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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.

Redactie

RedactieVAN DE

Het maken van keuzes is misschien niet ieders liefhebberij. Over 
het Beatrixpark, en alles wat daarmee te maken heeft, worden 
toch voortdurend keuzes gemaakt.

kiezen....door de redactie: wat zetten we deze keer in de 
Nieuwsbrief, en wat op de site? Wie schrijft wat? Mirjam 
Louisse en Elodie Luinge overleggen met Loes Lesterhuis 
en Jose Deckers over de onderwerpen voor de nieuwsbrief en 
wikken en wegen over de woorden; Julie Overberg heeft een 
enorme keuze uit foto’s voor bij de artikelen; maar ze moet ook 
bepalen hoe ze de vormgeving aanpakt, zoals bij dit nummer de 
speciale pagina’s over het 75 jarig bestaan.

kiezen...door de gemeente en het stadsdeel: gaan we nu een fietspad 
aanleggen, of gedogen we een olifantenpaadje? Beschouwen 
we het Convict als een Monument, slopen we het, verhuren 
we het? Wat doen we met dat stuk Beethoven waarvoor we 
geen gegadigden vinden...toch maar zelf dat beloofde museum 
bouwen? Braak laten liggen tot het Dok komt?
Kopen we nieuwe eiken, maar welke bomen moeten daarvoor 
weg? Hoeveel tijd en geld hebben we over voor ondersteuning 
van de vrijwilligers in het park? Hoe verdelen we onze tijd en 
aandacht over alle parken in Zuid?

kiezen.. door het bestuur van uw vereniging: gaan we wel of niet 

in op alle uitnodigingen, sluiten we ons wel of niet aan bij acties, 
protesten, inspraakrondes en overleggen? Zijn we, namens al 
die leden, eigenlijk voor of tegen....een fietspad, hondenbeleid, 
barbecueën, ehhhh, zoveel meer? Marleen Munniksma besteedt 
al zoveel uren aan het representeren van de vereniging, ze moet 
telkens keuzes maken, wat wel en wat niet. 

kiezen...door de bezoeker van het park! bezoek ik nog weer eens 
de Artsenijhof, of ga ik eens kijken naar wat er allemaal in de 
Prinses Irenestraat gebeurt? Blijf ik lekker op een bankje bij de 
hondenwei zitten, of haal ik een ijsje? Voer ik die opdringerige 
ganzen, of ben ik verstandig en doe dat niet?

kiezen... door bureau Zuidas:  we willen zo veel en hebben grote 
ambities, maar zijn die te realiseren? Hoe houden we rekening 
met al die belangen en belangetjes van iedereen die mee mag 
en wil praten? Wat wil de publieke opinie, de gemeente, de 
vastgoedwereld; waar halen we het geld en de toestemming 
vandaan? Waar ligt de balans tussen groot(s) denken en bouwen, 
en de dagelijkse praktijk? 

kiezen... ik hoop dat u ervoor kiest om deze Nieuwsbrief 
helemaal te lezen, om lid te blijven van de vereniging, en ik 
hoop ook dat we allemaal begrip kunnen hebben voor de keuzes 
van anderen, die misschien niet altijd de onze zijn.

KIEZEN

Actueel:  We hopen dat deze nieuwsbrief u bereikt 
voor 21 november. Op die dag wordt om 18.00 bij de 
dennen, vlak bij de zitcirkels op de hondenwei, een 
minuut-opera uitgevoerd. Meer informatie vindt u op 
de site van BOOM! “amsterdamiseenopera.nl” 

Elodie Luinge
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Voorzitter
MarleenMunniksma

VAN DE

Uw voorzitter kan samen met het 
bestuur terugkijken op een geweldig fijne 
zomer, waarbij het 75-jarige park volop 
aandacht – o.a. in Margriet, Hello Zuidas, 
Stadsdeelkrant, Echo, het Parool - en 
complimenten heeft gekregen. 

Allereerst was daar natuurlijk het 
jubileumfeest op 26 mei, een koude dag 
die dankzij alle goede wensen voor het 
park toch heel veel warmte bracht. Het 
park kreeg cadeautjes, die voor iedereen 
leuk waren : een mooi parkgebouw met 
een kleine horecavoorziening en hele 
keurige toiletten, een fraaie folder met 
veel uitleg over de parkgeschiedenis, de 
kunst en een mooie plattegrond, een hele 
grote stevige picknicktafel, een nieuwe 
brug over de grote vijver en een podium 
gemaakt van de oude brugdelen, een 
heus bijenhotel , een Koningslinde met 
kunsthekwerk en 140 naambordjes op de 
meest bijzondere bomen.  

Het prachtige zomerweer leidde tot 
veel waterpret bij het Kinderbadje en 
kruidenweelde in de Artsenijhof. Er 
leek geen einde aan de zomer te komen 
en het badje bleef zelfs langer open dan 
gepland. We zagen hoe het oude St. 
Nicolaaslyceum werd afgebroken, en hoe 
diep de kuil werd voor de parkeergarage 
onder de kantoren voor AkzoNobel en 
Stibbe. In het kader van Art Zuid was een 
fietskunstwerk van de Chinese kunstenaar 
Ai WeiWei te bewonderen in de Kapel 
en IVN-er Henk Wolters leidde iedere 
maand op zondagmiddagen enthousiaste 
groenliefhebbers rond door het park. 

De ledenvergadering, die in april voor het 
eerst in het nieuwe SNL werd gehouden, 
trok veel belangstelling en de rondleiding 
door het schoolgebouw deed sommigen 
van ons terugverlangen naar onze jeugd. 

En toen was het opeens herfst en vielen 
de blaadjes van de bomen. En kwamen 
ook de publicaties van kapaanvragen 
voor heel veel bomen omdat er kabels en 
leidingen dwars door het park moeten 
worden getrokken. En dan opeens weer 
een andere lijst waarop bomen staan die 
in slechte staat zouden zijn en gekapt 
moeten worden. 

Fietsroutes die omgelegd of afgesloten 
moesten worden. Soms tijdelijk, soms 
definitief. En de protesten daartegen 
van bezorgde buurtbewoners en de 
Fietsersbond. Een stukje rood fietspad 
erbij, met een voetgangersschelpenpaadje 
ernaast. En veel klachten over overlast 
van brommers/fietsers die over ALLE  
paden in het park rijden en zo een gevaar 
vormen voor wandelaars, honden en 
kleine kinderen. Inbraakpogingen in het 
parkgebouw, waarbij de sloten vernield 
werden maar de dieven toch niet binnen 
konden komen.

Een fontein die in ons park maar niet 
wil spuiten, terwijl in de andere parken 
dat kennelijk wel heel goed lijkt te gaan. 
Plannen om een trimparcours door het 
park aan te leggen. Niet nodig – vinden 
wij.        

Een deskundige die constateert dat 
de grondkwaliteit van de Artsenijhof 
zeer slecht is. Daar moet in de winter 
op verantwoorde wijze wat aan gedaan 
worden.  Hondeneigenaren die bekeurd 
worden omdat hun hond niet aangelijnd 
is. Wij pleiten voor handhaving op hele 
andere gebieden, zoals bijv. vernielingen, 
barbecueën en scooters op plaatsen waar 
dat niet mag.

Maar ook een gezellige dia/filmmiddag 
in de bovenzaal van de Kapel en 
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VooRzitteR

een eerste oriënterende bijeenkomst over herinrichting van het basketbalveldje in het kader van Groen voor Rood/Rood voor 
Groen en cocreatie. Een verzoek om in december een winter-Pure Markt in het Beatrixpark te houden. Filmopnames, een 
huwelijksvoltrekking, een kort optreden van een operagezelschap. Misschien een Beethoven concert. Misschien nog wel een 
voorjaars-Pure Markt. 

Herfst, winter en heel veel plannen die op goedkeuring en uitvoering wachten. We zijn niet altijd enthousiast over die plannen. 
We vrezen de aantasting van het park. We zien niet graag dat er bomen gekapt worden. Dat er overal gefietst (gebrommerd) wordt. 
Dat er gegraven moet worden voor kabels en leidingen. Maar het park ligt nu eenmaal vlakbij en deels in een gebied waar heel 
veel nieuwe ontwikkelingen zijn (gepland). Dat geeft overlast en ellende,  maar biedt ook kansen, want telkens blijkt weer dat een 
groene omgeving of een mooi park door iedereen gewaardeerd wordt. 
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Zuidas
Marleen Munniksma

zuidas

De mogelijkheden, maar ook de beperkingen van alle 
Zuidasplannen worden steeds duidelijker. Als u de website van 
Zuidas (www.zuidas.nl) bekijkt kunt u via doorklikken een kijkje 
achter de schermen nemen. 

