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VAN DE

De boom in?
Het Beatrixpark is op dit moment heerlijk
anti-cyclisch: daar waar op andere vlakken
in het openbare leven de crisis toeslaat en
er getob alom heerst, hebben wij de laatste
maanden de wind mee, zo lijkt het wel.
U leest er in deze nieuwsbrief veel
meer over: de samenwerking en dialoog
met Zuidas en stadsdeel loopt lekker;
afspraken worden nagekomen, het park is
en wordt her en der opgeknapt, er komt
een feest waaraan iedereen mee wil doen

en gaat doen, er is geld gekregen, er zijn
bordjes gemaakt die binnenkort hangen.
Het ledental loopt niet al te veel terug, het
parkgebouw is af en wordt geopend. Elke
maand wandelingen in de Artsenijhof,
waarvoor een nieuw Groen Boekje is
gemaakt.
En om dit alles te bekronen: er komt
een koningslinde in het park! Zoals het
er nu naar uitziet wordt die op 27 april
geplaatst, op de grote weide. Dat heeft al
meteen dichters geïnspireerd tot het maken
van een passend vers. Of dat ook op een

bordje bij die boom komt, is nog maar
de vraag. (Hoe de echte bomenbordjes
er uit komen te zien, ziet u op bijgaande
afbeelding.)
Misschien moeten we een dichtwedstrijd
uitschrijven? Ach nee, dat doet de rest
van Nederland al ter gelegenheid van
de troonwisseling. Laten wij het maar
houden bij het koesteren van het park en
het afmaken van al die initiatieven die al
zo goed van start zijn gegaan. U zult de
komende tijd nog van ons horen!
‘LEX REX’

Koningsboom in het Beatrixpark
Ik ben de koningslinde sterk en fors,

die vele taken met mijn takken tors.

Ik ben de zoon van ‘t park van Nederland:
met stam en al aan u verpand.
Karel N.L. Grazell
Amsterdams stadsdichter uit Zuid, 30.4.2013

Bij het ruilen van de kroon

Niet vergeten: op 27 april
wordt een Koningslinde in
het Beatrixpark geplaatst.
Dit zal met een toepasselijk
feestprogramma, ook voor
kinderen, gebeuren; kijk
daarvoor op de site van het
stadsdeel, of in de krant

van de moeder naar de zoon
ter ere daarvan en Oranje

planten wij hier een kastanje

wat zegt u nou? het is een linde?
OK dan! Even goede vrinden

ons park draagt trots de naam
van haar die wij beminden
herdenken wij haar faam
met deze koningslinde
Frans Werners

Redactie Nieuwsbrief: Mw. M.J.K. Louisse, Mw. E.E. Luinge, Mw. M.J.C. Deckers, Mw. L. Lesterhuis
Vormgeving: Mw. J.M. Overberg
Foto’s: O.D. Overberg, Mw. K. Kracher, J. Louisse
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

Toeval of niet ? In het afgelopen halfjaar had ondergetekende zowel in als buiten
het park een aantal erg leuke ontmoetingen. Tijdens een wandeling in de sneeuw
ontmoette ik bij de kastanjering een fotograaf die al meer dan 25 jaar zeer fraaie foto’s
maakt van het park. Hij vertelde er prachtige verhalen bij en gaf aan dat hij graag wat
meer met zijn parkfoto’s naar buiten zou willen treden. Ongetwijfeld hoort en ziet u in
de komende jaren meer hierover.
•

•

•

•

Toen ik bij een groenteman op de Albert Cuypmarkt ‘vergeten’ groenten kocht, die
in de Beemster waren geteeld, vertelde de man mij dat hij nog enkele oude foto’s
had liggen waarop hij als jongetje van een jaar of drie in het kinderbadje speelde,
dat toen nog lag op de plek waar tegenwoordig de RAI staat. Hij gaf me zijn
e-mail adres en was ook nog bereid om op de groene markt op 26 mei zijn waren
te verkopen.
Via de e-mail kwam in december een verzoek van een docente van de British
School. Zij wil met de schoolkinderen regelmatig het park gaan bezoeken voor
een “forest-project” en heeft via ons ook inmiddels contact met de afdeling
Groen van het stadsdeel. In diezelfde week kwam ook het verzoek van het
St.Ignatiusgymnasium (dat vroeger gehuisvest was in het gebouw aan de Anthonie
van Dijckstraat waar tegenwoordig de British School zit ) of een aantal leerlingen
van de vierde klas hun driedaagse maatschappelijke stage in mei in het park
kunnen doen. Zij kunnen misschien een leuk stukje in het Engels schrijven voor
de British School-leerlingen en de ouders. Werk is er zeker genoeg voor hen,
want wij zitten dan volop in de voorbereidingen voor het feest. En zij kunnen dan
samenwerken met de 6 stagiaires van het flowburo van het ROC, die ons helpen
met dit evenement.
Dat ROC hield begin november een open dag voor de buurt, ik ging daarheen
en was zeer onder de indruk van het enthousiasme van alle studenten van de
verschillende opleidingen. Prima om dat enthousiasme en deze talenten in te
zetten voor de viering van 75 jaar Beatrixpark. Het contact was snel gelegd
en er wordt sinds november 2012 behoorlijk professioneel gewerkt aan een
mooi programma voor 26 mei. Wij leren van hen en zij leren ook van ons –
Anne-Mariken, die samen met mij als bestuurslid de feestkar trekt – geeft een
gastcollege publiciteit op haar vrije vrijdag.
En het bestuur wil en gaat het park (stadsdeel/gemeente/buurt) ook een blijvend
cadeautje geven in de vorm van naambordjes voor 140 geselecteerde ‘bijzondere’
bomen. Dit was een langgekoesterde wens van Prof. Lever, maar ook van het
bestuur. Samenwerking werd gezocht met IVN-er en bomenkenner Henk Wolters,
die regelmatig rondleidingen verzorgt in het park. Hij werd zo enthousiast dat hij
meteen besloot om in 2013 iedere derde zondag van de maand een rondleiding te
verzorgen voor geïnteresseerden. En het jarige park kreeg daarmee ook weer wat
aandacht in de Echo en Het Parool. We vroegen toestemming aan het stadsdeel
en er werd door hen ook nog een deskundige ingezet. De bordjes worden in het
voorjaar opgehangen – laag genoeg om te kunnen lezen, maar hoog genoeg om ze
voor vernieling/diefstal te behoeden (hopen wij) en via een meegroei-elastieken
band bevestigd zodat de boom niet wordt beschadigd. En toen kregen de Vrienden
een verrassing van het Oranje Fonds: zij gaven ons drieduizend euro voor dit
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•

•

bomenbordjesproject, een zogenaamd buurtcadeau omdat
in de Murillostraat in Zuid de postcodeloterijstraatprijs was
gevallen. Veel dank gaat ook uit naar ons bestuurslid Elodie
Luinge, die dit project jarenlang “op haar bordje” had liggen.
En dan de speciale Floriade-nieuwsbrief. Die bracht bij
heel veel mensen herinneringen naar boven en wederom
kregen redactie en bestuur heel veel positieve reacties. Toen
een bestuurslid in januari met de trein naar Maastricht
reisde zat in haar coupé iemand die als professionele
(“groen”) fotograaf heel veel foto’s van de Floriade van 1972
had gemaakt. Hij zat daarover te praten met een andere
medepassagier. Het contact werd gelegd: hij wil ze best met
ons delen.
En tenslotte de sneeuwfoto’s. Van diverse kanten kregen we
de meest prachtige plaatjes toegestuurd via ons e-mail adres:
beatrixpark@hotmail.com. Het stadsdeel heeft op haar

•

website een kort filmpje van het Beatrixpark in de sneeuw.
Heerlijk om naar te kijken op een zomerse namiddag…
Zuidas had vorig jaar prachtige akkerweidebloemen op
de lege kavels laten zaaien. Tijdens een rondleiding in
de Zuidas gaf ook de leverancier van deze weitjes uitleg.
En nu komen de wilde bloemetjes, gecombineerd met
verwilderende voorjaarsbolletjes, ook weer terug op de
weide tegenover de eendenvijver. Bij de drie Sassefrassen die
daar geplant zijn ter ere van professor Lever.

Dan is het hopelijk zomer en twintig graden warmer dan nu.
Behalve de bezoekers van het park kunnen dan ook de bijen,
die gaan wonen in een kast in een (afgesloten) hoek van de
eendenvijver, ervan genieten. En dan kunnen wij misschien wel
gaan genieten van Beatrixpark-honing!

