
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Beleidsplan 2004 

Beleidsplan 2004 

Amsterdam, maart 2004 



Pagina 2 Beleidsplan 2004                                                             Amsterdam, maart 2004  

Voorwoord 

Het uit de jaren dertig daterende Beatrixpark wordt in brede kring gewaardeerd om zijn bijzondere ruimtelijke 
structuur, het zeldzame bomenbestand en de weelderige begroeiing. De later aangelegde delen sluiten hierbij goed aan. 
Het park heeft hierdoor in vergelijking met de andere parken van Amsterdam een geheel eigen, kleinschalig karakter 
gekregen als monumentaal, traditioneel stadspark. Tegelijkertijd is het door zijn enigszins excentrische ligging nog 
steeds een oase van rust. 

Rond het Beatrixpark is altijd wel wat te doen. Was het eind jaren tachtig de uitbreiding van de RAI die de ge-
moederen bezig hield, nu -15 jaar later - is het de ontwikkeling van de Zuidas die zeker op langere termijn van grote 
invloed op het park zal zijn. Weliswaar is het voortbestaan van het park niet in het geding maar over een nadere 
profilering ervan en over de bebouwing van de "randen" wordt intussen in gemeentelijke kringen al hardop 
nagedacht. Dat leidt tot allerlei ideeën en voorstellen, die op lange termijn bedreigend voor het park (kunnen) zijn 
maar die ook nieuwe kansen (kunnen) bieden. 

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark acht het van wezenlijk belang het eigen karakter en het - uit cultuurhistorisch 
oogpunt bezien - bijzondere ontwerp van het park te handhaven, te versterken en als ontwerpuitgangspunt voor toekomstige 
ontwikkelingen te hanteren. Uitgangspunt daarbij is dat aan de huidige omvang van het park niet mag warden getornd. 

Los van de ideeën over het park in de verre toekomst zal vooral ook aandacht moeten worden besteed aan de nabije 
toekomst, met name aan de komende vijf jaren. Juist in die periode zal het nodige aan het beheer van het park moeten 
worden gedaan om het achterstallige onderhoud in te lopen en een kwaliteitsverbetering te bereiken. Dan rijst 
onvermijdelijk de vraag: "Welke rol wil en kan de vereniging daarbij spelen?". 

Een en ander is voor het bestuur van de vereniging aanleiding geweest een beleidsplan op te stellen, waarin het zijn 
visie op de toekomst van het park vastlegt en waarin voor de eerstkomende vijf jaren zijn concrete beleidsvoornemens, 
akties en wensen zijn terug te vinden. Een dergelijk beleidsstuk schept naar buiten toe duidelijkheid over de 
standpunten en de voornemens van de vereniging. Bovendien kan zo'n beleidsplan voor de leden van de vereniging 
een leidraad vormen bij de jaarlijkse toetsing van de planmatige werkzaamheden van het bestuur. 
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Inleiding 

In de plannen voor de ontwikkeling van de Zuidas gaat de gemeente Amsterdam uit van het zogenaamde dokmodel, 
inhoudend dat de A10 en de daaraan grenzende spoorlijnen in de komende 10 a 15 jaar ter hoogte van het Beatrixpark 
ondergronds zullen worden gebracht. Vervolgens zal het park over de oostelijke ingang van deze tunnel heen een 
uitbreiding ondergaan. In deze uitbreiding worden dan de thans nog aan de zuidzijde van de A10 gelegen 
voetbalvelden van AFC terrasgewijs opgenomen. In de voorbije jaren werd ook nog gesproken over de aanleg van een 
ondergrondse afslag/oprit van de A10 onder de huidige Natte Vallei door, maar de plannen daartoe zijn intussen 
onderwerp van voortdurende studie geworden. 

Tot op heden is er nog geen definitief besluit over het al dan niet doorgaan van het dokmodel genomen. Wel heeft 
overleg tussen Rijk en gemeente in januari 2004 uitgewezen dat beide partijen aan dit model de voorkeur geven. Zij 
hebben de intentie uitgesproken daartoe een gezamenlijke N.V. Zuidas op te richten ter verwezenlijking van de 
plannen. Gelet op de enorme kosten - € 2,5 miljard - hebben zij besloten, dat er eerst een financiële doorlichting van 
de plannen zal plaatsvinden om de realiteit ervan vast te stellen en om zo concreet mogelijk aan te geven welke 
bezuinigings- c.q. inverdienvarianten kunnen worden overwogen. Daarbij zal ook worden gekeken naar een mogelijke 
deelname door projectontwikkelaars. De rapportage over een en ander wordt in het najaar van 2004 verwacht. Mocht 
deze positief zijn, dan zal aan de hand van nadere rekenmodellen de besluitvorming om door te gaan vermoedelijk 
ergens in 2005 plaatsvinden. Daarna zal het nog zeker een jaar of zeven duren voordat met de daadwerkelijke 
uitvoering kan worden begonnen. 

