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Aanvulling op bericht in Nieuwsbrief najaar 2013
Op pag. 17 onderaan staat een foto met het bijschrift “fam. Akman”.Toen de foto genomen werd in 1940 was er nog

geen sprake van een fam. Akman. In werkelijkheid zien we op de foto de kinderen Lia en Rob Koops met “dienstmeisje”
Coba. Lia Koops trouwde later met de heer Akman.

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, 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

Na een winter die geen winter was kijken
we nu weer uit naar het voorjaar en de
zomer. Het park, althans het gedeelte
langs de A10, zal in de komende maanden
een flinke metamorfose ondergaan: er
wordt een grote waterpartij gegraven, er
moeten ca. 70 bomen worden gekapt, er
wordt begonnen met de voorbereiding
van een kabels en leidingen “goot” vanaf
de RAI naar de Prinses Irenestraat. Als
u erg nieuwsgierig geworden bent naar
dit nieuwe deel van het park, dan moet
u beslist op 7 mei a.s. naar de Algemene
Ledenvergadering komen, want daar
krijgt u van een medewerker van de
Dienst Ruimtelijke Ordening alles te
horen over de plannen en beplanting.

de grote vrachtwagens die voor de aanen afvoer van alle materialen worden
ingezet. Wij hebben in het verleden,
en ook nu telkens weer aangegeven
dat het Beatrixpark ongeschikt is voor
meerdaagse, grootscheepse evenementen.
Tot nu toe is het ons gelukt om die uit het
park te weren. Het helpt dat net buiten
het park in de RAI en bij StrandZuid/
Zuidpool regelmatig grote evenementen
worden georganiseerd, waardoor de buurt
al genoeg feest heeft én belast is.

Wel hebben wij ingestemd met de
komst van de Pure Markt op een viertal
zondagen dit jaar, te beginnen op eerste
Paasdag – 20 april. De Pure Markt
op 15 december vorig jaar was zeer
Waarschijnlijk zullen de bezoekers van het geslaagd en wij waren onder de indruk
van de zorgvuldigheid bij de opbouw
monumentale deel van het park niet veel
en het afbreken van de kraampjes. Ook
merken van deze ingrepen: u kunt nog
werd het groen gerespecteerd en werd
steeds rondwandelen of rondrennen, het
alle troep meteen opgeruimd. Wat ons
kinderbadje bezoeken bij mooi weer, een
ijsje eten of een kopje koffie drinken bij de betreft dus voor herhaling vatbaar. Het
is een eendaags openbaar evenement,
Ystuin, de Artsenijhof bewonderen – we
hopen dat de Hof er dit jaar na de ingreep er wordt geen toegang voor geheven, er
wordt geen versterkte muziek gemaakt
om de bodemstructuur te verbeteren
en de producten en standhouders komen
mooier bij zal staan dan ooit -, u kunt
grotendeels uit de regio. De markt staat
heerlijk op een bankje zitten bij de grote
vijver, misschien spuit de fontein eindelijk langs het Boerenweteringpad en fietsers
worden die dagen verzocht om een stukje
weer!; of uw hond uitlaten op de grote
met de fiets aan de hand te lopen. Mocht
weide.
op zondag 22 juni de temperatuur boven
de 20 graden Celsius zijn, dan is het
Parkbezoek is voor Amsterdammers
kinderbadje gewoon open en wij hopen
steeds belangrijker geworden, zoals
dat de bezoekers van de markt en/of het
blijkt uit het meest recente Grote
kinderbadje geen problemen veroorzaken
Groenonderzoek van Jos Gadet, Dienst
en elkaar de ruimte zullen geven.
Ruimtelijke Ordening van de Gemeente
Amsterdam. Maar de parken staan ook
onder druk: er schijnen steeds meer grote Op de eerste zondagen van iedere maand
kunt u nog meer te weten komen over
evenementen met veel muziek en heel
de bomen en planten, want dan geeft
veel bezoekers in een stedelijk park te
IVN-er Henk Wolters rondleidingen
moeten plaatsvinden, terwijl die parken
daar niet voor zijn ingericht en de natuur door het park, vertrekkend om 14.00 uur
bij de ingang Herman Heijermansweg
veel schade ondervindt bij de opbouw
(Boerenweteringpad). U kunt ook zelf
en het afbreken van grote podia en van
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Voorzitter / Zuidas
bomenwandelingen maken: op onze website vindt u twee routes met heel veel informatie over bomen, die u desgewenst kunt
downloaden. De bomenbordjes, die nu bijna een jaar hangen, helpen u ook op weg.
Ook zijn wij benieuwd naar de weg die de bestuurscommissies – die in de plaats komen van de huidige stadsdeelraden – gaan
bewandelen in de nieuwe organisatiestructuur van Amsterdam. Het Beatrixpark heeft al met verschillende raden te maken gehad:
eerst stadsdeel Oud Zuid, toen stadsdeel Zuideramstel, daarna weer stadsdeel Zuid en voor het nieuwe deel altijd met de raad van
de Centrale Stad en de Zuidasorganisatie. En nu de A-10 ondergronds gaat (ZuidasDok) ook nog met Rijkswaterstaat/ZuidasDok.
Vele vormen van overleg, die soms elkaar overlappen, maar soms ook bijna langs elkaar heen lijken te opereren.
Met de afdeling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het park hebben wij in ieder geval vier keer per jaar overleg. En
zelfs dan gaat er af en toe nog wat mis en worden in het park werkzaamheden uitgevoerd waar wij vooraf niet over geïnformeerd
waren. En waarover wij u dus ook niet tijdig konden informeren.

foto: Bas Uterwijk

Tenslotte: in mei zullen wij ook weer enkele leerlingen van
klas 4 van het St. Ignatiusgymnasium begeleiden bij hun
maatschappelijke stage. Zij zullen ons o.a. helpen bij het versturen
van de acceptgiro’s (uw jaarlijkse contributie) aan al onze leden.
Leerlingen van het St. Nicolaaslyceum houden op vrijdag 9 mei
a.s. van ca. 12.00-14.00 uur hun jaarlijkse Cross Your Borders
markt in en rondom de school. Ook een maatschappelijk project.
Door iedereen te bezoeken en te steunen.
Wij wensen u en het park een mooie lente en een fijne, lange
zomer toe.

