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Van de redactie

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.

Tijd is een vreemd en rekbaar verschijnsel. 
U kent dat wel, sta je klaar om naar  het 
concertgebouw te gaan, zegt je partner: ik 
maak nog even dit mailtje af, dan ga ik mee. 
En dan: hoe bedoel je, nu zijn we een half 
uur te laat? 

Of: waarom is er vandaag geen krant? 
Hoezo, geen krant, het is toch zondag? Wat! 
Zondag alweer? Dat was het eergisteren 
toch ook al! 

En dan heb je een paar leuke vintage 
sportschoenen voor je kleine neefje 
gevonden, blijkt hij inmiddels al 
schoenmaat 43 te hebben.

Als vereniging zijn wij aan diezelfde wetten 
onderhevig. We hadden een beleidsplan, 
maar dat liep tot 2008, hoog tijd dus voor 
alweer een tweede herzien Plan, realiseerden 
we ons. En dat nieuwe plan is er gekomen. 
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief 
presenteert het bestuur daarin aan u de visie 
op de komende jaren. 

Wij van de redactie hadden dit keer iets van 
een omgekeerd effect met die tijd: is het nou 
nog steeds geen voorjaar en dus tijd voor 
een redactievergadering? Dat heb je met 
zo’n winter. Gelukkig is het nu zover. We 
kunnen weer spreken van het voorjaar en 
kijken in het jaarverslag terug op vorig jaar, 
we ruimen de oude rommel in het park en 
de Artsenijhof weg, tellen de bomen en de 
leeuwenbeelden en we maken de financiële 
balans op. We maken plannen voor een 
nieuw Muziekfestival, voor wandelingen, 
een betere website en het winnen van 
rechtszaken. 

Hoeveel tijd we voor dat alles nodig 
hebben? We zullen het merken. 

We hopen wel dat u even de tijd neemt om 
over dit alles te lezen in deze Nieuwsbrief. 

Elodie Luinge

Fotografe Mariette Carstens heeft in het 
afgelopen jaar een serie portretten van 
bezoekers in combinatie met bomen in 
het Beatrixpark gefotografeerd. Dankzij 
een financiele bijdrage van het stadsdeel 
Zuideramstel is een mooi fotoboek tot 
stand gekomen. 

Door het stadsdeel is bovendien voor de 
leden van onze vereniging een groot aantal 
boeken gratis beschikbaar gesteld. Dit 
als dank voor de betrokkenheid van de 
vereniging bij het groen in het stadsdeel.

Wij stellen 
dit gebaar van 
wethouder Henk 
Boes bijzonder op 
prijs.

Bij deze 
nieuwsbrief vindt 
u een losse bon, 
waarmee u, als lid van de vereniging, 
– zolang de voorraad strekt – een gratis 
boek kunt ophalen bij het stadsdeelkantoor. 

Laatste nieuws
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Van de voorzitter
Met de samenvoeging van  de stadsdelen 
Oud Zuid en Zuideramstel ligt het 
Beatrixpark centraal in het nieuwe 
stadsdeel Zuid, waar de nieuwe afdeling 
Groenvoorziening de zorg zal hebben 
voor de vele parken en groenstroken van 
Zuid. In de afgelopen jaren hebben wij 
goed overleg opgebouwd  middels het 
vierseizoenenoverleg, dat – zoals het woord 
al zegt – 4 keer per jaar plaatsvindt . Wij 
gaan ervan uit dat deze vorm van overleg 
ook in de toekomst zal blijven bestaan.

Tijdens de afgelopen winter bleek weer eens 
hoe belangrijk het is dat er een park in de 
buurt is waar mensen kunnen genieten van 
de sfeervolle witte wereld, waar het even 
lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Vooral op 
dagen dat de zon doorbrak was het goed 
toeven in het Beatrixpark. Het stadsdeel 
zorgde voor begaanbare fietspaden. Zij lieten 
de voetpaden ongemoeid hetgeen helaas toch 
een aantal keren vervelende glijpartijen tot 
gevolg had. De vogelvrienden ontfermden 
zich over de hongerige gevederde 
vogelgemeenschap. Inmiddels steken de 
eerste winterakonietjes, krokussen en andere 
voorjaarsbloemen weer hun kopjes boven 
de grond; het  zal in de loop van de lente 
duidelijk worden of het park de toch wel 
lange en koude tijd goed is doorgekomen. 
 
Nu het lente is, is de afdeling Handhaving 
van Zuideramstel ook weer begonnen met 
het opruimen van de verblijfsplaatsen van 
de zwervers. Dat waren er vier of meer. Het 
stadsdeel heeft ons gevraagd mee op te letten 
zodat de rommel beperkt blijft.

Het bestuur heeft de winterperiode kunnen 
gebruiken om zich te verdiepen in het 
concept beheerplan en het schrijven van een 
eerste reactie daarop.  Daarnaast verscheen 
ook het Grote Groenonderzoek van de 
Gemeente, werd de nieuwe gemeentelijke  
Structuurvisie gelanceerd, met  o.a. de 
Hoofdgroenstructuur en kregen wij van 
het Projectbureau Zuidas een zogenaamde 

Quickscan over het Beatrixpark. In al 
deze publicaties letten wij erg goed op 
de positie/toekomst van het  park en de 
directe omgeving. Indien nodig geven wij 
commentaar en/of aanbevelingen.

Naast al deze activiteiten hebben wij ons 
ook weer eens gebogen over de statuten 
en werd in overleg met deskundigen 
besloten om tot enkele statutenwijzigingen 
over te gaan. Daarover wordt u uiteraard 
geïnformeerd tijdens de jaarvergadering. 
Verder heeft het bestuur ook een nieuw 
beleidsplan 2010-2014 geschreven om in de 
komende vijf jaren aan onze achterban en 
aan derden duidelijk te maken waar wij voor 
staan en waar wij voor gaan.

En dat we er voor moeten gaan is ook in 
de afgelopen periode aan de orde gekomen. 
Binnen het Zuidas-deelproject Beethoven is 
in het uitvoeringsbesluit vastgelegd, dat het 
parkgroen dat in de zuidwesthoek verdwijnt, 
gecompenseerd zal worden doordat een 
deel van het oude St.Nicolaaslyceumterrein 
in de toekomst weer als park zal worden 
ingericht, zodat het uiteindelijke park niet in 
omvang zal afnemen (dit is het zogenaamde 
rood voor groen/groen voor rood principe). 
De nieuwbouwplannen van het lyceum zijn 
al in een vergevorderd stadium, de nieuwe 
locatie wordt bouwrijp gemaakt en binnen 
zo’n twee jaar zou dan de verhuizing van de 
school naar de nieuwe plek een feit zijn. Dan 
kan met afbraak van het oude schoolgebouw 
en het klooster worden begonnen en kan 
een deel van het terrein ingericht worden 
als park. Maar .. de erfgoedvereniging 
Heemschut - die in de afgelopen vijf jaar 
nooit iets over het St.Nicolaascomplex heeft 
laten horen - meent nu dat deze school en 
het klooster uit het eind van de jaren vijftig 
niet afgebroken zou mogen worden en heeft 
het op een lijst van ‘meest bedreigd erfgoed’ 
geplaatst. Wij zullen de gemeente houden 
aan de gemaakte afspraken uit 2005. En 
wij rekenen op de steun van onze leden en 
buurtbewoners.
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Het bestuur gaat door met procederen tegen 
de vergunning voor de bomenkap in het 
Beethovengebied. Natuurlijk realiseren we 
ons dat de bomen al verdwenen zijn, maar 
gezien de toekomstige ontwikkelingen 
in dat gebied menen wij dat de grootste 
zorgvuldigheid moet worden betracht om 
onnodige kaalslag te voorkomen. We zullen 
bij de aanvraag van iedere kapvergunning 
blijven eisen om zoveel mogelijk bomen/
groen te sparen en pas te kappen als alle 
bouwvergunningen afgewikkeld/verleend 
zijn. En compensatie voor het groen dat 
verloren gaat. Ook hierbij rekenen wij op 
de steun van onze leden en buurtbewoners. 

