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Redactie
VAN DE

Elodie Luinge

Informatie!

Wie betrokken is bij het wel en wee van het Beatrixpark heeft
een veelheid aan informatie tot zijn/haar beschikking. Dat is
wel eens lastig om de weg in te vinden, ook omdat wat iemand
zoekt zo verschillend kan zijn. De een wil precies weten waarom
er ineens hekken staan op het fietspad. De ander heeft een leuke
vogel gezien en vraagt zich af wat dat is. Misschien wilt u weten
hoe u invloed kunt uitoefenen op hoe de Zuidas er uit komt te
zien. Of wanneer het kinderbadje open is.
Via deze Nieuwsbrief, maar meer nog via de site van de
vereniging, en via nieuwsberichten proberen wij u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden. Op de site staat veel
informatie onder de vaste rubrieken, zoals “bestuur” of
“Artsenijhof ”. Kunt u iets niet vinden, dan helpt de zoekfunctie.
Onlangs is bijvoorbeeld toegevoegd een overzicht van de vogels
die het meeste voorkomen in het park; dit was een vaste rubriek
van Frank Warendorf op de oude site; een folder met een
samenvatting van zijn foto’s, gemaakt door Julie Overberg, is nu
te vinden via de pagina “Natuur in het park”

Daarnaast is er op de site de rubriek Nieuws. Hier zetten we de
laatste nieuwtjes, maar vaak ook geven we hier informatie door
van derden: bewonersbrieven van de Zuidas of oproepen voor
een voorlichtingsbijeenkomst. Hier is bijvoorbeeld ook de brief
te vinden die het bestuur naar het stadsdeel stuurde over de
plannen voor feesten op Koningsdag.
En tenslotte kunt u zich aanmelden voor de digitale
nieuwsberichten: als er iets te melden is, waarvan wij denken dat
het voor u belangrijk is, dan sturen we een korte mail. Met de
betreffende informatie, of een verwijzing naar waar die te vinden
is. Meestal doen we dat met zaken die u voor een bepaalde
datum zou moeten weten.
Omdat er ook rondom het park zo veel gebeurt verwijzen we
graag ook naar de up-to-date sites van het stadsdeel en vooral de
Zuidas. De afdeling communicatie van de Zuidas doet veel aan
voorlichting van bewoners en publiek:
http://www.amsterdam.nl/zuidas
Uiteraard, behalve informatie halen kunt u het ook bij ons
brengen: via de mail horen we graag van u!
beatrixpark@hotmail.com

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. L. Lesterhuis, Mw. M. Louisse, Mw. E. Luinge
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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VAN DE

MarleenMunniksma

Bestuur Vereniging
Vrienden van het
Beatrixpark
Voorzitter
Mw. H.Th.C. Munniksma

Het is geweldig om te merken hoeveel
mensen betrokken zijn bij het groen
in de openbare ruimte. Of het nu gaat
over straatbomen, plantsoenen, parken,
volkstuinen, balkonnetjes of groene daken:
bijna iedereen wordt er blij van, wil graag
extra groen toegevoegd zien of treurt mee
als er bomen gekapt moeten worden of
als plantsoenen verwaarloosd worden.
Steeds meer mensen ondernemen actie
om kleine of grotere stukjes groen in hun
buurt te onderhouden, te verfraaien of om
lege plekjes te claimen voor (tijdelijke)
moestuinen of pluktuintjes. Sommige
straten pronken met fraaie geveltuinen
en groen op het (platte) dak is erg in trek,
niet alleen bij woningen maar ook bij
kantoorgebouwen en scholen. De Vrije
Universiteit heeft een fraaie daktuin, de
kantoortuinen in de Zuidas zijn mooie
toevoegingen en op het terrein van de
RAI wordt een gebouw neergezet met
groene gevels waar o.a. paprika’s zullen
worden gekweekt die verwerkt worden in
de keuken van het restaurant dat in dat
gebouw komt.
De voormalige schooltuinen tegenover
de VU boden de afgelopen zomer ruimte
voor allerlei groente- en fruitkweek.
Het werd al snel een fijne lunch- en
ontmoetingsplek voor studenten,
buurtbewoners en toevallige passanten.
Een deel van deze tijdelijke moestuin
moest helaas worden ingericht als
parkeerterrein, maar er zal een iets
kleiner terrein opnieuw beschikbaar
worden gesteld waar in de komende
tijd o.a. oesterzwammen zullen worden
gekweekt op koffieprut. En varkens van
het Beloofde Varkensland in Amstelveen
verblijven op een strook vergeten groen
langs de A10.
Het Beatrixpark is geen stukje vergeten
groen, maar wordt gewaardeerd om de
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

enorme diversiteit aan bomen, de mooie
Artsenijhof, het fijne kinderbadje met
speeltuin, de grote speel (honden)weide
en de grote vijver, de eendenvijver, de
uitkijkheuvel met vuisten, maar vooral ook
de rust.
Helaas staat ook deze 24 hectare grote
oase behoorlijk onder druk: aanleg van
een persriool bij de ingang Herman
Heijermansweg, doortrekken van kabels
en leidingen vanaf Buitenveldert (Barbara
Strozzilaan) onder de A10 door naar de
Prinses Irenestraat, looproutes door het
park richting Koningsfeest in de RAI, de
komst van een foodtruck bij de ingang
Herman Heijermansweg (een initiatief
van stadsdeel Zuid om meer ambulante
handel toe te staan, experiment zal 2
jaar duren), aanleg nieuwe fietsbrug
bij Prinses Irenestraat, de toekomstige
bebouwing van de nog braak liggende
kavels in Beethoven en de aanleg van
Zuidasdok, waarvoor het talud langs de
A10 zal moeten wijken voor de geplande
wegverbreding A10 en de constructie van
de noordelijke tunnelingang.
Zonder een tijdelijke bouwweg en
een bouwterrein bij de toekomstige
tunnelmond zullen deze werkzaamhedendie in totaal ca. 10 jaren gaan duren!! –
niet plaats kunnen vinden. Vlak achter de
vuistenheuvel zal een deel van de vijver
hiervoor worden aangewend.
Hopelijk is in 2017, wanneer men met de
aanleg van Zuidasdok denkt te kunnen
beginnen, het nieuwe stuk park (de
cocreatie) volledig aangelegd en goed
toegankelijk gemaakt, een soort doekje
voor het bloeden. Wij dringen er nu al bij
de diverse instanties op aan dat de overlast
voor parkbezoekers en omwonenden zo
beperkt mogelijk moet worden gehouden
en dat alle middelen en de meest moderne
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Voorzitter
bouwmethoden moeten worden aangewend om een snelle, stille,
efficiënte constructie mogelijk te maken. En er kan misschien
nagedacht worden over hulpmiddelen om het oor en het oog te
“bedriegen” door bij voorbeeld een rij fonteinen in de nieuwe
vijver te plaatsen als een soort gordijn om omgevingsgeluiden
te verstommen, over de hele lengte van het werkterrein mooie
hoge schuttingen te maken met een tijdelijke (10 jaar!!)
begroeiing of af en toe een palissade samengesteld van de
stammen van de bomen die gekapt moeten worden. Wellicht
een uitkijkpost op een heuvel voor nieuwsgierige mensen die
de bouwwerkzaamheden willen volgen en vooral heel veel
informatie en duidelijkheid over (delen van ) dit mega-project.
Dus een echt rustige tijd zal het voor het bestuur weer niet
worden, want we zullen in alle gevallen proberen om de
openbare ruimte van het Beatrixpark zo groot en toegankelijk
mogelijk te houden.
Het oudste deel van het park geniet in ieder geval bescherming
onder de gemeentelijke monumentenstatus en daar is en blijft
het dus altijd goed toeven. En wij zullen erop blijven aandringen
dat aan het onderhoud voldoende tijd, geld en aandacht wordt
geschonken.

De werkzaamheden i.v.m. het persriool, een behoorlijke strook
kaalslag.

We rekenen op een spoedig herstel.
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Die lelijke blikvangers, daar hebben we niet om gevraagd, die mogen
weg!
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Zuidas

Zuidas
en de toekomst

Marleen Munniksma

De laatste “Visie Zuidas” dateert uit 2009. In 2015 zal de
gemeente met een geactualiseerde Visie Zuidas uitkomen. Begin
februari werd een eerste denk-Zuidas-sessie gehouden met
ongeveer 150 deelnemers uit o.a. het bedrijfsleven, omwonenden,
belanghebbenden, planologen (en studenten in opleiding
daarvoor) en andere organisaties, waarbij in kleinere groepjes
werd gediscussieerd over onderwerpen als internationaal en
ambitieus, Zuidas op de fiets, werk in uitvoering, groen en water,
Zuidas bereikbaar en levendige woonbuurt. De uitkomsten van
deze denksessies zullen worden meegenomen in de nieuwe visie.
Als u op de hoogte wilt blijven of mee wilt denken kunt u alle
informatie daarover vinden op de website: www.zuidas.nl of
www.denkzuidas.nl.
Als vereniging Vrienden van het Beatrixpark zullen wij ons
met name sterk maken voor groen en water, maar ook voor
duidelijke fiets-en looproutes, beperking van bouwoverlast en
goede informatie over (deel)projecten. Die informatie hebben
wij in ieder geval gekregen over de werkzaamheden voor de
aanleg van de kabels en leidingen door het park en de bouw van
de nieuwe fietsbrug in het verlengde van de Prinses Irenestraat.
De komende zomer kunt u als parkbezoeker daar dus hinder van
ondervinden.