Zuidas

EROP EN ERONDER

Marleen Munniksma

Bovengronds is de Zuidas al van verre heel zichtbaar. Als
je vanuit Zuid komt aanfietsen zie je aan de horizon hoge
kantoortorens, die vechten om hun eigen identiteit. Soms
lijkt het: hoe hoger hoe beter, maar de nabijheid van Schiphol
– een reden voor internationaal georiënteerde bedrijven om
zich hier te vestigen – legt ook meteen een beperking op.
Nieuwe hoogbouwregels bepalen de hoogtes van nieuwbouw
in dit gebied op maximaal 60 meter. Voor de torens die er al
staan en die nu gebouwd worden gelden deze regels nog niet.
De laatste hand wordt gelegd aan “the Edge” van Deloitte
en AKD-advocaten en notarissen (langs de snelweg, vlakbij
ING hoofdkantoor), aan de Fred. Roeskestraat komen drie
multifunctionele paviljoens, bij de VU wordt een nieuw
labgebouw gerealiseerd, studentenwoningen verrijzen langs
de De Boelelaan, er komen woningen op Kop Zuidas en
een horecavakschool, een hotel aan de Europaboulevard, een
uitbreiding van de RAI (Amtriumgebouw) bij het Scheldeplein.
De appartementen van OPZUID zijn bijna bewoonbaar, langs
de Mahlerlaan komt een woongebouw met ruim 125 koop/
huurappartementen. Nauta Dutilh laat ook een nieuw kantoor
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bouwen, vlakbij ABN AMRO en de contouren van het nieuwe
hoofdkantoor van Stibbe en AkzoNobel worden langzaam
zichtbaar. Al deze bovengrondse activiteiten vereisen ook een
aanpassing van de ondergrondse structuur. Een stevig net van
kabels en leidingen – de zgn. MENZ-ring – moet al deze
kantoren en woningen van water, gas, elektriciteit etc. gaan
voorzien en daarom zijn ook in de ondergrond aanpassingen
nodig. Een deel van deze nog aan te leggen infrastructuur
wordt vanuit de zuidzijde van de A10 onder de weg door naar
de noordzijde getrokken, en zal ‘aanlanden’ vlak achter de RAI
en vervolgens door het nieuwere deel van het Beatrixpark naar
de Prinses Irenestraat worden getrokken. Dat kost tijd, dat gaat
ten koste van bomen – maar er wordt ook weer nieuw groen
aangeplant - en fiets/wandelpaden zullen soms tijdelijk, soms
definitief worden omgelegd. Tegelijk wordt begonnen met het
graven van een grote waterpartij, want ook voor water moet
opvang worden geschapen in een versteende omgeving. Dit
wordt een ‘uitbreiding’ van het Beatrixpark (compensatiegroende cocreatie). Die nieuwe waterpartij vormt dan meteen de
definitieve afscheiding tussen het park en het bebouwde gedeelte
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Zuidas
van Plan Beethoven, waar naast de twee hoofdkantoren en de
school ook nog wordt ingezet op ruim 30.000 m2 woningen en
een museum. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer
die laatste plannen uitgevoerd zullen worden; tot die tijd
zullen die kavels tijdelijk groen worden ingericht en openbaar
toegankelijk zijn tot er definitief gebouwd gaat worden.
Voor water moet soms onder- en bovengronds een oplossing
worden gevonden. Voor sportclub Buitenveldert betekent dit, dat
hun nieuwe voetbalvelden op een ondergrondse waterberging
worden aangelegd. Langs de Prinses Irenestraat staat een gracht
gepland, het eerste deel daarvan begint bij Beethoven en zal ook
als eerste gegraven worden.
Aan de andere kant van de A10 zijn al stukken van de De
Boelegracht aangelegd, via duikers gaat deze wateropvang onder
de Beethovenstraat door. Ook kan de aanleg van zogenaamde
groene daken voor wateropvang zorgen, en soms is dit op
bestaande daken al toegepast, zoals op een dak van een VU
gebouw en op het dak van the Old School, een voormalig
schoolgebouw vlak achter het stadsdeelkantoor, waarheen ook
kinderopvang Hestia is verhuisd omdat zij hun locatie naast
restaurant AS moesten verlaten.
Ondergronds zijn ook de parkeergarages gepland, dus dat
betekent dat er in de toekomst een uitbreiding zal komen van
de parkeergarage die nu wordt aangelegd. De in/uitgang van die
parkeergarage zal in ieder geval aan de kant van de A10 komen.

Ondergronds gaat ook de A10, ongeveer 100 meter voor de
Beethovenstraat ligt de weg onder de grond, breder dan nu, want
in beide richtingen 6 banen: 4 voor doorgaand verkeer en 2 voor
bestemmingsverkeer. De spoorbanen en de metro – ook de NZ
lijn – blijven bovengronds. En de tunnelmonden beginnen vlak
achter de RAI. Wij zetten in op fraaie geluidsschermen die de
overlast van het verkeer zullen verbergen voor de parkbezoekers.
Voor de aanleg van dit ZuidasDok is een ambitiedocument
opgesteld, waarin de ambities en oplossingsrichtingen worden
beschreven die voortkwamen uit de Voorkeursbeslissing
ZuidasDok die in juli 2012 werd genomen. Voor het opstellen
van dit document is ook de omgeving geconsulteerd. Op een
aantal momenten zal het mogelijk zijn om te reageren, en wij
zullen zeker van die momenten gebruik maken.
En er komt ook nog een nieuwe ondergrondse fietsenstalling
bij: onder het Mahlerplein wordt een grote fietsparkeergarage
aangelegd (ca. 3000 fietsen) met het oog op de toekomst (groter
Station Zuid, busstation, tramhaltes, metrolijnen).
Als u meer wilt lezen over al deze ontwikkelingen raden wij u
aan om regelmatig een kijkje te nemen op de website van de
Zuidas (www.zuidas.nl). Ook via de website van Bewonersplatform Zuidas (www.bewonersplatformzuidas.nl) kunt u de
nodige informatie vinden. De informatie die wij betreffende
parkwerkzaamheden ontvangen kunt u terugvinden op de
website van onze vereniging (www.vriendenbeatrixpark.nl).

En aan de andere kant van het park, ook ZuidAs, bouwt de RAI gestaag verder
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Artsenijhof

Uit

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

De winter van 2013/2014 zal de geschiedenis ingaan als een
van de zachtste van de afgelopen halve eeuw. Zondag 9 maart
was met ca. 18/20 graden zelfs de warmste voorjaarsdag ooit
gemeten. In welke klimatologische tijden leven we eigenlijk?
Ook de deskundigen blijken er niet een eenduidig antwoord op
te hebben.
De winter is voor de vrijwilligers een rustperiode. Wel werd
er de afgelopen jaren één keer per maand een ronde gemaakt
door een paar mensen om de situatie te peilen en indien nodig
in te grijpen. Het was niet gepland, maar dit jaar heeft voor
het eerst een groep enthousiastelingen bijna de hele winter op
dinsdagochtend doorgewerkt vanwege het zachte weer. Onkruid
voelt zich dan onoverwinnelijk. Maar er was ook nog een andere
reden.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat vanwege een
zeer slechte uitslag van een bodemanalyse er structureel iets
moest gebeuren. Aanvankelijk hoopten we dat de grond heel
grondig zou worden omgewerkt door het stadsdeel maar dat
bleek te duur en te omslachtig. Vooruitlopend daarop hadden
de vrijwilligers in november de meest kwetsbare planten al
opgegraven en elders ingekuild. Achteraf bezien niet nodig
want in december is er alleen een laag compost over de grond

verspreid en nu in het voorjaar is er biovoeding en biomest aan
de grond toegevoegd. Het stadsdeel hoopt dat dan in het najaar
een belangrijke verbetering te constateren valt bij een nieuwe
grondanalyse. Wij hopen dat ook maar zijn er nog niet gerust op.
Het positieve van dit verhaal is wel dat de vrijwilligers weer
eens de gehele beplanting kritisch hebben bekeken, daarvan
fantastische digitale overzichtskaartjes hebben gemaakt en weer
allerlei plannen hebben bedacht voor hergroeperen en aanvullen
van groepen planten en het kiezen van nieuwe aantrekkelijke
medicinale planten. Er kunnen nu duidelijkere keuzes worden
gemaakt. Het beleid is en blijft de Artsenijhof als medicinaal
plantenparadijs. De groep “gedoogplanten” (wel aantrekkelijk
maar niet medicinaal) zal uiteindelijk moeten verdwijnen. Wij
zijn na twaalf jaar al een heel eind op weg.
Intussen koesteren wij als vereniging onze vrijwilligers. Ze staan
aan heel wat gevaren bloot zoals tekenbeten, agressieve wespen
en giftige planten. Maar bij het opgraven van de alruinplant
om in te kuilen deed zich een heel ander fenomeen voor. De
penwortels van deze plant gaan heel diep in de grond, het lukte
niet om ze uit de grond te krijgen zonder beschadiging. Na veel
“pulken en poeren”, aldus een vrijwilligster, werd besloten de
strijd maar op te geven en “de mannetjes” (zo heten de wortels
van deze plant) lekker te laten zitten.
De bekende tuinschrijver/oud-kweker Romke van de Kaa
schreef er een leuk stukje over in zijn boek Verwilderen. Als
je dat leest moeten we blij zijn dat de vrijwilligers het hebben
overleefd :