Zoals uit het Grote Groenonderzoek van 
de gemeente blijkt, is het parkbezoek in 
de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld en 
kiest zo’n 50% van de Amsterdammers 
hun woonplek omdat er (park)groen in 
de buurt is. De meeste bezoekers komen 
lopend of per fiets naar het park om daar 
te wandelen, te zonnen/zitten/lezen, 
de hond uit te laten, maar vooral om te 
genieten van de (stads)natuur en om even 
buiten te zijn. Gezien de plannen die in de 
nieuwe Structuurvisie (die nu ter inzage ligt)   
gepresenteerd worden: meer verdichting, 
dus meer bebouwing/woningen binnen 
de stadsgrenzen, wordt de behoefte aan 
goed aangelegde en goed onderhouden 
parken binnen de stadsgrenzen groter. 
Het merendeel van deze woningen zal uit 
appartementen bestaan met een beperkte 
buitenruimte. En parken zullen dus nog 
vaker en door nog meer mensen worden 
bezocht. Dus drukker worden. En daarom 
is blijvend investeren in groen belangrijk. 
Hopelijk zullen raad en bestuur van zowel 
stadsdeel als gemeente bij hun bezuinigingen 
niet al te veel snoeien in de posten voor 
groen.

Werkzaamheden in en rond het park

Onder de inmiddels gesloopte Christus 
Geboortekerk is verontreinigde grond 
aangetroffen. Sanering wordt voorbereid 

en zal in het tweede kwartaal van dit jaar 
plaatsvinden. De gemeente probeert de 
overlast zoveel mogelijk te beperken, 
het werk gebeurt buiten spitstijden en 
vrachtverkeer in de Prinses Irenestraat 
tracht men te voorkomen. Er worden 
verkeersbegeleiders ingezet.

Vanwege de strenge vorst van de afgelopen 
periode kon de bouwweg over het Akzo-
kavel nog niet in gebruik worden genomen. 
De sloopauto’s moesten daarom van 
de Prinses Irenestraat gebruik maken. 
Werkzaamheden zijn door de vorst 
enigszins vertraagd.

In de komende maanden zal een damwand 
worden geslagen langs de Beethovenstraat 
zodat het vrijliggende fietspad dichter langs 
de weg kan worden gelegd om zo plaats 
te maken voor bouwverkeer, dat dan niet 
langs de Prinses Irenestraat hoeft te rijden.

Tot ongeveer begin mei zullen in die straat 
de stadsverwarmingsleidingen, waterleiding 
en gasleiding worden verlegd. Vanwege 
de aanleg van de Noord/Zuidlijn worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct 
over de Beethovenstraat en zullen fiets-en 
voetpaden onder de viaducten tijdelijk 
verplaatst worden van de westzijde naar de 
oostzijde. 

Omdat op de kaalgeslagen AkzoNobel 
kavel voorlopig niet zal worden gebouwd 
wordt de weide ingezaaid/ingeplant als 
bloemenweide, met in het middendeel een 
gemaaid speelgazon, met bankjes en (later 
weer te verplaatsen) lage heggen er om 
heen. De boomstammannen van de ART 
ZUID expositie krijgen een tijdelijk plekje 
op dit terrein. Het GVB huisje wordt door 
studenten van de Rietveld academie een 
aantal keren tot een kunstwerk omgetoverd 
met Akzo verf. 

Marleen Munniksma 

St. Nicolaasklooster, cultureel 
erfgoed ??

Hier stond sinds 1961 de 
Christus Geboortekerk ...
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Zuidas
Met de huidige kredietcrisis spatten een 
aantal dromen aan de Zuidas uiteen, 
maar de crisis biedt gelukkig ook weer 
nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Voor het Beethovenkavel betekent dit 
dat de oorspronkelijke volgorde uit 
het Uitvoeringsbesluit nu toch weer is 
teruggekeerd: eerst wordt het nieuwe 
St.Nicolaaslyceum gebouwd. Dat wordt 
misschien al snel gevolgd door de aanleg 
van een ondergrondse parkeergarage 
met ingang aan de zuidzijde en in de 
iets verdere toekomst de bouw van het 
nieuwe AkzoNobel hoofdkantoor met 
semi openbare publieksvoorzieningen op 
de onderste twee verdiepingen. Hopelijk 
al snel daarna volgt sloop van het oude 
schoolgebouw en het klooster , gevolgd 
door aanleg van een nieuw stuk Beatrixpark. 
Vooralsnog ligt er een kaalgeslagen 
bouwterrein, in de meest zuidwestelijke 
hoek omgedoopt tot AkzoNobel weide, 
waar deze en waarschijnlijk ook komende 
zomer een bloemenweide zal opbloeien, 
in het midden bewaakt  door boomgrote 
wachters en een speelweide met enkele 
bankjes en lage heggen eromheen. Het GVB 
gebouwtje wordt een tijdelijk kunstwerk: 
studenten van de Rietveldacademie gaan hier 
met Akzo verf een aantal keren iets fraais 
van maken. 

Verder werd er gedroomd van een groot 
kunstpaleis, maar die droom bleek erg duur 
en voorlopig onhaalbaar. Het Virtueel 
Museum Zuidas, dat op allerlei plekken in 
het Zuidasgebied kunstuitingen organiseert, 
is tijdelijk neergestreken in het klooster. 
Het kan voor exposities beschikken over de 
bovenverdieping van de kapel. Regelmatig 
worden kunstenaars uitgenodigd om hun 
visie over/op de Zuidas te geven, en zij 
kunnen dan beschikken over een tijdelijke 
woning in datzelfde klooster (zogenaamde 
artists-in-residence programma). De staf 
van het Virtueel Museum Zuidas heeft ook 
ideeën over het type museum dat zij in dit 

deel van het Zuidasgebied zouden willen 
realiseren. 

Maar volgens de onlangs door wethouder 
Gehrels aangestelde kunst intendant An 
Demeester vallen nieuwe musea aan de 
Zuidas voorlopig onder de categorie: Fata 
Morgana. Mevrouw Demeester  deelde de 
kunst en cultuur in Amsterdam in in drie 
niveaus: dat wat er in 2010 al aanwezig is in 
7 stadsdelen, dat wat er wordt gepland en 
dat waar van gedroomd wordt. Van deze 
laatste plekken liggen er een aantal in het 
Zuidasgebied. Zij verwacht dat deze alleen 
in de verbeelding zullen blijven bestaan. 
(zie ook www.s7summit.nl ). Dus bestaan 
het  kunstpaleis en of (design?) museum 
voorlopig alleen in de verbeelding en zullen 
we het in Beethoven moeten doen met het 
aardige restant van de ARTZUID expositie, 
die in de maanden september en oktober 
op Apollolaan en Minervalaan te zien was. 
En mocht u toch naar kunst in de Zuidas 
willen? Op het Mahler- en Zuidplein en in 
de Claude Debussylaan staat de FOAM-
fotoexpositie Paris Street View van fotograaf 
Michael Wolf. Daar treft u tevens nog 
enkele beelden aan die achterbleven na 
een vorige buiten-expositie. En al die hoge 
torens zijn misschien de monumenten van 
de toekomst. Want dromen mag, ook in de 
Zuidas.