Wij hopen dat alle werkzaamheden eind van het jaar zullen
zijn afgerond en dat dan begonnen kan worden met de verdere
inrichting van het nieuwe parkdeel (cocreatie).
Over het bouwkavel langs de Prinses Irenestraat – het andere
deel van het SNL-terrein - (kavel 2) en het daarachterliggende
kavel 4 is de gemeente in een vergevorderd stadium met een
projectontwikkelaar, die daar woningen en een museum wil
gaan bouwen, waar ook het convict en de kapel een rol zullen
gaan spelen. Bestemmingsplan Beethoven 2 zal daarover meer
duidelijkheid geven.

Op verzoek heeft het bestuur van de Vereniging
een zienswijze geformuleerd inzake de

ZuidasDok, en de gevolgen
daarvan voor het Beatrixpark. Gevraagd was
om aan te geven welke bezorgdheid, wensen en
aanbevelingen wij hebben. In bijgaande brief kunt
u lezen wat onze ideeën daarover zijn. Deze brief
is verstuurd naar verschillende instanties.
ontwikkeling van het

Als je zo kijkt naar de bouw die nu
bezig is, dan vraag je je af: van waar
naar waar loop of fiets je straks over
deze nieuwe brug? Op het kaartje is
dat te zien: het water onder de brug
moet nog gegraven worden!
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Zuidas

Geachte dames en heren,
Amsterdam, maart 2015
betreft: Visie bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark over Zuidasdok: Bezorgdheid, wensen en
aanbevelingen

De informatie van Martijn Overmulder over het Zuidasdok , gegevens verzameld bij het bijwonen van bijeenkomsten
en het lezen van beschikbare informatie over dit onderwerp heeft ertoe geleid dat binnen het bestuur van de
vereniging de bezorgdheid over de toekomst van het parkgedeelte langs de A10 is toegenomen.
BEZORGDHEID
Tijdsduur
De omvang van het project Zuidasdok is dusdanig groot en complex dat wij in ieder geval rekening houden met een
langere looptijd dan nu wordt aangegeven.
Overlast
Hoe zorgvuldig er ook gepland en gewerkt wordt, de overlast voor omwonenden en dus ook voor parkbezoekers zal
jarenlang enorm groot zijn. Omdat daarnaast of daarna ook nog hoge gebouwen en parkeergarage moeten worden
gerealiseerd is het zaak om iedere vorm van overlast serieus te bekijken of vanaf het begin trachten te voorkomen.
Groen en water
De wegverbreding, tunnelbouw en de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan zullen een flinke aanslag doen
op het groen en de groenbeleving. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater zal onder druk komen te staan
(vervuiling).
WENSEN
Tijdsduur
Wij hopen dat gemeente, provincie en Rijk zullen aandringen op realisering binnen de gestelde termijn en misschien
zelfs een snellere oplevering willen proberen te realiseren bijvoorbeeld via bonusregeling of het werken in meerdere
ploegendiensten of – zoals in het buitenland vaak ook bij grote projecten gebeurt – 24/7 waarbij (een deel van) het
personeel tijdelijk op locatie wordt gehuisvest.
Overlast
Om de overlast te beperken hopen wij dat gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde bouwmethoden, dat
op het gebied van communicatie alle traditionele en nieuwe media worden ingeschakeld en dat alle klachten serieus
worden genomen en dat problemen zo snel mogelijk worden opgelost.
Groen en water
Omdat er al heel veel groen verdwijnt en aanleg van nieuw groen pas in een veel later stadium kan geschieden gaan
wij ervan uit dat het overige groen gekoesterd wordt en dat er extra inzet komt om dat groen in optimale staat te
houden. Hetzelfde geldt voor het oppervlaktewater. Kwaliteit blijven bewaken, extra zuiveren waar nodig.
AANBEVELINGEN
Tijdsduur
Laat via lichtkranten en borden en natuurlijk via website en andere media laten zien hoe lang (een bepaald deel van)
het project gaat duren. Mensen begrijpen heus wel dat iets tijd kost, maar men wil graag geïnformeerd worden en
blijven. Ergernis kan hiermee gedeeltelijk worden weggenomen. Maatregelen om de aanleg te versnellen moeten
zonder meer worden genomen.
Overlast
Behalve het gebruik van de meest moderne bouwtechnieken bevelen wij aan om ook de afbakening/omheining van
de bouwterreinen dusdanig te maken dat het bijna een toegevoegde waarde krijgt voor de omgeving en om naar
te kijken. Veiligheid moet natuurlijk voorop staan, maar overweeg ook op plekken palissades van gekapte bomen,
betonnen schuttingen(want die staan er toch voor vele jaren!) waarop kunstenaars of desnoods graffitispuiters zich
kunnen uitleven, op donkere plekken misschien ook nog bijzondere (led)verlichting/aanlichting et cetera . Als er
ernstiger lawaai wordt verwacht dan toch al te verwachten is, breng dan iedereen daarvan zoveel mogelijk tijdig op
de hoogte!
©
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Zuidas

Groen en water
Plant waar mogelijk langs de omheining van het werkterrein tijdelijk – snelgroeiend - groen (bijv. wuivende grassen,
bruidssluier)aan, eventueel in verplaatsbare bakken. In al bestaande waterpartijen in de buurt van de bouw kunnen
een of meerdere fonteinen voor vermindering van geluidsoverlast zorgen en tevens het water zuiver houden.
OVERIG: WERKTERREIN IN HET BEATRIXPARK
Wij realiseren ons dat een werkterrein bij de noordelijke ingang van de tunnelmond vlakbij de vuistenheuvel in het
Beatrixpark onvermijdelijk is. Omdat dit werkterrein heel goed bereikbaar is, want het ligt tussen twee OV-punten
(station RAI en station WTC-trein, bus metro, NOORDZUIDLIJN), langs de hoofdnet fiets route, zowel noord-zuid
als oost-west er vlak langs en ook nog op loopafstand van het WTC ligt, waar Zuidas organisatie en Zuidasdok
organisatie zetelen, zou hier de organisatie van het consortium zich tijdelijk kunnen vestigen zetelen in een
aantal (gestapelde??) bouwketen - evt. zelfs op palen (zie Dura Vermeer)- die de uitstraling hebben van een laag
kantoorgebouw. De werknemers kunnen dan gebruik maken van het OV om op hun werkplek te komen en ook
overleg met derden wordt gezien de geringe afstanden eenvoudiger.
Vanaf deze plek kunnen alle logistieke zaken worden geregeld, kan overzicht worden gehouden over het hele
werkterrein, maar ook over eventuele files op de A10 en opstoppingen bij trein/metroverkeer. De net opgeleverde
hoofdkantoren van AKZO en Stibbe zullen als buren veel overlast van de bouw krijgen, maar waarschijnlijk minder
bezwaar hebben tegen een kantoorachtig bouwterrein dan tegen een bouwterrein waar materialen worden
opgeslagen. Kabels en leidingen die nodig zijn om alles en iedereen te laten functioneren liggen vlakbij. Het zou
geweldig zijn als er ook gebruik wordt gemaakt van zonnecollectoren op het dak of aan de zuidgevel.
Werknemers die afhankelijk zijn van de auto om op het werk te komen kunnen deze parkeren onder de RAI, bij het
WTC of misschien zelfs onder AkzoNobel/Stibbe. In de onmiddellijke omgeving zijn voldoende hotels in allerlei
prijsklassen aanwezig voor als het eens een latertje wordt. De pauzes – die hopelijk gespreid worden genomen –
kunnen worden benut voor een wandeling door het park, Beethovenstraat, Gelderlandplein of Zuidas. Projecten als
Zuidas en Zuidasdok trekken de aandacht van binnen- en buitenlandse bezoekers. Extra bouwketen op de bovenste
laag zouden dan kunnen dienen als informatie/documentatiecentrum en tevens een prachtige uitkijkpost kunnen
vormen. Bezoek kan via aanmelding vooraf worden geregeld, met op gezette tijden openstelling in weekends/de
avonduren.
Het zou zelfs een publiekstrekker kunnen worden en van hieruit zouden ook – in samenspraak met gemeente –
rondleidingen of andere evenementen kunnen worden georganiseerd.
Overlast in het park
Het oudste deel van het Beatrixpark is Gemeentelijk Monument en derhalve beschermd. Er wordt veel gewandeld
door mensen die juist de rust weten te waarderen. Om deze rust te waarborgen gaan wij ervan uit dat nimmer enig
bouwverkeer door of vlak langs dit deel van het park zal worden geleid. De nabijgelegen Artsenijhof, die door een
enthousiaste groep vrijwilligers al ruim 15 jaar wordt onderhouden en het zeer gewaardeerde kinderbadje worden
met name in de zomermaanden druk bezocht. Wij pleiten ervoor om het geluid van de werkzaamheden enigszins te
doen verstommen door een rij hoog spuitende fonteinen aan te leggen in de nieuwe vijver van de cocreatie, als een
soort gordijn tegen geluidsoverlast.
Voor toelichting of nader overleg zijn wij uiteraard altijd te bereiken.
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
maart 2015
zie ook: www.vriendenbeatrixpark.nl

