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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.

De laatste weken heb ik mij onverwachts in 
het zorgcircuit moeten storten: mijn moeder, 
wel bejaard maar tot nu toe allerminst 
hulpbehoevend, had tijdens een vakantie op 
Sicilië haar schouder gebroken bij een ongeluk. 
En dus moest er ineens van alles geregeld 
worden.

Dan gaat er een wereld van mantelzorg-
belevenissen voor je open: ik heb gebeld met 
allerlei instanties, om dingen te regelen die ik 
zelf  niet voor elkaar kreeg:
ziekenhuis-opname; thuiszorg; revalidatie; 
aangepaste maaltijden..
Buurvrouwen inschakelen; gymclub afzeggen; 
huisarts bijpraten, extra sleutels laten maken, 
en wie ging de tulpen nu in de tuin zetten?

Het confronteerde mij met het gevoel van 
dingen willen (laten) doen, en voor elkaar 
moeten krijgen, terwijl je daarbij bijna helemaal 
afhankelijk bent van de medewerking van 
anderen. Die dat al dan niet betaald doen. En 
als je alles hebt gedaan wat je denkt te kunnen 
doen, dan moet je gewoon maar afwachten en 
hopen dat gebeurt wat beloofd wordt!

Nu ben ik met de Nieuwsbrief  bezig en 
het valt me op dat wij als bestuur van de 
Vereniging eigenlijk met hetzelfde bezig zijn:
Mantelzorg voor het Beatrixpark!

Overal aan de bel trekken en aan allerlei 
verschillende instanties vragen om dat te doen 
wat we zelf  niet kunnen doen!
En hopen dat dat allemaal maar goed gaat, 
de moeite die het kost om dingen uit handen 
te geven,.... en dan uiteindelijk maar gewoon 
afwachten en hopen dat gebeurt wat beloofd 
is!

U leest in deze nieuwsbrief  over onze 
mantelzorg:  over het parkgebouw, over 
het AkzoNobel-terrein, de bomenkap, de 
fietsroutes, de voorlichting. Over al die 
instanties die daarbij betrokken zijn.
Net als bij mijn moeder gaat gelukkig 
het meeste goed: de Artsenijhof  wordt 
onderhouden, iemand maakt een prachtig 
fotoboek, het opknappen van de ingangen 
gaat zo goed als zeker door. Er worden 
wandelingen gehouden, een huisje beschilderd 
en overleggen georganiseerd.

De aandacht gaat misschien wel eens te veel 
uit naar wat er niet lukt of  fout gaat. Dat krijg 
je dan, als zorg tot zorgen leidt: dan vergeet je 
misschien wel eens gewoon te genieten. Dus 
als u nou gewoon geniet van het prachtige 
park, dan zullen wij blijven mantelzorgen.

Elodie Luinge

Het bestuur, jaarvergadering 2010
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Van de voorzitter
Langzaam verkleurt het Beatrixpark  van groen 
naar geel, bruin en rood en gaan ook de vaste 
planten langs de grote vijver en de kruiden van 
de Artsenijhof  aan hun winterslaap beginnen. 
Tijd om te slapen hebben de bestuursleden 
niet, want in de wintermaanden gaat ons werk 
gewoon door.

Samen met de andere redactieleden buigen twee 
bestuursleden zich over de najaarsnieuwsbrief, 
de penningmeester controleert nog eens 
of  alle leden wel hun contributie hebben 
betaald. De Artsenijhofvrijwilligers komen 
onder leiding van coördinator Willem Smit 
een avond bij elkaar om de voorbije zomer 
te bespreken en de plannen voor het nieuwe 
seizoen door te nemen, maar niet voordat zij 
in de oktoberdagen alle perken winterklaar 
hebben gemaakt en het gereedschap 
hebben schoongemaakt en opgeborgen. En 
ondertussen gaat ook het overleg door: met 
andere  groenverenigingen, met het stadsdeel, 
met het projectbureau Zuidas en binnen 
het bewonersplatform Zuidas.  Naar al deze 
vormen van overleg gaat meestal de voorzitter 
samen met nog een bestuurslid, om de 
parkbelangen zo goed mogelijk te behartigen.  

Daarnaast worden wij af  en toe gedwongen om 
‘de hakken in het zand’ te zetten, wanneer we 
vinden dat we via zienswijze, bezwaarschrift, 
inspraak, hoorzitting of  in het uiterste 
geval  gang naar de rechter, het park moeten 
verdedigen tegen bedreigingen. Meestal betreft 
het dan bomenkap die ons inziens voortijdig 
plaats vindt omdat grond bouwrijp zou moeten 
worden aangeleverd, terwijl er dan vaak nog erg 
weinig zicht is op aanvang van daadwerkelijke 
bouwwerkzaamheden. Het is zaak om 
wekelijks alle publicaties van de Dienst Milieu 
en Bouwtoezicht van de gemeente door te 
spitten, want daar worden alle aanvragen vanuit 
Zuidas gedaan.  Die publicaties kunnen dan 
worden ingezien op het Weesperplein, alleen 
in de ochtenduren en soms alleen na afspraak, 
dus daarvoor moet ook telkens weer tijd vrij 
worden gemaakt.  En in andere gevallen liggen 
de stukken ter inzage bij het stadsdeelkantoor 
op de President Kennedylaan.  Tegenwoordig 

komen steeds meer bestanden ook digitaal 
beschikbaar en wordt het ons een beetje 
gemakkelijker gemaakt.
 