Kap bomen Prinses Irenestraat
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Zuidas

Zuidas
Marleen Munniksma

Ook in de tweede helft van 2012 stond Zuidas en de
ontwikkelingen rondom de aanleg van ZuidasDok regelmatig
op de agenda van met name de voorzitter. Vooral de geplande
bouwweg die pal langs de Noordkant van de A10 komt te
lopen zal zeker voor heel veel overlast in het park zorgen. Ook
is nog steeds niet bekend waar de diverse bouwterreinen – die
toch wel zeer omvangrijk zullen zijn gezien de grootte van het
project – zullen komen, maar in sommige stukken werd toch al
aangegeven dat kavels 6 en 7 – liggend in het project Beethoven
– een mogelijke locatie zouden kunnen zijn.
Het nieuwe St. Nicolaaslyceum werd op 6 december officieel
geopend. Het is zowel van binnen als van buiten een prachtig
gebouw geworden en ook de ruimte rondom de school is zeer
fraai aangelegd. Als u nieuwsgierig bent geworden naar de
inrichting van de school dan heeft u op woensdag 24 april
een kans om deze te bekijken. Voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering zal de rector voor onze leden een rondleiding
geven.
De oude school zal in de loop van 2013 gesloopt worden en dan
kan worden begonnen met de aanleg van het compensatiegroen
(met veel blauw erin) en een stuk tijdelijk park, dat in een later
stadium alsnog bebouwd zal gaan worden met voornamelijk
woningen met een grote parkeergarage eronder.
Het ontwerp voor het compensatiedeel en het tijdelijke park
is door de ontwerpers uitvoerig besproken in drie sessies met
buurtbewoners,belanghebbenden en belangstellenden. Het
definitieve ontwerp zal in de eerste helft van 2013 tijdens een
informatieavond worden getoond. Inmiddels is in februari Dura
Vermeer begonnen met de bouw van de parkeergarage onder het
kavel van AkzoNobel in de uiterste zuidwesthoek van het park.
Dit zal later gevolgd worden door uitbreiding van die garage
onder het nieuwe hoofdkantoor van Stibbe (tussen de school en
het AkzoNobel-kavel). Voor deze bouwwerkzaamheden zullen
de fietsers moeten omrijden via de Prinses Irenestraat. Veel
fietsers zullen dan rechtdoor fietsen over de Beethovenstraat
en niet de twee slingers willen maken om het tunneltje te
gebruiken. De gemeente/Zuidas wil dit meteen de definitieve
hoofdfietsroute maken, terwijl buurtbewoners, gebruikers en
fietsers pleiten voor een tijdelijke omlegging en op den duur
weer voor een rechtstreekse Oost-West fietsroute dwars door
Beethoven. Wel zal het kruispunt Beethovenstraat/Prinses
Irenestraat zo veilig mogelijk worden ingericht. Hierover leest
u de voortgang bijvoorbeeld in Het Parool. Het bestuur laat de
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

meeste actie en inspraak op dit punt over aan bijvoorbeeld de
fietsersbond; ook omdat dit strikt genomen niet het Beatrixpark
zelf aangaat.
Wij pleiten er wel voor dat het park bereikbaar moet blijven,
dat de fietsroutes door het park duidelijk moeten zijn en dat
de bouw in Beethoven niet te lang mag gaan duren. Wat in
ieder geval ook in de eerste helft van 2013 gaat gebeuren is het
omleggen van de kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat;
die worden een stukje opgeschoven in noordelijke richting en
daarvoor zijn inmiddels een aantal populieren gekapt. Als alle
werkzaamheden klaar zijn zal de strook groen langs de Prinses
Irenestraat weer fraai worden aangeplant.
Er moet ook nog een bundel kabels en leidingen van de
zuidzijde (ter hoogte van het Ernst&Young gebouw) naar de
noordzijde van de A10 worden getrokken. Aanvankelijk had
men hiervoor een brugconstructie over de A10 bedacht – wij
zagen dat graag meteen als een voetgangersbrug en uitkijkpunt,
maar dat werd door de Zuidassupervisor niet goedgekeurd.
Omdat de A-10 tunnel (ZuidasDok) korter wordt en de weg pas
ca. 100 meter voor de Beethovenstraat ondergronds gaat is het
mogelijk om deze kabels- en leidingenbundel toch via buizen
onder de A 10 door te leggen, maar nog steeds wel met een
‘aanlanding’ vlak achter de RAI in het park. Daarvandaan zullen
deze leidingen ook via het park richting de Prinses Irenestraat
moeten worden doorgetrokken. Dit traject zal waarschijnlijk
onder de fietsroute worden aangelegd. Wanneer en hoe weten
we nog niet, maar we blijven waakzaam.
Nog steeds is er 4 keer per jaar een buurtoverleg met Zuidas
over Beethoven en schuiven wij aan bij het tweemaandelijkse
overleg tussen Bewonersplatform Zuidas en de directeur
Zuidas, Klaas de Boer. Daarnaast is er enkele malen per jaar
met het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidas-overleg.
En ZuidasDok zal zeker in de komende jaren zeer veel tijd en
aandacht vragen. Maar gelukkig gaven de 60 genodigden voor
de rondetafelsessie ZuidasDok bijna unaniem aan dat er in het
centrumgebied van de Zuidas veel meer groen moet komen. Er
staat al een groene langzaamverkeersroute aan de noordzijde
getekend! En nu maar hopen dat die er gaat komen (in 2025??)
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St. Nicolaaslyceum & Dossiers

St. Nicolaaslyceum
feestelijk geopend

Op 6 december 2012 werd het nieuwe gebouw van het St.
Nicolaaslyceum feestelijk geopend. De Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark heeft een warme band met het lyceum en
daarom heeft het bestuur namens de vereniging een geschenk
aangeboden aan de school: een echte Icoon met de afbeelding
van Sint Nicolaas.
We hopen dat er een mooi plekje voor gevonden wordt.

Dossiers, dossiers...
Joep Hesseling

maar gelukkig minder.

Er is gelukkig weinig te melden op het juridisch front. Steeds vaker blijkt de aanpak van overleg in een vroeg stadium met
Gemeente en Zuidas en met private partijen (Akzo, Stibbe) goed te werken en te leiden tot oplossingen waarin ook de belangen
van het Beatrixpark en de gebruikers worden gerespecteerd en zelfs gestimuleerd.
Op 12 februari 2012 heeft de behandeling van het beroep voor de rechtbank van STOR (Stichting Overleg Raibuurten) tegen de
omgevingsvergunning en de gedoogvergunning (voor het verleden) plaatsgevonden.
De Gemeente, STOR, Strand Zuid en RAI waren aanwezig.
Ik heb de zitting als toeschouwer bijgewoond.
De rechtbank heeft aan alle partijengevraagd: wat wilt u bereiken, los van alle juridische omstandigheden?
U bent tot elkaar veroordeeld. U moet met elkaar verder.
Is er bereidheid om te trachten in gesprek (mediation) tot een oplossing te komen?
Daarvoor moet bij iedere partij de bereidheid bestaan om water in de wijn te doen / een veer te laten.
Na schorsing bleek die bereidheid te bestaan.
Er is een mediator aangesteld. De zaak is voor 3 maanden aangehouden.
Ook de milieuvergunning (geen onderdeel van dit beroep) kan daarin besproken worden.
Omtrent het convict loopt nog steeds een onderzoek of er een bestemming kan worden gevonden, die financieel haalbaar is. De
kans daarop lijkt niet groot.
De kapel, waar nu restaurant As is gevestigd, blijft behouden. Restaurant As vertrekt, zo is het laatste bericht.
Aan de co-creatie voor de compensatie wegens Groen voor Rood hebben leden van het bestuur deelgenomen.
Er is een acceptabel plan ontstaan.
Het nieuwe gebied is in begin wat groter dan noodzakelijk.
Een deel van de compensatie bestaat bovendien uit water, dat het voordeel heeft van een duidelijke (af )scheiding.
Een deel zal ook tijdelijk zijn, want is later bestemd voor woningbouw.
Maar het is niet duidelijk wanneer die woningen gebouwd zullen gaan worden.
Het park is dus gedurende een aantal jaar ‘groter’ dan het was.
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Artsenijhof

Uit

de Artsenijhof
Willem Smit

In de eerste helft van november stoppen
de vrijwilligers met hun werk in de
Artsenijhof. Dan zijn de plantbedden
winterklaar gemaakt. De daarvoor in
aanmerking komende planten zijn
gekortwiekt, de bomen en struiken zijn
hier en daar gesnoeid en waar nodig is
alvast een laag compost aangebracht.
Kortom, de Hof staat er ordentelijk bij.

in februari opgeleverd. Aansluitend is
het gereedschap, dat in een containerhok
naast de Hof had overwinterd, daarheen
overgebracht. Eind maart bij de aanvang
van het wiedseizoen hebben we er in eigen
beheer een extra kopje koffie aan gewijd,
met natuurlijk een feestelijk taartje.

zijn, zal er in eerste instantie een beperkt
aantal worden geplaatst.