Inmiddels is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het park, waarbij het dokmodel 
beleidsmatig als basis voor alle plannen geldt. Begin februari 2004 aanvaardde het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
ZuiderAmstel het concept van een rapport van de dienst Ruimtelijke Ordening met de werktitel "Beatrixpark, 
wensbeeld voor de toekomst”. Als een van de belangrijkste uitgangspunten is daarin vastgelegd, dat de huidige omvang van 
het park in de komende decennia tenminste gehandhaafd moet blijven. Vertegenwoordigers van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark zijn bij de totstandkoming van dit rapport diverse malen geraadpleegd. Vanwege de 
onzekerheden over het doorgaan van het dokmodel hebben zij in het overleg met kracht aangedrongen op een 
kwaliteitsimpuls op korte termijn. Geconcludeerd is dat zo'n verbeteringsplan in goed samenspel met de Vrienden en 
andere belangengroepen nog in 2004 zal worden ontwikkeld en gebudgetteerd. Een complicatie bij het overleg is, dat 
het zuidelijke deel van het park geacht wordt te behoren tot het grootstedelijke Zuidas-plangebied, terwijl het overige 
deel ten noorden van de Prinses Irenestraat direct onder de bevoegdheden van het stadsdeel ZuiderAmstel valt. 
Hiermee is het park plantechnisch feitelijk in tweeën gedeeld, hetgeen een integrale aanpak bemoeilijkt. 

Omdat bovenstaande ontwikkelingen ingrijpende gevolgen voor het bestaande park zullen hebben, besloot het 
bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark in het najaar van 2003 zijn visie op de toekomst van het park 
voor de langere termijn op papier te zetten, gekoppeld aan werkplannen voor de eerstkomende vijf jaren. In de 
volgende pagina's kunt u lezen hoe de Vrienden zich de toekomst van het park voorstellen, en met name ook hoe zij 
dat denken te verwezenlijken. 
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Een stukje gescbiedenis 

Het Beatrixpark is in de periode 1936-1938 als werkverschaffingsproject aangelegd naar het ontwerp van de in de regio 
Amsterdam legendarische mej. Jakoba H. Mulder van Stadsontwikkeling. 

Het park besloeg vanaf 1958, toen de RAI werd gebouwd, het gebied dat omzoomd wordt door het oostelijke deel 
van de Prinses Irenestraat, de Beethovenstraat (achter de oostelijke strokenbouw van de Cornelis Dopperkade), het 
Zuideramstelkanaal, de villa's van de Diepenbrockstraat, de Boerenwetering en het RAI Congrescentrum. 

In 1972 werd het park onderdeel van de Floriade. Een groot aantal elementen daarvan werd nadien gehandhaafd en 
enkele zijn ook nu nog aanwezig: de Artsenijhof, de ringen (zonder bloemen) in de grote speelweide, de paviljoens en 
de palissade rond de kastanjering. 

Ondanks hevige protesten uit de buurt kreeg de RAI aan het begin van de jaren negentig van het stadsbestuur 
toestemming voor de bouw van de Parkhal in het zuid-oostelijke deel van het park. Verscheidene aantrekkelijk 
restanten van het Floriade-project gingen toen alsnog verloren. De Groene Zoom richting Amstelpark is nadien 
verworden tot een aan- en afvoerroute van de Parkhal, met een fietspad erlangs. Ter compensatie werd in 1993 een 
strook tussen Ringweg Zuid, Nicolaas Lyceum en Beethovenstraat aan het park toegevoegd: de Natte Vallei. 

Het Beatrixpark ligt op opgespoten grond en heeft daarom voor Amsterdamse begrippen een vrij bijzondere 
vegetatie. Het oudste deel is ontworpen als een landschapspark, waarin in Engelse stijl heuvels, vijvers, beekjes en 
kronkelige paden zijn aangelegd. Her park omvat een zeldzaam bomenbestand, dat veel belangstelling trekt. 
Bovendien huizen er verscheidene bijzondere soorten vogels en vlinders. 