Gelukkig is het overleg soms ook erg leuk en 
leerzaam. In het kader van het al weer ruim vijf  
jaar oude Verbeterplan Beatrixpark ( gemaakt 
toen de zuidwesthoek werd bestempeld 
tot projectgebied Beethoven) werden in de 
afgelopen jaren o.a. kinderspeeltuin, palissade, 
Ereplateau en grote weide verbeterd en zullen 
nu alle ingangen van het monumentale deel van 
het park worden opgeknapt. 

De bouw van een parkgebouw aan de rand 
van het kinderbadje is een ander plan dat al 
geruime tijd wacht op definitieve uitvoering. 
Het wordt helaas opgehouden door de 
formele afwikkeling van bezwaren van de 
Bomenstichting en daaraan verbonden 
procedures. Dit gebouw zal de huidige 
verouderde toiletten gaan vervangen en tevens 
onderdak gaan bieden aan de toezichthouder 
(en zijn materieel) en het onderkomen worden 
van de tuinmannen die in het park werken 
zodat zij niet voor alles terug moeten rijden 
naar de grote werf  aan de Heenvlietlaan. En 
ook voor onze Artsenijhofvrijwilligers en hun 
gereedschap is dan in dat nieuwe gebouw 
opslagruimte beschikbaar, naast een plaats 
om koffie te zetten en wasgelegenheid. Het 
bestuur blijft van mening dat het een goed idee 
is om alles op één locatie onder te brengen. 
Het ontwerp past prima binnen dit oude deel 
van het park. Als de bouw doorgaat, zal die in 
verband met het broedseizoen pas in najaar en 
winter plaatsvinden, en dus op zijn vroegst pas 
in de herfst van 2011.

Dan wordt er misschien in andere hoeken van 
het park ook gebouwd. Meer daarover kunt u 
lezen in het artikel over Zuidas.

Deze winter kunt u in ieder geval weer in 
alle rust genieten van het park. En dat gaat u 
ongetwijfeld doen. En wij ook – als we er tijd 
voor hebben!

Marleen Munniksma
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Zuidas
Onlangs is gestart met de nieuwbouw van 
het St.Nicolaaslyceum op de hoek van de 
Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat, 
daar waar voordien de Christus Geboortekerk 
stond. Men is begonnen met het slaan van 
damwanden, waarna het heien van zo’n 420 
palen kan beginnen. Voor de Kerst hoopt men 
hiermee klaar te zijn en kan met het opbouwen 
van de school worden begonnen. Oplevering 
zal medio 2012 plaatsvinden en dan kan ook 
de verhuizing van de oude naar de nieuwe 
locatie geschieden. Naar verwachting zal dan 
het oude schoolgebouw worden afgebroken en 
kan een deel van het terrein ingericht worden 
als Park om het verloren gegane groen in de 
zuidwesthoek (uitkijkheuvel en cascade/deel 
natte vallei) te compenseren. Voor ons is dit 
de belangrijke overeenkomst over Rood voor 
Groen en Groen voor Rood!.

Wij hebben ons niet verzet tegen de 
bouwplannen van de school, maar hebben 
wel onze bedenkingen over de beperkte 
buitenruimte voor de leerlingen en de toch wel 
krappe fietsparkeerkelder, waar met name niet 
genoeg ruimte lijkt te zijn gereserveerd voor 
het toenemend aantal scooters en bromfietsen 
waarop steeds meer leerlingen zich blijken te 
verplaatsen. Onze vrees is dat de openbare 
ruimte rondom de school wel eens flink 
ingenomen zou kunnen gaan worden door 
colonnes geparkeerde scooters en de daarmee 
gepaard gaande overlast. Wij zullen bij de 
school aandringen op goede maatregelen en de 
handhaving daarvan.