Marleen Munniksma

Dit wordt de nieuwe plek voor 
het Nicolaaslyceum

Hier komt tijdelijk een ingezaaide 
bloemenweide met speelgazon en standbeeld
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Kabels en leidingenbrug.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark voert op dit moment de volgende procedures 
tegen de Gemeente Amsterdam en/of het stadsdeel Zuideramstel:

a. Het voornemen tot het aanleggen van een brug (leidingenbrug) over de A10. 
De Gemeente heeft op 27 april 2009 de bezwaren, geuit in de zienswijze, verworpen.

 Op 8 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
Een datum voor de behandeling is nog immer niet vastgesteld. 

b. Het toestaan van (grote) reclame-uitingen op hoge gebouwen, dat lichthinder 
veroorzaakt. 
Het bezwaarschrift is op 13 mei 2009 ongegrond verklaard. 
Op 23 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2009. 
Het beroep is ongegrond verklaard op 24 november 2009.

 Hoger beroep is ingesteld op 03 januari 2010. 
De gemeente heeft een verweerschrift op 04 maart 2010 ingediend en primair gesteld 
dat de vereniging niet ontvankelijk zou zijn omdat het aangevallen project zich te ver 
buiten het park zou bevinden. 
De vereniging zal daarop antwoorden en ook op de andere aangevoerde argumenten. 
 

c. De vergunning tot het kappen van 226 bomen. 
Het besluit B&W is van 13 augustus 2008. 
Op 15 september 2008 is een bezwaarschrift ingediend.  
Ook is getracht in een kort geding het kappen te voorkomen.  
De rechtbank heeft het kappen echter toegestaan. 
Op 13 mei 2009 is de beschikking uitgesproken, waarbij ons bezwaar ongegrond werd 
verklaard. Op 23 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
Op 16 december 2009 is dat beroep door de Rechtbank behandeld. 
De Rechtbank heeft het beroep verworpen bij uitspraak van 27 januari2010, op voor 
de Vereniging niet acceptabele en niet logische gronden. 

 Er is op Hoger Beroep ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, 
daar bekend onder nummer 201002326/1/H2.

Joep Hesseling

Dossier, dossiers…..

Lichtreclame: alleen als het aan 
de voorschriften voldoet!
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Make a difference: 
leerlingen doen wat terug
Tot ons genoegen heeft het Vossius 
Gymnasium een leuk initiatief genomen, 
in onderstaand persbericht leest u daarover 
meer. Als deze Nieuwsbrief uitkomt is de 
eerste dag van deze actie al voorbij, maar er 
komen er meer!

Leerlingen van Vossius aan de slag in 
Beatrixpark

Op vrijdag 19 maart maken leerlingen van 
de tweede klas van het Vossius Gymnasium 
een deel van het Beatrixpark schoon. Dit 
in het kader van ‘NL Doet’, de nationale 
vrijwilligersdag.  

Het Vossius heeft gekozen voor het 
schoonmaken van het Beatrixpark in het 
Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel na 
een gesprek met de Vereniging Vrienden 
van het Beatrixpark. Leerlingen van het 
Vossius zijn frequente bezoekers van 
het park en gaan nu iets voor het park 
terugdoen. Ze krijgen knijpers en ringen met 
vuilniszakken om hun werk goed te kunnen 
doen. Portefeuillehouder Henk Boes: “Als 
portefeuillehouder Onderwijs en Parken 

vind ik dit een fantastisch initiatief en ik 
ben blij dat de leerlingen van het Vossius dit 
voor het mooie Beatrixpark willen doen. Ik 
hoop dat deze actie ertoe leidt dat er minder 
zwerfvuil in het park komt.”

Portefeuillehouder Henk Boes geeft om 
12.45 uur de aftrap bij het kinderbadje, 
ingang Wielingenstraat, daarna gaan de 
leerlingen tot 14.00 uur in het park aan de 
slag.

Na deze dag is het niet afgelopen, alle 
tweedeklassers van het Vossius gaan de 
komende weken het Beatrixpark in om het 
park schoon te maken.

Inmiddels is het schema bekend gemaakt:

Klas 2D op 19 maart (nationale 
vrijwilligersdag) van 12.45 tot 14.05 uur
Klas 2A op 21 mei van 14.05 tot 15.30 uur.
Klas 2B op 28 mei van 14.05 tot 15.30 uur
Klas 2C op 4 juni van 14.05 tot 15.30 uur
Klas 2E op 11 juni van 12.45 tot 14.05 uur
Klas 2F op 18 juni van 14.05 tot 15.30 uur

Zij willen het verschil maken!

Marleen Munniksma en Henk Boes temidden 
van de Vossiusleerlingen fo
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Uit de Artsenijhof 
De winter duurde lang, dit jaar. Telkens als 
de vrijwilligers hun maandelijkse inspectie 
kwamen houden, lag er een stevig pak 
sneeuw over de plantvakken. Zij liepen dan 
hoofdschuddend rond: “Wordt het dan nooit 
meer lente?“ vroegen zij zich af en “Wat is er 
nu eigenlijk allemaal kapot gevroren?”

Tja, de jaarlijkse winterbloei van de 
Helleborussen ging natuurlijk wel gewoon 
door. Dwars door de sneeuw heen bloeiden 
zij alsof er niets aan de hand was. En ook 
een paar vorig jaar geplante Cistusrozen 
maakten een onaangedane indruk. Maar 
haalt de Scharlei het? En de Kardoen? De 
resten van de Wolfsmelk werden met een 
meewarige blik bekeken: “t Was al weinig, 
maar nu is het helemaal niks meer”, was de 
algemene conclusie. Zo leven de vrijwilligers 
toe naar de aanvang van het wiedseizoen, dat 
op 30 maart officieel van start gaat. Eindelijk 
beginnen zij weer met het echte werk. Het 
gereedschap komt weer uit het hok bij 
het Kinderbadje, de bedden vol bladeren 
worden schoongeharkt, de afgestorven 
plantenstengels geknipt, het eerste onkruid 
gestoken en de nieuwe plantvakken 
klaargemaakt. En op 20 april worden de eind 
vorig jaar bestelde plantjes afgeleverd, die 
zij nog dezelfde dag met het gebruikelijke 
enthousiasme zullen inplanten.

Maar niet alleen de vrijwilligers (en de 
bezoekers) hebben met de “ïns and outs” van 
de Artsenijhof te maken. Elk jaar opnieuw 
signaleren wij dat ook de dierenwereld 
het hele jaar door in de hof bezig is. Dat 
het wegharken van de bladeren onder de 
taxushagen met grote voorzichtigheid moet 
gebeuren, constateerden we een paar jaar 
geleden, toen er opeens beweging kwam 
in een stapel bladeren en een ruw in zijn 
winterslaap gestoorde egel zich knorrig 
uit de voeten maakte. Een egelkundige 
vrijwilligster nam vervolgens het initiatief 
om vlak buiten de hof met afvaltakken en 
bladeren een overwinteringsplek voor egels 

in te richten. Daar lopen we sindsdien tot 
eind maart heel zachtjes langs...

Als het broedseizoen begint zijn wij wat 
terughoudend met het knippen van de 
clematis, die groeit over de ijzeren bogen 
tussen de verschillende vakken in de hof. In 
de staanders van die bogen zitten meerdere 
gaten van een paar centmeter groot; die 
openingen zijn precies groot genoeg voor 
koolmezen om daarbinnen een nest te 
bouwen. En dan zien we hen wekenlang 
voortdurend heen en weer vliegen en door die 
minuscule openingen naar binnen kruipen. 
Maar het jonge spul krijgen we helaas nooit 
te zien.

Tijdens het wieden krijgen we regelmatig 
gezelschap van een roodborstje, dat er 
op toeziet dat we al doende voldoende 
etenswaren tevoorschijn halen. Soms kan 
hij/zij niet langer wachten en wipt hij tussen 
onze krabbers of wiedmessen door. Zijn 
tempo ligt nu eenmaal anders dan het onze. 