Het ondergronds brengen van de A-10 tussen Beethovenstraat 
en VU (ZuidasDok) is wel het grootste project, dat van ca. 
2017 tot 2028 zal gaan duren. De ambitie en alle onderdelen 
en stappen van dit project zijn ondergebracht in het concept 
Masterplan DOK, eveneens te vinden op voormelde website. 
In het hoofdstuk Van Knoop tot Knoop (Knooppunt Amstel, 
Knooppunt Nieuwe Meer) wordt uitgelegd dat de A10 Zuid 
en Oost verbreed zullen worden tot 4 rijbanen voor doorgaand 
verkeer +2 rijbanen voor bestemmingsverkeer in een ca. 1 
kilometer lange tunnel aan weerskanten van de sporen van 
trein en metro, die vooralsnog op de dijk in het midden blijven 
liggen. Voor de tunnels aan de zuidzijde is iets meer ruimte 
dan voor de tunnel aan de noordzijde, want die loopt heel dicht 
langs de bestaande en toekomstige hoogbouw. De inrit naar 
de tunnelingang aan de noordzijde begint vlak achter de RAI 
(aanvankelijk zou daar de tunnel al onder de grond gaan, maar 
de inrit is ruim 100 meter in westelijke richting opgeschoven). 

Voor het Beatrixpark betekent dit dat de wegverbreding alleen 
gerealiseerd kan worden als het talud wordt afgegraven en wordt 
vervangen door een hele smalle wand waarachter de hellingbaan 
verstopt wordt. Hele duidelijke tekeningen van de nieuwe 
situatie zijn (nog) niet voorhanden, maar op veel plaatjes is een 
grenslijn te zien die heel dicht langs de huidige waterpartij loopt, 
en soms zelfs er dwars doorheen. In toekomstplaatjes (2028?!) 
staat daar dan later weer een mooie groene fiets/wandelroute 
getekend bovenop de tunnel, die dan richting station loopt. Dat 
station wordt trouwens ook flink aangepakt, te beginnen met de 
bouw van een extra grote fietsenstalling onder het Mahlerplein. 

Ook visionair is de fietstunnel noord-zuid die onder de A10 
wordt aangelegd ter hoogte van de huidige “vuistenheuvel”. 
Gefietst (gewandeld ??) zal daar pas kunnen worden na 2028 
en tot die tijd moet er flink worden omgereden, zeker omdat 
er eerst nog een bundel kabels en leidingen moet worden 
getrokken onder de A10 door richting Prinses Irenestraat, 
dus dwars door het parkgroen en af en toe de grenzen van het 
monumentale parkgedeelte overschrijdend. Een kapvergunning 
voor 313 bomen en voor het verplaatsen van 8 bomen 
hiervoor is al verleend. Deze bomen worden niet alleen voor 
dit leidingentraject gekapt, maar ook voor het graven van een 

ZOEKT DE GRENZEN OP

grote waterpartij die de scheiding gaat vormen tussen park 
en bebouwing Beethoven. Dit water wordt verbonden met de 
andere waterpartijen van het (oudere) deel van het park. Als 
die nieuwe vijver is gegraven kan begonnen worden met de 
aanleg van het compensatiegroen op het terrein van het oude 
St.Nicolaaslyceum.

Dat hele terrein wordt voorlopig park omdat er nog geen 
afnemers van de andere Beethovenkavels zijn gevonden, kavels 
waarvan de grenzen lijken vast te liggen, maar waarvoor nog 
geen bestemmingsplan is gemaakt, laat staan goedgekeurd. 

De grenzen van kavel 3 en 5, waar nu de parkeergarage wordt 
gegraven die onder de kantoren van AkzoNobel en Stibbe komt, 
liggen wel vast, maar ook hier is het bestemmingsplan nog niet 
goedgekeurd. De nieuwe Stibbetoren die wordt gebouwd ter 
hoogte van het fietstunneltje onder de Beethovenstraat blokkeert 
daarmee de rechtstreekse doorgaande fietsroute. Er zal voor een 
veilige route dus ALTIJD omgefietst moeten worden.

Voor het Convict (dat hoge bakstenen gebouw) is evenals voor 
de Kapel een gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd en 
verkregen. Dat betekent dat voor het Convict een bestemming 
moet worden gevonden die past binnen de contouren van 
het Uitvoeringsbesluit en de motie die hierover door de 
gemeenteraad is aangenomen. De ca. 710 m2 (oppervlakte 
klooster) die nu niet aan het park worden toegevoegd omdat 
het gebouw blijft staan zullen met groen moeten worden 
gecompenseerd, groen dat grenst aan het huidige park.

Een nieuw bestemmingsplan voor de RAI is in concept klaar 
en zal binnenkort ter inzage worden gelegd. De grenzen aan 
de parkzijde zijn duidelijk, de Boerenweteringhaven vormt een 
duidelijke grens die niet overschreden zal worden. Op de locatie 
van StrandZuid/Zuidpool wil de RAI in de toekomst hoogbouw 
plegen. Maar het Scheldepleingebouw, extra parkeergarage 
(langs A10) en hotel aan voorzijde RAI hebben prioriteit. 
Dus voorlopig blijven de begrenzers op de geluidsboxen van 
StrandZuid nog intact. 

Hopelijk kunnen alle parkbezoekers grenzenloos blijven 
genieten van heel veel oud en nieuw groen.
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aRtsenijhof

UIT  

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

De afgelopen meer dan tien jaar heeft u in de Nieuwsbrief 
een mooi verslag kunnen lezen over het reilen en zeilen 
van het vrijwilligerswerk in de Artsenijhof. Die bijdragen 
werden geschreven door Willem Smit, eerst een aantal jaren 
bestuurslid, maar de laatste jaren vooral coördinator voor het 
vrijwilligerswerk in de Artsenijhof. Die artikelen gaven een 
goed inzicht in het werk dat wekelijks, vooral in het seizoen 
van april tot november, door de vrijwilligers moest worden 
gedaan, over de problemen, tegenslagen maar ook successen 
die daarbij werden geboekt. Willem heeft begin van dit jaar 
afscheid genomen van die coördinatiefunctie, hij wilde weer 
gewoon met de vrijwilligers meewerken met zijn handen in de 
aarde. Vanwege zijn gezondheid is dat niet helemaal gelukt maar 
volgend voorjaar hoopt hij weer volop van de partij te zijn. Ik 
heb zijn functie voorlopig overgenomen maar ben niet de “doe 
het zelver” zoals Willem dat wel was. Maar met name het contact 
tussen bestuur en vrijwilligers is voorlopig gewaarborgd.

Helaas bleek dit jaar bij het begin van het seizoen dat Arend 
van de Beld, de deskundige adviseur voor het werk in de 
Hof, ongeneeslijk ziek was, (zie elders in deze Nieuwsbrief 
een in memoriam). De Vrijwilligers hebben gelukkig dit hele 
seizoen kunnen werken op basis van al de adviezen die Arend 
de afgelopen jaren heeft gegeven en die waren verwerkt in 
werkplannen en richtlijnen.

Inmiddels hebben we Wil Melgers bereid gevonden het coachen 
van de vrijwilligers, voorlopig tot het einde van het seizoen, 
over te nemen. Daarna zullen we gezamenlijk beslissen over de 
toekomst. Wil is vakdocent heemkunde en geeft leiding aan het 
beheer van de Heemtuin De Braak in Amstelveen en aan de 
kwekerij in dat park.

Met zijn frisse nieuwe blik constateerde hij al snel dat de grond 
van de Artsenijhof wel heel erg schraal is, iets dat de vrijwilligers 
en Arend van de Beld natuurlijk al jaren wisten. Ieder jaar is 
bijna wanhopig geprobeerd om daar met compost en mest een 
beetje aan te verbeteren en de planten hebben de afgelopen jaren 
ook behoorlijk hun best gedaan.

Maar nu heeft het stadsdeel kortgeleden een bodemmonster 
laten nemen en de uitslag daarvan loog er niet om : de grond is 
schrikbarend slecht!! Het is bijna een wonder dat er nog zoveel 
moois in de Hof heeft gegroeid de afgelopen jaren, dat zal te 
maken hebben met de liefde van de vrijwilligers voor “hun” 
planten.

Stadsdeel en bestuur overleggen nu met elkaar over een 
structurele aanpak om de grond te verbeteren, dat zal heel wat 
voeten in de aarde hebben. Misschien moet alle beplanting 
wel worden opgenomen om de grond dan om te kassen en te 
verbeteren.