In de loop van 2011 zal gestart gaan worden 
met de bouw van het eerste deel van de 
ondergrondse parkeergarage, die o.a. bestemd 
zal zijn voor de medewerkers van het nieuwe 
AkzoNobel hoofdkantoor en voor een 
kantoorgebouw van een nog onbekende 
omvang en bestemming, dat gebouwd zal 
gaan worden op de locatie tussen het nieuwe 
schoolgebouw en het Akzo hoofdkantoor 
en dat in het verleden werd geclaimd door 
advocatenkantoor Allen & Overy. Zij zagen 

echter af  van vestiging op die plaats en 
gaan hun onderkomen op de hoek van de 
Apollolaan/Stadionweg aanpassen en tijdelijk 
uit logeren in een leegstaand pand aan de De 
Boelelaan. Met de bouw van het AkzoNobel 
hoofdkantoor hoopt men in de loop van 2012 
te beginnen. Oplevering zou dan in 2014 
kunnen zijn. Daarvoor zijn dus al in 2008 de 
meer dan 200 bomen gekapt en is er een mooi 
stukje Beatrixpark veel te vroeg verdwenen, we 
hadden daar nog minstens twee jaar langer van 
kunnen genieten. De juridische procedures 
daarover hebben we, zoals bekend, verloren. 

Tegen de bouw van de parkeergarage hebben 
wij bezwaar gemaakt omdat deze in de eerste 
fase veel groter wordt dan oorspronkelijk 
werd aangegeven, waardoor er nog eens 67 
bomen extra binnenkort moeten wijken en 
ook een deel van de vijver van de natte vallei 
zal worden drooggelegd. De reden voor 
de uitbreiding van het terrein zou gelegen 
zijn in het verplaatsen van de ingang van de 
parkeergarage naar de zuidzijde, terwijl deze 
oorspronkelijk was voorzien aan de Prinses 
Irenestraat. In een Zienswijze hadden wij 
daartegen in oktober 2008 al bezwaar gemaakt 
omdat het af-en aan rijdende snelverkeer veel 
hinder zou geven voor het langzame verkeer. 
Wij betwijfelen echter of  de verplaatsing 
van de ingang een drastische vergroting van 
de garage en de daarmee gepaard gaande 
extra aantasting van het park nodig maakt. 
Bovendien is het nog onduidelijk wie deze 
garage precies gaan gebruiken, want de 
bestemming van de bovenliggende kavels is 
nog onbekend. De uitspraak hierover wordt 
ca. 22 november verwacht en afhankelijk van 
die uitspraak zullen wij ons beraden over 
eventuele volgende stappen. Tegen de kap 
van de 67 bomen hebben wij een Zienswijze 
ingediend met bovenstaande argumenten. 

Om het kaalgeslagen terrein, waar in 2008 
al zo’n 228 bomen zeer voortijdig werden 
gekapt, toch enigszins aantrekkelijk te 
maken hebben wij aangedrongen op een 

Funderingswerkzaamheden St. 
Nicolaaslyceum

Nieuw lyceum
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aantrekkelijke tijdelijke inrichting. Gekozen 
is voor  een bloemenweide en een speelveld 
met banken in het midden. De klimophagen 
die daar in een cirkel omheen zijn gezet 
zijn verplaatsbaar en kunnen t.z.t. elders 
worden gebruikt. Het transformatorhuisje 
zal een aantal malen door studenten van de 
Rietveldacademie in een kunstwerk worden 
omgedoopt. Dat is nu al twee keer gebeurd op 
een bijzonder creatieve manier, maar helaas 
zijn graffitispuiters er telkens heel snel bij om 
het kunstwerk nog eens op hun manier  te 
‘verfraaien’. Jammer..

Oorspronkelijk heette het Project Beethoven 
ook het MUSEUM gebied, want de plannen 
waren gebaseerd op de komst van een Design 
museum, een wens van ING, en daarnaast 
ook een museum van zo’n 10.000 m2 omvang, 
dat een particuliere kunstliefhebber zou gaan 
bouwen. Nu, ruim zes jaar later - waarbij twee 
jaar geleden nog werd gesproken van een 
kunstpaleis van enorme afmeting - vinden 
wij van die plannen weinig terug. Zelfs op de 
website van de Zuidas onder het deelgebied 
Beethoven wordt nergens meer melding 
gemaakt van museumaspiraties. Navraag 
leverde tot nu toe niet veel meer op dan een 
verwijzing naar kredietcrisis en dat de plannen 
beslist niet van de baan zouden zijn. Maar 
dankzij het initiatief  van ING voor zo’n 
museum werd speciaal aan ING vastgoed de 
ontwikkeling van 30.000 m2 kantoorvloer en 
30.000 m2 woningen en parkeergarage gegund. 
En als we de gemeente moeten geloven zou 
alles DOKONAFHANKELIJK ontwikkeld 
kunnen worden, terwijl wij altijd hebben 
gezegd dat woningbouw op die plek, zo dicht 
langs de snelweg, volgens de geldende normen 
niet mogelijk was. 

Nog steeds is er onduidelijkheid over het 
ondergronds brengen van de A10. De 
beslissing daarover valt op zijn vroegst in 
2011 en aanleg zou eventueel in 2015 kunnen 
beginnen. De treinen en metro zouden pas in 
een veel later stadium ondergronds gaan lopen, 
of  misschien wel helemaal nooit.