De eekhoorns daarentegen tonen geen 
enkele belangstelling voor ons werk. Zij 
verplaatsen zich met grote snelheid van de 
ene prioriteit naar de andere. Het helpt niet 
als wij proberen hen met nootjes e.d. te 
lokken en daarmee wat belangstelling voor 
ònze natuur bij te brengen. Hun wegen zijn 
ondoorgrondelijk.

De vrijwilligersgroep telt ruim 25 
deelnemers, van wie er meestal 12 à 15 op de 
dinsdagochtend  aanwezig zijn en 7 à 10 op de 
woensdagavond. Dat zijn er eigenlijk – met 
name in de maanden april t/m juni, als alles in 
de natuur heel snel gaat- een paar te weinig. 

Wie belangstelling heeft voor het helpen 
bijhouden van de Artsenijhof, is dus nog 
zeer welkom. Telefoonnummer: 020-
6854646 of e-mail:willem-smit@planet.nl 

Willem Smit

Het zal er niet lang meer zo 
kaal uitzien.
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Verfbrem in de Artsenijhof

Verfbrem in de Artsenijhof

Zoals de naam al zegt gaat het hier om een 
verfplant, die daarnaast ook een medicinale 
werking heeft. In de Artsenijhof staat deze 
plant in het noordelijk deel van de tuin. 
Verfbrem (Genista tinctoria) behoort tot de 
vlinderbloemenfamilie. Het is een struik 
die in grote delen van Europa voorkomt. In 
Nederland staat deze als bedreigde soort op 
de Rode Lijst. De winterharde struik kan 
wel 80 – 100 cm hoog worden. De takken 
zijn glanzend donkergroen, de bladeren 
zijn eirond tot lijnvormig-langwerpig. De 
gele bloemen staan aan het einde van de 
takken. De vrucht is een onbehaarde peul 
met talrijke zaden. De bloeitijd is van juni 
t/m augustus. De bloemen worden dan door 
bijen bezocht.

Hoewel de plant nu niet meer als verfstof 
wordt gebruikt, werd hij al vanaf de 
Romeinse tijd als zodanig gebruikt, met 
name voor het verven van wol. Alle delen 
van de plant, maar vooral de uiteinden 
van de takken met knoppen of gele 

bloemen, leverden een mooie gele kleur 
op. Gecombineerd met verfstof uit de plant 
wede ontstond een groene kleur. 

Klassieke schrijvers zoals onder meer 
Dioscorides (ca. 230 v.Chr) en Plinius 
(23 – 79 n.Chr.) noemden de reinigende 
werking van bloemen en zaden; volgens 
Plinius konden deze ook gebruikt worden 
tegen ischias. In de late Middeleeuwen  
maakte men van de zaden een soort gips 
bij gebroken ledenmaten. De bladeren 
en bloemen werken slijmoplossend, 
laxerend en urine- en zweetdrijvend. 
Ze werden daarom o.a. toegepast als 
bloedreinigingsmiddel, bij waterzucht 
en nierstenen. De aanwezigheid van 
alkaloïden maakt de plant bijzonder giftig. 
Een exacte dosering is daarom nodig.  Met 
minder giftige planten zijn echter dezelfde 
resultaten te bereiken. 

José Deckers
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Bloem van de verfbrem 



Pagina 10 Nieuwsbrief 29e jaargang, voorjaar 2010

De website wordt vernieuwd!
De site van de Vrienden van het Beatrixpark 
is een aantal jaren geleden opgezet door het 
toenmalige bestuurslid Frank Warendorf. 
Hij heeft er destijds veel tijd in gestoken, en 
de site bijvoorbeeld gevuld met fantastische 
foto’s, zoals in de vogelrubriek.

Bij de start was niet te voorzien, hoe 
ongelofelijk veel informatie we uiteindelijk 
in de site kwijt konden en wilden. Dat heeft 
inmiddels toch tot wat onoverzichtelijke 
wildgroei geleid. Maar ook dat wat u als 
gebruiker niet ziet, namelijk de structuur 
op de achtergrond van de site, bleek niet 
helemaal opgewassen tegen al die nieuwe 
informatie. We merken dat we zelf de 
weg niet meer goed kunnen vinden in alle 
stukken die er op staan! 

Omdat het bestuur de site ook gebruikt 

– naast het archief van de secretaris - als eigen 
digitale informatiearchief, is besloten het 
geheel aan te pakken.

Op dit moment wordt gewerkt aan een 
nieuwe structuur op de achtergrond, 
waardoor de informatie beter vindbaar 
wordt. En het uiterlijk van de website krijgt 
meteen een nieuw jasje. Hopelijk is eind 
april de nieuwe versie klaar om in de lucht te 
gaan. Heeft u dan nog vragen, of kunt u iets 
niet vinden, aarzel dan niet om de redactie 
daarop aan te spreken! 

Die facelift is trouwens ook al doorgevoerd 
in ons briefpapier: een andere letter, een 
andere lay-out, maar:…de Beatrixpark-reiger 
is natuurlijk wel gebleven! 

Elodie Luinge

Algemene LedenVergadering
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

woensdag 28 april 2009
20.00 uur
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Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Op woensdag 28 april 2010 om 20.00 uur.
Bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg,
Herman Gorterstraat 31  (lift aanwezig).

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 April 2009
4. Jaarcijfers
5. Verslag kascommissie
6. Begroting 2010 en vaststellen contributiebedrag
7. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie ook 

Nieuwsbrief en jaarverslag en beleidsplan 2009-2014). 
 En ... hoe kunnen we onze leden meer bij de vereniging betrekken?
8. Bestuurssamenstelling/Statutenwijziging (toelichting door notaris mr.R.van Helden)
 Stemming.

Pauze

9. Toelichting jaarverslag, beleidsplan 2009-2014, en Beheerplan Beatrixpark van 
Stadsdeel Zuideramstel.

10. Rondvraag en sluiting

Noot bij agendapunt 3 t/m 6 : de notulen, de jaarcijfers en de begroting zijn in deze 
Nieuwsbrief opgenomen, het verslag van de kascommissie wordt tijdens de vergadering 
uitgereikt.

Noot bij agendapunt 8 : Op verzoek van het bestuur heeft Notariskantoor Mr. M.J.Meijer c.s. 
de statuten aangepast aan de huidige omstandigheden. Notaris Ruud van Helden zal een korte 
toelichting geven over de wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen worden opgevraagd en/of 
ingezien bij de bestuursleden en zullen ook tijdens de vergadering beschikbaar zijn.

Algemene Ledenvergadering
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Notulen ALV op 23 april 2009
Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Beatrixpark op 23 april 
2009

Aanwezig: volgens de presentielijst 12 leden (Barnick, Bouw, Deckers, Oberman, Kalken, 
De Lange, Van der Leeuw, Lesterhuis, Schaake, Vergroesen , Warendorf, Zevenhoven), 
en zes bestuursleden: Munniksma (voorzitter), Louisse (secretaris), Van Helden-Pathuis 
(penningmeester), Hesseling, Luinge (notulen), en Smit (bestuursleden).
Afwezig met bericht:  dhr/mevr. Delprat, Bannier, Geenen, Hetterschij, Mante, Shaya, 
Wolters

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering. De bestuursleden worden 
voorgesteld.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. De agenda wordt iets aangepast.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief, worden zonder wijzigingen 
vastgesteld.

4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe.
Zij vraagt daarbij aandacht voor onder meer de volgende zaken:

- de gemiddelde betaalde contributie is nog steeds meer dan € 15,- terwijl de norm op     
€ 5,- gesteld is.