Dit zijn ze dus, de mannetjes
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foto: Martin Kramer

“Een plantenfamilie die altijd verdacht is geweest is de familie van
de nachtschade. Veel planten uit deze familie zijn verbonden met
legenden. Sommige daarvan hebben een grond van waarheid, maar
de meeste zijn louter verzinsel. Vaak is het verhaal mooier dan de
plant. Neem de alruin, Mandragora officinarum. Wie deze plant
ziet, zal van het uiterlijk niet opgewonden raken. Alruin lijkt een
beetje op een suikerbiet, maar dan kleiner. Vroeger werd alruin
gebruikt in heksenzalven en andere magische smeersels. Naar verluidt
lijkt de wortel van de alruin op een mannetje. Maar wee degene die
dit wil controleren door de plant zo maar op te graven. Die sterft
een gruwelijke dood. Alruin mag niet door mensenhanden worden
opgegraven .De alruinwortel mag alleen uit de grond worden
getrokken door het loof van de plant ’s nachts bij volle maan, aan de
staart van een hond te binden. De hond zal daarna sterven, maar de
alruinwortel is in ieder geval binnen”.
NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, VOORJAAR 2014

Mahoniestruik
De vrijwilligers vonden ook nog een paar zaailingen in de buurt
van de moederplant, die hebben ze de baby’s genoemd.
Inmiddels is het nieuwe seizoen op 25 maart al weer van start
gegaan voor de dinsdagochtenploeg. De woensdagavondploeg
begint altijd wat later, afhankelijk van zomertijd en
weersomstandigheden in verband met licht. Maar ook die groep
is al op 2 april aan de slag gegaan. De groep vrijwilligers bestaat
op dit moment uit ca. 40 personen. We hebben dit jaar geen
vaste plantochtend voor nieuwe planten (en dus ook niet een
heerlijke broodjeslunch, klaargemaakt door het bestuur) vanwege
de aanvankelijke plannen voor de grondbewerking. Vorig jaar
zijn de nieuwe planten pas begin mei geleverd vanwege het
ontzettend koude weer. Het kan verkeren!
Dit jaar zullen we nu tijdens het seizoen proberen her en der van

kwekers nieuwe planten te betrekken. Dat is op zich al een leuke
zoektocht. Medicinale planten zijn vaak geen allemansvriendjes.
En we zijn blij dat Wil Melgers, beheerder van heemtuin de
Braak in Amstelveen, ook dit seizoen de vrijwilligers gaat
adviseren. Daarvoor loopt hij iedere 2 weken een ronde door de
tuin met een paar vrijwilligers die het werk verder coördineren.
We rekenen op een goed seizoen, misschien wordt het wel
weer een mooie zomer want dan is het heerlijk toeven in
de Artsenijhof met al die geuren en kleuren. En die lekkere
broodjeslunch van het bestuur, die komt er heus ook nog wel een
keer.
Er zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. Aanmelden kan via
mail : mlouisse@dds.nl of tel. 020 662 02 27

Mahoniestruik
José Deckers

in de Artsenijhof

Deze winterharde sierheester komt oorspronkelijk uit NoordAmerika. In de Artsenijhof staat hij in het Noordvak, vlak bij
de ingang onder de vijgenboom. De mahoniestruik (Mahonia
aquifolium) hoort tot de berberisfamilie en wordt ook wel
druifstruik genoemd. De plant bereikt een hoogte van 50 –
150 cm, heeft stekelig groene bladeren, die in de winter vaak
bronskleurig worden. De mahoniestruik bloeit zeer vroeg in
het voorjaar, soms al in de late winter. De bloemen zijn geel
en ruiken naar honing. Ze trekken daarom veel insecten aan.
De vrucht is eerst een groene bes, die later blauw kleurt. Het
vruchtvlees van de bes is weliswaar eetbaar, maar de pitten in de
bes zijn giftig, evenals de wortel.
In de homeopathie wordt uit de werkzame stoffen uit de
wortelschors een tinctuur bereid, die vooral bruikbaar is tegen
psoriasis. In de kruiden-geneeskunde wordt de plant vooral
toegepast als middel
tegen ontsteking van
het maagslijmvlies en
tegen diarree.
Ook worden er uit de
wortels en de takken
met blad kleurstoffen
gewonnen voor het
verven van stoffen
(groengeel, oranje en
roze).

Bessen van de mahoniestruik.
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Bloem van de Mahoniestruik.

Mahoniestruik.
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ALV Agenda / Notulen

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging & Agenda
7 mei 2014

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2014 in het St.Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2. De ingang van de school bereikt u vanuit
de Prinses Irenestraat aan de linkerkant van de school. Er zijn liften aanwezig.
U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering zal in een van de lokalen van de school zijn.
Om 19.30 uur precies begint de vergadering.
De school sluit om 22.00 uur.
Agenda
1.
Presentatie door dhr. Ton Muller over de herinrichting van het zuidelijke gedeelte van het park. Ton Muller is 		
hoofdontwerper openbare ruimte bij de Dienst Ruimtelijke ordening.
Korte pauze
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening vergadering en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen algemene ledenvergadering 24 april 2013
Jaarcijfers
Verslag kascommissie
Begroting 2014
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park. (zie in deze nieuwsbrief het jaarverslag 2013 en de
vooruitblik 2014)
Bestuurssamenstelling
Rondvraag en sluiting

Toelichting bij de agendapunten 4 t/m 7: de notulen, jaarcijfers en de begroting 2014 zijn opgenomen in deze nieuwsbrief, het
verslag van de kascommissie wordt op de vergadering uitgereikt.
Toelichting bij agendapunt 1: het herinrichtingsplan, de zogenaamde cocreatie, is tot stand gekomen na overleg met
buurtbewoners, de Vrienden, mensen die in de buurt werken en vertegenwoordigers van het St. Nicolaaslyceum.
Ton Muller zal in zijn presentatie vooral ook ingaan op de verschillende beplantingen (vaste planten, bollen, heesters, bomen etc.)
Maar ook op de waterpartij met de oevers, de speelplek, parkmeubilair, verharding en loop en fietsroutes.

Algemene Ledenvergadering

Notulen: 24 april 2013
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Elodie Luinge