Het Beatrixpark is mede als gevolg van zijn wat afgelegen situering altijd een rustig stadspark gebleven, waarvan het 
oude deel allengs een monument in het Amsterdamse parkenbestand is geworden. 

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 

De vereniging werd op 4 december 1981 opgericht door een aantal buurtbewoners, die voorzagen dat de in 
ontwikkeling zijnde uitbreidingsplannen van de RAI en de daarop volgende bouw van het WTC een aanslag op het 
park zouden gaan doen. Zij vreesden een snelle verloedering en wilden zich daartegen met alle macht verzetten. Het 
tekende zich toen af dat het park geheel of gedeeltelijk ten prooi zou vallen aan bebouwing en de aanleg van 
parkeervoorzieningen. 
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De vereniging stelt zich ten doel: "het bevorderen van het leefmilieu in Amsterdam. Zij richt zich daarbij in het 
bijzonder op het Beatrixpark en omgeving en op de daar aanwezige flora en fauna." 

De vereniging probeert blijkens haar statuten dit doel onder meer te bereiken door: 

- het geven van voorlichting; 

- het organiseren van manifestaties, zoals parkconcerten, groen-excursies, picknicks en dergelijke; 

- het tegengaan van activiteiten, voorzover die beogen parkeergelegenheid, wegenaanleg of bebouwing e.d. te 
realiseren in het Beatrixpark en aangrenzende groengebieden; 

- het organiseren van jeugdactiviteiten. 

Om recht te doen aan deze doelstelling onderneemt/ondersteunt het bestuur onder meer de volgende activiteiten: 

 a.    belangenbehartiging 

overleg met gemeente c.q. stadsdeel ZuiderAmstel en Projectbureau Zuidas inzake allerlei facetten van 
planning, uitvoering en beheer; 

PR en communicatie over actuele aangelegenheden; 

informeren en (in voorkomende gevallen) poising van de achterban; 

signaleren van ongewenste situaties in het park; 

inschakeling deskundigen in bijzondere gevallen. 

 b.    organisatie bijzondere zaken 

manifestaties, excursies, e.d.; 

werving vrijwilligers. 

 c.    uitvoering van werkzaamheden in het park 

wieden in de Artsenijhof; 

verwijderen van drijfvuil uit de waterpartijen; 

incidentele schoonmaakacties. 

Begin 2004 telde de vereniging omstreeks 1100 leden. 

Tot dusverre legde het bestuur periodiek verantwoording af in de algemene ledenvergadering aan de hand van 
rapportages en financiele verantwoording in de Nieuwsbrief, die tweemaal per jaar verschijnt. In het voorjaar van 2005 
zal voor het eerst een officieel jaarverslag verschijnen, waarin verantwoording wordt afgelegd van de werkzaamheden 
in het afgelopen jaar, aangevuld met een werkplan voor het komend jaar. Bij volgende jaarverslagen kan dan worden 
bezien of de gestelde doelen ook werkelijk zijn gehaald. 

Overigens: via de website van de vereniging www.geocities.com/beatrixpark wordt frequent melding gemaakt van 
actuele situaties en ontwikkelingen. 
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Sterkte-/zwakteanalyse 

Bij het bepalen van zijn meerjarenbeleid heeft het bestuur aandacht besteed aan de sterke en de zwakke punten van het 
park (en de vereniging) alsmede aan de daarmee samenhangende kansen en bedreigingen. 

Sterke punten 

Als voornaamste sterk punt geldt dat het voortbestaan van het complete park dit keer niet ter discussie staat. 
Integendeel! 

In de beleidsnota "Zuidas-accenten 2004” schrijft het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel bezig te zijn 
samen met de Vrienden een kwaliteitsimpuls op te zetten: "Het doel hiervan is om een plan te maken waarmee stap-
voor-stap wordt toegewerkt naar een hoogwaardig stadspark dat optimaal is ingepast in de omgeving. Deel van het 
plan is een beheer- en onderhoudsplan waarmee ook de kwaliteit van het park in de toekomst gegarandeerd wordt." 