- er zijn opnieuw hoge extra bedragen ontvangen.
- het bedrag dat voor de nieuwsbrief is opgenomen is vertekend, omdat hierbij ook nog 

de laatste editie van het jaar ervoor is meegenomen.
- De penningmeester overweegt digitaal te gaan bankieren omdat dit kosten kan 

besparen.

Er worden enkele vragen beantwoord over de balans (eenmalig extra kosten zijn wegens 
cadeau aan voorzitter; bomenbordjes blijven staan omdat het plan nog steeds is die aan te 
schaffen als de rust in het park is weergekeerd).
De kascommissie heeft schriftelijk doen weten de juistheid van het financieel overzicht te 
hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Zij adviseren de leden om het bestuur 
decharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. Mevrouw Bannier treedt af als lid van de 
kascommissie; de heer Schaake zal een tweede termijn  vervullen en de heer De Lange meldt 
zich aan als tweede lid.

5. Begroting 2010
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; de verwachting is dat het aantal leden 
ongeveer hetzelfde blijft. Er zijn geen vragen over; de begroting is hiermee goedgekeurd.

6. Jaarverslag 2008 en kort verslag over ontwikkelingen in het park.
De leden van het bestuur lichten kort gedeeltes uit het jaarverslag toe.
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 Marleen Munniksma bespreekt de verschillende hoofdstukken van het jaarverslag. 
Daarbij noemt ze de onlangs plaatsgevonden kleine ‘plechtigheid’ van het inmetselen van 
symbolische informatie in een deksteen van de gerenoveerde keerwand bij het Ereplateau. Die 
renovatie vordert gestaag, en het park knapt daar goed van op.
Zij memoreert een aantal gebeurtenissen uit het voorgaande jaar en te verwachten 
ontwikkelingen, die met name in verband staan met alle bouwplannen rondom de Zuidas 
en het RAI-hotel. Net als vorig jaar heeft het bestuur de handen en de agenda vol aan 
vergaderingen, inspraak, vergunningen en bezwaren in verband met alle Zuidas-activiteiten.
Een aantal zaken daarvan is nog niet afgerond, zoals de brug met kabelleidingen (afhankelijk 
van wel of niet dok), de bouwvergunning voor de garage van ING en de bouw van het kantoor 
van AkzoNobel.
Zij zegt toe dat het bestuur alle ontwikkeling nauwgezet zal blijven volgen.
 Willem Smit meldt verheugd de groei van het aantal vrijwilligers met 7 personen 
als gevolg van een oproep. Het kap- en snoeiplan dat zou worden opgesteld in verband met 
bezonning cq te veel schaduw is nog in de maak. Van de begeleiding door een staffunctionaris 
van de VU wordt nog altijd dankbaar gebruik gemaakt. We krijgen daar subsidie voor. 
Er zijn veel nieuwe planten aangeplant en verplaatst: een nieuw Groen Boekje is dan ook in de 
maak.
 Mirjam Louisse meldt dat de redactie van de nieuwsbrief door zal gaan op de 
gebruikelijke weg; de nieuwsbrief zal voortaan in kleur blijven uitkomen.
 Elodie Luinge vertelt dat er op dit moment extern hulp wordt ingehuurd om de 
website technisch te beheren, een oproep aan leden om een nieuwe web-beheerder heeft nog 
geen resultaat gehad.

De voorzitter bedankt tijdens de vergadering twee mensen die nu niet aanwezig zijn, maar 
altijd veel werk verrichten voor de vereniging: Henk Wolters, die regelmatig rondleidingen 
verzorgt, en Julie Overberg, die de nieuwsbrief zijn professionele uiterlijk geeft.
Voor alle aanwezige leden heeft zij een geschenkje: het Groene Boekje, met toelichting en 
uitleg over de Artsenijhof.

7. Bestuurssamenstelling
De voorzitter meldt dat in het afgelopen jaar een bestuurslid, Frank Warendorf, het bestuur 
heeft verlaten. Zijn inspanningen, zowel op het juridische vlak, als voor wat betreft de website 
en de foto-bijdragen zullen node gemist worden. Namens het bestuur overhandigt Marleen 
Munniksma hem een cadeau.
Gelukkig is een ander lid bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen: Joep Hesseling 
jurist. Hij heeft zich al in de nieuwsbrief voorgesteld.
Joep Hesseling wordt bij acclamatie als nieuw bestuurslid benoemd.

8. Rondvraag
Op verzoek van een van de leden zal Mirjam Louisse nagaan wat er gaande is met het beeld in 
de vijver: dat is hersteld en zou als het goed is nu moeten gaan waterspuiten, maar er ligt nu 
blijkbaar een doek overheen. 
Na de pauze geeft de heer Arjen Breur, beleidsadviseur stadsnatuur bij het Milieu Centrum 
Amsterdam, een presentatie over dat Centrum. Aan de hand van een kaart licht hij de 
Hoofdgroenstructuur toe, en hoe die zich verhoudt tot bijvoorbeeld het groene eco-lint door 
de stad.
Verder geeft hij uitleg over de bomenverordening(en) in Amsterdam.

Elodie Luinge
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Jaarverslag 2009
Wederom bleek in 2009 dat er in het Beatrixpark altijd wel iets gebeurt. Ondanks alle inspanningen  van het 
bestuur en de leden werd de uiterste zuidwesthoek van het park toch volledig kaalgeslagen om in juli 2009 
bouwrijp aangeleverd te worden aan  AkzoNobel. Die besloot vanwege crisis en tegenvallende bedrijfsresultaten 
om de bouw met minimaal twee jaar te vertragen.  Het bestuur vindt dat bij hoorzitting en voorzieningenrechter 
voorbij is gegaan aan de belangen van de vereniging en is doorgegaan met procederen, gesteund door de 
Bomenstichting en de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg.   

Bestuur
Het bestuur kwam ook in 2009 weer zes keer bijeen. Van alle bestuursvergaderingen werd een verslag gemaakt. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april bracht Arjen Breur de aanwezige leden na de pauze op de hoogte 
van alle activiteiten van het Milieucentrum Amsterdam.

De penningmeester heeft geregeld dat de vereniging nu onder de ANBI-regeling valt. Dat betekent dat u uw 
bijdrage voor de belasting als aftrekbare schenking kunt beschouwen.

Verbetering Beatrixpark
In 2009 werd het pad over de grote weide aangelegd en werd het gras opnieuw ingezaaid. Het Ereplateau werd 
voorzien van een stevige gemetselde keerwand en ergens in die wand werd in mei 2009 een tijdsdocument 
ingemetseld met gegevens van de vereniging en het stadsdeel. Van de nieuwe rand- en andere beplanting zullen 
we pas in 2010 echt kunnen genieten. Toegezegd is dat voor het Floriade-koepeltje naar een goede vervanging zal 
worden gezocht, net als voor het verdwenen koepeltje bij de grote vijver.  

Overleg met stadsdeel en andere instanties
In maart, juni en september vond het zogeheten vierseizoenenoverleg plaats met de afdeling Groen. 
Aangedrongen werd op een beheerplan voor het park, dat begin 2010 in concept zal worden vrijgegeven. Het 
kunstwerk in de eendenvijver is opgeknapt, spuit weer  en werd In het bijzijn van de kunstenares opnieuw 
onthuld.  Samen met stadsdeelwethouder Boes werd het park geschouwd .  Er werd contact gezocht met Dienst 
Waterbeheer, stadsdeel en Waternet vanwege de bootjes die aan de parkzijde van het Zuideramstelkanaal  
aangemeerd liggen op een plek waar dit niet mag. Het is nog niet duidelijk wanneer een van deze instanties zal 
ingrijpen.