Maar gemeente en de dienst Zuidas blijven 
vasthouden aan de ontwikkeling van Beethoven 
en andere projecten in de flanken van de A10, 
zij het dat de bouw op dit moment in bijna alle 
gebieden min of  meer stilligt. Voor de periode 
tot 2015 komt de dienst Zuidas nu met 15 
plannen om het Zuidasgebied aantrekkelijker 
en levendiger te maken : verbetering van 
bewegwijzering, kiosken, opknapbeurt van 
station WTC, tijdelijke inrichting van lege 
kavels, ieder seizoen een ander evenement 
en aantrekken van meer bewoners, met 
name tijdelijke studentenwoningen. Ook een 
facelift voor het Beatrixpark staat als punt 12 
genoteerd met een fraai plaatje van de tuinen 
bij Versailles (sic!). Een niet zo geslaagde grap 
vinden wij, want eerst zal de strook langs 
de A10 – in 1993 op verantwoorde wijze 
ontworpen en aangelegd als compensatie 
voor de uitbreiding van de RAI en sinds 
1998 vallend binnen de grenzen van het 
grootstedelijk project Zuidas – moeten lijden 
onder de aanleg van een fikse bundel kabels 
en leidingen, die via een nog te bouwen 
constructie over de A10 , dwars door het 
groen zullen worden getrokken richting Prinses 
Irenestraat. Ook zal de daar lopende fietsroute 
moeten worden aangepast. Het klooster 
(convict) en het oude schoolgebouw moeten 
nog worden afgebroken, evenals het tijdelijk 
onderkomen van Hestia kinderopvang. Pas dan 
kan dit deel van het park worden ‘gefacelift’, 
terwijl aan de zuidzijde dan eindelijk het dok 
kan worden aangelegd en er ook nog woningen 
moeten worden gebouwd. En misschien 
toch die twee musea?!?! Wij denken dat we in 
2015 nog steeds naar alleen maar een plaatje 
kunnen kijken van een Beatrixpark facelift. En 
ondertussen zullen we heel veel groen moeten 
zien sneuvelen. Dus wat ons betreft niet 
weer een nieuw gezicht voor het pas 15 jaar 
oude parkdeel, maar gewoon heel voorzichtig 
omgaan met het groen dat er is en vooral 
zorgen dat het water van de natte vallei helder 
blijft. En natuurlijk zo min mogelijk overlast 
voor parkbezoekers en omwonenden.

Marleen Munniksma
Websites:  www.nieuwbouw.nicolaas.nl
 www.zuidas.nl St. Nicolaasklooster
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Dossiers, dossiers ...
Waarom de vele procedures ...
De Vereniging voert procedures tegen de Gemeente en of  
een Stadsdeel, wanneer wij van mening zijn dat de plannen of  
de uitvoering van de plannen niet in het belang zijn van het 
park van de omwonenden en van de bezoekers van het park. 
Allereerst wordt geprobeerd in overleg mee te denken met die 
plannen, om te zorgen dat de belangen van het park meewegen. 
Dat lukt regelmatig wel, maar nogal vaak ook niet. Dat hangt 
natuurlijk ook samen met de grote (voornamelijk economische) 
belangen die er spelen bij de Gemeente en de Dienst Zuidas, bij 
Rijkswaterstaat, bij ING Vastgoed, bij AkzoNobel, bij de NS 
en bij een aantal andere ‘spelers’. Al die plannen staan door de 
economische crisis nu ook nog eens op een laag pitje, hetgeen de 
besluitvorming vertraagt en beslissingen op de lange baan schuift. 
De belangrijkste vraag blijft : komt het dok er, en zo ja, wanneer.

Op dit moment zijn de volgende procedures tegen de Gemeente 
Amsterdam of  het Stadsdeel Zuid aanhangig of  juist beëindigd:

1. Het voornemen tot het aanleggen van een brug 
(leidingenbrug) over de A10.
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. Op 21 juli 2010 vond de behandeling 
plaats. Er werd direct uitspraak gedaan.

Gebleken is dat de Gemeente (B&W) alleen het voornemen heeft 
voor het aanleggen van de leidingenbrug, maar dat er nog geen 
bouwaanvraag was ingediend. Volgens vaste rechtspraak is de 
beslissing op een vrijstellingsverzoek niet zelfstandig appellabel 
(“aanvechtbaar”), iets dat de Gemeente wel als mogelijkheid 
had gesteld. De Vereniging is niet ontvankelijk verklaard, maar 
de Gemeente werd in betaling van kosten en terugbetaling 
van griffierecht veroordeeld. De Gemeente moet alsnog een 
bouwvergunning aanvragen, hetgeen tijdrovend is. 