Aanwezig: Branbergen, Christoffels-Speelman, Deckers, vd Dussen, Gelderman, Gersen, Gilliéron, Griffioen, v. Haren-Bemelmans,
Haverkate, Hoeke, Hogendoorn, Jansen, Josephus Jitta, Laudy, de Lange, Lesterhuis, vd Linden, Link, Louisse, Leezenberg, Mante (2x),
Oberman, Raukema, Schade (2x), Schoenmaeckers, v. Staalen, Treuman-Reijenga, Vergroesen, Vogel, Wiegerink, ten Winkel, en twee maal
onleesbaar. En zes bestuursleden: Munniksma (voorzitter), Louisse (secretaris), Van Helden-Pathuis (penningmeester), en Hesseling, Luinge
(notulen), Raukema (bestuursleden).
Afwezig met bericht: Wolters, Bosschieter, Geenen (2x), v. Helden.
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Notulen: 24 april 2013
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering; er zijn dit
maal bijzonder veel leden aanwezig. De bestuursleden worden
voorgesteld. We zijn verheugd dat we gebruik mogen maken
van de ruimte in het SintNicolaaslyceum voor onze vergadering!
Voorafgaande aan de vergadering heeft de heer Hans van
Rooijen, directeur van de school, een verhelderende rondleiding
gegeven. Hij is geweldig enthousiasmerend over dit bijzondere
gebouw.
2. Ingekomen stukken:
Geen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief,
worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe. De
balans is ook dit jaar weer positief geëindigd.
Zij vraagt de aandacht voor onder meer het volgende:
de wijze van weergeven is dit jaar anders dan vorige jaren: niet
wat begroot is, maar de reële uitgaven staan voorop.
het deposito heeft goede rente opgeleverd
de voorzitter heeft door het benaderen van diverse partijen maar
liefst 8000,- euro opgehaald aan bijdrage van externen, ten bate
van het jubileumfeest.
de vergaderruimte kost dit jaar niets.
Er zijn geen vragen uit de zaal over de financiën.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie (dhr. Schaake en de heer De Lange) verklaren
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 kascommissie zal
volgend jaar uit dezelfde leden bestaan.
6. Begroting 2013
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; de verwachting
is dat het aantal leden ongeveer hetzelfde blijft of iets minder
wordt.
Er zijn verder geen vragen en de begroting wordt vastgesteld.
7. Jaarverslag 2012 en kort verslag over ontwikkelingen in het
park.
Joep Hesseling licht de juridische stand van zaken toe: er lopen
aanzienlijk minder procedures dan voorheen. De reden daarvoor
is het gewijzigde beleid van het bestuur: er wordt nu telkens in
een vroeg stadium gesproken met alle partijen, opdat belangen
tijdig worden gewogen en confrontatie of rechtszaken vermeden
kunnen worden. Deze aanpak blijkt in de praktijk goed te
werken; het geeft meer goodwill zodat we inderdaad eerder
betrokken worden bij besluitvorming.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Marleen Munniksma meldt dat zij veel contact heeft met de
medewerkers van Bureau Zuidas, bijvoorbeeld in verband met
de “cocreatie”, het overleg over het nieuw in te richten deel van
het park in het zuiden. Een schaduw op prettig overleg wordt
geworpen door wat we gerust “gedoe” kunnen noemen, over
de al dan niet tijdelijke fietspaden en waar die moeten komen.
Zij kondigt verder de plaatsing aan van de Koningslinde in het
Beatrixpark.
Elodie Luinge geeft een toelichting op de stand van zaken
van de Nieuwsbrief, de bomenbordjes en –wandelingen en de
website.
Mirjam Louisse heeft voor wat betreft het secretariaat geen
bijzonderheden. Zij neemt voorlopig het regelen van de zaken
rondom de Artsenijhof over van het afgetreden bestuurslid
Willem Smit; ze kan melden dat er meer vrijwilligers dan ooit
zijn, dat is bijzonder leuk en goed nieuws. Helaas moet gemeld
worden dat de vaste begeleider (via de VU Hortus) wegens
ziekte niet meer beschikbaar is.
Anne-Mariken Raukema licht het programma toe van het
op handen zijnde jubileumfeest. De diverse media zullen nog
worden ingelicht. Zij en Marleen Munniksma hebben er hun
handen vol aan (gehad). Leerlingen van het ROC nemen
gelukig een groot deel van de organisatie mede op zich.
8. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur; er zijn dit jaar geen
formele data van aftreden en eventuele her-benoeming. Het
bestuur verwelkomt een nieuw aspirant-bestuurslid: Eelco
Hoeke.
9. Rondvraag en sluiting
Een van de leden heeft een suggestie voor een vakkundige
vervanging van de begeleiding van de vrijwilligers.
Er wordt gevraagd naar de fontein, en waarom die zo weinig
spuit. Het antwoord is (de natuur gaat zijn gang) dat die telkens
wordt geblokkeerd door de meerkoetjes die er op broeden. In het
voorjaar na de nesttijd wordt hij weer schoongemaakt. Er wordt
gekeken naar een eventuele combinatie van een broes en een
fontein.
Er is een aantal vragen over de invulling van het feest. Het
Bewonersplatform vraagt aandacht voor het feit dat het al 15
jaar bestaat; dit wordt ondermeer gevierd met een limerickwedstrijd tijden het jubileumfeest
Gevraagd wordt naar de eventuele komst van een “koeken-zopie” in het park. De voorzitter kan melden dat er
waarschijnlijk een bescheiden horeca gelegenheid zal komen in
het nieuwe parkgebouw.
In dat zelfde parkgebouw hebben onze vrijwilligers overigens
voorlopig gratis onderdak.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering.

NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, VOORJAAR 2014
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Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013
Evaluatie beleidsplan over het jaar 2013

Het jaar 2013 is voor het Beatrixpark een goed jaar geweest
en het kan met recht een jubilieumjaar voor het 75-jarige
park worden genoemd. Onze stadsnatuur heeft de vrij
extreme weertypes goed doorstaan : noch de extreme kou,
noch het koude voorjaar of de hete zomerdagen hebben voor
noemenswaardige schade gezorgd, en de zware najaarsstorm in
oktober heeft tot een beperkte schade aan het bomenbestand
geleid. En mensen houden van bomen, dat is wel gebleken. De
maandelijkse rondleidingen door ‘onze’ IVN-deskundige Henk
Wolters kunnen rekenen op een grote belangstelling en het
boompje klimmen via touwen en katrol tijdens het jubileumfeest
eind mei is zeker voor herhaling vatbaar.
De bomenbordjes, die aan geïnteresseerde bezoekers de Latijnse
en Nederlandse naam verklappen, worden zeer gewaardeerd en
soms kennelijk als souvenir meegenomen! Dat laatste is beslist
niet de bedoeling.
Bezoekers spreken ook hun waardering uit over het nieuwe
parkgebouw en de functies die daarin zijn ondergebracht. Onze
Artsenijhof-vrijwilligers zijn zeer geholpen met hun nieuwe
onderkomen voor het gereedschap, en niet te vergeten het
eigen toilet! Ze kunnen zelf koffie en thee zetten en bij regen
goed schuilen. De ijsjes en koffie van de IJstuin vlakbij zijn ook
gewoon erg lekker.
De heer Wil Melgers, van de Heemtuin de Braak in
Amstelveen, heeft tot ons genoegen de coaching van de
vrijwilligers overgenomen na het overlijden van Arend van de
Beld.

gelegenheid om deze school ook eens van binnen te
aanschouwen. Via de Prinses Irenestraat – tegenwoordig
een fietsstraat waar de auto wordt gedoogd – kwamen
kunstliefhebbers tijdens Art Zuid naar de kapel gewandeld
om AI Wei Wei’s installatie te bewonderen. Die Kapel en het
daarnaast staande klooster werden door de gemeenteraad tot
monument verklaard, maar er wordt nog gezocht naar een
goede bestemming/exploitatie. Restaurant As zal nog beperkte
tijd blijven, en op dit moment wordt het convict nog (tijdelijk)
gebruikt door diverse instellingen en kunstenaars.
In 2013 werd ook verder getekend aan en gesproken over
de cocreatie – een nieuw parkdeel dat zal worden aangelegd
op een deel van het oude “Nicolaas-terrein” ter compensatie
van de bebouwing in de zuidwesthoek. Vooral de fietsroute is
onderwerp van heel veel discussie geweest. Tegelijk met deze
nieuwe aanleg zullen kabels en leidingen worden aangelegd
in een traject lopend vanaf achterkant RAI richting Prinses
Irenestraat. Daarvoor moeten wel een aantal bomen worden
gekapt en worden bijzondere bomen verplaatst. Het nieuwe
parkgedeelte zal een grote waterpartij krijgen als afscheiding
tussen bebouwing en park, maar ook als waterberging. Er komt
ook een nieuwe brug en op de plaats van het huidige basketbal/
speeltuintje een attractieve speelplek voor de jeugd van ca.
6-12 jaar, die immers te groot is voor het kinderbadje en de
speeltuin daar. En een ligweide langs het water en misschien
een uitkijktoren met zicht over het park en de aanleg van het
ZuidasDok.