We mogen erop rekenen, dat we ook
dit jaar weer met een zelfde aantal
vrijwilligers m/v aan de slag gaan. Bij
het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief
waren dat er 35. Zij kunnen weliswaar
lang niet allemaal elke week verschijnen,
In een vorig artikel maakten wij
maar de wel aanwezigen werken –weer
melding van het feit, dat nergens in de
gemeentelijke archieven een lijst te vinden of geen weer- steeds met aanstekelijk
En wanneer u dan in de wintermaanden
enthousiasme. De Vrienden van het
was waarop de originele beplanting van
toevallig eens in de Artsenijhof wandelt,
Beatrixpark (en het Stadsdeel Zuid) zijn
de Artsenijhof vermeld wordt. Daar is
zult u daar vrijwel nooit meer iemand
hen grote dank verschuldigd voor hun
aantreffen. Er heerst een serene rust. Niets spannend nieuws over... Begin maart
inzet.
verraste Mirjam Louisse ons tijdens ons
wijst erop dat elders de voorbereiding op
werkoverleg met de overhandiging van
het nieuwe seizoen in volle gang is.
Overigens kunnen wij zeker in het
een folder, die zij had gekregen van de
Maar dat is slechts schijn. Er is dan al een Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter voorjaar de natuur nog steeds niet aan, dus
Bevordering der Pharmacie (KNMP), met aspirant-vrijwilligers m/v zijn nog steeds
vorplan voor de hernieuwde inrichting
zeer welkom: tel. 020-6854646.
daarin een opgave van de splinternieuwe
van de verschillende plantbedden
beplanting tijdens de Floriade van 1972.
ontwikkeld, dat de aandacht van diverse
vrijwilligers opeist. De lijsten met
De verschillende kruiden waren toen
bestellingen van de nieuwe plantjes
nog per ziektebeeld gegroepeerd, dus de
worden opgesteld en verstuurd naar de
kwekers; er wordt vervolgens op toegezien aanpak van kwalen als darmstoornissen,
haaruitval, hoesten, etc., moest in
dat de levering met de nodige zorg
afzonderlijke bedden worden gezocht. Het
wordt gepland, zodat de inplanting eind
is in de huidige situatie niet goed meer
april kan plaatsvinden. De spaden en de
mogelijk die situatie te laten herleven.
schoffels worden gecontroleerd, grondig
Wij zijn nu afhankelijk geworden van de
schoongemaakt en opnieuw geslepen.
(te beperkte) lichtinval tussen de hoog
De naambordjes bij de diverse kruiden
worden nagelopen en voor een belangrijk opgaande bomen.
deel vernieuwd. Maandelijks wordt
In de Hof groeien tegenwoordig zo’n
in de winter bovendien een inspectie250 geneeskrachtige kruiden, struiken
rondgang door de Hof gemaakt om te
bezien of er misschien toch weer vandalen en bomen. Dat aantal zal misschien nog
enigszins toenemen. Daarbij streven
(of weersomstandigheden) hebben
wij ernaar in de komende tijd de zelf
huisgehouden.
gefabriekte naambordjes bij die kruiden te
vervangen door meer duurzame kunststof
Afgelopen winter ging natuurlijk de
belangstelling vooral uit naar de bouw van bordjes. Dat zal wel een paar jaar duren,
het parkgebouw, dat naast het kinderbadje want zo’n operatie heeft budgettaire
Vergeet u het niet? Er is een gloednieuw Groen
verrees. Daarin is intussen de berging van consequenties waarvoor nog een oplossing Boekje verschenen, met een plattegrond en
volledige beschrijving van alle planten in de
moet worden gevonden. Mede om te
ons gereedschap gevestigd en ook een
Artsenijhof. Te bestellen via de vereniging, per
aantal huishoudelijke voorzieningen. Het ondervinden in hoeverre deze bordjes (in
telefoon of mail. Kosten: € 6,onze niet afsluitbare Hof ) “hufterproof ”
nieuwe onderkomen werd keurig op tijd
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Absint-alsem

Absint-alsem
in de Artsenijhof

Absint-alsem (Artemisia absinthium) – een soort van de
compositienfamilie - is een halfstruik die 50 – 100 cm hoog
wordt. De plant heeft grijs behaarde stengels die aan de
bovenkant sterk vertakt zijn en aan de onder kant meestal
verhout. De bladeren zijn viltig behaard en meervoudig geveerd;
ze hebben smalle, spitse deelblaadjes. De bloemen (buisbloemen)
staan met honderden hoofdjes in een pluimvormige bloeiwijze
bijeen. De bloeitijd is van juli tot september. Absint-alsem is
een vaste plant die van nature voorkomt in de gematigde streken
van Europa, Azië en Noord-Afrika. In Nederland is de plant
zeldzaam en hij staat dan ook op de Rode lijst.

Afb.: internet

José Deckers

Absint-alsem struik

Het is een bitter smakend kruid dat als sinds oude tijden als eetlustopwekkend middel bekend is. Zo weten we bijvoorbeeld uit een
geschrift van abt Walafried Strabo van het klooster Reichenau (Bodenmeer, Duitsland) met de zeer bekende kruidentuin uit de 9e
eeuw dat hier onder meer Absinth-alsem werd geteeld.
Het bittere aftreksel van de bloemknoppen vormt een belangrijk bestanddeel van de dranken vermout en absintlikeur. In de
negentiende eeuw werd veel absint gebruikt en dit leidde tot
dronkenschap en verslaving. Er trad spierverkramping op en
uiteindelijk werd het zenuwgesteld aangetast. In verschillende
landen, ook in Nederland, werd een absintwet ingevoerd om
de bereiding en handel te verbieden. Deze wet is in sommige
landen later weer afgeschaft.
Spuiten met een plantenaftreksel helpt tegen aardvlo, bladluis
en slakken. De bladeren kan men over de huid wrijven wat heel
effectief is tegen insecten.

Absint-alsem, tekening met diverse plantendelen
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ALV Uitnodiging & Agenda

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging
woensdag 24 april 2013

Algemene Ledenvergadering op 24 april 2013 in het nieuwe St. Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de personeelskamer van de school.
Om 20.00 uur precies zal drs. Hans van Rooijen, rector van de school, een korte rondleiding van 30 min geven.
Om 20.45 uur begint dan de ledenvergadering.
Einde vergadering 21.45 uur. De school sluit om 22.00 uur.
Het Lyceum is te bereiken vanuit de Beethovenstraat, richting Prinses Irenestraat. Dan links om het schoolgebouw heen naar de hoofdingang.
Daar is ook de rolstoelopgang naast de trappen. Binnen zijn er liften aanwezig.