Na het bezoeken van informatie-avonden van respectievelijk Rijkswaterstaat over de aanleg van  spitsstroken 
op de A10 en van Prorail over de uitbreiding van de sporen tussen RAI en WTC heeft het bestuur bij deze 
instanties erop aangedrongen dat het park nimmer als bouwopslag/bouwlocatie zal worden gebruikt en dat de 
geluidsschermen aan vervanging toe zijn. 

De vereniging neemt deel aan het Parkenoverleg van het Milieucentrum Amsterdam, dat een adviserende 
rol heeft richting de aangesloten verenigingen bij o.a. de nieuwe Structuurvisie en de daaraan gekoppelde 
Hoofdgroenstructuur. Uit het in het najaar van 2009 gepubliceerde Grote Groenonderzoek van de gemeente 
bleek dat de stadsparken in Amsterdam steeds vaker worden bezocht, met name door hoger opgeleiden. De 
waardering voor groen in de buurt is groot. 

Zuidas
Het bestuur heeft regelmatig overleg met het Projectbureau Zuidas over het deelproject Beethoven en over 
de kabels-en leidingenbrug (oostelijke kruising).  De informatie-avonden over o.a. de nieuwbouw van het 
St.Nicolaaslyceum werden bezocht, evenals de Zuidasmarkt over het ondergronds brengen van de A10.  De 
vereniging is actief lid van het bewonersplatform Zuidas.
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Naar aanleiding van de Visie Zuidas werd een amendement van raadslid Cental stad Bouwe Olij aangenomen 
om onderzoek te doen naar het doorvaarbaar maken van de nog aan te leggen Prinses Irenegracht, en deze te 
verbinden met bestaande waterwegen door Beatrixpark en het Zuideramstelkanaal. De vereniging heeft zich 
uitgesproken tegen de komst van plezier- en andere vaartuigen in de Beethovenvijver of andere  waterlopen in 
het park.

*RAI
Enkele bestuursleden woonden de opening van het Elicium bij. Ontwikkeling van een hotel aan de 
Boerenweteringhaven is vanwege de kredietcrisis voorlopig uitgesteld. Naar wij hebben vernomen ziet het 
Bisdom af van bouw van een kerkelijk centrum langs de Boerenwetering; de hele Christus Geboorteparochie 
is zelfs opgeheven. Strand Zuid werd in de winterperiode omgedoopt tot Zuidpool. De blauwe schijnwerpers 
zorg(d)en voor een vreemde gloed in dat deel van het Beatrixpark en dienen anders gericht te worden.

*Beethoven
Voorlopig is de bouw van de parkeergarage onder het gebied uitgesteld, ivm uitstel van bouw van AkzoNobel 
hoofdkantoor en het niet doorgaan van vestiging van Allen&Overy in deze strook. Ook de ontwikkeling van 
een of meerdere musea in dit gebied is uitgesteld. De nieuwbouw van het St.Nicolaaslyceum gaat wel door en 
daartoe werd de Christus Geboortekerk afgebroken, werden bomen gekapt en wordt het fietspad dichter langs 
het talud van de Beethovenstraat gelegd. De kabels-en leidingenbrug en de daarmee samenhangende omlegging 
van het tracé  kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat worden pas voorzien in 2011.

Er lopen gerechtelijke procedures tegen de gemeente over het bovenstaande.

Artsenijhof
Mede dankzij de mooie zomer, maar zeker dankzij de inspanningen van de vrijwilligers lag de Artsenijhof er het 
afgelopen jaar prachtig bij. Met de afdeling Groenvoorziening wordt goed samengewerkt. Een groot deel van de 
vrijwilligers volgde tijdens de stille winterperiode een speciale kruidencursus bij het IVN.

Activiteiten
Ook in 2009 werden bomenwandelingen en vogelwandelingen gehouden. Het jaarlijkse Muziekfestival trok eind 
augustus weer heel veel bezoekers. De website wordt uitstekend beheerd, veel bezocht en zal nog toegankelijker 
worden gemaakt. De twee kleurenuitgaven van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief oogstten veel lof. Er rest nog steeds 
een grote stapel  “Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark”: wel kocht AkzoNobel 100 exemplaren 
voor hun relaties. 

In 2009 bleef het ledenbestand ongeveer gelijk aan dat van 2008. De financiële staat van de vereniging is gezond. 
 
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Maart 2010
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Zoals gebruikelijk treft u in deze 
Voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze 
vereniging aan.

Op donderdag 11 februari 2010 heeft 
de kascommissie, bestaande uit de heer 
J. Schaake en de heer P. de Lange bij 
uw penningmeester thuis de jaarcijfers 
gecontroleerd. Na zeer grondige inspectie, 
narekenen van alle cijfers, controleren van 
het kasboek en de bank-afschriften werd de 
jaarrekening goedgekeurd. Het jaar werd 
afgesloten met een batig saldo van 
€ 3.978,28.

Aan contributies ontvingen wij in 2009 
 € 16.180,55 afkomstig van 1031 leden, die 
gemiddeld een bijdrage van bijna € 15,70 
overmaakten. Wij danken alle vrienden 
heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarnaast 
ontvingen wij, zoals wij al meldden in de 
najaarsnieuwsbrief, van enkele vrienden 
grotere bedragen, te weten 1 x € 500,00, 
6 x € 100,00, 1 x € 75,00 en 1 x € 70,00. Deze 
gulle gevers zijn reeds apart bedankt.

De grootste uitgavenpost was, zoals 
gewoonlijk, de Nieuwsbrief met bijna 
€ 10.000,00. De kosten van de scholing van 
de vrijwilligers van de Artsenijhof en van 
de deelname aan een cursus geneeskrachtige 
kruiden konden bijna geheel worden 
betaald uit de subsidie van € 1.750,00, die 
wij hiervoor van het stadsdeel ontvingen. 
Verder hebben wij weer een bijdrage van 

Van de penningmeester
€ 1.500,00 geleverd aan het Muziekfestival 
in het park, dat eind augustus 2009 werd 
georganiseerd. 

In mei zult u weer de acceptgiro ontvangen 
voor het overmaken van de contributie 
over 2010. Betaalt u met deze acceptgiro, 
weet dan dat de ING geen kopie van de 
acceptgiro’s meestuurt. U kunt dus geen 
mededelingen of adreswijzigingen op de 
acceptgiro schrijven. 

De gemakkelijkste manier van betalen is 
met de acceptgiro. Mocht u elektronisch of 
met een eigen overschrijving willen betalen, 
dan graag naam, adres en postcode, zoals 
vermeld op de acceptgiro, overnemen, 
alsmede het lidnummer (rechts boven op de 
acceptgiro) vermelden.

Mocht u de bijdrage over 2009 nog niet 
betaald hebben, dan vindt u een herinnering 
op de brief bij de acceptgiro en dan kunt 
u deze tegelijk met de bijdrage van 2010 
overmaken.

Tot ons genoegen is nu formeel geregeld 
dat de vereniging onder de ANBI-regeling 
valt. Dat betekent dat u uw bijdrage voor 
de belasting als aftrekbare schenking kunt 
beschouwen.

Alvast hartelijk dank!

Barbara van Helden-Pathuis, penningmeester 
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In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige Nieuwsbrief van november 
2009. Wij hebben nog maar 31 nieuwe leden nodig om de langzamerhand magische grens van 
1200 leden te bereiken. Geef dus uw buren, vrienden of kennissen die nog geen lid zijn het 
aanmeldingsstrookje achterop deze Nieuwsbrief, zodat het jaar  afgesloten kan worden met 
deze mijlpaal!