Dat zou dan wel al dit najaar en gedurende de winter moeten 
gebeuren zolang de weersomstandigheden daarvoor goed zijn en 
het vraagt ook om een goede begeleiding van het hele proces.

Zullen we met de vrijwilligers op deze manier een heel nieuwe 
start kunnen maken? Spannend. Wordt vervolgd.

De groep vrijwilligers is eigenlijk nooit groot genoeg, zeker niet 
gezien de huidige ontwikkelingen.

Nieuwe aanwas is dus zeer welkom. 
Aanmelden kan via tel. 020-6620227 of 
allegro@xs4all.nl 
Mirjam Louisse (tijdelijk coördinator vrijwilligerswerk 
Artsenijhof )

tussen het wieden door tijd voor een ijsje
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hyssop

Hyssop is een ook ’s winters groen blijvend struikje. De 
wetenschappelijk naam is Hyssopys officinalis – waarbij officinalis 
“uit de apotheek” betekent - behorend tot de lipbloemenfamilie. 
In de Artsenijhof groeit deze plant in het zuidvak.

De plant komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Azie en Zuid-
Europa maar werd sinds de Middeleeuwen onder andere in 
West-Europa gekweekt, waar hij soms verwilderde. Hyssop 
groeit het beste op zonnige plaatsen op droge en kalkrijke grond. 
Hij kan tot 60 cm. hoog worden. De stengels zijn aan de voet 
houtig. Vaak zijn er ook rechtopstaande stengels, die vrijwel kaal 
zijn. De sterk geurende bladeren zijn lijnvormig of lancetvormig 
en hebben een lengte van 1 tot 2,5 cm. De bloemen zijn 
tweeslachtig, d.w.z. een bloem met zowel mannelijke als 
vrouwelijke geslachtsorganen; de bloemen groeien in naar één 
kant gerichte, kleine kransen; ze zijn blauw of blauwachtig paars, 
soms wit of roze.  De bloeitijd is juli, augustus, september. 

Het bovenste deel van de bloeiende plant wordt als 
geneesmiddel gebruikt. Het belangrijkste werkzame bestanddeel, 
is sitosterine, naast etherische oliën en looistoffen. De etherische 
oliën werken krampstillend en slijmoplossend. De looistoffen 

Hyssop
José Deckers

IN DE ARTsENIJHOF

zorgen dat bacteriën geen kans krijgen en werken daardoor 
ontstekingsremmend. Sitosterine stimuleert de urinedrang en 
zou bij goedaardige prostaatgezwellen een therapeutisch effect 
hebben. In de volksgeneeskunde werd hyssop vaak toegepast 
als gorgeldrank bij mond- en tandvleesontstekingen, als middel 
om sterke transpiratie tegen te gaan, tegen winderigheid en als 
hoestdrank. 

De plant is ook een dankbaar keukenkruid. De fijngesneden 
blaadjes worden gebruikt om salades pittig te maken of om 
toe te voegen aan sausen en soepen. Hyssop schijnt gerechten 
– bijvoorbeeld vis- of vleesgerechten - ook beter verteerbaar te 
maken.

Tijdens de bloei wordt deze plant veel door vlinders en bijen 
bezocht. De bloemen worden graag in parfums verwerkt en deze 
zijn ook een grondstof voor de beroemde “chartreuse” likeur. 
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in MeMoRiaM

Op 8 juni overleed op 56 jarige leeftijd Arend van de Beld. Sinds 
het seizoen 2007 verzorgde Arend de scholing en coaching van 
de vrijwilligers van de Artsenijhof. Dat deed hij met hart en ziel, 
met kennis en liefde voor de Hof, zoals de vrijwilligers dat zelf 
hebben verwoord. Met zijn adviezen werden met noeste arbeid 
de planten zo goed mogelijk verzorgd en dat was de laatste jaren 
duidelijk zichtbaar. De Hof stond er prachtig bij, ondanks de 
wisselende weersomstandigheden. Voor de rondleidingen door 
de Hof is de belangstelling steeds heel groot en dat zegt veel.

Een paar weken voor zijn overlijden heeft hij met zijn vrouw en 
met een aantal vrijwilligers, in de stromende regen, nog een keer 
een rondgang door de hele Hof gemaakt en nog wat adviezen 
gegeven. Hij was ontroerd en trots om te zien hoe alles erbij 
stond en was dankbaar dat de vrijwilligers en het bestuur van de 
Vereniging dit mogelijk maakten. Maar zijn grootste wens was 
toch wel de nachtelijke afsluiting van de Hof om vandalisme te 
voorkomen.

Arend heeft praktisch zijn gehele beroepsleven doorgebracht 
op de Hortus van de Vrije Universiteit, de meeste jaren als chef 
tuin en kassen. Daar begeleidde hij ook de vrijwilligers nadat 
in 1988 het aantal beroepskrachten werd teruggebracht van 
achttien naar drie! Zelf was hij vrijwilliger in de begeleiding van 
drugsverslaafden.

In dagblad Trouw van 8 juli jl. stond een mooi artikel over 
Arend van Frans Dijkstra. Hij beschrijft bijvoorbeeld dat 
zijn plantenkennis verbluffend was, hij was een wandelende 

plantenencyclopedie. Cactussen waren zijn grote liefde, de VU-
Hortus bezit officieel de nationale collectie cactussen, verzameld 
door Arend. Het plan de Hortus volgend jaar te sluiten, was heel 
pijnlijk voor hem.

Ook tijdens zijn ziekte wilde hij nog geregeld naar de Hortus. 
Daar had hij twintig jaar geleden een Zwepenboom (Celtis 
occidentalis) geplant voor schaduw voor een kas. “In die boom 
wil ik begraven worden”. Van die boom is inderdaad zijn grafkist 
gemaakt. Zijn levensmotto was “het is zoals het is, het komt 
zoals het komt”.

Voor de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en de 
vrijwilligers van de Artsenijhof is Arends overlijden een enorm 
verlies. Maar met de kennis die Arend heeft overgebracht zullen 
de vrijwilligers ook de komende jaren de Artsenijhof  met liefde 
onderhouden.

AREND VAN DE BELD
In Memoriam
Mirjam Louisse
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penningMeesteR

Penningmeester
Barbara van Helden-Pathuis

VAN DE

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

Eind mei van dit jaar ontvingen alle vrienden een acceptgiro 
voor het overmaken van de contributie. Tot nu toe hebben 
896 van de 1073 leden betaald en gemiddeld maakten zij ruim          
€ 18,00 over!!

Wij danken een ieder voor zijn of haar bijdrage, waarmee wij 
tweemaal per jaar deze uitgebreide nieuwsbrief kunnen uitgeven. 
Ook dit jaar ontvingen wij een behoorlijk aantal zeer royale 
bijdragen: 2 x € 200, 10 x  €100, 1 x € 80, 2 x  € 75 en 30 x         
€ 50.Inmiddels hebben al deze mensen een bedankbriefje van 
het bestuur ontvangen.

Mocht u de contributie nog niet voldaan hebben, wilt u dit 
dan zo spoedig mogelijk doen? Dan hoeven wij geen kostbare 
herinneringen te versturen. De gemakkelijkste manier van 
betalen is met de acceptgiro. Mocht u elektronisch of met een 
eigen overschrijving willen betalen, dan graag het lidnummer 
vermelden alsmede de naam, zoals die op de acceptgiro staat. 
Alvast hartelijk dank!

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van maart 2013. 
Aantal leden op 10 februari 2013 1098
Nieuwe leden 39
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins) 64
Aantal leden op 20 oktober 2013 1073

Nieuwe leden sinds 10 februari 2013:
Hr en Mw Akman-Koops, Hr J. van Blokland, Hr J. Blom, Hr. S. Brekelmans, Mw M.E.A. de Bruyn, Hr Ch. van Dam, Mw 
M.M.J.E. Ebbens, Mw H.M. van Eijk, Hr en Mw Frieman-Ras, Mw W. van Gastel, Mw W. Goossens, Mw H. de Graaf, Hr R. 
Hamers, Mw J. Harthoorn, Mw S.A. den Hartog-v.d. Pol, Mw M.J. van de Hel, Mw M.E. Hulsteede, De IJstuin, Hr F. Joosten, 
Hr M. Kramer, Mw M. de Lange, Hr en Mw van der Lans, Mw I.J. Leddy, A. Legman, Mw M. Levelt, Mw M. Luif, Mw M.G. 
Meijler-Meijer, Mw C. Pelle, Hr L. van Raan, Hr C.C.J. van Rietschoten, Hr P. Rowold, Hr K.O. Schlüter, Mw E. Schmitz, Mw N. 
Smit, Mw K. van Stralen, Hr H. Van Tholl, Hr en Mw Tielenius Kruythof, Mw L. van Uden-Blom, Mw M.J.C. van Vucht 

Eens in de paar jaar schonen wij ons ledenbestand op. Dit jaar hebben wij 17 leden uit het bestand verwijderd omdat zij drie jaar 
achterelkaar geen contributie hebben betaald.