In de inleiding is al aangegeven, dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel intussen ook het conceptrapport van de 
dienst Ruimtelijke Ordening "Beatrixpark, wensbeeld voorde toekomst" heeft aanvaard, waarin de aanpak van zo'n 
verbeteringsplan wordt omschreven. De beoogde facelift van het oude deel heeft uiteraard de warme instemming van 
het bestuur, al blijft het noodzakelijk erop toe te zien dat het onmiskenbaar monumentale karakter ervan niet wordt 
aangetast. In samenhang daarmee zal ook aandacht worden besteed aan een aantal onlogische paden aan de achterkant 
van de Parkhal. 

Het bestuur acht het van groot belang, dat zijn afvaardiging in goed gesprek is en blijft met vertegenwoordigers van de 
dienst Ruimtelijke Ordening, het stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas. Laatstgenoemden vormen het 
kernteam dat zich over de toekomst van het Beatrixpark buigt. Uiteraard is de afvaardiging erop verdacht dat het hier 
om een ambtelijk (en dus niet: politick) samengesteld kernteam gaat. 

Zwakke punten 

Als belangrijkste zwakke punten worden gesignaleerd: 

a.    de onduidelijke communicatielijnen binnen de betrokken stadsdeelniveau's, als gevolg waarvan het totnogtoe 
moeizaam is gebleken werkafspraken te maken. Dat geldt temeer als de beschikbaarheid van budget aan de 
orde is. 

b.   de geringe greep die de gemeente heeft op andere partijen, zoals de RAI, het St. Nicolaas Lyceum en de ING-
bank, die belendingen in eigendom hebben. 

c.    de niet expliciet vastgelegde afspraak "stenen voor stenen / groen voor groen": mocht er langs de 
Beethovenstraat-Zuid ter hoogte van de huidige stadswerf en de heuvel aan het einde van de Natte Vallei 
bebouwing komen, dan wordt het verloren gaande groen gecompenseerd op de lokatie van het (op termijn te 
verplaatsen) St. Nicolaas Lyceum en het aangrenzende voormalige klooster. Het feit, dat twee 
bestuursorganen betrokken zijn bij de toekomst van het park, nl. enerzijds het stadsdeel ZuiderAmstel en 
anderzijds het Projectbureau Zuidas als verlengstuk van de centrale stad. Te vrezen valt dat met de mogelijke 
komst van een N.V. Zuidas deze situatie nog gecompliceerder zal worden. 
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d.   de huidige achterstand in onderhoud, wat mogelijk tot budgettaire en dus planningsproblemen zal leiden. 

Kansen 

Bij de analyse van de "kansen en bedreigingen" acht het bestuur de volgende aspecten positief: 

a.    in het gemeentelijk beleid is de aanwezigheid van een goed geoutilleerde park-voorziening in het Zuidas-gebied 
noodzakelijk; 

b.   de geplande komst van een "Design-museum" aan de Beethovenstraat kan een upgrading betekenen van de 
huidige rommelige entree aldaar; 

c.    de groene overkluizing van de A10 kan een aantrekkelijke aanvulling van het park opleveren. 

Bedreigingen 

a.    rondvaartroute 

De ontwikkeling van de Zuidas zal onvermijdelijk tot een andersoortig gebruik van het Beatrixpark leiden. 
Weliswaar is in het meervermelde DRO-rapport "Beatrixpark, wensbeeld voor de toekomst" uitgegaan van 
handhaving van het monumentale karakter van het oude deel van het park en van een geleidelijke overgang naar 
een intensief gebruikt recreatiepark aan de overzijde van de A10-tunnel, maar tegelijkertijd komen elders uit de 
gemeentelijke koker geluiden over de aanleg van een nieuwe waterpartij met een hoog pretparkgehalte dwars door 
het Beatrixpark en de Prinses Irenebuurt. Tegen dergelijke ontwikkelingen zal de vereniging zich met hand en 
tand verzetten. 

b.   derde afslag 

Eerder is al aangegeven dat de plannen voor een derde afslag van de A10 onder de Natte Vallei onderwerp zijn van 
voortdurende studie. De Vrienden zijn van oordeel, dat dat maar zo moet blijven. Mochten de plannen echter 
serieus worden, dan zal de vereniging zich met kracht verzetten tegen elke vorm van (mogelijke) aantasting van 
het park. 