Aantal leden per 21 oktober 2009     1183
Nieuwe leden        14
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)  28
Aantal leden per 14 maart 2010     1169

Nieuwe leden sinds oktober 2009:
Hr A. Burgmeijer, Hr R. Geradts, Mw F.F.M. Griffioen, Hr A.C. Haverkate, Hr M.A. 
Hendriksen Mw E.W.J.L. Hiemstra, Hr G. Hoogenhuizen, Hr A. van der Hout, Hr M.W. 
Kasteleijn, M.D.J. van Nieuwenhuyzen en J.N.M. van Adrichem, Hr A.G. van Riel, Mw 
M.S.C. Simon, Mw B. van Walraven, Hr G.J.H. Wuite. 

Ledenadministratie

Activiteitenagenda 2010

zo. 18 april om 6.00 uur  vogelexcursie in het Beatrixpark

wo. 28 april om 15.30 uur presentatie fotoboek in restaurant As

wo. 28 april om 20.00 uur algemene ledenvergadering

     bovenzaal Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 

     Herman Gorterst 31 

zo. 30 mei om 6.00 uur  vogelexcursie in het Beatrixpark

zo. 20 juni om 14.00 uur  IVN-wandeling: Kruiden in de Artsenijhof

zo. 22 augustus 2010   Muziekfestival 2010 in het Beatrixpark (13.00 t/m 19.00 uur)

zo. 24 oktober om 14.00 uur IVN-wandeling: Herfstwandeling in oktober: kleuren, vruchten

     en zaden in overvloed
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 Begroting 2009  Staat 2009  Begroting 2010 

Inkomsten

contributies  € 15,500.00  € 16,180.55  € 16,000.00 
extra giften  € 1,245.00 
verkoop boek en kaarten  € 200.00  € 249.00  € 200.00 
subsidies  € 1,500.00  € 1,750.00  € 1,500.00 
rente kapitaalrekening  € 1,600.00  € 1,682.83  € 1,600.00 
deelname kruidencursus  € 55.00 

Totaal  € 18,800.00  € 21,162.38  € 19,300.00 

Uitgaven

nieuwsbrief en porti  € 11,000.00  € 9,901.40  € 11,000.00 
secretariaat  en ledenadministratie  € 1,500.00  € 1,008.01  € 1,500.00 
bijdrage muziekfestival  € 1,500.00  € 1,500.00  € 1,500.00 
jaarvergadering  € 300.00  € 252.20  € 300.00 
betaalde contributies  € 150.00  € 95.50  € 100.00 
artsenijhof  € 1,000.00  € 625.81  € 1,000.00 
bestuurskosten  € 250.00  € 87.73  € 250.00 
kosten betalingsverkeer  € 150.00  € 133.60  € 150.00 
kruidencursus vrijwilligers  € 1,155.00 
scholing vrijwilligers  € 1,000.00  € 805.00  € 1,000.00 
cursus en beheer website  € 725.87  € 500.00 
nieuwe uitgave groene boekje  € 1,000.00 
10-jarig jubileum vrijwilligers  € 1,000.00 
aanschaf naambordjes op bomen  € 2,500.00 
griffierechten  € 893.98 

Totaal  € 19,350.00  € 17,184.10  € 19,300.00 

Batig saldo  € 3,978.28 

Balans per 31 december 2009

eigen vermogen 01-01-2009  € 67,900.63 
bij: batig saldo  € 3,978.28 
eigen vermogen 31-12-2009  € 71,878.91 

saldo rekening courant 31-12-2009  € 7,935.45 
saldo kapitaalrekening 31-12-2009  € 63,943.46 

 € 71,878.91 

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2009
Vereniging  Vrienden  van  het Beatrixpark 
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Na een mooi lustrumjaar met opera en 
muziektheater als thema wordt op dit 
moment alweer de volgende editie van 
het Muziekfestival Beatrixpark 2010 
voorbereid. Onder voorbehoud zal het 
festival plaatsvinden op zondag 22 
augustus 2010 tussen 13.00 en 19.00 uur.

Het festival zal als vanouds plaatsvinden 
bij het kinderbadje en de aangrenzende 
speeltuin in het Beatrixpark en een 
aantrekkelijk programma omvatten voor 
jong en oud. Als publiekstrekker zal de 
‘wereldberoemde’ Dirk Scheele, met zijn 
gitaar zijn bekende liedjes spelen voor 
de allerkleinsten en hun ouders. Verder 
zijn we blij dat we de première van de 
kindervoorstelling Snegoerka van opera- 
en theatermaakster Renée Harp mogen 
laten zien. Daarnaast heten we Fernando 
García, woonachtig in de Rivierenbuurt, 
hartelijk welkom op het festival. Hij zal met 
een nieuwe formatie een fraai programma 
rondom de bekende musicus Ray Charles 
ten gehore brengen. Ook hopen we, na 
hun succesvolle optreden van vorig jaar, 
de London Opera Players weer welkom te 
mogen heten met een nieuwe, komische 
uitvoering van de mini opera Bastien 
et Bastienne van W. A. Mozart. Last, 
but not least, zal de nieuwe band Your 
Collective, opgericht in 2008 door zanger 
en trompettist Boris Kloek, een sensationeel 
optreden verzorgen met aanstekelijke 
muziek om naar te luisteren en op te 
dansen. Een echte festivalaanwinst!

Op het terrein zullen de vertrouwde kleine 
terrassen, zoals de Theetuin, poffertjeskraam 
en de tap van café the Corner de inwendige 
mens weer voorzien van diverse drankjes 
en hapjes. Kinderen kunnen zich weer laten 
schminken.

Impresariaat Muziekfontein organiseert 
wederom het festival en zoekt hiervoor 
vrijwilligers, die het leuk vinden om dit 

Muziekfestival Beatrixpark 2010
evenement te ondersteunen rondom de 
diverse optredens en activiteiten. Zij zullen 
worden ingezet bij het begeleiden van de 
diverse activiteiten voor kinderen, het 
verstrekken van festivalinformatie aan het 
publiek, het opvangen van musici en andere 
artiesten, het helpen met inrichten van de 
festivaltenten etc. 

We hopen uiteraard op het stralende weer 
van vorig jaar om het tropische karakter 
van het programma extra gestalte te geven! 
Opdrachtgever Stichting Muziek aan 
de Schelde en organisator Impresariaat 
Muziekfontein heten u graag hartelijk 
welkom op zondag 22 augustus 2010 in het 
Beatrixpark!

Vrijwilligers gezocht!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Petra Holtkamp, 
Impresariaat Muziekfontein
tel. 020-679 44 13          
gsm 06-25008848
info@festivalbeatrixpark.nl         
www.festivalbeatrixpark.nl

Muziekfestival 2009
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In 2006 besloot de deelraad van stadsdeel 
Zuideramstel in te stemmen met het 
voorstel van het dagelijks bestuur om in 
vier jaar 500 slechte bomen in het stadsdeel 
te vervangen en 500 nieuwe bomen 
extra te planten. Dit 1000-bomenplan 
was oorspronkelijk een voorstel van de 
VVD in de verkiezingscampagne 2006, 
om zo de leefbaarheid en luchtkwaliteit 
in Zuideramstel te verbeteren. Na de 
verkiezingen maakte wethouder Marijke 
Vos van de centrale stad geld vrij dat de 
stadsdelen mochten besteden aan “groen”. 
Stadsdeel Zuideramstel koos voor het 
zogenaamde 1000-bomenplan. Het dagelijks 

Laat 1000 bomen groeien ..........
bestuur van Zuideramstel wilde ook 
bewoners betrekken bij dit plan en startte 
in april 2008 de campagne “plant uw eigen 
boom”: bewoners, bedrijven e.d.. konden 
zich aanmelden voor een “eigen” boom 
voor de deur of in de buurt. Zo konden 
uiteindelijk 120 “bewonersbomen” worden 
geplant, iedere boom met een persoonlijk 
verhaal. De eerste boom van deze campagne 
werd in 2008 op het Gelderlandplein 
geplant door verantwoordelijk 
portefeuillehouder Groen en Parken Henk 
Boes, een Amberboom (Liquidamber 
styraciflua). Daarna zouden er nog 1000 
volgen. Op 18 februari 2010 werd de 
laatste boom (de 1001e, een Es, Fraxinus 
Americana, royal purple), gezamenlijk 
geplant door Henk Boes en Marleen 
Munniksma in het Beatrixpark op het 
grasveld in het verlengde van de Prinses 
Irenestraatingang van het park. Maar… 
de vereniging zou de vereniging niet zijn 
als ze niet had gewezen op de traditie dat 
in het park altijd van iedere boom twee 
exemplaren worden geplant! Het stadsdeel 
heeft inmiddels ook het tweede exemplaar 
naast de andere geplant, waarvoor dank!