2. Het toestaan van (grote) reclame-uitingen op hoge 
gebouwen, die lichthinder veroorzaken. 
Het toestaan van (grote) reclame-uitingen op hoge gebouwen, 
die lichthinder veroorzaken. In dit geval bij Ernst & Young, wij 
beschouwden dit als test-case voor alle gebouwen aan de  Zuidas. 
Het bezwaarschrift is op 13 mei 2009 ongegrond verklaard. Op 
23 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. De rechtbank heeft 
op 24 november 2009 het beroep ongegrond verklaard. 

Daartegen is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, dat 
op 29 juli 2010 is behandeld. De RvSt heeft de uitspraak van de 
rechtbank op 1 september 2010 bevestigd. Dat wil zeggen, dat wij 
lichtreclames die de nacht verstoren voor de vogels in het park niet 
(meer) kunnen tegenhouden.
 
3. De vergunning tot het kappen van 226 bomen.
De vergunning tot het kappen van 226 bomen.Deze bomen 
moesten weg om het terrein bouwklaar te maken voor de garage 
die ING onder nog later te bouwen gebouwen wil leggen. NB. Dit 
is dus niet de bouwput die u nu op dit moment ziet: die is voor de 
St. Nicolaasschool. Het besluit B&W is van 13 augustus 2008.

Op 15 september 2008 is een bezwaarschrift ingediend, ook 
door de Bomenstichting en de Vereniging Beethovenstraat-
Parnassusweg. (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, dat bij uitspraak van 27 januari 2010 ongegrond werd 
verklaard. Het bij de RvSt ingediende hoger beroep is op 3 
augustus behandeld. De Raad heeft de uitspraak van de rechtbank 
op 29 september 2010 bevestigd, onder verbetering van gronden.

4. Kap 69 bomen en vrijstelling 2 bouwvergunningen 
ondergrondse openbare garage (300 voertuigen) met kantoor.
Kap 69 bomen en vrijstelling 2 bouwvergunningen ondergrondse 
openbare garage (300 voertuigen) met kantoor. De reden voor 
deze kap is een wijziging in het bouwplan van de garage, die 
een ingang op een andere plek zal krijgen, waarvoor nog eens 
extra bomen moeten worden gekapt. Zienswijze ingediend 20 
november 2008 tegen ontwerpbesluit. GS geeft 10 maart 2009 
verklaring geen bezwaar. ING Real Estate dient 8 april 2009 
bouwaanvraag in voor parkeergarage. Daarna plan gewijzigd, 
onder meer wijziging toegang naar  zuidkant Ringweg A10. 
Nieuwe aanvraag verklaring geen bezwaar op 6 april 2010 
opnieuw door GS verleend. Gemeente verleende op 19 juli 
2010 vrijstelling en 2 bouwvergunningen. Daartegen bezwaren 
ingediend door WTC, St Nicolaaslyceum (SNL, later ingetrokken), 
mevrouw Mante-Wagenaar en  de Vereniging Vrienden v/h 
Beatrixpark. De behandeling vond plaats op 7 oktober 2010. 
De bezwaarschriftencommissie stelde (kritische) vragen en de 
advocaten van ING, de Gemeente, WTC en ook wij hielden vurige 
pleidooien.
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Onze stellingen waren kort samengevat:
* Artikel 19 WRO is ten onrechte toegepast; want eerdere aanvraag betrof  garage voor 83/87 voertuigen en nu 300;
* 2e verklaring geen bezwaar GS verleend op basis van voorlopige tekeningen;
* Visie Zuidas 2004 ten onrechte nooit onderwerp inspraak geweest;
* Uitgangspunt Stedenbouwkundige opgave (relatief  kleinschalige kantoorgebouwen) is zonder overleg verlaten;
* Nieuwe ontwikkelingen verkeerslawaai (extra rijstroken A10, uitbreiding trein-trace) niet bij besluiten betrokken;
* Ten onrechte is geen Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd, hoewel de ambtenaren dat zelf  eigenlijk nodig achtten. 
* De verkeerstellingen zijn onvoldoende voor een garage van 300 voertuigen met veel kort-parkeren (openbare garage immers);
* De plannen voor het bouwen op de Zuidas zijn als gevolg van de crisis gewijzigd (40% wordt niet gebouwd);
De kwaliteit van het Beatrixpark wordt door al deze plannen opnieuw ernstig aangetast.
De commissie verwacht eind november 2010 advies te geven.

Het pad van procederen gaat niet over rozen. Maar soms moet het toch...

Joep Hesseling

2.3. De verenigingen betogen dat de rechtbank heeft miskend dat het besluit 
van 13 mei 2009 op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Daartoe 
voeren zij aan dat de bezwaarschriftencommissie slechts achteraf  kennis heeft 
genomen van de ingediende reacties van de verenigingen op de nadere reactie 
van de assistent-projectmanager van het project Beethoven. Voorts voeren zij 
aan dat het college geen kennis heeft genomen van het advies van de Technische 
Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (hierna: de TAC) en dit ook niet in de 
besluitvorming heeft betrokken.