c.    toenemende verkeersintensiteit 

De ontwikkeling van bouwplannen aan de Beethovenstraat en aan de kop van de Rivierenbuurt zal 
ongetwijfeld leiden tot een toename van het autoverkeer in de doorgaande routes langs het park. Dat 
impliceert dat het park voor wandelaars en fietsers steeds moeilijker bereikbaar zal worden. De Vrienden 
zullen er heel kritisch op toezien dat deze categorieën verkeersdeelnemers geen problemen met de 
toegankelijkheid van het park zullen ondervinden. 

d.    randbebouwing Beethovenstraat 

Voor de toekomstige bebouwing van de oostzijde van de Beethovenstraat (ten zuiden van de Princesseflat) aan 
weerszijden van de A10 zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Gelet op de financiële druk op de plannenmakers 
tekent zich af dat de bouwplannen te hoog en te compact zullen worden. De Vrienden zullen zich ook daartegen 
heel kritisch teweerstellen. 

e.    opslag bouwmaterialen in het park 

Mocht het dokmodel tot uitvoering komen, dan zullen enorme infrastructurele activiteiten gaan plaatsvinden. 
Voorkomen moet worden dat het park dan als (tijdelijk) gronddepot, aanvoerroute c.q. opslagplaats voor 
bouwmateriaal, dan wel als parkeerterrein voor voertuigen gaat worden gebruikt. 
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Realisering van doelstellingen 

Het streven van de vereniging is uiteraard gericht op het realiseren en instandhouden van een parkleefmilieu van de 
hoogst mogelijke kwaliteit. In het bestuursoverleg komt dus voortdurend aan de orde op welke wijze dat te bereiken 
valt. Dat varieert van bij uitstek beleidsmatige thema's (bijvoorbeeld: kunst in het park) tot zuiver 
uitvoeringstechnische onderwerpen. 

Voorop staat de behoefte om het huidige park te handhaven als rustig stadspark, dus geen pretpark met festivals en 
dergelijke. In de hectiek van het naburige nieuwe stadshart met zijn hoog oprijzende bebouwing en drukke 
mensenstromen zal het park juist een oase van rust moeten (blijven) bieden en daarmee een meerwaarde voor de 
Zuidas opleveren. In de komende vijf jaar wil het bestuur zich niet primair bezig houden met een planning die zich 
richt op het park na de realisering van het dokmodel. Het is immers nog volstrekt onzeker of dat model ooit tot stand 
zal komen; vast staat dat het nog tenminste een jaar of tien zal duren, voordat het echt tot uitvoering kan komen. 

De meeste energie zal dus worden gestoken in een optimalisering van het huidige park. Om dat zo goed mogelijk te 
bereiken heeft het bestuur voor de komende vijf jaar onderstaand plan van aanpak opgezet. 

Plan van aanpak 

Bescherming en onderhoud 

Het park moet zeer goed onderhouden worden: direct herstel van schade, direct tegengaan van schadelijke activiteiten, 
schoonhouden van parkmeubilair en beelden, regelmatige controles (schouwen), planmatig kappen en snoeien, tijdig 
doorsteken van duikers, bijplanten van verdwenen bomen en andere gewassen, opruimen van zwerfvuil en dergelijke. 

Contaeten met de overheid 

De verantwoordelijkheid voor een en ander ligt bij het stadsdeel ZuiderAmstel. Dat impliceert dat het bestuur 
jaarlijks op beleidsniveau met het stadsdeel zo hard mogelijke afspraken moet zien te maken over de kwaliteit, 
planning en budgettering van het onderhoud. Vervolgens moet periodiek met functionarissen van de dienst 
Groenvoorzieningen over de uitvoering worden overlegd. Dat vergt uiteraard de bereidheid van partijen om langs 
korte lijnen overleg te voeren en afspraken te maken (resp. na te komen). Uiteraard zal ook met de politic moeten 
worden gesproken over toezicht/handhaving en over veiligheidsaspecten. Het overleg met de nieuwe buurtregisseur, 
die als vertrouwd meldpunt is aangewezen, is recent van start gegaan. 
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Monumentenstatus 

De beste garantie voor het duurzame behoud van het (oudste deel van het) park is de verwerving van de 
monumentenstatus. In opdracht van de vereniging is in de eerste helft van 2003 door drs. Mireille Dosker het 
onderzoeksrapport "Beatrixpark Amsterdam - een cultuurhistorische beschouwing" geconcipieerd, teneinde als basis voor 
zo'n aanvrage te dienen. De aanvrage is onlangs ingediend. 