Algemene Ledenvergadering

Agenda

24 april 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening vergadering en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen algemene ledenvergadering 24 april 2012
Jaarcijfers
Verslag kascommissie
Begroting 2013
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park. (zie in deze Nieuwsbrief het jaarverslag 2012 en de
vooruitblik 2013)
Bestuurssamenstelling
Sluiting

Toelichting bij de agendapunten 3 t/m 6: de notulen, de jaarcijfers en de begroting 2013 zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief, het
verslag van de kascommissie wordt op de vergadering uitgereikt.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Notulen

Algemene Ledenvergadering

Notulen: 24 april 2012
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Elodie Luinge

Aanwezig: A.C. Abema, E.J. Bouw, J. Barnick, N. Bosschieter, Z. Bramberger F.M. van den Dussen, G. Ensing, E. Gelderman, C.
Haverkamp, L. van Haren, R. van Helden, P. de Lange, C.J. Lindhout, I. Mante, A.Raukema, J. Schaake, R. de Vogel, F. Warendorf.
En zes bestuursleden: Munniksma (voorzitter), Louisse (secretaris), Van Helden-Pathuis (penningmeester), en Hesseling, Luinge
(notulen), en Smit (bestuursleden).
Afwezig met bericht: L. Lesterhuis, I. Rempt, H. Wolters, hr/mw. Gersen, A. Kemper, J. Louisse.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering De bestuursleden worden voorgesteld.
2. Ingekomen stukken:
geen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief, worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe.
Zij vraagt daarbij aandacht voor onder meer het volgende:
Wat betreft de inkomsten is er weinig veranderd; de uitgaven zijn afgelopen jaar extra groot geweest in verband met het verschijnen
van twee extra jubileum-bijlagen bij de nieuwsbrieven in voorjaar en najaar. Het bestuur heeft hier bewust voor gekozen.
Niet voorzien was de (kleine) extra uitgave voor een bord bij de sassafrassen waarmee de vereniging erelid Jan Lever heeft herdacht.
Penningmeester Barbara van Helden licht desgevraagd toe waarom niet met automatische incasso gewerkt wordt: dan staat het te
innen bedrag al vast. Nu zijn er veel leden die ongevraagd meer overmaken dan de verplichte 5 euro. Daardoor komt de gemiddelde
ledenbijdrage veel hoger uit.
Willem Smit licht toe waar de subsidie Artsenijhof voor gebruikt wordt: betaling van de adviseur van de Hortus, en soms iets extra’s
voor de vrijwilligers.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie (dhr. De Vogel en vervangend lid dhr. Boer) heeft schriftelijk doen weten de juistheid van het financieel overzicht
te hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Zij complimenteren de penningmeester adviseren de leden om het bestuur
decharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt.
De heer Schaake blijft lid van de kascommissie, de heer De Lange wordt (op)nieuw lid van de kascommissie.
6. Begroting 2010
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; de verwachting is dat het aantal leden ongeveer hetzelfde blijft of iets minder wordt.
De kosten voor de Nieuwsbrieven zullen minder hoog zijn; er is een drukker gevonden die minder duur is. Zelfs terwijl het papier
luxer is/oogt. Tijdens de vergadering wordt besloten de nieuwsbrief voortaan op dit luxere papier te laten drukken. De foto’s komen
zo veel beter uit. De redactie zal nog wel nagaan of dit niet erg milieuonvriendelijker is.
(naschrift: dit is niet het geval)
De penningmeester voorziet opnieuw deponeren van een groot bedrag als eenjarig deposito; hiermee wordt 2,95% rente verkregen
in plaats van de 1,8 op de ING rekening.
Er zijn verder geen vragen en de begroting wordt aldus vastgesteld.
7. Jaarverslag 2011 en kort verslag over ontwikkelingen in het park.
Joep Hesseling licht de lopende juridische procedures toe:
Op dit moment loopt eigenlijk alleen de kwestie van de kapvergunning voor 69 bomen tbv de garage AkzoNobel. Gelukkig hebben
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Notulen
de bouwers (niet langer ING) naar ons willen luisteren, en
zijn besprekingen gaande met verschillende partijen, opdat de
bouwtekeningen voor de garage zodanig worden aangepast dat
er veel minder bomen gekapt hoeven te worden.
De kwestie van de Kabel-en leidingenbrug ligt op dit moment
stil, nu het besluit over het DOK andere oplossingen vraagt.
Marleen Munniksma meldt dat de Groen-voor-Rood uitruil
voortdurend in de gaten wordt gehouden. Maar omdat
er veel bouwplannen zijn stilgelegd, is de dreigen nu iets
minder acuut. Nieuw is wel de procedure die is opgestart om
de schoolgebouwen en het oude klooster als monument te
benoemen. Het bestuur is hier tegen, omdat daarmee mogelijk
grond die ‘groen’ wordt niet beschikbaar komt. Dan zou het park
kleiner worden.
Willem Smit licht de ontwikkelingen in de Artsenijhof toe. Het
nieuwe Groene Boekje is in de maak; het wacht op de nieuwe
aanvoer van planten, zodat die er in kunnen worden opgenomen.
De vrijwilligers rekenen nu echt op een nieuw onderkomen in
het najaar, nu alle perikelen met rechtszaken die de nieuwbouw
tegenhielden zijn geëindigd.
We rekenen ook op herstel van de vijver en de pomp daarin in
de Artsenijhof; het bestuur heeft aan het stadsdeel gevraagd dat
te regelen om het veertigjarig bestaan van de hof te vieren (gelijk
met de Floriade).
Elodie Luinge schetst de ontwikkelingen omtrent de aanschaf
van 200 bomenbordjes. Dit project loopt al een lange tijd. Het is
drie stappen vooruit twee terug: het verkrijgen van de benodigde
informatie en toestemming van het stadsdeel dat hiervoor
nodig is (zij zijn eigenaren van de bomen en moeten akkoord
gaan met bevestiging van bordjes daaraan) gaat langzaam. Toch
heeft zij goede hoop dat er nu voortgang geboekt zal worden;
die toezegging is er nu echt vanuit het stadsdeel. Waarschijnlijk
zal worden gekozen voor rubberen banden om de bomen met
bordjes eraan, in plaats van gespijkerde bordjes.
8. Bestuurssamenstelling
Er moeten drie leden worden herbenoemd, aangezien hun
zittingstermijn formeel is beëindigd. Barbara van HeldenPathuis, Mirjam Louisse en Joep Hesseling hebben aangegeven
bereid te zijn opnieuw bestuurslid te worden; zij worden tijdens
de vergadering bij acclamatie herbenoemd voor opnieuw 3 jaar.
Willem Smit zal op zijn verzoek aftreden; hij blijft wel de
contactpersoon voor de Artsenijhof. Als dank voor al zijn
werk de afgelopen jaren ontvangt hij een geschilderd portret
van hemzelf. Hij wist wel dat dit het cadeau was (hij heeft de
schilderes ontmoet) maar had nog niet het eindresultaat gezien.
Het wordt hem tijdens de vergadering overhandigd. Het bestuur
zal zijn inbreng op allerlei gebieden node missen, en het is blij
met zijn toezegging wel de Artsenijhof te blijven behartigen.
Voor zijn functie daar wordt nog gezocht naar opvolging.
Anne-Mariken Raukema heeft inmiddels enkele maanden
“meegelopen” met het bestuur als aspirant lid; het bestuur is
verheugd haar als nieuw bestuurslid te kunnen voorstellen. Haar
benoeming wordt ter vergadering formeel geaccordeerd.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

9. Rondvraag en sluiting
Dhr. de Lange vraagt aandacht voor de klungelige communicatie
van de handhaver over het honden(uitlaat)beleid; op de borden
bij de ingangen staat iets anders dan in de formele papieren.
Marleen Munniksma zegt dat de vereniging daar in feite niet bij
betrokken is; het bestuur vraagt hooguit de handhavers niet al te
streng te zijn (niet beboeten bij losloop; wel bij niet-opruimen).
De Lange vraagt of het bestuur wil aandringen op duidelijker
borden bij de ingangen en rond de vijver.
De heer van Helden vraagt aandacht voor het feit dat vorig
jaar in de notulen van de jaarvergadering niet is vermeld hoe
bijzonder tevreden de vergadering is over al het goede werk
dat het bestuur en met name de voorzitter verricht. Hij vraagt
nadrukkelijk dit maal een compliment in de notulen op te
nemen. Waarvan acte.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering.

Gea van Diemen heeft een prachtig treffend portret gemaakt van
vertrekkend bestuurslid Willem Smit.
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Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012
Evaluatie beleidsplan over het jaar 2012

Ook in 2012 heeft het bestuur de belangen van het park waar
nodig verdedigd, vastgelegd en uitgedragen. Na jarenlang
procederen tegen ontwikkelingen in het ‘Beethovenkavel’ werd
in het voorjaar van 2012 een overeenkomst getekend tussen
AkzoNobel, Stibbe, ING en de vereniging waarin de definitieve
omvang van de parkeergarage onder de twee kantoren werd
vastgesteld, waarbij de inkorting van de oorspronkelijk geplande
in/uitrit zal leiden tot minder bomenkap in de eerste fase.

houden, en we nemen dan gewoon bij ieder overleg ook weer
de grote fontein mee want die heeft in 2012 niet of nauwelijks
gespoten.