©
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Dossiers dossiers
Joep Hesseling

Een oplettend lid van onze vereniging wees ons op een dreigend gevaar in het nieuwe Bestemmingsplan RAI, waarin de grens van
dat plan aan de zijde van de ArtsenijHof was komen te liggen (als het ware de ‘vaart was overgestoken’ ).
Zij meldde ons:
Volgens de Aangepaste Verbeelding” horende bij het Bestemmingsplan RAI valt nu de buitenste heg van de Kruidentuin ook
binnen het Bestemmingsplan RAI.
Zie de bijgevoegde pdf file.
Hieronder is het gedeelte nabij de kruidentuin vergroot.
Op de informatieavond Uitvoeringsbesluit op 2-4-2014 werd geantwoord op de vraag:
“Grens loopt niet langer over de westoever van de Boerenwetering.
Kan het voorkomen dat de groenstrook van het Beatrixpark ten westen van de Boerenwetering in twee bestemmingsplannen is
opgenomen?” :
“Ja dat kan, maar het laatst vastgestelde bestemminsplan is qua juridische regeling bepalend.”
Het wetgevings-ontheffingsgebied (aanleg/overnachtingsmogelijkheid boten) is wel van de westoever afgehaald, maar zonder
jachthavenfaciliteiten aan de RAI-kant voorzie ik wel dat de plantjes extra vocht zullen krijgen.
Een delegatie van het Bestuur had daarover eerder al overleg gevoerd met ambtenaren van het Stadsdeel, maar dat had -kennelijkniet geleid tot een wijziging van het standpunt.
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft daarop via hun advocaat inspraak gevoerd en dat heeft gelukkig wel geleid tot
een wijziging van het standpunt van de Gemeente. De grens van het bestemmingsplan ligt nu weer zoals dat altijd geweest is, aan
de RAI-zijde van het water, en een mogelijke inbreuk op het grondgebied van het park is daarmee voorkomen.
Het bestuur heeft besloten dat onze vereniging hiervoor heeft als dank een bijdrage geeft in de kosten van de inspraak.
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Artsenijhof

Uit

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

Het was weer zo’n winter die maar geen winter wilde worden.
Veel insecten hebben het dus overleefd, we zijn benieuwd wat
dat voor het komende seizoen gaat betekenen. De vrijwilligers,
en vooral een groep echte doorzetters (zoals bv. John Barnick,
lees elders in deze Nieuwsbrief ) hebben op advies van Wil
Melgers ook deze winter bijna iedere dinsdagochtend gewerkt.
Vooral het onkruid is stelselmatig verwijderd en ontmoedigd en
er is gesnoeid bij struiken en lagere bomen.
Maar ook het stadsdeel heeft haar bijdrage geleverd en op
ons verzoek met groot materieel de beuk en kastanje aan de
noordwest-zijde, buiten de Hof flink gesnoeid. Dat mag nog wel
wat meer een volgende keer, vinden de vrijwilligers! Het is nu
eenmaal zo dat een Artsenijhof/Kruidentuin alleen kan floreren
in de zon. In 1972 was er geen enkele schaduw van welke
omringende boom dan ook. Het blijft dus schipperen tussen
de verschillende mogelijkheden/wensen anno 2015. In 2007
is er al eens in overleg met het stadsdeel een voorstel gedaan
voor een meerjarenplan ten aanzien van het verminderen van
schaduw rondom de Hof. Er zijn ad hoc wel ingrepen gedaan
maar waarschijnlijk moeten we dat plan maar weer eens uit de
bureauladen tevoorschijn halen en bekijken wat er nog moet en
kan.

Kardoen
Er zijn ook bomen die pas in juni mogen worden gesnoeid
omdat ze anders enorm gaan “bloeden” zoals bv. de walnoot
( Juglans regia). Die staat in het middengedeelte aan de oostzijde
en is ieder jaar weer onderdeel van vandalisme. Kennelijk is
die walnootboom bekend en probeert men ieder jaar (steeds
dezelfde mensen?) met stokken die noten uit de boom te krijgen,
maar daarbij wordt de omringende beplanting vertrapt en
vernield. Als je dat ziet slaat de frustratie en moedeloosheid bij
de vrijwilligers toe. Wij denken aan hoger opsnoeien, maar of
dat helpt? Ook de kweepeer heeft die aantrekkingskracht.
Vorige winter heeft het stadsdeel een mooie laag compost over
de Hof verspreid omdat de bodem verontrustend schraal bleek
na onderzoek. Helaas is dat afgelopen winter niet herhaald,
eigenlijk moet dat een paar jaar achter elkaar om de grond
structureel te verbeteren. Maar als cadeautje van de vereniging
voor de noeste arbeid van de vrijwilligers kwam er vorig jaar
september wel 3 kuub, nog dampende, champignon mest (een
mengsel van paardenmest en champignonmest). Dit op voorstel
van Wil Melgers, in heemtuin De Braak in Amstelveen heeft
men daar heel goede ervaringen mee. Het was een hele klus
om die berg mest te verwerken. De vrijwilligers hadden al wel
geconstateerd dat na de nieuwe laag compost en toevoeging van
bio-mest door het stadsdeel op meer plekken in de Hof pieren
werden gevonden. Met de champost hebben we die belangrijke
beestjes nog eens extra verwend. Dat moeten we de komende
jaren misschien maar blijven doen.

Nieskruid
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

De problemen met de grond blijken ook te worden veroorzaakt
door de slechte verbinding tussen de oorspronkelijke bodem
en de opgebrachte aarde bij de aanleg van het park. Datzelfde
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de

Artsenijhof

probleem doet zich voor in het Amstelpark, aangelegd voor de
Floriade van 1972.
Het stadsdeel gaat proberen de grond daarom dit jaar te
“ploffen”, het boren van gaten voor wat beluchting om zo ook
water en meststoffen beter op te kunnen nemen. En er zal ook
weer moeten worden “gemugd” (de paden machinaal vrijhouden
van onkruid en groenaanslag d.m.v. hete lucht), vooral in het
geval van veel regen. Wij zullen het in de gaten houden en zijn
benieuwd of na al dat geplof, gemug en gewied de Hof dit jaar
weer een nog mooiere uitstraling heeft gekregen.
Vanwege het zachte weer is het nieuwe seizoen dit jaar al vroeg
weer van start gegaan, we hebben op de voorjaarsbijeenkomst
met alle vrijwilligers elkaar nog weer enthousiaster gemaakt.
Er moet nu veel gebeuren, alle dode stengels en overbodig blad
ruimen, verplanten, hergroeperen en nieuwe planten inpassen

en compost toevoegen. En vooral onvermoeibaar het onkruid
blijven wieden! Maar........ de primula’s bloeien al uitbundig en in
de winter hebben de verschillende Kerstrozen (Helleborus Niger
en Helleborus argutifolius) er mooi bijgestaan.
En verder hopen we dat er dit jaar geen honden en fietsers door
de Hof racen, er zijn nu eindelijk aan beide ingangen borden
aangebracht om honden en fietsers te weren!
Op dit moment staan er 35 vrijwilligers op de lijst maar niet
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen wisselt
het aantal dikwijls. Daarom kunnen we zeker weer nieuwe
aanmeldingen gebruiken. Speciale kennis is niet nodig, wel
enthousiasme.
Aanmelden graag via beatrixpark@hotmail.com of
tel. 020 662 02 27

Maandelijkse rondgang met adviseur Wil Melgers

Eindelijk goede borden!
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Kerstroos
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Penningkruid / Interview

Penningkruid

in de Artsenijhof

José Deckers

Penningkruid (Lysimachia nummularis) van de
Sleutelbloemfamilie, is een kruipende, groenblijvende, vaste
plant. De soortaanduiding nummularia stamt af van het
Latijnse numulus, dat muntje betekent. De ronde blaadjes
liggen namelijk als munten langs de stengel. Op de blaadjes
zitten rode klierpuntjes. Om die te zien, moet U wel een loepje
gebruiken. De plant heeft rechtopstaande stengels; vanaf juni
tot in augustus is deze overdekt met gele bloempjes; het is
daarmee een goede en vrolijke bodembedekker. Van nature
groeit penningkruid op vochtige grond; hij kan daar aardig gaan
woekeren. Vermeerdering van de plant gebeurt vegetatief, d.w.z.
op de plaatsen waar de stengels de grond raken, schieten ze
wortel.