Communicatie 

Als belangenorganisatie dient de vereniging zich nadrukkelijk te profileren. Dat houdt in dat de vereniging in brede 
kring bekend en bereikbaar moet zijn. Er zal dus aandacht aan ledenwerving moeten worden geschonken. 

Gestreefd wordt naar het aanbrengen van informatiepanelen bij de belangrijkste toegangen en verblijfplaatsen, niet 
alleen om meer bekendheid te geven aan het bijzondere bomenbestand of aan de kruiden in de Artsenijhof, maar ook 
om de vereniging als hoedster van het park herkenbaar te maken. Bezien wordt of een en ander in 2004/2005 in 
samenspel met Groenvoorzieningen kan worden bereikt. 

Het standmateriaal voor buurtmarkten en dergelijke moet worden verbeterd en uitgebreid. In voorbereiding is een 
boekje over "65 jaar Beatrixpark", dat met subsidie van onder andere het Projectbureau Zuidas wordt vervaardigd. Een 
en ander zal nog in 2004 zijn beslag krijgen. Daarnaast zal blijvend aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van 
de website, die in de praktijk regelmatig blijkt te worden bezocht, alsmede aan de vormgeving en inhoud van de 
halfjaarlijkse Nieuwsbrieven. 

Organisatie van excursies 

Het is al jaren gebruikelijk om af en toe vogelexcursies en bomenwandelingen te organiseren, gewoonlijk tot grote 
tevredenheid van de deelnemers. Het bestuur wil dit soort excursies stimuleren. Met ingang van 2005 zullen de 
wandelingen op vaste tijden worden gepland. 
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Prioriteiten 

Het park kent diverse onderdelen die dringend aan een opknapbeurt toe zijn. 

Artsenijhof 

Deze uit drie delen bestaande kruidentuin is ten behoeve van de Floriade aangelegd maar sinds het einde van de jaren 
tachtig snel verloederd. Vanaf 2000 is de hof werkterrein van een tiental vrijwilligers, die in het toen opnieuw ingeplante 
eerste deel wekelijks twee dagdelen onkruid kwamen wieden. In het voorjaar van 2003 volgde de gedeeltelijke 
herplanting van het tweede deel, waarvan een belangrijk deel in de loop van het jaar weer verloren ging. De herinrichting 
van het derde deel is uitgesteld tot 2004. 

Het stadsdeel heeft toegezegd dat in 2004 de toegangshekken en de wildroosters aan weerszijden van de hof in de oude 
staat zullen worden hersteld. Gelet op het feit dat de hof regelmatig doelwit is van vandalisme en diefstal wil het bestuur 
zien te bereiken dat deze hekken van zonsondergang tot zonsopgang op slot gaan, op dezelfde wijze als het Anastelpark 
wordt afgesloten. Verder bestaat het voornemen per deel aan te geven welke gewassen in de verschillende plantbedden 
staan. Tegelijkertijd zal een nieuwe plattegrond van "Kruiden en bomen in de Artsenijhof worden gemaakt. Met 
Groenvoorzieningen zal in het voorjaar van 2004 worden bezien hoe dit voornemen het beste vorm kan krijgen. 

Kastanjering 

De via de vereniging gesponsorde aanplant van nieuwe kastanjebomen is goed aangeslagen, al zal het nog vele jaren 
duren voordat zij de omvang hebben van de in de storm van januari 1990 gesneuvelde exemplaren. Noodzakelijk is dat 
de houten palissade rond de ring in 2004 wordt gerestaureerd. Aandacht behoeft verder de Vaste Plantentuin (de 
begroeiing aan weerszijden van het pad rond de vijver), die in de loop van de tijd nogal verwilderd is. Het defect aan de 
fontein lijkt in 2003 afdoende verholpen te zijn 

Bomen 

Door zijn bijzondere bomenbestand heeft het Beatrixpark in brede kring een reputatie opgebouwd. Men spreekt wel 
over een arboretum. Helaas heeft een deel van deze bomen intussen de leeftijd gekregen waarop er iets moet gebeuren. 
In 2003 is door onoordeelkundig kappen een aantal daarvan veel te vroeg verdwenen. Er heeft evenwel geen herplant 
van deze zeldzame exemplaren plaatsgevonden. Het bestuur wil over het kwaliteitsbeheer en herplant van de bomen in 
2004 nadere afspraken met Groenvoorzieningen maken. Voorts zal een nieuwe bomenroute en beschrijving worden 
samengesteld. Overwogen wordt bij bijzondere bomen en struiken naambordjes aan te brengen. 