De omvang van het bouwterrein zal zich beperken binnen de
tijdelijke palissade. Deze overeenkomst was het resultaat van
vele uren overleg, intensieve e-mailuitwisseling en reken- en
tekenwerk. Voor het bestuur was het belangrijk dat er eindelijk
zou worden begonnen met bouwen, te meer daar er inmiddels
ook duidelijkheid was gekomen over het compensatiegroen
(Groen voor Rood). Het oude St.Nicolaaslyceum zal worden
gesloopt. Nog even hebben tegenstanders van de sloop
getracht dit ongedaan te maken. In overleg met raadsleden, in
een hoorzitting, in een ingezonden brief en zelfs in een tvdocumentaire (Hoop of Sloop) hebben wij de afspraken met de
gemeente – het groen dat verdwijnt zal worden gecompenseerd,
waardoor het park in omvang minstens gelijk blijft - keer op
keer naar voren gebracht. Een deel van het schoolcomplex is als
compensatiegebied aangewezen en in drie bijeenkomsten (cocreaties!!)waarvoor ontwerpers, buurtbewoners, belangstellenden
en belanghebbenden werden uitgenodigd, rolde op papier een
nieuw stuk park tevoorschijn. Met veel water als afscheiding
tussen de toekomstige bebouwing en het park. En het gebied
waar nog niet zal worden gebouwd, omdat dankzij de crisis er
geen gegadigden voor te vinden zijn wordt ook als tijdelijk (en
openbaar!) groen ingericht. Daardoor zal het park een aantal
jaren zelfs wat groter zijn dan nu. Het definitieve ontwerp zal in
de eerste helft van 2013 worden gepresenteerd.

Toen kwam het bericht dat gemetselde muurtjes te duur zouden
worden. Met ambtenaren werd toen een nieuwe rondgang langs
de ingangen gemaakt en gesproken over granieten banden, die
waren echter op die ene getoonde tekening niet als zodanig te
herkennen.

In het oudere, monumentale deel van het park moest de brug
over de grote vijver om veiligheidsredenen worden gesloopt.
Aanleg van een nieuwe brug bleek duurder te zijn dan begroot,
maar mede dankzij een initiatief van onze oud-voorzitter
Herman Wals wist de deelraad van stadsdeel Zuid het gat te
dichten. De oude tekening van de brug bleek na enig speurwerk
toch nog te vinden. Een voortvarende ontwerper stuurde een
fraai ontwerp in voor een nieuwe brug , maar uiteindelijk besloot
de welstandcommissie dat gezien de monumentale richtlijnen op
die plek de oude situatie zo veel mogelijk in ere moest worden
hersteld. De toezeggingen liggen er dus, maar de brug ligt er
nog niet. Dus ook daar zal het bestuur zich mee bezig moeten
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Veel werd er in het verleden ook gesproken over een ontwerp
voor de ‘oude’ ingangen van het park. Hele mooie tekeningen
werden gemaakt met gemetselde muurtjes en kolommen in
“Amsterdamse-School ”stijl.

Toen een hele tijd niets. En opeens in de zomer diepe geulen
waarin granieten zuilen werden opgericht, die de ingangen
gingen vormen. Dat bleken dus die granieten banden te zijn
– waarvan wij dachten dat ze horizontaal zouden worden
gebruikt . Het was even schrikken en toch maar weer schikken.
Beplanting en mosgroei (!) gaan op den duur voor een mooie
aanblik zorgen, werd ons verzekerd. En een van onze leden
wist ons te melden dat dit graniet afkomstig moest zijn van de
stoepranden uit de wijk die geleidelijk aan werden vervangen
door betonnen banden. Verantwoord hergebruik dus.
En er gebeurde meer in het park. In de Artsenijhof werd de
kleine ronde vijver, die al jarenlang lekte, eindelijk hersteld. Wij
hadden hierom gevraagd toen de afdeling Groen ons vroeg
hoe wij de Floriade-herdenking wilden vieren in het park.
Geen feestje (zoals in het Amstelpark) maar gewoon een goed
uitgevoerde reparatie. Wel heeft onze redactie gezorgd voor een
bijzonder feestelijke Floriade-Nieuwsbrief in het najaar van
2012. En het feestje gaan we in 2013 vieren als het Beatrixpark
75 jaar bestaat!
Het bestuur was ook bijzonder blij toen eindelijk in september
werd begonnen met de bouw van het nieuwe parkgebouw,
dat naar verwachting in het voorjaar van 2013 klaar zal zijn.
Eindelijk nieuwe toiletten en een aparte toiletvoorziening
voor invaliden, een onderkomen voor de toezichthouder en
de tuinlieden, een bescheiden kiosk en vooral een ruimte waar
de vrijwilligers hun gereedschap kunnen opbergen. Met een
sedumdak en een omheinde ruimte waar planten/bomen tijdelijk
kunnen worden opgekuild.
NIEUWSBRIEF: 32e JAARGANG, VOORJAAR 2013

Vooruitblik 2013

En heel verheugd waren we ook toen het Oranje Fonds ons
in november benaderde voor een buurtcadeau, een gift van
drieduizend euro waarvoor wij een verantwoorde bestemming
mochten bedenken. Het bestuur besloot om dit geld aan te
wenden voor het bomenbordjes-project : de meest bijzondere
en/of oude bomen van naambordjes (nederlandse en
wetenschappelijke naam) voorzien. Voorlopig zijn hiervoor zo’n
140 bomen geselecteerd en de bordjes zullen in het voorjaar
van 2013 op een verantwoorde wijze aan de bomen worden
bevestigd.

In 2012 werd ook het nieuwe ‘Groene Boekje’ gepubliceerd,
waarin met foto’s en plattegronden alle planten uit de
Artsenijhof staan met de medicinale werking. Dit fraaie boekje
is samengesteld door de vrijwilligers en alleen via de vereniging
te koop voor 6 euro en werkelijk zeer de moeite waard. 2012 was
dus wederom een bijzonder jaar waar wij als bestuur met plezier
aan terugdenken.

Vooruitblik 2013
Plan van aanpak 2013

2013 belooft een bijzonder jaar te worden voor het park en de
vereniging.
Allereerst zullen wij op zondag 26 mei van 12-18 uur in het park
het 75-jarig bestaan vieren met onze vele vrienden en andere
belangstellenden. Dan zal tevens de officiële opening van het
parkgebouw gevierd worden. We hopen op heel mooi weer zodat
ook het kinderbadje open kan zijn (alleen boven de 21 graden
Celsius!!). Er worden 140 bomenbordjes opgehangen. Voor
de organisatie van dit feest is door het bestuur gezocht naar
hulp en subsidie: beiden zijn gevonden zowel bij het stadsdeel
(ondersteuning) en het ROC (organisatie) als bij IAmsterdam
(geld). Daar zijn we bijzonder blij mee.
De brug zal worden "her-gebouwd". De fontein in de grote
vijver zal hopelijk weer gaan spuiten. De beplanting bij de
ingangen zal gaan groeien en bloeien. De wilde-plantenweide
zal met een speciaal akkerbloemenmengsel en voorjaarsbolletjes
worden ingezaaid, dus dat wordt ook genieten!
In het voorjaar wordt een kast met een bijenvolk geplaatst bij de
eendenvijver.
We zullen blijven aandringen dat de kuilen in de voetpaden
moeten worden aangepakt en dat veel voetpaden een nieuwe
toplaag (parelgrind) krijgen.

het park - want kabels en leidingen moeten worden verlegd
in de Prinses Irenestraat en daarvoor worden 16 populieren
gekapt. Er wordt begonnen met de bouw van de ondergrondse
parkeergarage in de zuidwesthoek van het park. De fietsroute
richting het tunneltje moet daarvoor worden omgelegd.
De aanleg van het Zuidasdok, het ondergronds brengen van de
A10, zal ook voor het park jarenlang verstrekkende gevolgen
hebben. Bouwweg langs het talud, misschien zelfs bouwterrein
(hiertegen hebben wij ons altijd verzet en zullen wij ons
blijven verzetten), ondergronds doortrekken van kabels en
leidingen vanaf de zuidzijde van de A10 naar de kant van het
park (en door het park naar de Prinses Irenestraat). Nieuwe
bestemmingsplannen voor RAI, Beethovenkavel en ZuidasDok
zullen moeten worden bekeken. De Noord-Zuidlijn moet
worden aangetakt achter de RAI.
Heel veel drukte dus in de directe omgeving van het park. En
veel werk voor het bestuur van de vereniging. Wij rekenen
daarvoor weer op veel steun van heel veel (nieuwe??) leden.
Het bestuur zoekt trouwens nog altijd iemand die de coördinatie
van de vrijwilligers in de Artsenijhof wil overnemen van Willem
Smit. En hulp op juridisch vlak, of met bijhouden van de site
(Dreamweaver) is ook welkom....