Penningkruid is van ouds een bekend medicinaal kruid in de
volksgeneeskunde. Het kruid werd toegepast tegen diarree en
inwendige bloedingen. Een kompres met de thee van de plant
werd op slecht helende wonden gelegd. Een kompres zou ook
helpen tegen spier- en gewrichtsreuma. Het drinken van de
thee, vermengd met de bladeren van klein hoefblad, kon de
hoest doen verminderen. De bekende arts en botanicus Herman
Boerhaave beval het gebruik van zowel de gedroogde bladeren
als poeder voor behandeling van scheurbuik aan.
U kunt het penningkruid in de Artsenijhof vinden bij de boog in
het zuidvak.

een buurtbewoner
De liefde van

Loes Lesterhuis

voor het Park

Interview met John Barnick, vrijwilliger van de Artsenijhof

werken, want dan heeft John zijn werkkleding aan: trainingspak
en een tasje, vastgegespt met een leren riem.

Op een donderdagochtend heb ik afgesproken met John om hem
John houdt van lichamelijk werk. Bijvoorbeeld, een berg
te interviewen voor het voorjaarsnummer van de Nieuwsbrief.
Hij heeft een sportief colbert aan met daaronder een vest en een champignonmest verplaatsen van buiten de Hof naar een plek
bijpassende coltrui. Anders dan wanneer we met elkaar in de Hof binnen de Hof. Afgelopen dinsdag vroeg ik hem of hij wist wat
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Interview
de plantjes er goed bijstaan. Hij ondersteunt geregeld Henk
Wolters van de IVN bij de rondleidingen van bezoekers door de
Hof. Hij geniet dan van de vragen en de enthousiaste reacties
van de deelnemers.
Als kind kwam hij al veel in het Beatrixpark, dat toen nog in
de opbouwfase moet zijn geweest. Hij speelde in het badje in
het Prinses Irenepark (op de plek van de huidige Amstelhal
van de RAI), waar toen het beeld van Flora stond (dit beeld
staat tegenwoordig bij de ingang aan de Cornelis Dopperkade).
Ook schaatste hij vroeger vaak over de Boerenwetering richting
Buitenveldert langs het park.
John Barnick. De kruiwagen is meestal vol!

de witte draden, die we in die berg mest zagen, zouden zijn.
Waarschijnlijk mycelium, een netwerk van schimmeldraden,
dacht John.
Aan het begin van het interview vertelt hij mij dat hij
tot 1992 als laboratorium-hoofdassistent bij de vakgroep
organische chemie van de VU heeft gewerkt. Hij hield zich
daar voornamelijk bezig met de synthese van natuurstoffen. Zo
was er ooit een door een schimmel geproduceerde witte stof,
geïsoleerd uit een grondmonster dat helemaal afkomstig was
uit het Zwarte Woud, op het laboratorium voor chemisch en
biochemisch onderzoek terecht gekomen. Van dit product was
al bekend dat het biologisch actief was en kon worden ingezet
tegen de slaapziekte bij vee. Samen met studenten werkte John
aan het ophelderen van de chemische structuur van deze stof
en vervolgens tot de succesvolle synthese daarvan. En zijn
scheikunde-achtergrond is één van de interesses van John die hij
dan weer tegenkomt bij zijn werk in de Artsenijhof. Wat maakt
een plant waardevol voor het menselijk lichaam? De specifieke
werking van de stoffen zoals die in blad, steel of wortel van
de plant voorkomen. De werking van sommige planten in de
Artsenijhof kent John, maar lang niet allemaal. Gelukkig bestaan
er mogelijkheden te over om hiaten in ontbrekende kennis aan
te vullen.
John’s andere hobby, voortgekomen uit het werken in de
Artsenijhof, is het maken van caleidoscopische afbeeldingen
van de planten aldaar. Hij heeft heel wat planten gefotografeerd
en er op de computer met een beeldbewerkings-programma
caleidoscopische afbeeldingen van gemaakt, tegen een door hem
zelf ontworpen achtergrond. Eerst alleen van de bloemen, later
van bloemen èn blad. Ik merk op dat ik dat ook een beetje op
manipuleren vind lijken, maar dan van beelden. Na wat afwegen,
wordt dit door John beaamd.
John heeft zich in het verleden nooit bezig gehouden met
botanie. Elk plantje is hem even lief in de natuur en dus ook
in de Hof. Wat de belangrijkste drijfveer voor John is om in de
Hof te werken is het plezier dat bezoekers er aan beleven. Hij
vindt het leuk als bezoekers het mooi vinden in de Hof, omdat
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John is vrijwel vanaf het begin (1981) lid van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark, omdat hij de reden van de
oprichting, namelijk ongerustheid over het blijven bestaan van
het park door uitbreiding van de RAI, ten volle ondersteunde.
Hij heeft veel respect voor de bestuursleden, want die
verdiepen zich in alle mogelijke “kapers op de kust” en gaan
de discussie aan met bestuurders en andere partijen. Zelf
heeft hij jarenlang bestuurlijke functies gehad via zijn werk
en in het symfonieorkest Con Brio, waarin hij 30 jaar hobo
en althobo speelde. Toen hij met het symfonieorkest ophield,
ging hij op zoek naar een andere hobby. Na een gesprek met
een vrijwilligster van de Hof van het eerste uur heeft hij zich
omstreeks 2002 aangemeld als vrijwilliger.
Binnen de vrijwilligersgroep is John één van degenen, die iedere
week de werklijst coördineert en verstuurt naar de vrijwilligers.
Een lijst, waarin wordt bijgehouden wat de stand van het
onderhoud van planten en bomen is en welke werkzaamheden
er gedaan moeten worden. Een belangrijk informatie- en
communicatiemiddel voor de groep, omdat je als vrijwilliger dan
inzicht krijgt in het werk en je een keuze kan maken aan welke
klus je gaat werken.
Zelf kan John goed individueel werken, maar het groepsverband
is voor hem ook belangrijk. De gezelligheid van het koffie
drinken aan de rand van de vijver, het uitwisselen van ervaringen
en het vertellen van verhalen aan elkaar, zijn belangrijke
momenten in het werk. Hij werkt zelf op de dinsdagochtend.
Wat betreft de samenstelling van de groep zou hij het prettig
vinden als er wat meer mannen bij zouden komen.
John realiseert zich dat ook een park zich aanpast aan de tijd en
dat tegenwoordig bezoekers de grote weide bij het Ereplateau
willen gebruiken om te voetballen of om te picknicken. Hij vindt
het jammer dat de bloembedden op de grote weide, die waren
aangelegd voor de Floriade in 1972 zijn weggehaald.
Dat er honden rondlopen in of in de buurt van het kinderbadje,
stoort hem. Het Beatrixpark is voor hem in de eerste plaats een
plek waar kinderen moeten kunnen spelen.
En voor wie het weten wil: John is van 1931.
NIEUWSBRIEF: 34e JAARGANG, VOORJAAR 2015

Eikenlaantje / ALV Agenda

Eikenlaantje
Zoals we al eerder schreven heeft het stadsdeel een grote
hoeveelheid verschillende eiken aangeschaft, die een lang
lint vormen door het stadsdeel heen. U kunt ze nu ook in het
park aantreffen: vanaf de ingang Diepenbrockstraat, langs het
fietspad. Of, zoals op de foto, langs het wandelpaadje achter
de Artsenijhof. Er staan heel veel soorten. Kijk maar, de witte
papiertjes met de soortnaam zitten er soms nog aan! Nu zijn
ze nog wat kaal, maar als er straks verschillend blad aan komt,
zullen we een kleine foto-reportage gaan maken. Een een
aantal krijgt een heus Bomenbordje, hebben we met ivn-gids
afgesproken.

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging & Agenda
30 april 2015

Algemene Ledenvergadering op 30 april in de bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 (lift
aanwezig). U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint strikt om 19.30 uur.
Agenda
1.