De A10 wordt verbreed tot 2x6 rijstroken, 2x4 voor doorgaand
verkeer en 2x2 voor bestemmingsverkeer. De tunnelmond van
de noordelijke autobaan zal vlak langs de (voormalige) Natte
De Beatrixparkbrochure die samen met het stadsdeel werd
gemaakt oogstte veel lof en werd op uitgebreide schaal verspreid. Vallei komen te liggen en voor de aanleg is zeker een bouwweg
nodig die nog dichter langs de vallei zal lopen en langs het
De stevige picknicktafel en de nieuwe brug over de grote vijver
nieuwe hoofdkantoor van AkzoNobel. Wij pleiten ervoor
passen naadloos in het park en het podium- gebouwd van
om deze bouwactiviteiten in ieder geval aan de parkzijde te
delen van de oude brug – is de tijdelijkheid ontstegen en is wat
verstoppen achter een tijdelijke geluidswal, een soort lange korf
ons betreft een blijvertje. Het is leuk om te zien hoe er in alle
waarin materialen worden gestort die overblijven bij de aanleg.
jaargetijden gebruik van wordt gemaakt.
Die aan de parkzijde dan kan uitgroeien tot een groene muur.
En als dat niet lukt, dan gewoon alle bomen die worden gekapt
Waar nog niet echt gebruik van lijkt te worden gemaakt is het
(omgekeerd?) gebruiken voor een tijdelijke afzetting.
bijenhotel, een verjaardagscadeautje van Wieringen Prins en
Hello Zuidas. De wilde bijen/insecten hebben het nog niet echt
Maar in 2013 werd niet alleen maar gejubeld. De Artsenijhof,
ontdekt.
die er dankzij de inzet van de vrijwilligers wederom heel
fraai bijlag, bleek zeer verschraalde grond te hebben waar
De Algemene Ledenvergadering, in 2013 voor het eerst
eigenlijk bijna niets op zou kunnen groeien. Het stadsdeel
gehouden in het nieuwe Nicolaaslyceum, gaf aan de leden
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Vooruitblik 2013
2014
heeft toegezegd mee te helpen aan grondverbetering en heeft
inmiddels een eerste nieuwe laag opgebracht. Bemesting en
terugplanten van de opgenomen kruiden in het voorjaar zou dit
probleem moeten oplossen. Zo niet, dan moet er veel drastischer
worden ingegrepen.
Gezongen werd er ook : niet alleen op het jubileumfeest maar
ook op een koude avond op 21 november toen aan de rand van

de hondenwei onder de dennen een ‘een-minuut-opera’ werd
opgevoerd in het kader van BOOM!amsterdamiseenopera.nl.
Op zondag 15 december werd voor het eerst de Pure Markt in
het Beatrixpark gehouden en stond een lange sliert rood-witblauwe kraampjes van 11-18 uur langs het Boerenweteringpad.
Wordt zeker herhaald in 2014.

Vooruitblik 2014
Plan van aanpak 2014

Het bestuur blijft zich uiteraard inzetten voor het park. Iedere
maand zal de IVN op de eerste zondag van de maand een
interessante rondwandeling verzorgen. De Artsenijhof zal
worden onderhouden door onze enthousiaste vrijwilligers en
we zullen samen met het stadsdeel met name de kwaliteit van
de grond goed in de gaten houden. We zullen erop aandringen
dat de fontein in de grote vijver (eindelijk) weer gaat spuiten.
Een deel van de fiets-en voetpaden wordt gerenoveerd en er
wordt begonnen met de voorbereidingen voor het kabels- en
leidingen traject en de cocreatie. We blijven wijzen op het
belang van goede communicatie met parkbezoekers over al deze
werkzaamheden bij voorkeur door middel van borden op locatie.
We hebben ingestemd met 4 x een pure markt in 2014,
tweemaal in het voorjaar en tweemaal in het najaar. En
misschien weer een kerstmarkt aan het eind van het jaar.
We beraden ons over het beleidsplan van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark voor 2015-2020. We zullen daarin
kritisch kijken naar het nieuwe bestemmingsplan voor de RAI

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

en de procedures rondom A10 en Zuidasdok nauwkeurig volgen.
Een aandachtspunt zal ook verbetering van de website zijn.
We blijven de bomenbordjes monitoren en missende bordjes
zullen worden aangevuld. Overleg met nieuwe bestuurders in de
politiek zal worden opgestart.
Deelname aan parkenoverleg, contact met andere
groenorganisatie, buurtoverleg Zuidas en actieve deelname aan
bewonersplatform Zuidas wordt gecontinueerd.
Input en ideeën van Vrienden voor dat toekomst-beleidsplan
zijn uiteraard van harte welkom. Regelmatig vinden wij
berichten op de mail van vrienden die meedenken en tips of
opmerkingen hebben. Dat wordt door het bestuur zeer op prijs
gesteld. We doen dit immers voor en door u!
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Februari 2014

NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, VOORJAAR 2014
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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 dinsdag 25 maart 2014 heeft
de kascommissie, bestaande uit de heer J.J.L.M. Schaake en de heer P. de Lange bij de 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 € 256,31.
Aan contributies ontvingen wij in 2013 € 17.494,40, afkomstig van 918 leden, die dus gemiddeld € 19,00 overmaakten. Wij
danken alle vrienden heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij, zoals wij al meldden in de voorjaarsnieuwsbrief,
van enkele vrienden grotere bedragen, te weten 31 x € 50,00, 2 x € 75,00, 11 x € 100,00 en 2 x € 200. Het is onze secretaris het
afgelopen jaar niet gelukt iedere gulle gever persoonlijk te bedanken, zoals gebruikelijk. Volgend jaar moet dat zeker weer lukken.
Ondanks de vele extra uitgaven van het afgelopen jaar voor het vieren van ons jubileumfeest op 26 mei konden we het jaar toch
afsluiten met een klein batig saldo. Voor een groot deel konden de kosten betaald worden uit de sponsor-bijdragen van een
aantal grote bedrijven en kantoren bij ons in de buurt. De bomenbordjes zijn bijna geheel betaald met het buurtcadeau van het
Oranjefonds dat wij in februari ontvingen.
In mei zult u weer de acceptgiro ontvangen voor het overmaken van de contributie over 2014. Op de nieuwe IBAN acceptgiro is
geen ruimte voor mededelingen. Voor vragen, mededelingen en adreswijzigingen kunt u ons e-mail adres gebruiken: beatrixpark@
hotmail.com of een briefje schrijven aan onze secretaris.
Mocht u elektronisch willen betalen, dan graag naam, adres en postcode, zoals vermeld op de acceptgiro, overnemen, alsmede het
lidnummer (rechts boven op de acceptgiro). Indien u de bijdrage over 2013 nog niet betaald hebt, dan vindt u een herinnering bij
de acceptgiro en kunt u deze tegelijk met de bijdrage van 2014 overmaken.
Alvast hartelijk dank!