2.3.1. Uit de brief  van 26 mei 2009 van mr. H. Koldewee, de secretaris van 
de bezwaarschriftencommissie, aan de verenigingen blijkt dat de commissie 
na het besluit op bezwaar van 13 mei 2009 kennis heeft genomen van de 
reacties van de verenigingen van 11 november 2008 op de nadere reactie van 
de assistent-projectmanager Beethoven van

21 oktober 2008. Anders dan het college heeft gesteld, is het advies van de 
bezwaarschriftencommissie van 21 april 2009 niet eerst opgesteld nadat de 
commissie van deze reacties kennis had genomen. Nu het college in het besluit 
van 13 mei 2009 wat betreft de motivering heeft verwezen naar het advies 
van de bezwaarschriftencommissie, zijn deze reacties dan ook niet bij het 
voorbereiden van dit besluit betrokken.

In het advies van de bezwaarschriftencommissie van 21 april 2009 is vermeld 
dat de TAC is verzocht zich aanvullend uit te laten over de werkzaamheden 
aan de Prinses Irenestraat. Anders dan het college in het verweerschrift en 

Om een idee te geven van de argumentatie hierbij een citaat uit onze pleitnota:

ter zitting heeft gesteld, volgt uit dit advies niet dat de commissie het nadere 
advies van de TAC van 18 december 2008 in haar advies heeft betrokken. 
Het standpunt van het college dat nu de bezwaarschriftencommissie het nadere 
advies van de TAC in haar advies heeft verwerkt, ook het college hiervan 
kennis heeft genomen, is derhalve eveneens onjuist.

De rechtbank is hieraan ten onrechte voorbij gegaan. Dit leidt echter niet 
tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. Daartoe wordt het navolgende 
overwogen.

Ten tijde van de behandeling van de beroepen bij de rechtbank stond, gezien 
de brief  van 26 mei 2009 van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, 
reeds vast dat de reacties van de verenigingen voor de commissie geen aanleiding 
waren tot het uitbrengen van een herzien advies. Voorts heeft de TAC in haar 
nadere advies aangegeven akkoord te gaan met de voorliggende plannen indien 
in een intentieverklaring expliciet wordt vastgelegd dat het voornemen bestaat 
om bij de herinrichting van het Beatrixpark te zoeken naar een zodanige 
inrichting en vormgeving van het nieuwe park dat dit een kwaliteitsimpuls voor 
de hoofdgrondstructuur betekent. Gelet op de inhoud van dit nadere advies is 
niet aannemelijk dat kennisname zou hebben geleid tot een ander advies van 
de bezwaarschriftencommissie en een ander besluit op bezwaar.

Op grond hiervan is de Afdeling van oordeel dat de belangen van de 
verenigingen door de vermelde onzorgvuldigheden niet zijn geschaad en geeft zij 
alsnog toepassing aan artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht.
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Uit de Artsenijhof  
Een veel gehoorde verzuchting van de 
vrijwilligers m/v in de Artsenijhof  is: “De 
herfst komt dit keer wel erg vroeg”. ‘t Was dit 
jaar niet anders. Voor we het wisten was het 
weer november geworden en was het seizoen 
al weer voorbij. Er had nog zoveel moeten 
worden opgeruimd, gewied, gesnoeid, enz. 
Verscheidene vakken hadden nog een extra laag 
compost moeten krijgen en worden omgespit, 
zodat ze in het voorjaar klaar zouden liggen 
om te worden ingeplant. En natuurlijk, de 
Kardoenen, de Liatrissen en de Zonnehoeden 
hadden we nog in oktober naar een nieuw bed 
moeten verkassen. Maar ja, die stortbuien, hè! 
En dan ook nog zo vaak op onze werkdagen, 
de dinsdagochtend en/of  de woensdagavond! 
We zouden het vast wel gehaald hebben, als het 
dit jaar niet zo vaak had gegoten…

De ruim 25 vrijwilligers van de Artsenijhof  
vierden dit jaar hun 10-jarig bestaan. Dat werd 
op verschillende manieren herdacht. 

Mede dankzij de toekenning van een 
waarderingssubsidie van het voormalig 
stadsdeel Zuideramstel konden wij in de winter 
en het vroege voorjaar gedurende acht avonden 
deelnemen aan een bijzondere IVN-cursus 
“Geneeskrachtige Kruiden”. Onder leiding van 
Karine Klappe en Marjan Stomph werden de 
vrijwilligers wegwijs gemaakt in allerlei facetten 
van het herkennen, kweken en aanwenden van 
de kruiden. 

De cursus werd op 18 mei jl. afgesloten met 
een boeiende excursie naar de Weleda-tuinen in 
Zoetermeer, gevolgd door een feestelijk etentje 
in een Turks restaurant.

Enkele weken later maakte onze hoffotografe 
Karin Kracher bijgaande opname(s) van  het 
logo van onze vereniging, dat een onverhoeds 
werkbezoek aan de Hof  bracht. 