Dhr. Gerard de Ruijter van stadsdeel Zuid, wijkmanager Parken , zal vertellen over zijn werk en de laatste ontwikkelingen:
het beheer van de parken en het beleid dat hiervoor is.
Korte pauze
2.
Opening vergadering en mededelingen
3.
Ingekomen stukken
4.
Notulen algemene ledenvergadering van 7 mei 2014
5
Jaarcijfers
6.
Verslag kascommissie
7.
Begroting 2015
8.
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park.
(zie in deze nieuwsbrief het jaarverslag 2014 en de vooruitblik 2015).
Het bestuur is op dit moment bezig met het formuleren van een nieuw meerjarenbeleid. We stellen het op prijs als de
leden daarvoor ideeën en wensen aangeven, dus als u vindt dat iets meer aandacht behoeft, of anders zou moeten, dan
horen we dat graag.
9
Bestuurssamenstelling
De bestuursleden Mirjam Louisse, Barbara van Helden, Joep Hesseling en Anne-Mariken Raukema treden statutair af en
zijn herkiesbaar. Hierover zal worden gestemd.
10
Rondvraag en sluiting
Toelichting bij de agendapunten 4 t/m 7 : de notulen 2014, de jaarcijfers en de begroting 2015 zijn opgenomen in deze
nieuwsbrief.
Het verslag van de kascommissie zal worden uitgereikt op de vergadering.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014
In 2013 vierde het Beatrixpark het 75-jarig bestaan, in 2014
stonden de eerste grote veranderingen op de agenda: waar
vroeger het St.Nicolaaslyceum stond werd begonnen met het
graven van een nieuwe vijver die op den duur verbonden zal
worden met het reeds bestaande water in het Beatrixpark.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2014 kregen
de aanwezige leden van Ton Muller, van Dienst Openbare
Ordening (DRO), een toekomstbeeld van het nieuwe stuk park.
Vooral de inrichting van de nieuwe speelplek op de plaats van
het huidige basketbalveldje riep de nodige emotie en vragen op.
Op dit terrein stonden in de zomermaanden ook de caravans
van Dirk Hakze, een kunstenaar die op de zesde symfonie
van Mahler met kwasten en kleuren een reeks landschappen
produceerde.
Een groot deel van de populieren, die langs de Prinses
Irenestraat stonden en als windsingel dienden, werd gekapt
waardoor de Grote Weide, de zogenaamde hondenweide, ineens
heel zichtbaar werd vanaf het fietspad. Sommigen vinden het
prachtig, anderen gruwen ervan.
In de Artsenijhof bleek de grond dermate verarmd te zijn, dat de
gemeente op ons verzoek toezegde om flink te gaan bemesten.
De vrijwilligers hebben die winter een deel van de beplanting
uit voorzorg tijdelijk opgekuild en later in het voorjaar weer
teruggeplant. Tevens werd op kosten van de vereniging de
grondkwaliteit verbeterd door enkele kuub champignonmest
te vermengen met bestaande grond, een hele klus die het team
enthousiaste en betrokken vrijwilligers op uitstekende wijze
heeft uitgevoerd. De toekomst zal uitwijzen of deze handelingen
tot de gewenste verbetering hebben geleid of dat er nog vaker
grote ingrepen nodig zijn.
De oost-west fietspaden moesten worden omgelegd en zelfs
deels worden afgesloten in verband met Zuidas bouwactiviteiten.
Het zal nog even duren voordat de definitieve paden gebruikt
kunnen worden, want in 2015 wordt een breed tracé van kabels
en leidingen vanaf de RAI tot aan de Beethovenstraat dwars
door het park gelegd. Pas daarna kunnen de nieuwe beplanting
en de paden voor fietsers en voetgangers worden aangebracht.
Het bestuur heeft er bij ieder overleg op aangedrongen dat
er vooral duidelijkheid moet zijn waar gefietst en/of gelopen
kan worden en waarom deze ingrepen nodig zijn. Een goede
communicatie over werkzaamheden blijkt veel ergernis weg te
nemen, maar de overlast is onvermijdbaar.
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Succesvol waren de diverse edities van de Pure Markt; het was
opvallend dat onder de vele bezoekers veel mensen waren die
het park eigenlijk nooit bezochten. Waardering alom voor de
organisatie, want opbouw en afbouw gaat snel en efficiënt, en
vervuiling wordt meteen aangepakt. Ongetwijfeld kwamen
marktbezoekers ook terug in het park als er geen markt was,
want op de mooie zomerse dagen was het soms razend druk,
vooral bij het kinderbadje en de speeltuin, maar ook op de Grote
Weide. Die Grote Weide diende in december voor het eerst
als locatie van een hondenfestijn (de hondenbarbecue), dat wat
minder druk bezocht werd maar wellicht toch voor herhaling
vatbaar is.
Ook lijken vele sportieve groepjes en eenlingen het Beatrixpark
te hebben ontdekt het was drukker dan ooit te voren met
actievelingen die al dan niet onder professionele begeleiding alle
hoekjes van het park bleken te benutten, vooral ’s ochtends in de
weekenden en doordeweeks in de vroege avonduren.
Op een aantal zondagmiddagen konden groengeïnteresseerden
hun kennis vergroten door mee te wandelen met Henk Wolters
van het IVN. Die rondleidingen waren een groot succes.
In december kreeg het park een cadeautje in de vorm van
een prachtig vindhek bij de ingang Diepenbrockstraat/
Boerenweteringpad. Een tweede cadeautje – misschien niet als
zodanig bedoeld – was het gegeven dat de grote fontein bij de
ronde vijver de hele winter heeft gespoten. De winter was heel
mild en daarom hoefde de fontein kennelijk niet te worden
afgesloten.
Het podium op de hondenweide, gemaakt van de oude brug over
de vijver, bleef staan na het jubileum. Dat noodt uit tot leuke
activiteiten (spontane feestjes) en soms ook tot vandalisme.
Vandalisme of gewoon verval was de vraag toen het beeld
van Flora op een zaterdagnacht bij de enkels was afgebroken.
Gelukkig reageerde het stadsdeel adequaat en werd de schade
snel en bijna onzichtbaar hersteld. De herstelde Rosenthalbank
in de buurt van het Florabeeld lijkt de tand des tijds (of de
baldadigheid??)minder goed te doorstaan, telkens breken er
planken doormidden; het is niet duidelijk of dit spontaan
gebeurt of met opzet.
Opzet of niet : een ijverige ambtenaar – we weten nog steeds
niet wie en ook niet wie de opdracht heeft gegeven – heeft
NIEUWSBRIEF: 34e JAARGANG, VOORJAAR 2015

Vooruitblik 2015
gemeend dat twee blikvangers (lelijke vierkante prullenbakken
met een groot rond ijzeren vangnet erboven) geplaatst moesten
worden bij het hondenbeeld en de zitcirkels. Sinds ze er
staan proberen wij ze weer weg te krijgen, maar tot nu toe
met weinig resultaat, want ze staan er nog steeds. Wat er nog
niet staat en wat we heel graag in 2014 gerealiseerd hadden
willen zien is een beeld/kunstwerk ter ere van Jakoba Mulder,
de landschapsarchitecte die in dienst van de gemeente het
Beatrixpark heeft ontworpen. Het stadsdeel heeft daarvoor,
dankzij initiatief van de D66-fractie, geld gereserveerd; ons
is toegezegd dat de procedure voor plaatsing in samenspraak

met ons gestart zou worden, maar het eerste overleg hierover
is nog steeds niet geweest. Wel kreeg het park een traject van
rode stippen over parkpaden, onderdeel van een parcours voor
hardlopers en/of wandelaars van ca. 10 kilometer lengte rondom
de Zuidas.
In het nieuwe bestemmingsplan RAI bleken de grenzen ter
hoogte van de Artsenijhof verschoven te zijn. Dankzij een
alerte buurtbewoner en adequate procedure kon deze onterechte
grensverlegging worden teruggedraaid.

Vooruitblik 2015
In 2015 zullen vanaf maart tot oktober in het parkdeel achter
de RAI grote werkzaamheden plaatsvinden in verband met het
doortrekken van de kabels en leidingen (aanleg zogenaamde
MENZ-ring). Tevens zal gestart worden met de bouw van een
nieuwe brug bij de Prinses Irenestraat.
Het terrein van de cocreatie (het nieuwe parkdeel) wordt
verder ingericht, maar ons werd verteld dat de bouw van het
speelobject op (financiële) problemen stuit. Hopelijk krijgt
eindelijk Jakoba Mulder een mooi plekje in het monumentale
deel van het park. De Pure Markt keert meerdere keren terug.
De wandelingen van Natuurgids Henk Wolters zullen wederom
iedere eerste zondag van de maand worden gehouden.
Allemaal zaken die de volle aandacht van het bestuur (en naar
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wij aannemen ook van onze leden) zullen krijgen. Maar vooral
zullen wij als bestuur attent zijn op de verdere uitwerking van
de Zuidasdokplannen en de ontwikkelingen rondom de nog
lege kavels in Beethoven naast de kantoren van AKZONobel en
Stibbe die inmiddels het hoogste punt hebben bereikt en verder
zullen worden afgebouwd. En we zullen in het najaar 2015 met
een beleidvisie komen tot 2020, waarin wij aan de Vrienden
maar ook aan gemeente en zelfs het Rijk (ivm Zuidasdok!) onze
standpunten, wensen en bezorgdheid over de toekomst van het
park uiteen zullen zetten.

Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Februari 2015
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Notulen: 7 mei 2014

Algemene Ledenvergadering

Notulen: 7 mei 2014
Elodie Luinge

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Aanwezig: De volgende leden: mw. C. Haverkamp, Dhr. & mevr. Mante, mw. S. Bakker-Spruce, dhr. JW Asschenbrenner, mw. A.
Hesseling, dhr. E. van Helden, dhr. P. de Lange, mw I. Ensing, F.M. vd Dussen, mw H.Stok Brans, dhr. J.A. Leezenberg,E.M. Lemberger,
mw. G. v. Gelderen, mw. AM v. Gelderen, Mw L. Lesterhuis, Mw C. Zeevenhoven, dhr. J. Barnick, dhr. W. Wolters, dhr. F. Munniksma,
dhr&mw Geenen, C, Gersen, mw L. Meurs, mw M. v. Zanten, dhr. Brans dhr. J.Louisse
en zes bestuursleden: M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), B. Van Helden-Pathuis (penningmeester), J. Hesseling, E. Luinge
(notulen), en A-M. Raukema.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering; De
bestuursleden worden voorgesteld.
We zijn verheugd dat we opnieuw gebruik mogen maken van de
ruimte in het SintNicolaaslyceum voor onze vergadering.
2. Presentatie
Het bestuur heeft de heer Ton Muller bereid gevonden een
toelichting te geven op het Groenontwerp dat hij samen met
zijn collega’s van DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening)
heeft gemaakt voor het nieuwe gedeelte van het Beatrixpark.
Dit deel van het park is in drie delen te onderscheiden: Project
Beethoven (nieuwbouw), het herinrichten van het nieuwe
vrijgekomen deel van het park, en het beheer verbeteren van
bestaande stukken.
Muller vertelt over de co-creatie-avonden (discussies met
belangstellenden van verschillende bewonersgroepen) die
nadrukkelijk hebben bijgedragen aan de keuzes die gemaakt zijn.
Hij licht deze toe met beelden en impressies van hoe het er
gaat uitzien. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuw stuk water,
met een eiland. Enkele details: er komen op twee plaatsen
waterhappertjes; er zullen 300 bomen weggehaald worden,
maar 150 nieuwe teruggeplant worden, die al direct van
een groter formaat zullen zijn. De keuze is gemaakt voor
met name inheemse bomen, struiken en vaste planten. Ook
rondom de nieuwe gebouwen wordt met zorg uitgekozen
welke vaste planten daar het beste zullen voldoen, gezien de
schaduwwerking van die gebouwen.
Er zijn vragen over de Prinses Irenegracht. We hoeven niet bang
te zijn voor boten: er komen wel duikers in, maar geen bruggen.
Op de vragen wat de kosten voor dit alles zijn kan nu geen
antwoord worden gegeven.
Het tijdpad: in 2015 wordt aangelegd het water, de brug en
de speelplek. De planning is dat een en ander over twee jaar
helemaal klaar is. Alle aanwezigen hebben het zeer plezierig
gevonden het bevlogen verhaal van de heer Muller te horen, en
hebben een goed gevoel bij de zorg die er aan de groenkeuze
wordt besteed.
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(noot: enkele maanden later heeft het bestuur vernomen dat
de speelplek, waarvan het ontwerp tijdens de vergadering veel
vragen en weerstand opriep, wegens budgetproblemen er niet
komt zoals gepresenteerd).
3. Ingekomen stukken:
Mails van enkele leden: Van mevrouw Mante, betreffende de
bewaking van de grenzen van het park; van de heer Bosschieter
met erkenning voor het parkbeheer; een uitnodiging voor een
gesprek met de burgemeester, waarnaar ook de leden van onze
verenging kunnen gaan.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief,
worden ongewijzigd vastgesteld.
5. 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:
Het bijzonder geslaagde Jubileumfeest heeft € 12.600 gekost.
Hieraan is maar liefst € 8000 bijgedragen door sponsoren.
Er zijn geen vragen uit de zaal over de financiën.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie (de heren Schaake en De Lange) verklaren
het financieel overzicht op juistheid te hebben gecontroleerd
en correct te hebben bevonden. Zij complimenteren de
penningmeester en adviseren de leden om het bestuur décharge
te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie zal
volgend jaar uit dezelfde leden bestaan.
7. Begroting 2014
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; de verwachting
is dat het aantal leden ongeveer hetzelfde blijft of iets minder
wordt.
De vraag wordt gesteld (en die komt eerlijkheidshalve elk jaar)
of het gezien de kosten niet beter is om de nieuwsbrief digitaal
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Notulen: 7 mei 2014
uit te brengen in plaats van op papier. Het voltallige bestuur is
hier sterk op tegen; de nieuwsbrieven kosten weliswaar enkele
duizenden euro’s, maar dat wordt gedekt door de ledenbijdrage.
Het is een perfecte wijze van communicatie naar de leden. En
naar niet-leden, als het blad doorgegeven wordt aan buren of
vrienden. Het ligt op de bureaus bij ambtenaren en bestuurders
en krijgt zo meer aandacht. Bovendien zijn er nog altijd erg veel
mensen die liever van papier lezen. Er zijn verder geen vragen
en de begroting wordt vastgesteld.
8. Jaarverslag 2013 en kort verslag over ontwikkelingen in het
park.
Joep Hesseling licht de juridische stand van zaken toe. Er wordt
nog steeds 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. Een
voorbeeld is het op dit moment actuele Bestemmingsplan voor
de RAI. Zoals we dat met ook bij AkzoNobel hebben gedaan,
gaan we hier praten over bijvoorbeeld de grenzen tussen RAI
en Beatrixpark. Hiertegen lopen overigens wel bezwaren van
bewoners.
Wat betreft de geplande brug: hierover is overleg met de erbij
betrokken ambtenaren.
Marleen Munniksma meldt dat zij veel contact heeft met de
medewerkers van Dienst Zuidas, bijvoorbeeld in verband met de
“cocreatie”, het overleg over het nieuw in te richten deel van het
park in het zuiden
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.
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Zij is nog steeds aanspreekpunt voor de Artsenijhof, en kan
melden dat er meer vrijwilligers dan ooit zijn, dat is bijzonder
leuk en goed nieuws. Er is er een nieuwe vaste begeleider
gevonden in de persoon van Wil Melchers, een vakdocent
Heemkunde. Daar zijn we erg blij mee.
De vrijwilligers zijn zeer tevreden met hun nieuwe onderkomen
in het Parkgebouw.
Er is grondonderzoek gedaan in de Artsenijhof, er moet hard
nodig bemest worden. (de grond is zo dood als een pier en zo
arm als een luis!)
Anne-Mariken Raukema vertelt over het werk dat we gehad
hebben aan het succesvolle feest, en meldt dat we als bestuur de
Pure Markt van harte welkom heten in het park.
9. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur; er zijn dit jaar twee
formele data van aftreden en eventuele her-benoeming: Marleen
Munniksma en Elodie Luinge. Beiden worden bij acclamatie en
met applaus herbenoemd.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Louisse meldt dat hij afgelopen jaar genoten heeft van
het Park, van restaurant As, van de Pure Markt en vooral van het
Jubileumfeest. Hij vraagt een applaus voor de twee bestuursleden
(Munniksma en Raukema) die zoveel werk aan dat feest hebben
gehad.
De vergadering komt met het idee dat er iets tastbaars gemaakt
zou moeten worden om uit te delen bij gelegenheden om
daarmee nieuwe leden te werven. Het bestuur neemt dat idee
graag mee.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering.
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Ledenadmin. / Penningmeester

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van november 2014.
Aantal leden op 2 november 2014
Nieuwe leden
Opgezegd

1032
6
15

Aantal leden op 13 februari 2015

1023

Nieuwe leden sinds 2 november 2014
Mw S.M. van der Geest-Dijkman, Mw M. Postma-Rustenhoven, Dhr T. de Laat, mw A. van Raalte, Dhr. E. Nusselder,
Dhr. C. den Blanken.

Penningmeester
VAN DE

Barbara van Helden-Pathuis

Zoals gebruikelijk treft u in deze voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze Vereniging aan.
Op woensdag 5 februari 2015 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 7085,69.
Aan contributies ontvingen wij in 2014 € 16.816,55 afkomstig van 862 leden, die dus gemiddeld € 19,50 overmaakten. Wij danken
alle vrienden heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij van enkele vrienden opnieuw grotere bedragen, te weten 24 x
€ 50, 3 x € 75, 10 x € 100, 2 x € 150, 1 x € 200 en 1 x 300. Deze gulle gevers zijn reeds apart bedankt.
In april of mei zult u weer de acceptgiro ontvangen voor het overmaken van de contributie over 2015. 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 2014 nog niet betaald hebt, dan vindt u een herinnering bij
de acceptgiro en kunt u deze tegelijk met de bijdrage van 2015 overmaken.
Alvast hartelijk dank!
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Jaarcijfers 2014

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2014

Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2014 (in euro's)
Staat 2013

Staat 2014

Begroting 2015

17.494,40

16.816,55

17.000,00

73,75

150,00

30.060,78

17.801,53

17.700,00

nieuwsbrieven

5.690,03

5.112,25

5.500,00

secretariaat en ledenadministratie

2.027,94

1.540,69

305,52

296,66

676,70

962,51

Inkomsten

contributies

buurtcadeau Oranjefonds
sponsoring jubileum

restitutie jubileumfeest

verkoop boeken en kaarten
rente kapitaalrekening
Totaal

Uitgaven

porti nieuwsbrieven

bomenbordjes en onderhoud
kosten betalingsverkeer

betaalde contributies/donaties
artsenijhof
website

bestuurskosten

3.000,00
8.124,50
500,00
376,00

565,88

2.418,59

4.443,06
164,00

inrichting nieuwe parkgebouw

320,71

ontvangst Oranjefonds en koningslinde

127,56

filmmiddag As

digitaliseren oude foto’s en films
jubileumfeest
Totaal

batig saldo

911,23

1.952,60

130,00
562,07

550,00

2.500,00
1.500,00
1.500,00
350,00
160,00

1.000,00

500,00
300,00

247,50
775,00

12.607,86

29.804,47

10.556,78

256,31

7.085,69

13.310,00

Balans per 31 december 2014 (in euro's)
eigen vermogen 01-01-2014

74.403,11

bij: batig saldo

7.085,69

81.488,80

saldo rekening courant 31-12-2014

15.350,73

eigen vermogen 31-12-2013

81.488,80

saldo spaarrekening 31-12-2014
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Groenmanifest

Groenmanifest
Het Parkenoverleg Amsterdam heeft in januari het initiatief genomen tot het opstellen van een Groenmanifest. Daarin vragen
vrienden van alle parken in Amsterdam aan politiek en bestuurders om zuinig om te gaan met de parken, en die met name te
behouden voor waar ze ooit voor zijn en waren bedoeld: groenbeleving. Aanleiding is geweest de overbelasting van veel parken door
evenementen en festivals. Het bestuur van de Vrienden van het Beatrixpark ondersteunt van ganser harte dit initiatief, en heeft dan
ook het Manifest namens de leden ondertekend.
U vindt de tekst van het Manifest hierbij.