IBAN
Met ingang van februari 2014 worden er in heel Europa 
nieuwe bankrekeningnummers ingevoerd, de zogenaamde 
IBAN (International Bank Account Number). U hebt daar vast 
al over gelezen en uw eigen bank houdt u ook op de hoogte. 
Deze IBAN nummers zijn een stuk langer dan de oude. Voor 
uw eigen rekeningnummer komt een landcode en de afkorting 
van uw bank, daarna een paar “opvul-nullen” en dan uw eigen, 
vertrouwde rekeningnummer. De oude acceptgiro’s kunnen dan 
door de banken niet meer worden verwerkt. 

Onze vereniging heeft de nieuwe IBAN-acceptgiro’s al 
besteld voor volgend jaar. Als u geld wilt overmaken met 
een overschrijvingsformulier of met internetbankieren, 
moet u in het vervolg bij alle betalingen dat nieuwe, lange 
bankrekeningnummer invullen.

Ons IBAN nummer is NL17 INGB 0004 2952 62
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Het Parkgebouw

IN DE MEDIA
Parkgebouw
Anne-Mariken Raukema

Sinds dit voorjaar staat langs het Boerenweteringpad, bij het 
Kinderbadje, het mooie paviljoen. Het is primair gebouwd om 
de materialen van het stadsdeel (dienst groenonderhoud) op te 
slaan, alsmede die van de vrijwilligers die twee keer per week 
werken in de Artsenijhof. Daarnaast wordt van hieruit toezicht 
gehouden op het kinderbadje, zijn er douches en openbare 
toiletten en een kitchenette. Tenslotte wordt het gebruikt 
door de ijsverkoper, die ook de bezoekers van het Amstelpark 
van eerlijk ijs voorziet. In het ontwerp is duurzaamheid 
meegenomen, zoals het gebruik van FSC-hout, een dak met 
daarop gras en kruiden en energiezuinige verlichting op 
bewegingsmelders.

De Amsterdamse architect Marc Prosman tekende voor het 
ontwerp. Met name in de vakbladen wordt over dit bijzondere 
gebouwtje geschreven, maar ook Parool columnist en architect 
Ronald Hooft schreef erover.  

Op de site voor vakmensen (www.architectuur.org) publiceerde 
Marc van Hoek een feitelijk en neutraal stukje (‘De wens 
vanuit het stadsdeel om het gebouw ook vandalismebestendig 
te maken, geeft het gebouw twee gezichten. Wanneer het 
kinderbadje geopend is, gaan de luifels omhoog of opzij. In 
de herfst en winter is het gebouw volledig gesloten. Door het 
ontwerp is het gebouw geen dichte ‘doos’ in het park, maar 
een dynamische vorm van hout en baksteen in een groene 
omgeving.’). Tegenhanger www.dearchitect.nl is ook neutraal, 
maar spreekt wel een oordeel uit, en dat is gelukkig positief     
(‘... Door het ontwerp is het gebouw echter geen dichte ‘doos’ 
in het park, maar een dynamische sculptuur van hout en 
baksteen in een groene omgeving.’). Uit nummer drie (www.
architectenweb.nl) – die heel veel foto’s en bouwtekeningen geeft 
– blijkt dat de auteurs elkaar graag napraten. Weer komt die 

HET

‘doos’ terug, maar ook ‘Het gebouw is solitair, maar gaat diverse 
relaties aan met de omgeving.

De site die zich richt op de houthandel (www.houtblad.nl  ) gaat 
natuurlijk nader in op het gebruik van het duurzame vurenhout, 
met FSC-keurmerk, de FSC-gecertificeerde multiplex beplating 
en underlayment. We leren ervan dat de geveldelen van 
Nobelwood zijn, een verduurzaamde soort eikenhout. Ook zij 
formuleren hun visie neutraal. (‘De karakteristieke gebogen 
arcade rondom het kinderbad is vertaald in de rondingen van 
het nieuwe parkgebouw. De dakrand komt op enkele plaatsen 
los van de gevel en vormt zo een luifel bij het servicepunt of een 
overstek bij het strookraam.)

Niet alleen Nederlandse ook Duitse en Chinese sites melden 
het parkgebouw. Met ‘Schwung am Planschbecken Pavillon im 
Amsterdamer Beatrixpark’ kunnen we alleen maar blij zijn. Het 
Chinees laat ik voor wat het is.

Ronald Hooft, die elke vrijdag in de PS, de bijlage van Het 
Parool in zijn rubriek ‘Hooftstad’ schrijft over zijn vakgebied, 
de architectuur, is op 18 oktober jl. zuinig met zijn oordeel: 
zes sterren op een schaal van tien. Hij schrijft over het hoge 
ambitieniveau van het paviljoen, maar valt over de tegenvallende 
afwerking op detailniveau. (‘De luiken die de uitgiftepunten 
beschermen, draaien op goedkope, gegalvaniseerde scharnieren, 
waar een onzichtbare bevestiging wegbezuinigd lijkt. 
Hemelwaterafvoeren steken dwars door de betimmering heen, 
slordige flappen bitumen moeten voor waterdichting zorgen 
tussen baksteen en lambrisering.’) 
Ik denk dat ik namens alle vrienden spreek als ik zeg heel blij 
te zijn met deze aanwinst. Het heeft even geduurd – vijf jaar – 
maar we hebben nu wel wat.
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Interview

Nicole Nuijens en haar vriend Ruud 
Baltus zijn eigenaar van ci Vediamo 
Amsterdam. Deze ijsmakerij is al 11 
jaar actief en begonnen op het eigen 
aanrecht van eigenaar Ben van Woezik. 
Nu is de ijsmakerij gevestigd in Egmond-
Binnen tegenover de Benedictijnse 
St-Adelbertabdij. Zij maken op 
ambachtelijke wijze sorbet- en roomijs 
voor horeca, ijssalons en ijsventers in 
Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. De 
ijskiosk in het Beatrixpark is de tweede 
vestiging van ci Vediamo Amsterdam. 
Ook in het Amstelpark kun je de 
heerlijkste ijsjes proeven.

Nicole en Ruud zijn sinds kort de ouders 
van zoon Flip, die bijna werd geboren 
in de ijskiosk. Toen Nicole twee weken 
voor de uitgerekende datum de kiosk 
opruimde, diende de baby zich aan. 
Terwijl haar zoon in de box ligt, heeft 
Nicole tijd gemaakt voor een interview.

“Als de riolering nu goed gemaakt wordt, 
ben ik helemaal gelukkig met onze 
tweede kiosk”, zegt Nicole als we aan 
tafel gaan zitten. Al sinds de opening 
van het gebouw zijn er problemen 
met de riolering. Tijdens de eerste 
herstelwerkzaamheden bleek het riool 
vlak voor de kiosk langs te lopen en moest 
Nicole de kiosk sluiten vanwege een 
gapend gat vlak voor de toonbank. Helaas 
was het probleem hardnekkig en is het 
straatje nog een keer opengegooid. Maar 
we zijn het er beiden over eens dat het een 
prachtig gebouw is om naar te kijken en 
om in te werken.

Vier jaar geleden hoorde ze dat er in het 
Amstelpark een kiosk ter overname stond. 
Nicole pakte het aanbod aan en startte de 
ijskiosk ( vlak naast de midgetgolfbaan). 
De kaders waren: niet te commercieel, 
maar een gezellig en eenvoudig ijstentje. 

Alle kansen grijpen
Loes Lesterhuis

Die gelden ook voor het Beatrixpark. 
Maar ja, het is niet altijd mooi weer en 
alleen dan is het kinderbadje met water 
gevuld. Je moet dus wel een flexibele 
bezetting hebben. Dat gebeurt met behulp 
van studenten. Zo staan nu 10 studenten 
in een afwisselend werkrooster in de kiosk 
in het Beatrixpark en in het Amstelpark. 
Oorspronkelijk allemaal vriendinnen van 
Jet, die door Nicole werd geselecteerd als 
haar ‘tweede vrouw’. Nicole had namelijk, 
na goedkeuring van haar scriptie, een 
baan bij de VU geaccepteerd, zodat ze 
ondersteuning nodig had. In de kiosk 
in het Beatrixpark staan intussen ook 
nieuwe krachten, bijvoorbeeld dochters 
van vaders, die tijdens het uitlaten van 
de hond een ijsje komen eten en terloops 
vroegen of ze niet een baantje voor 
dochterlief hadden.