Grote Speelweide en Ereplateau 

De voor de Floriade aangelegde steencirkels met de toenmalige bloembeplantingen zijn intussen geleidelijk aan het 
wegzakken in de ondergrond. Omdat zij toch een historische functie hebben en als zodanig een van de kenmerken van 
het park vormen, wordt in overleg met het stadsdeel bezien of zij in de loop van 2004 geheel of gedeeltelijk weer zullen 
worden "opgehaald". Zij zullen echter niet opnieuw met bloemen worden opgeluisterd. Voorts zal het Ereplateau 
worden gerestaureerd en van nieuwe c.q. aanvullende beplanting worden voorzien. De huidige begroeiing is geleidelijk 
uit zijn krachten gegroeid en verwilderd, zodat verversing en aanvulling nodig zijn. 
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Verdere plannen, voornemens, wensen en ideeen 

Hieronder volgt in tamelijk willekeurige volgorde een lijst met zaken waar het bestuur in de komende jaren 
aandacht aan wil besteden, waar mogelijk met het jaar van afronding erachter. 

a.    de aanleg van een aantal voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor flora en fauna. Gedacht wordt aan: 
insectenmuurtje, nestkasten, natuurlijke oevers, plas-dras-gebieden (2005 en 2006). 

b.   het plaatsen en onderhouden van uniform, hoogwaardig parkmeubilair 

Op dit moment is het een ratjetoe van verschillende soorten en stijlen. 

      c.    het tegengaan van allerlei ongewenste ontwikkelingen en situaties 

•   Kabelzeppelins en andere reclame-uitingen. 

•   Landjepik van omwonenden. 

•    Illegaal lozen op het water. 

•    Zwervershutten en zwerversrommel. 

•    Vervuiling door scholieren. 

•    Gemotoriseerd verkeer op de paden. 

•    Honden in gebieden waar hun aanwezigheid niet is toegestaan. 

•    Hondenpoep. Het stadsdeel zal worden gevraagd poepzakautomaten te plaatsen (2004). 

•    Het gebruik van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen. Met Groenvoorzieningen zal worden 
opgenomen in hoeverre deze middelen worden gebruikt en of er alternatieve middelen 
beschikbaar zijn (2004). 

•     Graffiti op gebouwen, banken en ander parkmeubilair. 

d.       de ontwikkeling van een horecavoorziening. Bij een toenemend gebruik van het park komt ongetwijfeld de 
vraag aan de orde of het park net als het Vondelpark en het Amstelpark over een eigen uitspanning en 
terras zou moeten beschikken. Het bestuur wil zoiets zeker niet in het oude deel zien verschijnen. Maar 
wellicht kan tegen de (lelijke) achterkant van de Parkhal, aan de achterkant van de RAI bij het haventje of 
aan/bij het nieuwe museum een uitspanning komen (besluitvorming ca. 2006). 
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Ten slotte 

Om zijn ambities te verwezenlijken zal het bestuur of zelf meer tijd in de vereniging moeten steken of vaker een 
beroep moeten doen op vrijwilligers. Het streven is om meer mensen bij het verenigingswerk te betrekken. Daarnaast 
zijn er klussen die aan professionals moeten worden overgelaten. Dat kost geld. Weliswaar kunnen soms voor 
bepaalde projecten sponsors worden gevonden, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Voor parkgerichte activiteiten stelt 
de vereniging dikwijls middelen ter beschikking, bijvoorbeeld het gereedschap van de wieders in de Artsenijhof. 
Verwacht wordt dat ook diverse van de hierboven genoemde voornemens geheel voor rekening van de vereniging 
zullen komen. Te denken valt aan het aanbrengen van naambordjes op/bij de bijzondere bomen en struiken, de 
vervaardiging van informatiepanelen en ander PR-materiaal, de aanschaf van bijzondere kruiden voor de Artsenijhof, 
het bootje (en de opslag daarvan) voor de bestrijding van drijfvuil, het in kleur uitbrengen van de Nieuwsbrief en 
dergelijke. In de begrotingen van de komende jaren zullen deze kosten hun weerslag vinden. 

secretariaat: 
Willem Pijperstraat 35 
1077 XL Amsterdam 
tel. 020-6620227 
e-mail: allegro@xs4all.nl 
website: www.geocities.com/beatrixpark 
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