Een 10 voor stadsgroen en parken van Amsterdam
Parkenoverleg Amsterdam, november 2074
Amsterdam is een van de groenste steden van Nederland, en daar zijn we trots op. Verschillende parken zijn belangrijke schakels in ecologische
verbindingszones, en alle parken en stadsgroen dragen bij aan de kwaliteit van leven in de hoofdstad. Al dit stedelijk groen verdient het goed
beschermd en zorgvuldig onderhouden te worden, en waar mogelijk zelfs uitgebreid. Van de stedelijke overheid verwachten wij een niet aflatende
alerte en actieve inzet. Voor deze inzet moet één prioriteit te allen tijde voorop staan: koester en bescherm de kernwaarde van de parken, en dat is,
simpeler kunnen we het niet zeggen: park zijn!
Parken en stedelijk groen zijn een publieke plek voor rust en ontspanning in een open, kalme en natuurlijke omgeving. Parken zijn als concentraties
van openbaar groen van essentiële betekenis voor de leefbaarheid van een grote stad. Ze zijn verbonden met stedelijke cultuur en geschiedenis, en
dragen bij aan onderwijs over en respect voor de natuur. Zonder parken verschraalt de biodiversiteit in de stedelijke woonomgeving. Mooi en goed
onderhouden groen is een belangrijk vestigingsmotiefvoor ondernemers.
Groene natuur binnen een grote stad staat altijd onder druk van de hectiek en de geschakeerdheid van grootstedelijk leven en bedrijvigheid. Dit is
een extra reden voor zorgvuldig beheer, verantwoord onderhoud en attente handhaving. Tegenwoordig vinden steeds meer grote evenementen plaats
in de diverse parken en groengebieden van de stad. De deelnemers aan het Parkenoverleg Amsterdam maken zich dan ook grote zorgen over de
verstoring van rust en ontspanning in de parken en groengebieden [en ook in de wijde woonomgeving!] door die vele en grote evenementen. Maar
ook over de schade aan groen en beplanting, schade die soms niet of nauwelijks hersteld is voordat het volgende evenement komt. Fauna wordt hard
verstoord. Daar komt nog bij dat parken en groengebieden tijdens de opbouw en het opruimen van grote evenementen nauwelijks toegankelijk zijn
voor ‘gewone’ gebruikers.
1. Stadsgroen en parken zijn en maken gezond
Hoe dichter de bebouwing, hoe belangrijker de luchtzuiverende en warmte dempende functies van het groen zijn. Een korte wandeling of een uitzicht
op een groen bladerdak helpt om cognitieve functies te herstellen en sociaal te functioneren. Laat voor omwonenden ofwerkenden een park een plek
zijn die gebruikt kan worden om de drukte van de stad te ontvluchten.
2. Stadsgroen en parken zijn zélf een evenement
Parken hebben geen evenementen nodig om park te zijn. Kleine evenementen kunnen van tijd tot tijd een extra waarde aan een park geven, zij
moeten wel rekening houden met het karakter van het park. Parken en stadsgroen kunnen en mogen zich immers niet afsluiten voor het stedelijk
leven. Laat een park een plek zijn voor rust en ontspanning.
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Groenmanifest

3. Stadsgroen en parken zijn natuur en verdienen bescherming
In ieder park moeten beheer en onderhoud gebaseerd zijn op respect voor de natuur en behoud van ecologische waarden. Zoals bij het [herlplanten
van bomen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het bevorderen van oever- en waterbegroeiing, ophangen en plaatsen van nestkasten,
zwaluw —en ijsvogelwanden, het maken van takkenrillen, het laten liggen van dood hout, maar ook het aanleggen van borders. De gemeente
Amsterdam is verantwoordelijk voor de ecologische structuur binnen de stad. In overleg met de stadsdelen en taludbeheerders wil de gemeente deze
structuur nog verder versterken. Tussen en in een aantal parken heeft de gemeente Amsterdam nog een extra verantwoordelijkheid om te voorzien
in corridors en leefgebieden voor specifiek aangewezen diersoorten. Deze verplichting vloeit voort uit het ‘Nationaal Natuur Netwerk‘, voorheen de
Ecologische Hoofdstructuur [EHS]. Laat beheer en onderhoud gericht zijn op het doen ontstaan en behouden van variaties in flora en fauna, passend
bij dat park of dat stadsgroen.
4. Stadsgroen en parken zijn van alle Amsterdammers
De gemeente Amsterdam beheert de parken en behoudt en ontwikkelt de deskundigheid daarvoor. Zij draagt zorg voor continu onderhoud en
handhaving in de parken. Omwonenden mogen meedenken over de ontwikkeling en meehelpen in het beheer. Vooralle partijen moet duidelijk zijn wie
de aanspreekpunten zijn. Laten we allen participeren in onderhoud [vrijwilligerswerk] en handhaving [elkaaraanspreken op misstanden].
5. Stadsgroen en parken spelen in op uiteenlopende gebruikers
Verschillende parkbezoekers maken op eigen wijze gebruik van een park. Vogelaars, hondenbezitters, feestvierders, picknickers, padvinders,
kinderen van de opvang, wandelaars, hangjongeren, plantenliefhebbers, kunstenaars, barbecueërs, sportbeoefenaars, werkenden die pauze houden:
iedereen gebruikt het park anders. Niemand mag materiële schade aanbrengen of flora en fauna verstoren of vernielen. De verschillende vormen van
gebruik kunnen onderling conflicteren. Handhaving is daarom onontbeerlijk. Laten we rekening met elkaar houden.
6. Stadsgroen en parken zijn een belangrijke economische factor
De nabijheid van een mooi, goed onderhouden park heeft aantrekkingskracht op bedrijven en woningen zijn meer gewild. In 2013 vond één op
de drie ondernemers groen in de directe omgeving een belangrijk tot zeer belangrijk vestigingsmotief. Wonen in een verdichte stad is prima, de
aanwezigheid van een park is in steeds sterkere mate een vestigingseis. Laten we het groen kwalitatief op orde houden.
7. Stadsgroen en parken onderwijzen
Educatie en voorlichting zijn goed mogelijk in een park. Biologielessen kunnen in een parkworden gegeven of leerlingen kunnen helpen bij —
bijvoorbeeld — de ‘Landelijke opschoondag’. Schooltuinen en kinderboerderijen hebben al een educatieve functie. Natuurmonumenten, IVN, De
Gezonde Stad of het ANMEC zouden in een park nog meerlessen kunnen geven over natuur. Laten we het klaslokaal ook in het park zetten.
8. Stadsgroen en parken zijn deelvan verkeersverbindingen
Paden in sommige parken functioneren als doorgangswegen, vooralvoorfietsers. Fietsers dienen op hun snelheid te letten en rekening te houden
met langzame of speelse bezoekers [kinderen, honden]. Voor brommers, snorfietsen, leveranciers aan horeca, onderhoudsmedewerkers e.d. moeten
speciale regels gelden. Structureel autoverkeer of parkeren in parken is te beschadigend. Laten we onze snelheid aanpassen in een park.
9. Stadsgroen en parken voorzien in behoefte bij waterberging
Waterbeheer is noodzakelijk als de omgeving erg ‘versteend’ is. Een park kan regenwater opvangen [waterberging]. Bij hevige regenval kunnen op
natuurlijke wijze geleidelijke oevers en ondiepten de eerste opvang zijn. Regelmatig baggeren is van belang om deze opvangfunctie te bewaren en
ook vissen en anderwaterleven de ruimte te geven. Laat water ook een functie in het groen hebben.
10. Stadsgroen en parken hebben historie
Steden kennen diverse vormen van groene ruimtes; hofjes, moestuinen, begraafplaatsen en parken. leder park is verschillend en heeft een
andere achtergrond. De historie is belangrijk en kan gebruikt worden in de communicatie en promotie van een park en zou leidend moeten zijn
bij eventuele aanpassingen [renovaties] van het park. Laten we nadenken over de oorspronkelijke ideeën van stichters en bedenkers van de
landschapsarchitectuur, de redenen waarom een park zijn plaats heeft gekregen in die bepaalde omgeving, over monumenten, kunstwerken en
monumentale of bijzondere bomen in het groen.
Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit vertegenwoordigers die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Zij leggen de boven staande ‘7U
geboden voor stadsgroen en parken’ voor aan stadsbestuurders en andere parkbeheerders, maar eigenlijk aan alle Amsterdammers. Geniet van onze
parken en groengebieden, maar misbruik ze niet!
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Vindhek

Vindhek
Anne-Mariken Raukema

Zondagmiddag 7 december 2014 was een beetje grijs en grauw.
Maar het nieuwe vindhek maakte veel goed. Tegen 13.30 uur
had zich een heuse groep van zo’n dertig belangstellenden
verzameld bij de ingang aan de Diepenbrockstraat / Herman
Heijermansweg. Het vindhek is een hoog, rond hek waar
iedereen in het park gevonden voorwerpen kan ophangen, zodat
de eigenaar zijn of haar verloren eigendom terug kan vinden.
Niet zelden zijn dat kinderwantjes of –shawls, maar iedereen
die in of rond het park iets verloren heeft, kan daar kijken of het
door een eerlijke vinder is opgehangen.