Naast ijs is er in de kiosk ook biologische 
koffie te koop, want al snel na de opening 
bleek daar enorme behoefte aan te zijn. 
Deze winter gaan ze samen met het team 
in overleg om te kijken wat ze volgend 
jaar anders willen doen. Misschien gaan 
ze ook tosti’s maken, biologische ijslollies 
en willen ze speeltjes voor de kinderen 
verkopen. “We hebben heel veel tips van 
ons personeel, maar ook van bezoekers 
van het park, leuk dat iedereen mee wil 
denken.”

De kiosk was in juli en augustus elke dag 
open van 10.00 uur tot 19.00 uur. Als 
er nu ook nog een internetverbinding 
zou kunnen komen, denkt Nicole, wordt 
het een nog aantrekkelijkere plek. Daar 
draagt overigens de prachtige houten 
picknicktafel en -bank van Stadshout 
zeker aan bij. Er zijn tot nu toe nooit 
vervelende dingen gebeurd (een poging 
tot inbraak is mislukt) en gelukkig heeft 
het personeel met de wijkagenten een 
goed contact. 

Het is altijd belangrijk om van de 
nieuwste ontwikkelingen op de hoogte 
te blijven. Dat gebeurt ieder jaar weer in 
januari door een bezoek aan de ijsbeurs in 
Italie. En natuurlijk niet toevallig komen 
ze elkaar daar allemaal tegen, de ijsmakers 
uit de buurt: ci Vediamo, Venetia, Pisa. Ze 
zien elkaar als collega’s, die elkaar zonodig 
een handje helpen, bijvoorbeeld toen ze 
op een dag ijswafeltjes tekort hadden 
bij de IJstuin en dat konden oplossen 
door leentjebuur te spelen bij Pisa. Op 
een warme dag ( bij 28 graden) verkoopt 
de IJstuin al snel 100 liter ijs. Naast 
de doorsnee smaken, zoals aardbeien, 
vanille, stonden deze zomer yoghurt/vijg, 
chocoladekoekjes, caramel/zeezout hoog 
op de voorkeurslijst.

De kiosk in het Amstelpark gaat ‘s winters 
dicht. De IJstuin overweegt om de kiosk 
in het Beatrixpark ‘s winters open te 
houden, vanwege de ligging aan een 
doorgaand fietspad.

Haar pauzes aan de VU gebruikt Nicole 
om even langs de kiosken te gaan en bij 
te springen bij het openen en het sluiten. 
Een energieke dame, die Nicole: twee 
ijskiosken managen, 4 daagse baan aan de 
VU, een baby! Haar woorden:” als het in 
je schoot wordt geworpen, pak ik het aan” 
en “je moet alle kansen grijpen” maakt ze 
letterlijk en figuurlijk waar, is mijn indruk.
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Lisa Lorie (links) en Bryan Otten (rechts) 

Jakoba Mulder (1900 – 1988) 
heeft  als stedenbouwkundige en 
als landschapsarchitect 42 jaar lang 
pionierswerk verricht in Amsterdam. 
Dat deed ze eerst als medewerker 
van Cornelis van Eesteren bij de 
afdeling Stadsontwikkeling en na 
zijn pensionering volgde ze hem 
op als hoofd van diezelfde afdeling. 
Mejuffrouw Mulder, zoals ze haar hele 
werkzame leven genoemd werd, heeft 
in Amsterdam-Zuid onder andere 
het ontwerp voor het Amsterdamse 
Bos gemaakt, voor recreatiegebied 
Spaarnwoude en voor het Beatrixpark 
– niet ver van haar huis in de 
Rubensstraat gelegen. Maar ook haar 
bijdrage aan AUP-wijk Buitenveldert 
was baanbrekend. Daar heeft ze zich 
vooral met de hovenbouw bezig 
gehouden. Daarnaast heeft Jakoba 
Mulder als eerste vrouw in een 
uitgesproken mannenbolwerk een 
voorbeeldfunctie vervuld.

Locatie
Het hoeft dan ook eigenlijk geen 
betoog dat de betekenis van Jakoba 
Mulder voor Amsterdam-Zuid zo 
groot is dat zij een gedenkteken in ons 
stadsdeel verdient – ook al is er in de 
jaren negentig een binnenplein achter 
de oude Oranje-Nassaukazerne aan 
de Marnixstraat naar haar genoemd. 

Een paar jaar geleden heeft een 
aantal bewoners van Buitenveldert het 
initiatief genomen voor een dergelijk 
gedenkteken. Dat is toen gestrand, 
maar in het voorjaar kwam ik één van 
de initiatiefnemers tegen en sprak met 
haar af nog een poging te wagen.

De cultuurwethouder van stadsdeel 
Zuid, Simone Kukenheim, wist me te 
vertellen dat één van de redenen voor 
het afwijzen van het oude initiatief 
de beoogde locatie was, namelijk 
het Amsterdamse Bos. Daarvan ligt 
maar een klein stukje op Amsterdams 
grondgebied en dat is niet het meest 
representatieve deel. Dus zocht 
ik naar een alternatieve plek. Het 
Gijsbrecht van Aemstelpark viel af 
omdat dat door Wim Boer ontworpen 
is. Vervolgens kwam ik op het 
Beatrixpark, dat dit jaar het 75-jarig 
bestaan viert en waar bovendien op 
de plek van het gesloopte Nicolaas 
lyceum een nieuw parkdeel aangelegd 
gaat worden. 

Waarom Jakoba?
De Vrienden van het Beatrixpark 
waren meteen enthousiast voor 
het idee om het gedenkteken in 
Jakoba Mulders eigen ontwerp te 
plaatsen, dus diende ik op 26 juni bij 
de behandeling van de zogeheten 

perspectiefnota (dat zijn de 
uitgangspunten van de begroting voor 
2014) namens D66 een motie in om (1) 
in de begroting voor 2014 een voorstel 
te doen voor een gedenkteken voor 
Jakoba Mulder, (2) een prijsvraag uit 
te schrijven voor het maken van een 
ontwerp voor het gedenkteken en (3) 
met de vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark te overleggen over een 
geschikte locatie voor dit beeld in het 
park. 
Waar ik unaniem applaus verwachtte 
gaf de deelraad zich niet meteen 
gewonnen voor dit voorstel. Zo 
was er een fractie die zich afvroeg 
waarom het nu juist Jakoba Mulder 
moest zijn? Dat was toch willekeur? 
Er waren toch duizenden andere 
mensen waarvoor je een gedenkteken 
op zou kunnen richten? Laat het volk 
zijn voorkeur uitspreken! Wethouder 
Kukenheim legde tot twee keer toe 
uit dat het niet zomaar een wild plan 
was, maar dat er wel degelijk een 
bewonersinitiatief ten grondslag lag 
aan het gedenkteken voor Jakoba 
Mulder. 

Canon
Uiteindelijk ging de raad in overgrote 
meerderheid akkoord. Een collega-
raadslid fluisterde me na afloop in dat 
hij dacht dat een deel van de deelraad 
geen idee had van wie Jakoba Mulder 
nu eigenlijk was… Het was misschien 
ook wat al te idealistisch van me 
om te denken dat mijn collega’s de 
canon uit hun hoofd kennen van de 
mensen die Amsterdam-Zuid gemaakt 
hebben tot wat het is. Ik vermoed 
dat Jakoba Mulder zelf, die in haar 
werk een soevereine dame met oog 
voor de balans tussen menselijke maat 
en haalbaarheid was, hier haar wijze 
hoofd over geschud zou hebben. Maar 
mejuffrouw Mulder gaat in ieder geval 
haar meer dan verdiende eerbetoon 
krijgen. 

Herman Wals

Een gedenkteken voor

Jakoba Mulder



NIEUWSBRIEF :  32 e JAARGANG ,  NAJAAR 20 13VERENIG ING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 13

verbeteringen 
Beatrixpark

Speeltuin vernieuwd Floriadekoepel opgeknapt Nieuwe banken in het hele 
park

De zogeheten zitcirkel 
vernieuwd

Rosenthalbank vernieuwd Nieuwe aanplant rond de 
grote vijver

Sassafrassen ter ere van 
Lever

Artsenijhof opgeknapt

Officieel planten van boom 
1001 in 2011

Fonteinfunctie van het beeld 
hersteld

Ingangen vernieuwd Bomen-naambordjes 
geplaatst

Nieuwe brug over de grote 
vijver

Het nieuwe parkgebouw bij 
het Kinderbadje

Koningslinde, ivm kroning 
Willem Alexander

Informatieborden geplaatst
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In Vrij Nederland van 22 juni 2013 beschrijft Arnon Grunberg een leuke anekdote over zichzelf, zijn 
moeder en het Beatrixpark.
 