De vrijwilligers wachten met smart op de bouw 
van het nieuwe parkgebouwtje bij het aan de 
overkant van de weg gelegen Kinderbadje 
ter vervanging van het oude, veel te kleine 
toiletgebouwtje, dat nu alleen op warme 
zomerdagen in gebruik is.

In dat nieuwe onderkomen krijgen zij niet 
alleen voldoende ruimte voor het opbergen van 
hun gereedschap, maar ook een schuilplaats als 
het onverhoeds eens gaat regenen en vooral  
ook eindelijk een eigen toiletgelegenheid.

Maar helaas duurt het allemaal veel te 
lang. Eindeloze juridische procedures 
over vermeende bijzondere planten op de 
bouwplaats blokkeren nu al meer dan twee 
jaar de verwezenlijking van deze dringend 
noodzakelijke voorziening. Met name de 
vrijwilligsters kunnen daarvoor geen enkel 
begrip meer opbrengen.

In de wintermaanden ligt het werk grotendeels 
stil. Wel worden maandelijks een of  twee 
inspectie-rondes gehouden om te bezien welke 
zaken eventueel tussentijds met spoed moeten 
worden aangepakt; het gaat dan meestal om 
vormen van vandalisme of  om gevolgen van 
extreme weersomstandigheden. Het park zelf  
houdt zich gewoonlijk wel stil. Dat weet, dat we 
medio maart gewoon weer zullen verschijnen.

Amsterdam, oktober 2010
Willem SmitEen onverwacht bezoek van ons logo!
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Decaisnea fargesii
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De struik komt van oorsprong uit het 
westen van China, de Himalaya, Nepal tot in 
Myanmar. Hij is voor het eerst in 1895 door 
de botanicus Joseph Decaisne in Europa 
ingevoerd.  De struik is naar hem genoemd.  
Joseph Decaisne werd in België geboren maar 
heeft zijn hele leven in Frankrijk gewoond. 
Hij was werkzaam bij de Jardin des Plantes in 
Parijs. De plant is verspreid over Europa en nu 
staan er twee stuks in de Artsenijhof.

Er staan twee augurkenstruiken  (Decaisnea 
fargesii)  in het zuiddeel van de tuin.

De augurkenstruik groeit met sterk opgaande, 
dikke takken. Daaraan zitten de tot een 
meter lange stengels met bladen. Oude 
takken hebben een paarse kleur met in de 
langsrichting  een grijze zweem over de bast. 
De stengels, waaraan de bladen zitten, zijn 
dieppaars (auberginekleurig). De bladen 
hebben de kenmerkende metallic blauwgroene 
kleur en zijn aan de onderzijde zelfs meer 

blauw dan groen. De struik bloeit in april 
– mei met opvallende klokvormige bloemen 
in lange pluimen. De individuele bloemen 
zijn matgeel. Een augurkenstruik bloeit heel 
rijk met sierlijke bloemen, die zeker twee 
centimeter lang zijn. 

Na de bloei vormen zich ongeveer 10 
centimeter lange, augurkvormige vruchten. 
Ook deze hebben een metallic blauwgrijze 
kleur. In de herfst verliest de augurkenstruik 
zijn blad. Dan zijn de aanliggende, donker 
paarszwarte knoppen langs de stengel goed 
zichtbaar. De knoppen zijn aan de buitenkant 
bol, hebben een scherpe spitse beëindiging en 
liggen plat tegen de stengel aan. 

De zaden in de vruchten zijn eetbaar. Pel de 
schil af  en je ziet dan een rij zaden over de hele 
lengte van de vrucht. Deze smaken weliswaar 
zoet, maar zijn toch tamelijk smakeloos.

José Deckers

.....en hieraan ontleent de augurkenstruik zijn naam.

De augurkenstruik bloeit met klokvormige bloemen.

De augurkenstruik bloeit met 
klokvormige bloemen.
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Het bestuur van de Vrienden van het 
Beatrixpark denkt erover om nog meer digitaal 
te gaan. 
Op onze site kunt u nu op de nieuwspagina de 
laatste ontwikkelingen vinden. Maar: dan moet 
u wel weten dat er iets te melden en te lezen 
valt!
Met ingang van 1 januari openen wij daarom 
als proef  naast de papieren Nieuwsbrief, 
die gewoon blijft bestaan, een digitale 
berichtenservice . 
Telkens als er wat te melden valt over het 
Beatrixpark en directe omgeving, waarmee 
we ook niet willen of  kunnen wachten op 
de Nieuwsbrief, sturen wij een e-mailbericht 
aan de leden die ons hun mailadres hebben 
gegeven. U kunt daarbij denken aan een 
herinnering aan de bomenwandeling, een 
interessante bijeenkomst over de Zuidas-
ontwikkelingen, of  zoals deze zomer helaas het 

Proef  met digitale berichten
geval was: afzegging van het Muziekfestival.

