Uitvoering Verbeterplan Beatrixpark
Deelproject ingangen 1 t/m 7 en
opknappen groenstrook in oude deel.
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Belangrijkste doel van het verbeterplan
zijn het tegengaan van verrommeling
en verloedering van het oude deel park
door herstel of vervanging.
Ontwerpuitgangspunten ingangen:
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1. Eenvoudig, voornaam en duurzaam
2. Een welkom gebaar
3. Allen herkenbaar onderdeel van het
Beatrixpark
4. Allen een eigen karakter, passend in
eigen omgeving
5. Overzichtelijk en functioneel
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IJkmomenten in de geschiedenis van het Gemeentemonument
Op de vorige afbeelding is de toekomstige grens van het park te zien.
Hiernaast zijn de grenzen van de belangrijkste momenten in het historie
van het park weergegeven. De aanleg in 1935, de verandering vanwege
de Floriade in 1972 en 2005 toen het gemeentemonument (20050535)
werd.
Op de grenzen liggen de bestaande ingangen en worden in de toekomst
de nieuwe ingangen in het gebied van de Zuidas gerealiseerd.

Inrichtingsprincipe voor alle ingangen Beatrixpark
Het park is niet omheind door een hek met
poorten. De ingangen zijn daardoor niet echt
gemarkeerd. Dit is een specifiek kenmerk van
het Beatrixpark. Het park verweeft zich met
haar omgeving. Er bestaat echter een behoefte
om de scheiding tussen park en stad te
verbijzonderen. In overleg met de Zuidas is
gezocht naar een overkoepelend inrichtingsprincipe voor alle ingangen:
1. het moeten ruime en welkome plekken zijn
2. de materiaalscheiding tussen verharding in
en buiten het park wordt van natuursteen
dorpel met een breedte van ca 75 cm
gemaakt.
3. Nieuwe muren worden ook uit baksteen
gemetseld.
4. informatieborden, fietsnietjes en ander
meubilair bevinden zich net buiten het park.
Fietssluizen bevinden zich net binnen het
park
5. Voor het materiaal buiten het park wordt
teruggegrepen naar Puccini. Voor het park
zelf wordt met de Zuidas een materiaallijst
opgesteld.

IJkmomenten in de geschiedenis van het Gemeentemonument
Hiernaast zijn de veranderingen van
het water, de bosschages en de
paden weergegeven. Wat opvalt is
dat padenverloop fijnmaziger is
geworden en dat bosschages
aaneengesloten geraakt zijn.
Hierdoor zijn veel zichtlijnen
verdwenen.
Met de renovatie van de ingangen
worden paden in de directe
omgeving ervan opgeknapt. Ook
zullen daar uitzichten, indien
mogelijk hersteld moeten worden.
De ingang tegenover de Herman
Heijermanstraat wordt door velen
gezien als de hoofdingang van het
park. Die uitstraling heeft het op dit
moment niet. Het is zelfs onveilig.
Daarom wordt de kruising ook
aangepast. De allure van het fietsen wandelpad in het park zal met
eenvoudige middelen versterkt
worden. Per ingang worden de
maatregelen verder besproken.
IJkingsonderzoek projectbureau Stadsdeel Zuid, 2010

Padenstructuur
Naast de grenzen zijn ook de
paden van groot belang voor de
inrichting van de ingangen. De
structuur in het oude deel is redelijk
origineel.
Enkele plekken zijn in de loop der
tijd langzamerhand uitgelopen of
iets verplaatst waardoor het
vloeiende verloop verloren is
gegaan of de aansluitingen op
andere paden minder natuurlijk
zijn.
Maar vooral de diversiteit aan
verhardingsmateriaal is storend en
geeft het park een rommelige
uitstraling. De toplagen zijn
daarnaast in slechte staat en bij
toekomstige renovaties zou
vereenvoudiging bijdragen aan een
aantrekkelijker en beter beheerbaar
park.
In dit project is alleen budget om de
paden die direct aansluiten op de
ingang te renoveren.
Materialenonderzoek DRO, 2011

Materialisering

Materialenonderzoek DRO, 2011

Beplanting
De bosschages vormen het park. niet
alleen ruimtelijk, maar ook wat de
stemmingen aangaat. Ze omlijsten
taferelen, maken een plek besloten of
geven een monumentaal uitzicht
identiteit.
Het oorspronkelijk ontwerp bood een
fraaier beeld dan de huidige situatie. Zo
moet de laan aansluitend op de Herman
Heijermanstraat hersteld worden. Nu
eindigt de westelijk rij al bij het badje
terwijl deze oorspronkelijk doorliep tot de
Diepenbrockstraat. Waar de bomenrij
stopt verdwijnt ook de grasstrook.
Naast de laan wordt ook de grasstrook
doorgetrokken tot de Diepenbrockstraat.
Het wandelpad wordt verplaatst Het
noordelijke deel van de laan bestaat uit
suikeresdoorn en ter hoogte van de RAI
uit linde. Daarnaast worden met
zorgvuldig snoeiwerk enkele uitzichten
hersteld.

Laan hoofdas nu

Herstelde laan hoofdas

Meubilair
Het repetitief meubilair faciliteert het gebruik,
maar beïnvloeden ook de uitstraling van het Park.
Enkele jaren terug zijn daarom de banken en
prullenbakken vervangen. Bij enkele ingangen
worden fietsnietjes geplaatst. Waar nodig worden
ook de fietssluizen vervangen met een fraaier
ontwerp dan de huidige buizenconstructie.

Belangrijke plekken, waaronder de ingangen, maar
ook parksieraden zoals bruggen zouden mooier en
welkomer verlicht moeten worden. In dit plan is
daar geen ruimte voor. In de toekomstvisie die
Zuidas i.s.w. met Stadsdeel Zuid binnenkort voor
het park ontwikkeld, moet verlichting speciale
aandacht krijgen.