Het oude St. Nicolaaslyceum wordt gesloopt en het vrijgekomen
het bestuur,
terrein wordt weer groen (en blauw) gemaakt. Maar : ook
Amsterdam, februari 2013
heel veel werkzaamheden onder de grond – en dus overlast in
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 24 januari
2013 heeft de kascommissie, bestaande uit de heer J.J.L.M.
Schaake en de heer P. de Lange 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 batig saldo van € 4.482,12.
Aan contributies ontvingen wij in 2012 € 16.537,-, afkomstig
van 886 leden*, die dus gemiddeld een bijdrage van ruim € 18,50
overmaakten. Wij danken alle vrienden heel hartelijk voor hun
bijdrage.
Daarbij ontvingen wij, zoals wij al meldden in de
Najaarsnieuwsbrief, van enkele vrienden grotere bedragen, te
weten 24 x € 50,-, 1 x € 75,-, 5 x € 100,-, 2 x € 250.
Verder ontvingen wij een gift van € 500 van de Stichting De
Uiterwaarden in Spankeren. Deze gulle gevers zijn reeds apart
bedankt.
Ondanks de extra uitgaven van het afgelopen jaar voor het
nieuwe Groene Boekje konden wij toch het jaar afsluiten met
een batig saldo. De kosten van de scholing van de vrijwilligers
van de Artsenijhof door Arend van de Beld kon opnieuw

vrijwel geheel worden betaald uit de waarderingssubsidie die wij
hiervoor van stadsdeel Zuid ontvingen.
2013 zal wel een duur jaar voor de vereniging worden door
de viering van het 75-jarig bestaan en de bomenbordjes, die
nu eindelijk komen. Ook zal de najaarsnieuwsbrief een dikker
jubileumnummer worden, waardoor de kosten van drukken en
verzenden hoger zullen uitvallen.
In mei zult u weer de acceptgiro ontvangen voor het overmaken
van de contributie over 2013. 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, of bellen. Wilt u elektronisch of
met een eigen overschrijving 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 2012 nog niet betaald hebben, dan vindt u een
herinnering bij de acceptgiro en dan kunt u deze tegelijk met de
bijdrage van 2013 overmaken.
Alvast hartelijk dank!
* U ziet het goed: van de 1100 leden hebben er 886 betaald. En dat met € 5,- als
minimum...het zal vergeetachtigheid zijn, geen onwil. Kijkt u even na of u een
van die 214 bent?

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van november 2012.
Aantal leden op 26 oktober 2012
Nieuwe leden
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)
Aantal leden op 10 februari 2013

1100
13
15
1098

Nieuwe leden sinds 26 oktober 2012:
Hr M.R.A. van Daalen, Hr C.P.M. Eckhardt, Hr R.W. Griffioen, Hr E. Hoeke, Hr H.W. Hovy, Mw T. Jacobs, Hr J.J.F. Janssen, Hr
B. Nooij, Hr P.J. Scholma, Hr H.W. Sinnige, Mw E.M.A. van Voerst van Lynden, Hr J. Wismans
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Jaarcijfers 2012

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2012
Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2012 (in euro's)
Inkomsten

contributies

verkoop boeken en kaarten

Staat 2011

Staat 2012

Begroting 2013

16.843,67

16.537,00

16.000,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

137,20

waarderingssubsidie artsenijhof
rente kapitaalrekening

1.432,28

Compensatie proceskosten ING
gift

148,50

1.542,15

2.016,00
500,00

gift Oranje Fonds
Totaal

200,00

1.000,00

3.000,00

20.163,15

22.493,65

21.950,00

nieuwsbrieven

8.434,00

6.456,48

8.500,00

porti nieuwsbrieven

2.152,78

1.981,25

2.500,00

346,24

251,70

350,00

369,72

303,12

750,00

Uitgaven

jubileum nieuwsbrieven

9.921,36

secretariaat en ledenadministratie

1.456,82

bijdrage muziekfestival

1.500,00

jaarvergadering

betaalde contributies/donaties

90,00

artsenijhof

scholing vrijwilligers

1.540,00

nieuwe uitgave groene boekje
bestuurskosten

118,85

griffierechten

600,00

kosten betalingsverkeer

264,22

herdenking Prof. Lever

90,00

beheer Website

57,12

correctie teveel betaalde contributie
viering 75-jarig bestaan park
Totaal

27.481,21

batig saldo

1.500,00

150,00

1.855,00

1.850,00

663,00

300,00

4.652,90

261,71

630,10

bomenbordjes

Balans per 31 december 2012

1.416,37

275,00

p.m.

5.000,00
80,00

18.011,53
4.482,12

10.000,00
31.175,00

in euro’s

eigen vermogen 01-01-2012

69.664,68

eigen vermogen 31-12-2012

74.146,80

bij: batig saldo

4.482,12

saldo rekening courant 31-12-2012

40.384,84

eigen vermogen 31-12-2012

74.146,80

saldo spaarrekening 31-12-2012

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

33.761,96
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Bloemenkrans-brug

Bloemenkrans-brug
Anne-Mariken Raukema

Waar we in de vorige nieuwsbrief nog
onze hoop uitspraken dat we met het
champagneglas op de leuning van de
nieuwe brug over de grote vijver het
nieuwe jaar 2013 zouden inluiden,
moesten we nu al maanden met lede ogen
zien dat er nog niets was gebeurd...
Gerard de Ruijter, onze contactpersoon
bij het stadsdeel kan dit toelichten. In
dit soort processen blijkt het voortraject
het langst te duren. Omdat dit deel van
het Beatrixpark een monumentenstatus
heeft, kan niet zomaar elke brug worden
neergelegd. Een betrokkene, architect
Florian Eckardt van Stadshout ( die de
oude brug hadden weggehaald), kwam
in de aanloop met een plan voor een
heel moderne brug. Ook mooi, maar dat
paste volgens de mensen van Bureau
Monumenten en Archeologie (BMA)
niet in het park. De oorspronkelijke brug
werd ter gelegenheid van de Floriade

over de grote vijver (deel III)

(1972) aangelegd en werd daarmee
een tentoonstellingslocatie voor vaste
planten. Het contrast tussen de heldere
geometrische vorm van de vijvers, de
gebogen houten wand en de eenvoudige,
massieve brug aan de ene kant en de
natuurlijke kleurenpracht van de borders,
adviseerde BMA de brug als onderdeel
van het gemeentelijk monument te
behouden.
De Ruijter: ‘Hier op de werf (Van
Heenvlietlaan) hadden we het heel erg
druk met allerhande bestekken, dus
hebben we deze zaak moeten overhevelen
aan de afdeling projecten. Daar is Quirijn
Verhoog ontwerper openbaar groen, en hij
is in gesprek gekomen met het bedrijf dat
destijds de originele brug heeft gebouwd.
Er zijn gelukkig deels nog de originele
tekeningen gevonden.’
Het raadslid ( en oud-voorzitter van

de Vereniging van Vrienden van het
Beatrixpark) Herman Wals, die ook al
heeft gezorgd voor meer geld voor de
brug, heeft aan portefeuillehouder Joep
Blaas een mail gestuurd. Blaas heeft
vervolgens gevraagd naar de stand van
zaken; de nieuwe brug was immers al voor
2012 voorzien. Verhoog: ‘Afhankelijk van
het verloop van de vergunningsprocedure
hoopt het stadsdeel inderdaad voor 26 mei
de brug en omgeving hersteld te hebben.’
De brug wordt in delen elders gebouwd
en als een soort prefab pakket geleverd.
Het in elkaar zetten kost dan niet veel
tijd.
Ook De Ruijter gaat er van uit dat de
brug klaar is voor we het 75-jarig bestaan
van het park vieren op zondag 26 mei,
maar z’n hand durft ‘ie daarvoor niet in
het vuur te steken...