... Mijn moeder heeft overigens uitsluitend "nee" gezegd.
Wel perste ze als ik uit school kwam sinaasappelen uit en als ze bloemen ging plukken in het Beatrixpark 
- ze vond het zonde naar de bloemenwinkel te gaan zolang er bloemen in het wild groeiden - moest ik op de 
uitkijk staan of er iemand aankwam.
Mijn moeder en ik zijn altijd verbonden geweest door het besef dat een gedeelde misdaad het beste besef is tegen de 
eenzaamheid.
 
N.a.v deze bijdrage heeft de redactie hem gevraagd of hij nog meer herinneringen heeft aan het Beatrixpark. Dit is wat 
hij ons heeft gestuurd en waarvoor wij hem erg dankbaar zijn.
 
Een groot gedeelte van mijn jeugd heb ik in het Beatrixpark doorgebracht. Al was het maar omdat mijn moeder op het 
panische af van mening was dat frisse lucht gezond was voor kinderen. Hoewel wij een tuin hadden in de Dintelstraat 
ging mijn moeder vrijwel elke dag met mij naar het Beatrixpark. Misschien dacht ze dat de lucht in het Beatrixpark 
gezonder was dan in onze achtertuin. Ook met mijn oudere zus bezocht ze het park vrijwel dagelijks. Ze nam toen 
ook nog koffie mee in een thermosfles voor andere moeders die daar met hun kinderen zaten. In mijn jeugd bleef de 
thermosfles thuis. Volgens mijn moeder ging ik in de zandbak naast haar zitten en deed niet veel anders dan kijken hoe 
andere kinderen speelden.
Tegenwoordig kom ik nog maar zelden in het Beatrixpark met mijn moeder. Het is haar net iets te ver.
 
Nb. Onze jurist in het bestuur constateerde n.a.v. het stiekeme bloemen plukken dat die handeling waarschijnlijk is 
verjaard en moeilijk bewijsbaar zou zijn. Dat hebben we de heer Grunberg ter geruststelling meegedeeld.

Arnon Grunberg

& zijn moeder
Beatrixpark
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Oase

Auke Kok
april 2011

Het Beatrixpark ontleent zijn glorie 
vooral aan wat het niet is. Het dankt 
veel aan de RAI. Naast de strakke witte 
lijnen van de RAI oogt het park lekker 
rommelig, net wat je zoekt. Juist nu 
de autofreaks bezit hebben genomen 
van de tentoonstellingshallen is het 
aangenaam niksen op een bankje, of 
zomaar in het gras, wat velen doen.

Of nou ja, velen: eigenlijk is het er 
nooit druk. je vraagt je af waarom niet. 
Het park heeft zijn bloesemhoedjes 
opgezet, het is deze week op zijn 
mooist. Betrekkelijk weinigen genieten 
ervan. Wonderbaarlijk, veel bankjes zijn 
leeg.

Na een bezoekje aan de AutoRAI daalt 
een jarenvijftiggevoel vanzelf over 
je neer. De echo van motoren, een 
stuntman die een looping doet, wilde 
jeeps in een pseudowoestijn: alles ebt 
weg zodra je het park binnenloopt. 
Hoe groter de herrie buiten het park, 
hoe gelukzaliger de rust erbinnen.

Zo beschouwd ziet de toekomst er 
fantastisch uit. In de jaren dertig 
hadden de ontwerpers een geleidelijke 
overgang voor ogen naar de 
tuinderijen zuidwaarts van de stad. 
Maar met de glazen torens van de 
Zuidas voelt het park nog lieflijker 
aan dan toen, dat kan niet anders. 
De kolossen van Ernst & Young, hoog 
oprijzend achter het groen, doen 
verlangen naar nog meer hoogbouw, 
naar meer geraas over de Aio, om je 
vervolgens te kunnen uitrekken en 
weten dat het leven goed is.

Niemand schreeuwt hier. Twintigers, 
zelfs tieners, kletsen op een kleedje, 
op gepaste afstand van elkaar; geen 
scrollende vingers te bekennen. 
Evenmin als wino’s, trouwens, en 
voetballende meutes, en walmen van 
barbecues, nee Woodstock in Zuid.

Bovendien, niet onbelangrijk: 
nauwelijks toeristen. In het Beatrixpark 
zijn we onder elkaar.

Een fietsende man met een hondje 
naast het voorwiel steekt zijn hand uit: 
niet met zo’n zwabberhandje langs het 
dijbeen, maar echt, met een rechte 
arm zijwaarts. Overdreven, het pad 
is zo goed als leeg. De man doet het 
erom, denk je; hij draagt zijn steentje 
bij aan het gevoel dat het hier anders 
is dan verderop.

Niemand schreeuwt. Twintigers 
kletsen op een kleedje. Er staan gèen 
monumenten van kunstschilders 
of weldoeners, het groen wordt 
niet omzoomd door fraai 
geornamenteerde huizen, het is alleen 
maar wat het zijn moet: een oase.

Het park nodigt uit tot dwalen. Na elke 
hoek volgt een verrassing, een vijver, 
een glooiend veld, een dennenbosje 
dat voor intimiteit zorgt, rechte hagen, 
een ruisende fontein.

Bedaard en vredelievend: om zachtjes 
in te verdwijnen.

Beatrixpark
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1934

Beatrixpark
toen, nu & de toekomst 

1949

2013
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de toekomst: het nieuwe gedeelte van het park is in planning

Fam. Akman. De foto 
is genomen op 25 dec. 
1940. Achtergrond 
Wester Scheldeplein en 
de Geleenstraat. Links 
de garage Sieberg, nu 
kegelcentrum Knijn. Loeki en Trix Kuipers in het 

park, 1943

foto: F. A
km

an
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1935 
Bij de totstandkoming 
van Plan Zuid 
van Berlage en 
het Algemeen 
Uitbreidingsplan 
(UAP) werd voor 
elke Amsterdammer 
groen gepland; 
daarom kwam er bij 
raadsbesluit een Park 
Zuid 

1938 
Het ontwerp van 
Jakoba Mulder is 
uitgevoerd en wordt 
op 10 mei geopend. 
Een maand later 
wordt het park 
vernoemd naar de 
dan net geboren 
kroonprinses. 
Nieuw is het idee 
dat een park meer 
moet bieden dan 
kijk-en wandelgebied: 
er wordt ook 
gerecreëerd met 
sport en spel, zoals 
met kano’s in de 
vijver. 

1941
Het park wordt voor 
Joden verboden

1942
Besluit de bezetter 
dat de naam moet 
worden veranderd 
in Diepenbrockpark; 
verwijzing naar het 
koningshuis is taboe

1945
Het grootste deel 
van de bomen 
is verdwenen: 
opgestookt en om 
ruim schootsveld 
te hebben voor 
soldaten. 

1948
Het park is hersteld, er 
is nieuwe beplanting

1950/60
Het park ligt in 
een onbebouwde 
landelijke omgeving. 
De Zuidelijke 
Wandelweg loopt 
erlangs, en biedt 
uitzicht op weilanden.

1956
Oplevering flats 
aan het park in de 
Beethovenstraat

1959
Het Sint Nicolaas 
complex wordt 
gebouwd.

1960/61
Bouw van de Nieuwe 
RAI; compensatie 
van een deel van het 
verdwenen terrein 
door basketbalveldjes 
en verplaatsing van 
de speelvijver. Tussen 
’63 en ’82 bouwt de 
RAI gestaag door 
met uitbreidingen die 
steeds meer druk op 
de stadsrand en het 
park uitoefenen.
In Buitenveldert 
verrijst een nieuwe 
wijk, ontworpen door 
Van Eesteren.
Start van de A10, de 
Zuidelijke Wandelweg 
verdwijnt deels 

1969
Zedenmoord in het 
park op een klein 
jongetje 

1970 
Eerste halsbandparkiet 
verschijnt in het 
park 

1972
Floriade! Het 
park is onderdeel 
van een enorm 
expositieterrein. 
Ontstaan van de 
Artsenijhof, de vaste 
plantentuin en de zit- 
en bloemencirkels op 
de grote speelweide.  