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van november 2013.
Aantal leden op 26 oktober 2013
Nieuwe leden
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins
Aantal leden op 25 maart

1073
24
16
1081

Nieuwe leden sinds 26 oktober 2013:
Hr H. Bevers, Mw B. Blokpoel, Mw K. Dieters, Mw A.A.F.M. van Geenen, Mw E. De Gier-Wiesenthal, Mw E.F. van Hasselt,
Mw T.M. Hoekstra, Mw A.K. Hoeneveld-van Gelder, Mw D.J. Kok, Mw T. Kroon, Hr J. Meijers, Hr M. van Praag, Mw M.M.A.
Rottier, Mw A.A.M. Rijper, Hr W.J. de Ruiter, Mw M.G. Singh-Harberts, Mw A.C.E.M. Stalpers, Mw T. Teves, Hr P. Twint,
M.G. Vonder, Mw P. de Vries en Hr P. Faasse, Mw M. Vuurmans-Cramer, Mw M.L.C. de Wolf, Mw W. Zander
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Jaarcijfers 2013

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2013
Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2013 (in euro's)
Inkomsten

contributies

buurtcadeau Oranjefonds

Staat 2012

Staat 2013

Begroting 2014

16.537,00

17.494,40

17.000,00

3.000,00

sponsoring jubileum

restitutie jubileumfeest

verkoop boeken en kaarten

8.124,50
148,50

376,00

150,00

22.493,65

30.060,78

17.850,00

6.456,48

5.690,03

6.000,00

rente kapitaalrekening

1.542,15

Waarderingssubsidie artsenijhof

1.750,00

Compensatie proceskosten ING
gift

Totaal
Uitgaven

nieuwsbrieven

porti nieuwsbrieven

secretariaat en ledenadministratie

jubileumfeest

bomenbordjes en onderhoud

500,00

1.981,25

2.418,59

1.416,37

261,71

artsenijhof

303,12

inrichting nieuwe parkgebouw

565,88

2.016,00

kosten betalingsverkeer

betaalde contributies/donaties

500,00

scholing vrijwilligers

nieuwe uitgave groene boekje
bestuurskosten

correctie teveel betaalde contributie
Totaal

batig saldo

4.443,06

1.000,00

164,00

160,00

676,70

320,71

350,00
750,00

247,50

ontvangst Oranjefonds en koningslinde
digitaliseren oude foto’s en films

1.500,00

305,52

filmmiddag As

3.000,00

2.027,94

12.607,86

90,00

700,00

127,56
775,00

1.855,00

4.652,90
663,00

1.750,00
300,00

80,00

18.011,53

29.804,47

4.482,12

256,31

14.810,00

Balans per 31 december 2013 (in euro's)
eigen vermogen 01-01-2013

74.146,80

eigen vermogen 31-12-2013

74.403,11

bij: batig saldo

saldo rekening courant 31-12-2013
saldo spaarrekening 31-12-2013
eigen vermogen 31-12-2013
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256,31

9.176,27

65.226,84

74.403,11
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In het Beatrixpark

In het Beatrixpark
Loes Lesterhuis

kun je alle kanten op

was. Ze pakte hem op, hetgeen nog niet
zo makkelijk was. Ook al was de reiger
jong, het was toch al een grote vogel.
Maar ze had zo met de reiger te doen,
want de honden die werden uitgelaten,
Vaak hebben de wegen van Marcella
wilden hem allemaal verscheuren. Met
en van mij, elkaar gekruist. Vooral in
haar eigen hond, die ze ook in de gaten
het Beatrixpark. De laatste keer zag ik
moest houden, zat ze te wachten tot ze
alleen haar hoofd langs de heg van de
Artsenijhof voorbij gaan. Op een ochtend, hulp kreeg. De meeste passanten waren
vol medeleven, maar vonden zo’n grote
toen zij haar hond uitliet en ik stond te
wieden als vrijwilliger. Marcella heeft een vogel toch eng. Een hardloper schoot
stevige loop, iemand die nog veel te doen haar met raad en daad te hulp. Via zijn
vriendin werd de dierenambulance gebeld,
heeft, ik herken haar aan haar energieke
die vroeg waar Marcella zich precies
pas.
bevond. “Onder het reigersnest bij het
water”, concreter kon zij niet worden. Na
Marcella heeft een hond: Sita, een Friese
een uur arriveerde de ambulance. Later
stabij met bordercollie-bloed. Zij is 12
hoorde Marcella dat ze de reiger hebben
jaar. Een hele lieve hond met een zachte
kunnen redden, dus misschien broedt hij
zwartgrijze krullende vacht en echte
nu wel op het ouderlijk nest in de bomen.
trouwe hondenogen. Marcella vertelt mij
dat toen Sita een jaar was, zij 10 pups
Een andere route is over het
in een worp ter wereld heeft gebracht.
houtsnipperspad om de Artsenijhof.
Voor hun eerste uitje nam zij ze allemaal
mee naar het Beatrixpark. Daarna zijn ze Het houtsnipperspad vindt Marcella een
buiten Amsterdam terecht gekomen. Drie spannend paadje. In de herfst groeien er
keer per dag wordt Sita door de drie leden veel paddenstoelen. Opmerkelijk vaak
vindt zij op het pad voorwerpen als een
van het gezin uitgelaten. Marcella heeft
portemonnee of een tas. De mensen
meestal de ochtendshift.
reageren dan verrast en blij wanneer
ze hun verloren voorwerp weer terug
Sita wil altijd haar tocht beginnen langs
kunnen krijgen. Na het pad gaat het via de
de kade bij de RAI, waar de bootjes
liggen. Eerst het stenen trapje bij de brug bloemenweide langs de eendenvijver. Ooit
trof ze daar een duif. De duif zat verstrikt
af en dan over de kade. Dan het park in
in dun nylon hengeldraad en werd belaagd
en vervolgens door de natte vallei waar
door kraaien. Dit keer had Marcella
nu druk wordt gebouwd, langs het water
wel een telefoon bij zich en belde de
bij de Beethovenvijver, waar de reigers
brandweer. Het kostte de brandweer heel
nestelen.
veel moeite om de plek in het park te
Bij de bomen, waar de reigers hun nesten vinden. Uiteindelijk kwamen ze en wisten
bouwen, heeft Marcella een keer het leven ze de draden te ontwarren, zodat de duif
gered was.
van een jonge reiger gered. De reiger was
uit het nest gevallen. Misschien omdat hij
Een rondje Beatrixpark duurt vaak langer
probeerde te vliegen en niet op tijd zijn
vleugels liet wapperen. Marcella trof hem dan Marcella van tevoren denkt. Dat
komt omdat ze onverwacht bekenden
aan op het pad, liggend op zijn borst en
ze zag meteen dat het niet goed met hem tegenkomt. Ze komt in het park bekenden
Interview met Marcella van Zanten, zo
maar een regelmatige bezoekster van het
Beatrixpark.
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uit al haar levensfasen tegen. Haar
ouders woonden na de oorlog in een
atelierwoning in de Zomerdijkstraat,
naast Jan Wolkers. Haar vader: Ek van
Zanten, is ook beeldhouwer. Van zijn
hand is het grote beeld van voetballers,
geïnspireerd op Cruyff, dat staat bij het
Olympisch Stadion. Van jongs af aan
wandelde zij met haar vader en moeder en
broer en hun twee grote zwarte honden
Grappa en Pizza over de Zuidelijke
Wandelweg en terug door het park. Ze
heeft veel, nu dierbare, herinneringen
aan die wandelingen. Via haar ouders
kende Marcella veel beeldhouwers,
waarvan beelden in het Beatrixpark staan.
Bijvoorbeeld Federico Carasso, de maker
van het beeld van de Lente bij de ingang
Cornelis Dopperkade en Leo Braat, die de
zeemeermin bij het kinderbadje maakte.
Marcella maakt zelf ook kunst. Zij heeft
een atelier bij het Nieuwe Meer en ook
maakt ze gebruik van een atelier in de
Zomerdijkstraat van de kunstschilder
Arhan Günermengi. Een idee dat ze
graag nog eens zou realiseren is het
geven van een workshop in het park. De
workshop zou als thema moeten hebben
wat je met de verschillende landschappen
van het park kunt doen in een kunstwerk.
Want vooral de afwisseling daarvan is het
aantrekkelijke van het park: de dennen, de
NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, VOORJAAR 2014