Het gapende gat voor de nieuwe brug
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Oranje Fonds Buurtcadeau

Oranje Fonds Buurtcadeau
het

Enige tijd geleden is er een Postcode
Loterij Straatprijs terechtgekomen op
de postcode 1077 NE, Murillostraat in
Amsterdam.
De Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark ligt in de buurt van dat
postcodegebied en kwam daarmee in
aanmerking voor het Oranje Fonds
Buurtcadeau van € 3.000,-.
Het Oranje Fonds is het grootste fonds
in Nederland op sociaal gebied. Het is
voortgekomen uit een fusie van het Juliana
Welzijn Fonds en het Oranje Fonds,
dat ontstaan is als huwelijksgeschenk
voor de Prins van Oranje en Prinses
Máxima. Jaarlijks geeft het Oranje Fonds
€ 32 miljoen aan de sociale kant van de
samenleving.
Het Oranje Fonds Buurtcadeau is
voortgekomen uit de samenwerking
van het Oranje Fonds met de Nationale
Postcode Loterij. Een groot deel van
de fondsen ontvangen zij ook van de
Nationale Postcode Loterij. In elke buurt
waar een Postcode Loterij Straatprijs
valt, zoekt het Oranje Fonds daarom een
buurtorganisatie of bewonerscollectief om
extra te ondersteunen in hun belangrijke
werk. Ze reiken daar een zogenaamd
Buurtcadeau aan uit.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

sponsor van de bomenbordjes

Hier zitten een paar richtlijnen aan
verbonden: zo moet het geld wel besteed
worden volgens de doelstelling van de
organisatie, met de wens dat de hele buurt
er van kan profiteren.
Na contact van onze penningmeester met
het Oranje Fonds bleek al snel dat wij aan
alle eisen ‘voldeden’, wij stelden namelijk
voor om het project met de bomenbordjes
in het park te laten sponsoren door het
fonds. Die bordjes zijn immers voor
iedereen in de buurt, en maken het park

leefbaarder en leerzamer.
Tot onze grote verrassing meldde het
Oranje Fonds bijna per ommegaande
dat zij een cheque van € 3000 kwamen
overhandigen!
Op 6 februari werd ten huize van de
voorzitster onder het genot van een hapje
en drankje de vertegenwoordiger van
het Oranje Fonds hartelijk ontvangen
door het bestuur en belangstellende
genodigden.

foto: M. van Vucht

Elodie Luinge
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75 jaar Beatrixpark

Viering

75 jaar Beatrixpark
mede in handen van ROC studenten

Anne-Mariken Raukema

Op zondag 26 mei wordt het 75-jarig bestaan van het
Beatrixpark gevierd. In mei 1938 werd het nieuwe park officieel
geopend door wethouder De Miranda en kreeg een toepasselijke
naam: Beatrixpark, naar het prinsesje dat enkele maanden eerder
was geboren.
Een aantrekkelijke en volle middag wordt het, met hopelijk
mooi weer. Het bestuur van de vereniging bereidt deze viering
voor met enthousiaste studenten van het ROC van Amsterdam.
Tijd voor een gesprek met de kern van de groep: Lisa Lorié
(19) en Bryan Otten (21 jaar), stagiaires bij het flowburo, het
evenementenbureau van MBO College Zuid.
Zowel Bryan als Lisa volgen de nieuwe MBO-opleiding
Cultureel Organisator aan het MBO College ROC Zuid aan de
Europaboulevard, tegenover de RAI. De deuren van dat nieuwe
gebouw gingen op 1 november open voor belangstellenden
en een van hen was Marleen Munniksma, voorzitter van
de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Zij zag dat er
interessante opleidingen worden aangeboden; behalve cultureel
organiseren, kun je er ‘event management’ volgen, maar ook
opleidingen voor sport, mode, beauty, muziek, dans, musical,
theater en grime. In het nieuwe gebouw, ook wel het FlowAmsterdam genoemd, zijn verschillende opleidingen van het
ROC van Amsterdam, die eerder op meerdere locaties zaten,
samengebracht.

Lisa Lorie (links) en Bryan Otten (rechts)
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Het flowburo, genoemd naar het nieuwe gebouw, bestaat sinds
2011.
Irheen de Vries coördineert het bureau en begeleidt de
studenten intensief. Zij is zelf gepokt en gemazeld, heeft veel
contacten, onder andere met opdrachtgevers, haalt opdrachten
binnen en werft studenten. Op hun beurt voeren die in de vorm
van een stage de opdracht uit. Formeel 640 uur op jaarbasis,
maar in de praktijk is dat voor iedereen anders, afhankelijk
ook of je een halfjaar of een jaar stage loopt. Flowburo is een
leerbedrijf, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. Lisa:
Op maandag en dinsdag zitten we op school en daar leer je wel
draaiboeken maken, maar als je echt een opdracht hebt, zoals
bijvoorbeeld voor het Beatrixpark, moet het 100% goed zijn, je
mag je geen foutje veroorloven. Dat is serieus.Op woensdag,
donderdag en vrijdag werken ze op het flowburo. Eerder zat
het bureau aan de Zocherstraat, zowel Bryan als Lisa begonnen
in 2011 hun opleiding aan een oude school aan de Korte
Ouderkerkerdijk, vlakbij de Spaklerweg.
Bryan en Lisa herinneren zich de ontmoeting met de
bestuursdelegatie van de Vrienden van het Beatrixpark in
november 2012 nog goed. Bryan: ‘De randvoorwaarden waren
meteen duidelijk. Het moest een dagevenement worden,
waarbij alles op diezelfde dag moet worden opgebouwd en
ook afgebroken. De toegang is gratis, het moet een dag voor
de buurt worden, voor alle leeftijden, en natuurlijk zowel
‘groen ‘als ‘oranje’. Ofwel ecologisch en feestelijk.’ Voor beiden
is het aantrekkelijk om het hele proces mee te maken, van
kennismaken met de opdrachtgever tot en met de evaluatie.
Gelukkig krijgen ze hulp van vier andere studenten, die ook in
de voorbereidingsgroep zitten, met Irheen de Vries en namens
het park Marleen Munniksma en Anne-Mariken Raukema.
Maar veel meer studenten zullen meewerken aan de dag;
er wordt een beroep gedaan op de studenten van de andere
opleidingen van MBO College Zuid. We gaan ze allemaal
tegenkomen op 26 mei.
De vraagt rijst hoe je zoiets aanpakt. Bryan licht toe: We
zijn begonnen met het vormgeven van onze ideeën op een
mood board, ofwel, wat voor sfeer moet die middag hebben.
En met een plan van aanpak. Dat is een levend document,
dat gaandeweg wordt aangepast, bijgesteld, geactualiseerd
en verbeterd. Dat plan moet SMART zijn. (Dat staat
voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Resultaatgericht en
Tijdgebonden). We hebben ook een lijst met ideeën en
NIEUWSBRIEF: 32e JAARGANG, VOORJAAR 2013

75 jaar Beatrixpark
contactpersonen, behalve Marleen
Munniksma was ook Marlies Pennings
van het Stadsdeel hierin heel behulpzaam.
Je merkt gewoon dat zij de buurt zo goed
kennen...
De studenten van het ROC van
Amsterdam doen heel veel zelf, maar niet
alles. De begroting opstellen is in nauw
overleg met Irheen de Vries gebeurd. De
publiciteit en de fondsenwerving doet het
bestuur van de Vereniging Vrienden van
het Beatrixpark.
Dat het een mooie dag wordt met voor

elk wat wils, is dan mede te danken
aan enthousiasme van de studenten.
Voor gezinnen met kinderen, voor
mensen met honden, voor sportieve
en luiere mensen zijn er zowel lekker
ouderwetse activiteiten als Oudhollandse
spelletjes, maar ook apps bij een enkele
bijzondere boom. Bij de ronde vijver is
het hoofdpodium, zonder geluidsoverlast.
Een lint van kramen met informatie en
‘groene’ en ‘oranje’ dingen loopt tussen
de ingangen aan de Diepenbrockstraat
en de Prinses Irenestraat. Horeca ligt aan
beide kanten van het park: Restaurant As
en Strand Zuid. Fietsers lopen die dag

met hun stalen ros aan de hand door het
park, of rijden om. Maar dat zal slechts
een gehaaste enkeling zijn; wie wil deze
bijzondere middag niet meemaken?

Programma
viering 75 jaar Beatrixpark

Marleen Munniksma en
Anne-Mariken Raukema

zondag 26 mei

In mei bestaat het Beatrixpark 75 jaar. Op
zondag 26 mei – de landelijke ANWB
Dag van het Park – vieren we dat van
12.00 tot 18.00 uur.