1978
Opening Station Zuid 
(later Zuid-WTC, nu 
weer Zuid) 

1979
Plaatsing beeld 
Spelende Hond, 
op initiatief van 
en betaald door 
parkgebruikers.

Beatrixpark75 jaren 

1930 1940 1950 1960 1970



NIEUWSBRIEF :  32 e JAARGANG ,  NAJAAR 20 13VERENIG ING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 19

2010
Drie Sassafrassen 
worden geplant in 
nagedachtenis van 
professor Lever 

1981
Oprichting 
door bezorgde 
omwonenden van 
de Vereniging 
Vrienden van het 
Beatrixpark.  

1985
Opening van het 
WorldTradeCentre.
Protest door de 
STOR (Stichting 
Overlegorgaan Rai-
buurten) tegen de 
uitbreiding van de 
Parkhal; dit loopt tot 
aan de Raad van State.

1987
Volgt een actiedag 
om het geplande 
grote parkeerterrein 
in het park tegen te 
houden. 

1990-2000
De Noord-Zuidlijn vormt een 
nieuwe bedreiging: er is in eerste 
instantie een station gepland 
precies onder de Artsenijhof. Dit 
tracé Boerenwetering is later 
vervallen. 

1990
De politiek geeft toestemming 
voor de Parkhal, ten koste van de 
Lelietuin. In ruil daarvoor kwam 
er geen parkeerplaats maar 
een nieuw stuk park achter de 
school. Er gaat 24.500 meter 
park verloren. 
Een zware storm richt 
een enorme ravage aan in 
het park, en vooral bij de 
paardenkastanje-ring rond de 
vijver. 

1994
Opening nieuwe deel Natte 
Vallei, het compensatie-gedeelte.

1997
De Vrienden gaan de 3e afslag 
door het park tegen, onder 
de leiding van voorzitter Van 
Waard. Dankzij een legaat 
van mw Rosenthal wordt de 
Rosenthalbank geplaatst 

1999
Begin van de vrijwilligersgroep 
Artsenijhof, gestart door Kaki 
Markus.  

2000
Vaststelling Stedenbouwkundige 
Visie Zuidas. Vanaf dat moment is de 
discussie over het DOK-model niet 
gestopt.
Het Plangebied Beethoven van de 
Zuidas dringt het park binnen; het 
Sint NocolaasLyceum gaat verhuizen 
en er komen kantoorgebouwen-
met-garage. 

2001
Mede bekostigd door de 
vereniging en het Schipholfonds 
wordt de kastanjering 
hersteld. 

2004
Op de nieuwe borden verschijnt een 
goede plattegrond. 
Er worden vier sperwerjongen 
uitgebroed. 

2005
Voor het oude deel van het 
park wordt de Stedelijke 
Monumentenstatus verworven.
De Vereniging geeft een 
Jubileumboek uit over het park, met 
DVD erbij, waarop een wandeling 
met prof. Lever.
Met middelen uit het 
Groeifonds Groen wordt het 
park flink opgeknapt; nieuwe 
paden worden aangelegd, 
het Ereplateau wordt geheel 
vernieuwd. 

2006
Twee Zilversparren worden 
geplant door en voor de 
vereniging om hun Jubileum te 
vieren. 

2013
Jubileum; planten van 
de Koningslinde; er 
wordt een nieuwe 
brug gelegd over 
de grote vijver, het 
parkgebouw wordt 
vernieuwd; er worden 
naambordjes op de 
bomen gehangen.

1982
Het eerste Concert 
wordt (door de 
vereniging) in het park 
georganiseerd.
Succesvolle 
actie tegen een 
verkeersafslag 3, die 
door het park dreigt 
te gaan.

Beatrixpark
1979

1997

1980 1990 2000 2010 2020

fo
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De oktoberstorm.

1990



N IEUWSBRIEF :  32 e JAARGANG ,  NAJAAR 20 1320 VERENIG ING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Ontwikkeling

BOSSCHAGES

IJKPUNT

1935

IJKPUNT

1972

IJKPUNT

2005

PADEN

Beatrixpark
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WATER BEBOUWING & PARKGRENS
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Bloemenkransbrug
Anne-Mariken Raukema

 OVER DE GROTE VIJVER (DEEL IV EN sLOT) 

Brug/ Koningslinde

Waren we in de vorige nieuwsbrief nog in spanning of de 
Bloemenkransburg over de grote vijver er echt zou komen voor 
het jubileumfeest van 26 mei,  nu kunnen we stellen dat iedereen 
al een half jaar geniet van het feit dat de brug er ligt. Het was 
kort dag, goed, maar hij lag er op die heuglijke dag. Donderdag 
23 mei werd de brug in delen aangevoerd en ter plekke 
gemonteerd. Wethouder Joep Blaas was een van de eersten 
die er op zondag 26 mei overheen liep en feestelijk een lint 
doorknipte. Hiermee was de brug ook feitelijk opengesteld voor 
het publiek. Wie goed kijkt ziet dat het een technisch wonder is, 
het ophangsysteem is heel vernuftig gedaan.

Feit is dat de mooie brug er ligt, en nog wel 75 jaar mee gaat, 
hopen we. 

DE

Op zaterdag 27 april hebben kinderen van verschillende 
scholen samen met loco-burgemeester Carolien Gehrels en 
de stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar de Amsterdamse 
Koningslinde geplant in het Beatrixpark.

Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een 
mooie traditie om bij iedere troonswisseling een Koningslinde 
te planten. De Amsterdamse linde werd, hoe kan het anders, 
in het Beatrixpark geplaatst. Het was een vrolijk kinderfeest, 
met koetsen, een optocht met fanfare en lindebloesemthee met 
oranje worteltaart. Het is een speciaal soort linde, die niet of heel 
weinig druipt, zoals lindes dat wel vaak doen.

Het bijzondere hek om de boom is speciaal voor deze kroning 
ontworpen, en staat rondom vele k(r)oningslindes die dit jaar 
zijn geplant. Het hek werd ontworpen door Margot Berkman 
en is gemaakt van hoogglans aluminium, dat met de hand werd 
gepolijst. Het hek heeft een doorsnee van 2 meter en een hoogte 
van 120 centimeter. Het bestaat uit acht delen, vier oranjebomen 
afgewisseld door vier koningsscepters.

Het ziet er naar uit, dat “onze” boom goed is aangeslagen, we 
gaan er van uit dat hij fier de winter zal doorkomen en dan een 
vast nieuw herkenningspunt in het park is.

Koningslinde
redactie
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Feest in het Beatrixpark

Wellicht ten overvloede: dit jaar bestaat het Beatrixpark 75 
jaar. Om dat te vieren vond op zondag 26 mei een groots feest 
plaats op verschillende plaatsen in het park. Naar schatting 
tussen de 2.500 en 3.000 belangstellenden bezochten het park. 
De meesten kwamen op de activiteiten af, maar er waren ook 
bezoekers die echt voor het park kwamen. Het was de eerste dag 
die droog was na vele weken kou en regen. Het was fris, maar 
het regende gelukkig niet.

Zes studenten van onder andere de opleiding Cultureel 
Ondernemen van het ROC Amsterdam hebben in de vorm 
van hun stage de organisatie van de dag op zich genomen. 
Op 26 mei waren zij teamleider en begeleidden twee klassen 
andere ROC’ers. Zij waren de hele dag herkenbaar door hun 
appelgroene t-shirt met op de rug het woord CREW en het 
logo van Zuidas, een van de sponsors. Ze begeleidden degenen 
die een activiteit  organiseerden of een marktkraam hadden, of 
op een van de podia optraden.  

Voordat stadsdeelwethouder Joep Blaas het nieuwe parkgebouw 
opende, speelde Amsterdam Brass feestelijke muziek. 
Aansluitend trok de stoet met Jeroen Dirks, de presentator 
van de dag, naar andere te openen objecten: de nieuwe brug, 
de fluisterbomen, het bijenhotel en een van de 140 bomen die 
zijn voorzien van een naambordje. Blaas kreeg ook het eerste 
exemplaar van de informatieve folder over het Beatrixpark. 

Feest in
Anne-Mariken Raukema en Elodie Luinge

HET JARIGE BEATRIxPARK

ZONDAG 26 MEI 2013

Bij het Kinderbadje was er voor volwassenen de hele dag 
lekkere Italiaanse koffie en tijdens de openingshandeling 
ook een cupcake in stijl: groen en oranje geglazuurd. Voor de 
kinderen waren wafels op een stokje verkrijgbaar. Toen nieuw 
was ook de IJstuin die vanaf dat moment biologisch ijs en 
andere verantwoorde lekkernijen verkoopt vanuit de kiosk op 
de kop van het parkgebouw. Het eerste uur waren de koffie 
en het ijs gratis! Joep Blaas werd het eerst groene met oranje 
ijsje overhandigd. En Marleen Munniksma, voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, kreeg uit zijn handen 
de sleutel van het parkgebouw. 