Atlas AUP
grote speelweide, de verschillende waterpartijen.
Behalve beeldhouwer was haar vader een enthousiaste vogelkenner en door hem is Marcella goed thuis geraakt in de vogelwereld.
Ook nu nog belt zij hem ter plekke op wanneer ze door het park loopt en een vogelgeluid niet thuis kan brengen. Het is prachtig
gewoon op een bank te zitten en de verschillende soorten te horen. De merels, die in de lente hun territorium veroveren, de bonte
specht, de boomkruipers en - klevers en de staartmezen en soms een ijsvogel te spotten. Naast de vogels zijn er bomen en planten.
Ze is een groot fan van Henk Wolters, de man die iedere maand een rondleiding in het park geeft. Het komt er meestal niet van
om met een excursie mee te gaan, maar soms ontmoet Marcella hem in het park als hij zijn wandeling voorbereidt. Ze maken dan
een praatje. Zo leerde ze van hem dat de jeneverbes bessen draagt, die uit verschillende jaren afkomstig zijn.
Wanneer Marcella vrienden op bezoek heeft, loopt ze, als het even kan, een ronde in het park. Steeds staat haar bezoek weer
verbaasd over de diversiteit van het park.
Ze heeft nog wel een praktische tip: hang her en der het telefoonnummer van de dierenambulance op in het park, want dat is zoals
ze heeft verteld regelmatig nodig. En mochten er mensen geïnteresseerd zijn in een schildercursus in het park; zie
www.marcellavanzanten.nl

Boekbespreking:

Atlas AUP
Gebieden Amsterdam

Elodie Luinge

De redactie ontving een exemplaar van het boek “Atlas A(lgemeen) U(itbreidings) P(lan)
Amsterdam.
Dit is de tekst van het persbericht:

Atlas AUP Gebieden Amsterdam geeft inzicht in de cultuurhistorische, architectonische
en stedenbouwkundige waardering van de naoorlogse wijken van Amsterdam. Deze
wijken, tot stand gekomen op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP, 19351970), worden algemeen beschouwd als een mijlpaal in de stedenbouwkundige aanpak en
geschiedenis van Nederland. In heel Nederland zijn soortgelijke groene uitbreidingswijken
gebouwd, en sinds een tiental jaren wordt opnieuw gekeken naar de hedendaagse waarde
voor bewoners en de stad.
Thematische artikelen, een set topografische kaarten van de betreffende AUP-gebieden en
een mooi foto-essay van Bart Sorgedrager brengen voor het eerst de nauwe verwevenheid
tussen stedenbouwkundige opzet, groen, infrastructuur en bebouwing in kaart.
Een boek dat bewoners, stedenbouwkundigen, architecten en beleidsmakers prikkelt om met
een frisse blik naar deze naoorlogse uitbreidingswijken te kijken.
Met 5 dubbelzijdige kaarten. Op de kaarten en in het register zijn de waardering, het bouwjaar en de architect van de
bebouwing terug te vinden. De digitale kaart geeft ook informatie over gebouwtypologie en functie. De kaarten zijn digitaal te
vinden als: Waarderingskaart architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit AUP
Maar die tekst doet het boek niet helemaal recht. Het is een liefdevol geschreven en prachtig verzorgde uitgave die de nieuwe naoorlogse wijken in beeld brengt. Met aandacht voor parken, scholen, kerken; met begrip voor de manier waarop in de tijd zelf naar
deze woningen en wijken werd gekeken, en een pleidooi om daar nu anders mee om te gaan.
Ook voor wie meer wil weten over het hoe en waarom van het ontstaan van bijvoorbeeld Buitenveldert is dit boek, hoewel niet
goedkoop (35 euro) een aanrader. Op internet zijn alle kaarten ook nog eens goed te bekijken. Meer informatie vindt u op de site
van de uitgever: http://www.valiz.nl/AtlasAUPGebiedenAmsterdam
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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De Pure Markt

De Pure Markt
Trienet Kroon

komt naar het Beatrixpark!

oprichster van de Pure Markt.

We zijn trots dat we na een try-out in december van vorig jaar in
2014 vier keer een markt mogen organiseren in het Beatrixpark.
Het Beatripark leent zich uitstekend voor onze markt. Aan het
Boerenweteringpad kunnen we een mooie opstelling maken
van onze kramen zonder het park te overbelasten qua laden
en lossen. De bezoekers kunnen heerlijk slenteren over het
geasfalteerde pad en plaats nemen aan de picknicktafels tussen
de bomen.

markt in Park Frankendael bleek dat ik niet de enige met deze
behoefte , veel bezoekers lieten ons weten dat de Pure Markt
precies was wat zij zochten. Een plek om elkaar te ontmoeten,
boodschappen doen maar ook met het hele gezin een hapje
te kunnen eten. Van daaruit zijn wij gegroeid naar een bijna
weekelijkse zondagsmarkt met diverse locaties in Nederland.
Ik ben benieuwd of de gebruikers van het Beatrxipark net
zo enthousiast zullen worden als die van bijvoorbeeld Park
Frankendael of het Amstelpark. Graag nodig ik u uit om langs
te komen op één van onze markten.

Misschien heeft u verleden jaar al kennis gemaakt met de Pure
Markt maar graag licht ik ons concept verder toe; De Pure
Markt wil bezoekers graag kennis laten maken met verschillende
De data voor het Beatrixpark zijn zondag 11-18 uur:
leveranciers die zich bezighouden met ambachtelijk en lekker
• 20 april 1e Paasdag inclusief eieren zoeken voor de kleintjes
eten, maar ook met creativiteit en duurzaamheid. Op de markt
• 22 juni
vindt u pure producten, verkocht door de producenten zelf. Zij
• 21 september
kunnen u informeren over de ingrediënten, herkomst en het
• 19 oktober
productieproces. U kunt uw aankopen ter plekke nuttigen of
mee naar huis nemen.
Voor overige data en locaties verwijs ik u graag naar onze
website www.puremarkt.nl
De Pure Markt heeft meer dan 100 vaste én wisselende
leveranciers, die allemaal met veel enthousiasme deelnemen. De
organisatie draagt zorg voor een divers en goed gebalanceerd
assortiment.
Naast het geweldige aanbod op het gebied van eten, drinken
en creatieve producten is de Pure Markt ook een evenement
voor het hele gezin. Muziek, de draaimolen en onze gezellige
terrassen zorgen voor een unieke sfeer. U kunt bij ons op het
terras terecht voor koffie met een lekker taartje, een lunch, een
borrel met een oester of kaasplankje of een biertje met vrienden
terwijl de kinderen met elkaar spelen.
De Pure Markt is in 2008 opgericht vanuit mijn eigen behoefte
voor lekker eten en drinken. Ik was wel een beetje uitgekeken
op de reguliere markten waar steeds meer non-food werd
aangeboden en het aanbod ééntoniger werd. Na onze eerste
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Wandelen / Ystuin

Wandelen
Elodie Luinge

met Geluid...

