezier-‐	  en	  andere	  

vaartuigen	  in	  de	  Beethovenvijver	  of	  andere	  	  waterlopen	  in	  het	  park.	  

*RAI	  

Enkele	  bestuursleden	  woonden	  de	  opening	  van	  het	  Elicium	  bij.	  Ontwikkeling	  van	  een	  hotel	  aan	  de	  
Boerenweteringhaven	  is	  vanwege	  de	  kredietcrisis	  voorlopig	  uitgesteld.	  Naar	  wij	  hebben	  vernomen	  
ziet	  het	  Bisdom	  af	  van	  bouw	  van	  een	  kerkelijk	  centrum	  langs	  de	  Boerenwetering;	  de	  hele	  Christus	  

Geboorteparochie	  is	  zelfs	  opgeheven.	  Strand	  Zuid	  werd	  in	  de	  winterperiode	  omgedoopt	  tot	  Zuidpool.	  
De	  blauwe	  schijnwerpers	  zorg(d)en	  voor	  een	  vreemde	  gloed	  in	  dat	  deel	  van	  het	  Beatrixpark	  en	  
dienen	  anders	  gericht	  te	  worden.	  

*Beethoven	  

Voorlopig	  is	  de	  bouw	  van	  de	  parkeergarage	  onder	  het	  gebied	  uitgesteld,	  ivm	  uitstel	  van	  bouw	  van	  

AkzoNobel	  hoofdkantoor	  en	  het	  niet	  doorgaan	  van	  vestiging	  van	  Allen&Overy	  in	  deze	  strook.	  Ook	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  of	  meerdere	  musea	  in	  dit	  gebied	  is	  uitgesteld.	  De	  nieuwbouw	  van	  het	  
St.Nicolaaslyceum	  gaat	  wel	  door	  en	  daartoe	  werd	  de	  Christus	  Geboortekerk	  afgebroken,	  werden	  

bomen	  gekapt	  en	  wordt	  het	  fietspad	  dichter	  langs	  het	  talud	  van	  de	  Beethovenstraat	  gelegd.	  De	  
kabels-‐en	  leidingenbrug	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  omlegging	  van	  het	  tracé	  	  kabels	  en	  
leidingen	  in	  de	  Prinses	  Irenestraat	  worden	  pas	  voorzien	  in	  2011.	  

Er	  lopen	  gerechtelijke	  procedures	  tegen	  de	  gemeente	  over	  het	  bovenstaande.	  

Artsenijhof	  

Mede	  dankzij	  de	  mooie	  zomer,	  maar	  zeker	  dankzij	  de	  inspanningen	  van	  de	  vrijwilligers	  lag	  de	  

Artsenijhof	  er	  het	  afgelopen	  jaar	  prachtig	  bij.	  Met	  de	  afdeling	  Groenvoorziening	  wordt	  goed	  
samengewerkt.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  vrijwilligers	  volgde	  tijdens	  de	  stille	  winterperiode	  een	  speciale	  
kruidencursus	  bij	  het	  IVN.	  

activiteiten	  

Ook	  in	  2009	  werden	  bomenwandelingen	  en	  vogelwandelingen	  gehouden.	  Het	  jaarlijkse	  

Muziekfestival	  trok	  eind	  augustus	  weer	  heel	  veel	  bezoekers.	  De	  website	  wordt	  uitstekend	  beheerd,	  
veel	  bezocht	  en	  zal	  nog	  toegankelijker	  worden	  gemaakt.	  De	  twee	  kleurenuitgaven	  van	  de	  



halfjaarlijkse	  Nieuwsbrief	  oogstten	  veel	  lof.	  Er	  rest	  nog	  steeds	  een	  grote	  stapel	  	  “Beatrixpark,	  kroniek	  

van	  een	  Amsterdams	  stadspark”:	  wel	  kocht	  AkzoNobel	  100	  exemplaren	  voor	  hun	  relaties.	  	  

In	  2009	  bleef	  het	  ledenbestand	  ongeveer	  gelijk	  aan	  dat	  van	  2008.	  De	  financiële	  staat	  van	  de	  
vereniging	  is	  gezond.	  	  

	  
Bestuur	  Vereniging	  Vrienden	  van	  het	  Beatrixpark	  
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