Joep Blaas, stadsdeelwethouder Zuid
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Feest in het Beatrixpark

Rond de vijver en op het Boerenweteringpad was een 
ecologische, biologische en informatieve markt ingericht met 
lekkers en leuks. Bijvoorbeeld De Gezonde Stad gaf De groene 
fietsgids Amsterdam weg als je je intekende voor de nieuwsbrief. 
Al vroeg in de middag moesten er nieuwe dozen met gidsen 
worden aangefietst – de vraag was groter dan gedacht. Er was 
koffie met uitzicht op de vijver, met de nieuwe brug. Stadshout 
verkocht niet alleen in een kraam producten van Amsterdamse 
bomen, maar waren ook  de hele middag druk met het zagen en 
timmeren van een vijf meter grote picknicktafel. Die staat nu al 
weer een paar maanden bij het Kinderbadje. Leerlingen van het 
St. Nicolaaslyceum draaiden op de verharde paden met petflesjes 
gevuld met zand (sandmapping) mooie geometrische figuren. 

Aan het Boerenweteringpad stonden verschillende kramen, zoals 
die van de Vrienden van het Beatrixpark die oude en nieuwe 
vrienden en andere belangstellenden te woord stonden en 
welkom heetten.  Elk uur vertrok Henk Wolters - de vaste IVN-
gids die in dit jubeljaar elke maand een rondleiding verzorgt – 
om een groep belangstellenden in te wijden in de geheimen van 
het Beatrixpark in het algemeen en de bomen in het bijzonder. 
Ook Nico Hoogland, de man die echt bijna alles weet van 
bomen en heesters, was aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Theo van Lent van de Vogelwerkgroep Amsterdam werd op het 
laatste moment ingevlogen en liet van zich horen met liederen 
over verschillende vogels.

Dat de Koninklijke speelplaats was geconcentreerd rond het 
Kinderbadje – dat vanwege de lage temperatuur nog niet was 
gevuld met water – was duidelijk te zien. Honderden kinderen 
hebben zich de hele middag vermaakt met de activiteiten van 

Circus Elleboog die in het droge badje kinderen circusacts 
leerden, of op de kleine weide heel stil en toegewijd aan yoga 
deden. Of prachtige kronen maakten, zich lieten grimeren, en 
daarmee later door het park liepen. 

In de Artsenijhof opende de dichter Mustafa Stitou het 
dichterspodium. Daarna lazen studenten van de Afdeling 
Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie en leerlingen 
van het Amsterdams Lyceum die waren geschoold door de 
School der Poëzie, en gedichten speciaal voor het jarige park 
hadden geschreven. Omdat het Bewonersplatform Zuidas dit 
jaar ook jarig is en 15 jaar bestaat, had zij een limerickwedstrijd 
uitgeschreven. Om 15.15 uur werden de winnaars in de 
Artsenijhof bekend gemaakt.

Op de grote weide waren workshops: tai chi , bootcamp, meer 
bewegen voor ouderen, mindfullness en niet te vergeten de 
bewegingsgroep van Dokus Dagelet die het Beatrixpark koos als 
the place to be.

Op de grote hondenwei was een groot deel van de middag een 
stormbaan voor honden en hondjes ingericht. Groenbedrijf 
Pius Floris bracht een hoogwerker mee, waarmee je vanaf 
forse hoogte het park kon zien. Erg geliefd was de boom in! 
Honderden – vooral – kinderen klommen in een van de oudste 
en dikste bomen in het park zichzelf met touwen omhoog deze 
boom in. Op het hoofdpodium (Het Paleis) traden musici op 
met versterkte muziek – dat was bewust het enige versterkte-
muziek podium.   
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Feest in het Beatrixpark



26 NIEUWSBRIEF: 32e JAARGANG, NAJAAR 2013VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Foto- en filmmiddag
OVER HET BEATRIxPARK 

Foto- en filmmiddag / Eiken

Op zondagmiddag 6 oktober werden, in de prachtige ronde 
bovenzaal van de Kapel, naast restaurant As aan de Prinses 
Irenestraat, om 15.00 uur foto’s en films vertoond over het 
Beatrixpark in Amsterdam. 

Bob van der Lans was in zijn werkzame leven professioneel 
fotograaf, gespecialiseerd in flora. Zo heeft hij destijds in 

Redactie

opdracht de Floriade van 1972 vastgelegd, maar hij had 
er ook zijn dochtertjes gefilmd, vrolijk rennend door de 
tentoonstellingen. In mei dit jaar was hij ook present, en maakte 
toen bijvoorbeeld foto’s vanuit de hoogwerker. 

Veel van deze beelden werden nu vertoond en Van der Lans gaf 
toelichting. 

Marlies Pennings maakte enkele korte films van het park 
in verschillende jaargetijden, op de dag van het 75-jarig 
jubileumfeest en natuurlijk ook op 27 april, de dag waarop de 
Koningslinde werd geplant.

Het was de bedoeling dat dit materiaal op 26 mei jl., tijdens de 
succesvolle viering van het 75-jarig bestaan getoond zou worden, 
maar dat viel in het water. Daarom nu een reprise, met een 
borrel na.

In sommige delen van het park loopt de vitaliteit van het 
bomenbestand terug. Is dat gek, nee natuurlijk niet. Delen van 
het park resteren uit eind jaren twintig. Diverse elementen 
zijn t.b.v. de Floriade van 1972 aangepast, versterkt of zelfs 
verplaatst. De huidige boombeplanting aan en langs het fietspad, 
gezien vanuit de Diepenbrockstraat is grotendeels kaprijp, ze 
hebben hun dienst als wijker* ruimschoots bewezen. Het betreft 
hier hoofdzakelijk de wilg en populier, die ook staan in het talud 
van de Artsenijhof (langs de Boerenwetering) Deze bomen 
dreigen onderuit te zakken. Een enkele boom is al omgevallen in 
de Boerenwetering, en in samenwerking met Waternet is de boel 
weer opgeruimd.

Het stadsdeel gaat natuurlijk herplanten, de wens van 
de beheerder is het aanleggen van een Eiken-arboretum 
(verzameling van bijzondere eiken), deze bijzondere eiken zullen 
langs het hoofdfietspad en het talud aan de achterzijde van de 
Artsenijhof geplant worden. De eerste bijzondere eiken zijn 
al bij het nieuwe Parkgebouw aangeplant, Quercus palustris 
‘Louisa Lance’.

Het ligt in de bedoeling een “Eiken-route” aan te leggen met 
als startpunt de Herman Heijermansweg en dan via de Groene 
Zoom, met als einddoel  het Amstelpark. Wanneer we verder 
in de toekomst kijken is de wens om de parken binnen Zuid te 
verbinden via deze aanplant van zeer duurzame eiken.

De volgende soorten zijn gereserveerd
Quercus acutissima, Quercus bicolor, Quercus canariensis, 
Quercus castaneifolia, Quercus cerris ‘Argenteovariegata’, 
Quercus cerris ‘Marvellos, Quercus dentata, 

(noot vd redactie:) *Bij plantsoenen en bossen 

bestaat het  ‘wijker-en-blijver’ systeem. Hierbij  

wordt in het begin de beplanting afwisselend 

met snelle en langzame groeiers beplant. De 

snelgroeiende wijkers kunnen dan na verloop van 

tijd gekapt worden, zodat er ruimte is voor de 

dan inmiddels wat grotere, langzamere blijvers, 

die ook meestal duurzamer zijn.

“Wijken” voor Eiken
Gerard de Ruijter
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Foto- en filmmiddag

“Wijken” voor Eiken

IVN-wandeling 

IVN-rondleiding
OOK IN 2014 ELKE MAAND EEN

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. In het park staan meer dan 200 soorten, 
waarvan er onlangs 140 van een naambordje zijn voorzien. Elk 
seizoen valt daar veel interessants aan te beleven. In het voorjaar 
gaan we kijken 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.

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 
ze op hun best. Hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke stoffen zitten er in en wat is de geneeskrachtige werking daarvan?

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. In 2014 steeds op de eerste zondag van de maand. 
Dat zijn de volgende data: 

Bomen: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 5 oktober, 2 november, 7 december
Artsenijhof: 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september
Vertrek steeds 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 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl



28 NIEUWSBRIEF: 32e JAARGANG, NAJAAR 2013VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Vereniging Vrienden 

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 

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.

de 1200

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

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging vrienden van het beatrixpark

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

WWW.VRIENDENBEAtRIXPARK.NL

tweemaal per jaar ontvangt 

u de Nieuwsbrief en u wordt  

uitgenodigd de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te wonen

e-mail adres

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VAN HET BEATRIxPARK 

Lid woRden

OP NAAR

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.