De Volkskrant

Het vindhek, een idee van Annemarieke Weber, is niet nieuw
voor Amsterdam. Sinds 2006 staat er al een in het Vondelpark;
daarna volgden het Westerpark, IJburg en de Kinkerbuurt.
Ons vindhek heeft unieke silhouetten van reigers, het logo
van de Vereniging. Voor het Beatrixpark was de ingang bij de
Diepenbrockstraat / Herman Heijermansweg de meest logische:
die entree wordt het meest gebruikt en geeft direct toegang
tot de Artsenijhof, de speelplaats, het kinderbadje en het
parkgebouw, waar in het seizoen koffie en biologisch ijs wordt
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verkocht. En het is de doorgaande fiets- en wandelroute naar
RAI en Zuidas.
De bedoeling achter het vindhek is dat mensen elkaar ontmoeten
en leren kennen door een vriendelijk gebaar naar elkaar te maken
en een verloren voorwerp even op te rapen en goed zichtbaar
op te hangen. Annemarieke Weber: “Mensen zien naar elkaar
om en kijken naar het mooie park in plaats van gefixeerd op
hun mobiele apparaten als ze het Vindhek gebruiken.” Voor de
realisatie van het vindhek heeft Stadsdeel Amsterdam Zuid de
financiën geregeld. Zie ook www.vindhek.com
Voor de feestelijke onthulling, waar behalve Marijn van
Ballegooien, lid van de bestuurscommissie van Amsterdam Zuid,
voorzitter Marleen Munniksma en ontwerper Annemarieke
Weber het woord voerden, had Marleen gezorgd voor een glas
bisschopswijn of gemberthee voor alle belangstellenden. Ook
de smid die het grote hek uitvoerde, was aanwezig. Aansluitend
vond de maandelijkse bomenwandeling onder leiding van Henk
Wolters (IVN) plaats.

U ziet, het werkt
NIEUWSBRIEF: 34e JAARGANG, VOORJAAR 2015

Activiteiten-Agenda

Activiteiten-Agenda
2015

Algemene Ledenvergadering
30 april in de bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31

IVN-natuurwandelingen (Artsenijhof & Bomen)
Alle wandelingen onder leiding van Henk Wolters worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste
zondag van de maand. Deelname: iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behoudens voor groepen. Kosten: een
vrijwillige bijdrage voor het IVN. Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl
Artsenijhof:

3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september.

Vertrek: 		

parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.

		

In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.

Bomen: 		

4 oktober, 1 november, 6 december.

Vertrek: 		

parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat.

Vogelwandeling
Zaterdag 23 mei neemt Theo van Lent u mee om naar de vogels te kijken.
Start om 06.00 (!) uur bij de brug Cornelis Dopperkade. Neem zo mogelijk een verrekijker mee; er is een extra
kijker beschikbaar.

Pure Markt
Op de volgende zondagen vanaf de ingang Diepenbrockstraat:
19 april, 21 juni, 23 augustus, 20 september en op 13 december de wintermarkt. Misschien is er op 13 december ook een baasjes/
hondenfeestje.

Openingstijden Kinderbadje
Als het 21 graden of warmer is.

Openingstijden Ystuin (bij het kinderbadje)
April: woensdagen en weekenden van 10 uur tot 19 uur.
Mei, juni en september: woensdag t/m zondag
Juli en augustus: elke dag
(Met slecht weer nemen ze een dagje rust, maar met vakanties en feestdagen zijn ze extra open.)
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Fasering Werkzaamheden

Fasering Werkzaamheden
beethoven/beatrixpark

Inleiding:
ln projectgebied Beethoven en het aangrenzende deel van het Beatrixpark vinden de komende periode grootschalige
werkzaamheden plaats. De werkzaamheden hebben te maken met:
• de herinrichting van dit parkdeel
• de ontwikkeling van Beethoven fase 1 (vastgoed)
• aanleg van kabels en leidingen voor Menzdok (omleggen van kabels en leidingen ter voorbereiding op de bouw van het Zuidas
Dok)
Op basis van de huidige inzichten wordt in bijgevoegde schetsen per periode globaal weergegeven in welke gebieden gewerkt wordt.
Huidige situatie
• nieuwe brug in aanbouw
• bouw kantoren Akzo en Stibbe
• werkterrein van de gerealiseerde boringen onder de A10 aan de oostzijde
Maart-april 2015
• werkzaamheden Menzdok ten oosten van de nieuwe brug
• noordelijke ﬁetspad in het park uit gebruik (t/m oktober)
• over de sleuf van Menzdokworden 2 noodbruggen gelegd. 1 voor fietsers en 1 voor voetgangers
• aanleg leidingen ten noorden van nieuwe brug (in bouwkuip)
• aanleg mantelbuizen en riolering in de Beethovenstraat (toegankelijkheid gewaarborgd met omleidingen)

Legenda
groene lijn = fietsroute oost-west
blauw = bouwweg
oranje = werkterrein
rode lijn = aanleg kabels en leidingen
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Fasering Werkzaamheden
Mei-juli 2015
• uitvoering Menzdok, werkterrein verruimd aan de westzijde tot aan de Beethovenstraat
• fietspad ten noorden van Sint Nicolaas Lyceum verlegd over het voetpad
• Pr. lrenestraat niet meer toegankelijk voor autoverkeer
• parkeeiterrein Sint Nicolaas Lyceum buiten gebruik
• laden en lossen Kapel en Convict via bouwweg
• voetpad rond Princesseflat afgesloten (t/m oktober)
• aanleg kabels en leidingen t.b.v‚ Akzo, ook door schoolplein heen
• inrichting openbare ruimte rondom Akzo (incl. tijdelijk groen = bloemrijk grasveld)
• inrichting nieuwe C. Neefestraat
Augustus-oktober 2015
• uitvoering Menzdok incl. dichtmaken en inrichten van de sleuf
• inrichting definitief fietspad in de Pr.Irenestraat en park
• start werkzaamheden boring warmteleidingen onder A10
• inhuizing Akzo
• aanleg voetgangersoversteek Beethovenstraat
• aanleg speelobject in het park
• kappen van bomen (oktober)
November-december 2015
• nieuwe fietspad Pr. lrenestraat, over nieuwe brug heen, in gebruik
• inrichting deel Beatrixpark (incl. planten van nieuwe bomen)
• aanleg eerste deel nieuwe fietspad door Beethoven (oostelijk en westelijk deel)
• inrichting openbare ruimte noord- en westzijde Sint Nicolaas Lyceum (o.a. ventweg)
• inrichting openbare ruimte Stibbe (incl. planten van nieuwe bomen)
• planten van nieuwe bomen bij Akzo

Legenda
groene lijn = fietsroute oost-west
blauw = bouwweg
oranje = werkterrein
rode lijn = aanleg kabels en leidingen
rode arcering = aanleg openbare ruimte
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Fasering Werkzaamheden
Januari-februari 2016
• inbouwwerkzaamheden Stibbe
• graven nieuw oppervlaktewater
• aanleg tweede deel nieuwe fietspad door Beethoven (middendeel)
• inrichting openbare ruimte westzijde Sint Nicolaas Lyceum (incl. planten nieuwe bomen)
Maart-april 2016
• aanhelen openbare ruimte Stibbe
• aanbrengen vaste planten in plantvakken rond Akzo en Stibbe
• aanleg warmteleidingen nabij Rai
• inhuizing Stibbe
Mei-juni 2016
• inrichting ventweg ten westen van Akzo
Juli-augustus 2016
• inrichting schoolplein Sint Nicolaas Lyceum
• verwijderen fiets by-pass naast Sint Nicolaas Lyceum
• herinrichting fietspad in tunneltje
• ingebruikname nieuw ﬁetspad door Beethoven
• inrichting openbare ruimte t.p.v. voormalige bouwweg (september)
• planten van nieuwe bomen (november)

Legenda
groene lijn = fietsroute oost-west
blauw = bouwweg
oranje = werkterrein
rode lijn = aanleg kabels en leidingen
rode arcering = aanleg openbare ruimte
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De Natte Vallei

De Natte Vallei, toen en nu

169

ontwerp herinrichtingsplan Beatrixpark datum: 16-01-2014
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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 1100
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 ruim 1.000 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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