Wat is het geluid van de Zuidas? Hoe anders wordt de soundscape
Voor wie eens op een andere manier kennis wil maken met de
Zuidas en het Beatrixpark bestaat er al een tijdje de Soundtrack- wanneer de bouw vordert en je de omgeving dagelijks ziet
veranderen? Hoe denken planologen eigenlijk over geluid? kan geluid
wandeling:
een publieke ruimte creëren?
Een Soundtrack-wandeling nodigt je uit om de stad te voet
Deze vragen worden gesteld en toegelicht, terwijl de wandelaar
opnieuw te ontdekken terwijl je luistert naar een soundtrack
luistert naar akoestische, historische, psychologische en politieke
die speciaal voor de route is gemaakt door kunstenaars. Geen
aspecten van publieke ruimtes.
audiotours maar geluidswandelingen. De wandelingen volgen
routes door verschillende delen van de stad en vertellen ieder een Startpunt: WTC ingang Zuidplein, Strawinskylaan 59
eigen verhaal over heden, verleden en toekomst van het gebied,
Deze geluidswandeling heeft negen tracks:
gebaseerd op verhalen en ervaringen van bewoners.
Track 1.		
Zuidplein
Track 2.		
parkje
Hoe het werkt?
Beethovenstraat
Met een mp3-speler en koptelefoon, of via je smartphone maak Track 3.		
Track 4.		
brug in park
je een wandeling van ongeveer 60 minuten. Onderweg luister
Track 5.		
Lelievijver
je naar een op de route toegesneden mix van stadsverhalen,
bankje bij trap
omgevingsgeluid, muziek, de stem van een gids, archiefmateriaal Track 6.		
Track 7.		
bruggen
en een speciaal gecomponeerde soundscape. Je kunt wandelen
Debussylaan
wanneer het je uitkomt. En je bepaalt zelf of en wanneer je even Track 8.		
Track 9.		
Mahlerplein
pauzeert en hoe lang je er over doet.
Voor het gebied Zuidas is er ook een Soundtrackwandeling:
Zuidas Symphony
Het uitgangspunt van deze geluidswandeling is, zoals vaker in
het werk van Justin Bennett, het luisteren naar de wereld. Niet
alleen omdat de beleving van de stedelijke soundscape een esthetische
ervaring kan zijn, maar ook omdat het nauwgezet ‘luisteren’ naar de
stad een radicaal andere manier van kijken oplevert.

Wees niet verrast als u plotseling onze voorzitter hoort!
De wandeling is te koop voor 5 euro, via de site
http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/wandelingen/zuidas/

De Ystuin
2 april weer open

Wij gaan per 2 april weer open:
april: woensdagen en de weekenden 11.00 - 19.00 uur
Mei: woensdag t/m zondag 10.00 - 19.00 uur
Juni: woensdag t/m zondag 10.00 - 19.00 uur
Juli en Augustus: elke dag 10.00 - 19.00 uur
Koffie, espresso, thee, ijsjes, frisdranken en tosti’s!
Uiteraard zijn wij ook met alle feestdagen geopend.
Met zeer slecht weer nemen wij een dagje vrij.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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One minute opera / Parkgebouw

One minute opera
BOOM!

Anne-Mariken Raukema

in het Beatrixpark

Winteravonden zijn erg donker in het park. Alleen langs de
fietspaden staan lantaarnpalen, langs de voetpaden niet. De
doorgaans korte wandeling van het Boerenweteringpad naar
de grote hondenwei duurde deze donderdagavond wel erg
lang. M’n oriëntatie lag blijkbaar nog thuis. Maar eindelijk
waren wat stemmen te horen en zagen we wat licht. Een groep
jonge vocalisten van het operakoor en het Conservatorium
van Amsterdam was aan het inzingen en ouder publiek
warmde zich intussen aan de glühwein van onze voorzitter.
Dit was dus BOOM! One minute opera, een project van De
Nederlandse Opera, dat een ode brengt aan de aarde en de
natuur. Het is geïnspireerd door Richard Wagners Der Ring
des Nibelungen. Iedereen die komt kijken en luisteren wordt
uitgenodigd om mee te denken over de aarde en de natuur,
en de toekomst daarvan. Tussen oktober en medio februari
werden op zo’n veertig verrassende locaties in Amsterdam korte

operavoorstellingen gegeven. In de keuze voor deze plekken
was een bijzondere boom leidend. Voor het Beatrixpark was
gekozen voor de dennen en sparren aan de rand van de grote
weide. Anthonie Heidweiler, die het koor leidde, gaf bij de
start een korte toelichting, aansluitend waren er drie korte
toespraken (van een minuut), van onder anderen Marleen
Munniksma en Hans Kaljee, de 'bomenman'. Gelukkig zong het
gelegenheidskoor langer. Het was een heel bijzondere ervaring.
Het was muisstil, met volledige aandacht voor het koor, alleen
deze plek was verlicht, de rest was donker. Wel tekende de
Zuidas zich flink af. De terugweg was aanmerkelijk lichter, in
overdrachtelijke zin dan...
U kunt op YouTube meerdere avonden bekijken, en ook een filmpje van anderhalve
minuut zien over de wensen voor het Beatrixpark:
http://www.youtube.com/watch?v=ovcw7RANoXU

Parkgebouw
Anne-Mariken Raukema

naschrift

In de laatste nieuwsbrief schreef ik een stukje over de reacties in de (vak)pers over het parkgebouw. Dat riep een reactie op van het
architectenbureau, in de persoon van Brian Debruijn, de projectarchitect van ons mooie gebouw. In het stukje suggereerde ik dat de
vakbladen elkaar napraten.
Debruijn mailde: ‘Dit ligt echter anders. Wij hebben zelf de betreffende teksten aangeleverd aan de diverse vakbladen en websites,
waardoor een herhaling van de inhoud van de publicatieteksten valt te verklaren. Het stuk van Ronald Hooft is hierop een
uitzondering, hiervoor hebben wij geen input geleverd, noch ruggespraak gehad met de auteur.’
Hij hoopt hiermee enige duidelijkheid te hebben gegeven. En dat is gelukt. Hij kan gelukkig niet nalaten ‘u veel succes te wensen
met uw goede werk voor het schitterende Beatrixpark.’
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IVN / Vogelexcursie

IVN-rondleidingen
Henk Wolters

Gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren
organiseert IVN-afdeling Amsterdam ook in 2014 elke maand
een rondleiding door het park onder leiding van natuurgids
Henk Wolters. In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de
aandacht vooral uit naar de bomen.

welke stoffen zitten erin en wat is de geneeskrachtige werking
daarvan?

In het park staan meer dan 200 soorten, waarvan er onlangs ca.
140 van een naambordje zijn voorzien. Elk seizoen valt daar
veel interessants aan te beleven. In het voorjaar kijken we naar
knoppen, katjes, bloei en bestuiving. In de herfst naar kleuren,
vruchten en zaden. In de winter naar de vele soorten coniferen
en naar silhouetten en knoppen.

Dat zijn de volgende data in 2014:
Artsenijhof:
4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september
Bomen:		
5 oktober, 2 november en 7 december

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoeken
we de Artsenijhof, met elke keer een ander programma. Er staan
ongeveer 250 soorten medicinale planten en in deze maanden
zijn die op hun best. Hoe herken je ze, waar komen ze vandaan,

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur. Altijd op de eerste zondag van de maand.

Vertrek vanaf de parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de
Herman Heijermansweg.
Aanmelden vooraf is niet nodig, behoudens voor groepen.
In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN
Info: Henk Wolters 020 664 45 06, henk.snezana@ upcmail.nl

Vroeg uit de veren voor

Zaterdagochtend 24 mei is er weer een vogelexcursie in het park
onder leiding van Theo van Lent. Aanvang 6 uur ’s ochtends!!!
Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis
Dopperkade.
Theo van Lent zal tijdens de wandeling door het park letten op
soorten en geluiden en vertellen over wat er het jaar door te zien
Boomklever in het Beatrixpark,
en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich.
maart 2011, bij het kinderbadje.
Hij loopt zelf regelmatig door het park, probeert dan mooie foto’s
te maken waarvan er regelmatig een in de Nieuwsbrief staat. Wat er tijdens de wandeling te zien is blijft natuurlijk altijd afwachten.

foto: Theo van Lent

Een vogelexcursie

Aanmelden is niet nodig. Check bij twijfel ook even de nieuwspagina van onze site.
Tel. Theo van Lent : 020 673 77 49 of 06 46 78 46 23
Theo componeert ook muziek over vogels met teksten uit heel Europa. Hij gebruikt daarbij de meest uiteenlopende
muziekinstrumenten waaronder bijvoorbeeld een doedelzak. Hij heeft inmiddels zeven cd’s uitgebracht in eigen beheer.
Nieuwsgierig geworden? Zie: theovogelmuziek.nl
VERENIGING VRIENDEN VAN 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

20

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, VOORJAAR 2014