In het Beleidsplan Openbare verlichting 20052015 wordt in dit park de bestaande lantaarnpaal,
conische mast met Friso Kramerarmatuur
ongewijzigd vervangen. Omdat het Beatrixpark
niet met een hek omsloten is en meer verbonden
is met het stedelijk weefsel dan 19de eeuwse
parken, is er geen doorslaggevende reden om
voor een andere mast te kiezen.
In het Verbeterplan Beatrixpark (2005) is
voorgenomen de lantaarnpalen zwart te
schilderen. Om beheertechnische redenen ziet
dIVV dit liever niet gebeuren. Vanwege extra
beheerkosten wordt hiervan afgezien.
Alleen doorgaande fietspaden zijn verlicht. De
wandelpaden blijven onverlicht. Omwille van de
sociale veiligheid wordt per ingang gekeken of er
iets verbeterd kan worden.
Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015

Brug 449 richting Beethovenstraat
Deze ingang wordt eigenlijk gevormd door de
houten brug. Hier hoeft niet veel te gebeuren.
Vooral de staat van onderhoud van de brug, de
fietssluis en de verzakkingen in verharding en
gazon zijn storend.
De fietssluis wordt vervangen. Terzijde van de
verharding naar de brug komt een robuuste
opsluiting. De brug krijgt onderhoud en aan
beide zijden een dorpel uit natuursteen. De
randen worden hersteld, opnieuw ingezaaid of
ingeplant met bloeiende heesters.

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Brug 431 richting Beethovenstraat
Dit is de meest ruime ingang naar het park
over mooie ingetogen brug met opgemetselde
weringen. Hier hoeft niet veel te gebeuren.
Vooral de fietssluis en het rioolgemaal zijn
storend. De fietssluis wordt vervangen en aan
beide zijden van de brug komt beplanting
waardoor het gemaal aan het oog ontrokken
wordt.

Bestaande situatie
Nieuwe situatie

De brug krijgt groot onderhoud
en aan beide zijden een dorpel
uit natuursteen. Het aansluitende
pad krijgt het vanzelfsprekender
en oorspronkelijker verloop
terug.
De gras- en beplantingranden
worden hersteld, opnieuw
ingezaaid of ingeplant met
bloeiende heesters.

Diepenbrockstraat / Gorterstraat
Dit is de meest voorname ingang van het
park. Het pad vergrast en het heeft z n
oorspronkelijke verloop verloren. Vooral de
fietssluis moet fraaier.
Deze ingang krijgt ook een dorpel uit
natuursteen. Aan beide zijden van de ingang
komen muren voor de beplanting. Het pad in
het park, de gras- en beplantingranden
worden hersteld en ingeplant met bloeiende
heesters.
Nieuwe situatie

Bestaande situatie

Diepenbrockstraat / Gezellestraat
Dit is een fraai en idyllisch ingangetje naar het
berkenlaantje. Het groeit nu echter dicht en
het pad heeft z n oorspronkelijke verloop
verloren. Er wordt dus hier en daar wat
gedund en op kale plekken worden lage,
bloeiende heesters aangeplant.
Ook deze ingang krijgt ook een dorpel uit
natuursteen. Verder komt er een fraaiere
fietssluis.

Diepenbrockstraat
Deze ingang is onlogisch. Alle andere
ingangen van het park liggen tegenover
straten, deze niet. Op een afstand van 50
meter ligt een ingang. Overbodige ingangen
zijn alleen maar belastend voor groen, de
belangrijkste bouwsteen van een park.
De ingang wordt daarom opgegeven, met gras
ingezaaid en beplant met lage, bloeiende
heesters. De ingang naar het rioolgemaal
wordt opgeknapt, krijgt ook een dorpel uit
natuursteen en voor het gebouwtje komt een
vandaalbestendige beplanting.
Nieuwe situatie
Bestaande situatie

Diepenbrockstraat / Heijermanstraat
Dit is de hoofdingang van het park. Het heeft
echter nu volstrekt niet die uitstraling.
Vereenvoudiging van de kruising is de
belangrijkste ingreep. De ingang wordt een
verhoogde kruising waarbij het trottoir
doorgetrokken wordt.
De randen van de bosschages worden gedund
en voorzien van een lage sierbeplanting. Ook
hier komt een materiaalscheiding van een
dorpel uit natuursteen.
Nieuwe situatie

Bestaande situatie

Laan herstellen langs hoofdas
De hoofdingang van het park zal het meest
gebaat zijn bij het herstel van de laan. Tussen
de kruisende vijver en de ingang missen aan
een zijde laanbomen. Indien het budget het
toelaat wordt het pad verschoven in het
verlengde van de rest van het wandelpad en
wordt de grasstrook door getrokken tot de
ingang naar de bloementuin. In de grasstrook
worden de ontbrekende laanbomen geplant.

Brug 497 naar de RAI
Karakteristiek van deze ingang is het
bijzondere bruggetje en de ingang naar de
Artsenijhof. Het stukje gazon tussen het hof
en de groenstrook zal geprofileerd worden en
met 2 paadjes en een grit van bijzondere
bomen wordt het stramien van de Artsenijhof
doorgezet. De brug zal een grondige
schoonmaakbeurt ondergaan.

Langs de RAI
Deze groenstrook wordt opgeknapt door de
randen te herstellen met een bloeiende
randbeplanting, het zitmuurtje schoon te
maken, de laan langs het fietspad te dunnen
en het gazon te herprofileren.

Ingang 8 valt in de Zuidas en wordt alleen opgeknapt als men hiervoor opdracht geeft
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