De campagne is dus geëindigd met 2002 
bomen. Na het feestelijk planten van 
de boom in het Beatrixpark was er op 
uitnodiging van het stadsdeel een hapje en 
een drankje in restaurant As en daar werd 
ook het 1001-Bomenboekje gepresenteerd 
met de persoonlijke verhalen achter de 
“bewonersbomen”. Daarin staat o.a. het 
gedicht van Karel N.L. Grazel, Amsterdams 
stadsdichter uit Zuideramstel. Op de 
ondergenoemde website zijn alle plekken te 
zien waar de 1001 bomen zijn geplant.

Mirjam Louisse

www.zuideramstel.amsterdam.nl/1001bomen

1001-Bomenboekje : Stadsdeel zuideramstel, afd. 

Communicatie, 020 25 24 464

Het speciale gedicht van 
de stadsdeeldichter wordt 
voorgedragen

Boom 2001 en boom 2002, de Es, sterk, decoratief en goed bestand tegen 
luchtvervuiling 
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Leeuwengenootschap in oprichting

In de Nieuwsbrief van najaar 2008 en 
voorjaar 2009 heeft u kunnen lezen over 
de wonderlijke zwerftocht van de 16 
levensgrote leeuwenbeelden die omstreeks 
1877 het oostelijk en westelijk spoorviaduct 
van het Centraal Station in Amsterdam 
versierden en waarvan er vier uiteindelijk in 
1972 tijdens de Floriade in het Beatrixpark 
terechtkwamen.

Doeke Roos jr.,momenteel voorzitter 
van de Stichting Vesting Vlissingen, is de 
grote animator achter de speurtocht naar 
die leeuwen, hij was gefascineerd door het 
leeuwenbeeld dat in Vlissingen aan de voet 
van de trap aan de Badhuisstraat staat en 
ontdekte dat het uit Amsterdam afkomstig 
is. Als een ware detective is hij al jaren op 
zoek naar de leeuwen, sinds een paar jaar 
geholpen door Theo van Baarsen en zijn 
broer uit Amsterdam die ook een paar van 
de leeuwen in hun bezit hebben. Enige tijd 
geleden ontdekte men dat er niet 16 maar 
zelfs 22 identieke leeuwenbeelden moeten 
zijn geweest, ook nog 6 op een viaduct aan 

het eind van de Korte Prinsengracht bij de 
Westerdoksdijk, allemaal gemaakt door 
Tobias van Nieuwenhoven (1844-1883). Om 
de geschiedenis van de leeuwen voor het 
nageslacht te achterhalen en te behouden 
is er een zogenaamd Leeuwengenootschap 
opgericht met een heuse website waarop ook 
de bijdragen uit onze Nieuwsbrieven zijn te 
lezen.

In het tijdschrift “Ons Amsterdam” van 
februari jl. staat  een artikel van Peter Paul 
de Baar over die zoektocht naar de leeuwen 
en een oproep voor eventuele informatie.

De artikelen over onze leeuwen in het 
park kunt u lezen via de website van de 
Vereniging, 
www.vriendenbeatrixpark.nl onder de link 
nieuwsbrieven.

Mirjam Louisse

Voor verdere informatie :
LeeuwenCS@kpnmail.nl
redactie@onsamsterdam.nl
www.leeuwenCS.nl 

Leeuwen op het spoor (vervolg)

Een overzicht van de oorspronkelijke standplaats van de 
22 leeuwen  (gemaakt door Henk Dijkman)
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Zomer
Kruiden in de Artsenijhof
Het IVN organiseert op zondag 20 juni een wandeling in de Artsenijhof. In deze maand 
zijn de meeste geneeskrachtige planten op hun best. Van Adderwortel tot Zevenblad: er 
staan bijna 300 planten om bekeken en bewonderd te worden. Tijd: 14.00-15.30 uur. Start: 
Parkingang aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.

Herfst
Herfstwandeling in oktober: kleuren, vruchten en zaden in overvloed
Zondag 24 oktober wordt er een herfstwandeling gehouden. Er valt vast en zeker veel te 
genieten, want in die tijd is het seizoen op zijn mooist, met veel geel, rood en bruin. En ook 
gaan we kijken naar vruchten en zaden, want die zijn er volop! Start: Parkingang aan de 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Tijd: 14.00-15.30 uur. 

Voor beide wandeling geldt:
Onder leiding van Henk Wolters, natuurgids van IVN-Afdeling Amsterdam. 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het IVN. Iedereen kan meedoen en aanmelding vooraf is 
niet nodig. Info: Henk Wolters. 020-6644506

Wandelen met het IVN

Vogelexcursies

IVN-wandeling 2008 met 
Henk Wolters (midden).

Op zondagochtend 18 april en 30 mei 
2010 is er weer een vogelexcursie in het 
Beatrixpark.

De excursies worden begeleid door Theo 
van Lent. Hij zal tijdens de excursies op 
soorten en geluiden letten en vertellen wat 
er het jaar door te zien en te horen valt. 
Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker 

bij zich. Zelf maakt hij vaak foto’s in het 
Beatrixpark, dus een Nikon met telelens 
gaat ook mee. Wat we zien op zo’n ochtend 
blijft natuurlijk altijd afwachten.

Aanvang: 6 uur ’s ochtends !! bij de 
ingang Cornelis Dopperkade. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Voor eventuele 
vragen: email naar:t.lent@chello.nl

Dit is de boom die een kroon op zijn kruin 
draagt:
een schorsen koningsmantel om de prille 
schouders
en z’n mooiste tak als scepter.
Duizendmaal is al een boom geplant
voor wie we eren en liefhebben.
En hier resideert dan in het Beatrixpark
de duizendeerste, de jongste, de laatste
van een nieuwe generatie groen
en wuift naar ons een koninklijke groet.

fo
to
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o 
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n 
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nt

Boom 1001 in het Beatrixpark
Wie, eerder of pas straks geboren,
langs hem wandelt in z’n toekomst
van jaren, tientallentientallen jaren,
zal hem, Z.M.Boom 1001 genaamd,
een glunderblij respect betuigen
zoals aan een majesteit betaamt.

Karel N.L.Grazell, 
Amsterdams stadsdichter uit Zuid, 18-02-2010

Februari 2010 Beatrixpark: 
Vuurgoudhaantje in vlucht
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Reden genoeg voor een bezoek
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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.

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

www.vriendenbeatrixpark.nl

Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens kost-
bare 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 bijna 1.200 leden. Maar we zouden graag zien dat dit 
aantal stijgt zodat we in de toekomst sterk 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.

Op naar de 1500

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark

Stuur dit strookje naar:     Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
      t.a.v. Mw. M.J.K. Louisse, W. Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal € 5 kunt overmaken

(Hr / Mw)

Tweemaal per 

jaar ontvangt u de 

Nieuwsbrief en u 

wordt uitgenodigd 

de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te 

wonen