•

Sinds november zijn twee bestuursleden
met stagiaires van het Flowburo
(evenementenbureau) van ROC-Zuid en
medewerkers van het stadsdeel bezig om
dit voor te bereiden.

•

In grote lijnen is het programma voor die
dag bekend:

•

•

•
•

Er komen ongeveer 25 kramen
langs de fietspaden tussen de ingang
Diepenbrockstraat en Prinses
Irenestraat. Daar is informatie te
krijgen en ecologische/biologische
producten.
In het park wordt u vermaakt met
acts door een rondlopende acteurs –
ook van het ROC.
In de Artsenijhof worden
poëzievoordrachten gegeven,
afgewisseld door muzikale optredens
en een culinaire workshop.
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•

•
•
•
•
•

Natuurlijk zijn er kinderactiviteiten
en de – inmiddels bekende zweefmolen en poffertjeskraam.
Stadshout timmert die middag een
picknicktafel van vijf meter.
In de kapel boven restaurant As
worden doorlopend beelden getoond
van 75 jaar parkgeschiedenis,
achtergrondinformatie over
ZuidasDok en de cocreatie (het
nieuwe stuk Beatrixpark).
Het Bewonersplatform viert het
15-jarig bestaan met een limerick
wedstrijd, waarvan de winnaars om
15.15 uur bekend worden gemaakt.
Voor hondeneigenaren is er op de
Grote Weide een stormbaantje.
Verderop wordt ieder uur een dans-of
muziekoptreden verzorgd: klassiek,
modern, streetdance en klezmer.
Bij de Theetuin kunt u genieten van
thee met zelfgebakken cake of taart.
U kunt kennismaken met tai chi,
kinderyoga en bootcamp.
Restaurant As en Strand Zuid
zijn die dag open met speciale
aanbiedingen.

•
•
•
•
•

U kunt luisteren naar fluisterbomen.
Het parkgebouw wordt officieel
geopend door de wethouder de heer
Joep Blaas.
U kunt speuren naar de
honderdveertig bomen die een
naambordje hebben gekregen.
Misschien wilt u geportretteerd
worden door rondlopende fotografen.
Bij mooi weer (boven de 21 graden)
is het kinderbadje gewoon open.
Bij de nieuwe kiosk kunt u ijs en
frisdrank kopen.

Vanaf half mei kunt u op de diverse
websites meer informatie vinden:
www.zuid:
amsterdam.nl
www.zuidas.nl
www.bewonersplatformzuidas.nl
www.stadsdorpzuid.nl
www.vriendenbeatrixpark.nl
Alle leden van de vereniging krijgen
een flyer toegestuurd met het volledige
programma.
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Parkgebouw

Een nieuw Parkgebouw
in het Beatrixpark

Natuurlijk heeft u het al gezien. Na een voortraject van 5 jaar en
een uitvoeringstijd van 5 maanden kan het stadsdeel met enige
trots melden dat in februari de oplevering heeft plaatsgevonden
van het parkgebouw in het Beatrixpark.
Er is ruimte voor de mensen van Groenvoorziening; voor de
"badmeester" van het kinderbadje, u kunt er water drinken en
een plasje doen in een van de vier toiletten, en met een beetje
geluk is er van de zomer ook de mogelijkheid om een ijsje te
kopen.

De ruimte eromheen is nog wat kaal maar binnenkort wordt er
beplanting aangebracht.
U kunt het gebouw op de feestdag 26 mei beter bekijken, dan
wordt het ook officieel geopend.
De Vereniging is blij met dit gebouw, en daarin de ruimte voor
de vrijwilligers die in de Artsenijhof werken.

Hier wordt tijdelijk nieuwe aanplant opgeslagen
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IVN-wandeling & concert

In 2013 elke maand een

IVN-wandeling
Henk Wolters

Om het 75-jarig jubileum van het park te vieren organiseert IVN-afdeling Amsterdam in 2013 elke maand een wandeling door het
park onder leiding van natuurgids Henk Wolters.
In de winter, het voorjaar en de herfst gaat de aandacht vooral uit naar de bomen. In het park staan meer dan 200 soorten en
elk seizoen valt daar veel interessants aan te beleven. In de winter gaan we kijken naar de vele coniferensoorten en verder naar
silhouetten en knoppen. In het voorjaar naar bladontwikkeling, bloei en bestuiving en in het najaar naar kleuren, vruchten en
zaden.
In de maanden mei, juni, juli en augustus bezoeken we de Artsenijhof met elke keer een ander programma.
Er staan ca. 250 soorten medicinale planten en in deze maanden zijn die op hun best. Hoe herken je ze, waar komen ze vandaan,
welke stoffen zitten er in welke delen en wat is de geneeskrachtige werking daarvan?
Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Steeds ongeveer in het midden van de maand:
zondag 21 april
zondag 12 mei
zondag 16 juni
zondag 21 juli
zondag 18 augustus
zondag 15 september
zondag 13 oktober
zondag 17 november
zondag 15 december
Vertrek vanaf de parkingang Diepenbrockstraat (tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is niet nodig.
Gaat de wandeling onverwacht niet door, dan wordt dat vermeld op de nieuwspagina van onze site. In de Artsenijhof zijn honden,
ook aangelijnd, niet toegestaan.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN				

Info: Henk Wolters : tel. 020 664 45 06

Ochtendconcert
in het Beatrixpark

In het kader van de nationale Vogelweek die de Vogelbescherming organiseert
van 4 tot 12 mei a.s. geeft Thea Dammen samen met Theo van Lent van de
Vogelwerkgroep Amsterdam op Hemelvaartdag (donderdag 9 mei 2013) om 06.00
uur ’s ochtends een Vroege Vogelexcursie.
Die is geschikt voor de beginnende vogelkijker. Startpunt is de ingang tegenover
de Herman Gorterstraat. Duur: twee uur. Vergeet niet een verrekijker en uw
vogelboekjes! Ook kinderen zijn van harte welkom.
Checkt u wel eerst of er nog plaats is (15 plaatsen beschikbaar) op de site van de
vogelweek? www.vogelweek.nl
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Bijen / In Memoriam

Bijen in het park?
Mirjam Louisse

Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat er een bijenkast zou
worden geplaatst om te proberen de biodiversiteit in het park te
stimuleren, 2012 was het jaar van de bij.

met een ervaren
imker die in de buurt
van het park woont.

We hebben u toen ook Kick Woltjer als imker voorgesteld.
Helaas bleek hij toch te weinig tijd te hebben. Via de
imkervereniging Amstelland heeft hij ons in kontakt gebracht

Begin dit jaar is er als proef een kast geplaatst bij de
eendenvijver, een beetje verscholen, om uit te proberen of die
plek veilig is voor de bijen. Rondom de vijver staat hekwerk
zodat ook passanten niet makkelijk bij de kast in de buurt
kunnen komen.
Nu maar hopen dat er ook inderdaad een bijenvolk kan gaan
wonen.
Als de bloemenweide in de buurt ook nog wordt ingezaaid
hoeven de bijen niet altijd ver weg.
We houden u op de hoogte.

In Memoriam
Felix van Kalmthout (1932-2012)

Mirjam Louisse

Op 24 december 2012 overleed beeldend
kunstenaar Felix van Kalmthout.
In het park staat in de zogenaamde Singel
zijn sculptuur “Vleugelvormen”.
Het beeld is in opdracht gemaakt van de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
en geplaatst in 1986. De bedoeling
was een beeld te laten maken van een
reiger, symbool van de Vereniging. De
Commissie van Advies voor de Beeldende
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Kunst Amsterdam wilde echter geen
figuratief beeld in het park, een duidelijk
teken van de toenmalige tijdgeest.
Het werden de abstracte “Vleugelvormen”,
Kalmhout heeft 42 jaar, tot zijn dood, in
een geometrische vorm waarin de
de Rivierenbuurt gewoond.
toeschouwer in zijn fantasie over het
water scherende vleugels zou kunnen zien.
Voor uitgebreidere info over het beeld zie :

Uiteindelijk heeft de gemeente
Amsterdam uit haar kunstbudget het
beeld en de plaatsing betaald. Felix van

www.vriendenbeatrixpark.nl onder Vereniging,
Beelden in het beatrixpark.
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Lid worden

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.

Op naar

de 1200
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 1.100 leden. Maar we zouden graag zien dat
dit aantal stijgt zodat we in de toekomst sterker 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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