Wat moet u doen om de digitale 
nieuwsberichten te ontvangen??
Stuur een e-mail, met daarin naast uw        
e-mailadres uw naam, naar: 
beatrixpark@hotmail.com

Wij  zetten u dan op onze lijst en u krijgt 
daarna -zolang u dat wilt- steeds  onze actuele 
informatie.
Zo blijft u gemakkelijk en kosteloos op de 
hoogte.

Overigens: natuurlijk gebruiken wij deze 
mailadressen niet voor andere doeleinden. 
Net zoals onze ledenlijst nooit aan derden 
gegeven zal worden. 

Bestuur Ver. Vrienden van het Beatrixpark

Sinds een paar maanden heeft de website van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark een 
nieuw uiterlijk. En een nieuwe indeling.
Daar zijn vanuit de gebruikers verschillende reacties op gekomen. Gelukkig waren de meeste 
daarvan positief: dat ziet er mooi uit! Maar eerlijk gezegd, er was ook wel kritiek: ik kan niet meer 
zo makkelijk als vroeger de dingen vinden, want het ziet er anders uit!

Tja, en dat is nou net niet de bedoeling, dat u de dingen minder makkelijk kunt vinden. Tijd voor 
een kleine uitleg dus. En een aanpassing.

Bij het starten van de website krijgt u de Homepage van onze site: de pagina met als kop: 

De Website

Wat moet u doen om de 

digitale nieuwsberichten 

te ontvangen??

Stuur een e-mail, met 

daarin naast uw naam,

uw e-mailadres, naar: 

beatrixpark@hotmail.com
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Links, in het groene vlak, ziet u een aantal hoofdstukken:

Als u daar met de muis overheen gaat, komen er weer “onder-
hoofdstukken” tevoorschijn.
Bijvoorbeeld : rechts naast het kopje Vereniging verschijnt de keuze 
uit 

Doelstelling en historie
Bestuur
Nieuwsbrieven
Lid worden en contact

Klikt u daarop, dan komt u op een pagina met informatie over dat onderwerp. Bijvoorbeeld met 
alle Nieuwsbrieven: 

Heel vaak ziet u ook in de tekst de onderstreepte en groene woorden “klik hier“ 
Daarmee wordt u dan doorgeleid naar nog weer specifiekere informatie. Meestal in een nieuw 
venster of  tabblad. 
Bijvoorbeeld: 

Onder aan elke pagina staat << Pagina terug.  Daarmee gaat u naar de vorige pagina.
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Boven aan elke pagina zijn de zogenoemde “broodkruimels” opgenomen. Daaraan kunt u zien op 
welke pagina u bent, en wat het vorige hoofdstuk was. 
In ons voorbeeld: 

Zoekfunctie!
Maar, omdat dingen vindbaar maken een kunst is, hebben we gelukkig zoekmachines! Sinds kort 
is in de site een zoekfunctie ingebouwd. Die maakt gebruik van Google, maar die zoekt in eerste 
instantie alleen binnen onze eigen site.

Bijvoorbeeld: 

In deze nieuwsbrief  staat iets over de Statuten van de Vereniging. Wilt u die vinden op de site, en 
lukt dat niet, dan kunt u dat ook in de zoekfunctie intypen.
En dat levert dan de volgende resultaten op: 

Klikt u nu op de bovenste, dan komt u op de pagina binnen de site, waar de statuten te vinden zijn.

Ik hoop hiermee u een beetje wegwijs gemaakt te hebben. Lukt het toch niet iets te vinden, of  
mist u informatie? Stuur dan gerust een mailtje, dan kunnen we er iets aan doen.

Elodie Luinge

Begin dit jaar heeft het bestuur Ruud van 
Helden, notaris te Amsterdam, gevraagd de 
statuten van de vereniging te herzien en aan te 
passen. De directe aanleiding hiertoe was dat de 
herbenoeming van de bestuursleden niet meer 
synchroon liep met de praktijk: de statutaire 
termijn van 2 keer 3 jaar bleek gewoon te kort. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om 
meteen  de statuten te laten voldoen aan de 
ANBI bepalingen (“Algemeen Nut Beogende 
Instelling”). De ANBI status – verkregen in 
2009 - is belangrijk voor de aftrekbaarheid van 
giften en het verkrijgen van sommige subsidies. 
Rechtspersonen kunnen thans ook lid van de 
vereniging worden en de bepalingen betreffende 

Herziening statuten
de kascommissie werden aangepast aan de wet. 
Het tekenen van de akte vond plaats ten 
kantore van de notaris waarbij uw voorzitter en 
secretaris de vereniging vertegenwoordigden.

Nu hebben wij weer moderne statuten. De 
volledige tekst kunt u lezen op onze website 
onder het kopje “Vereniging/Doelstelling en 
historie”.

Wij danken notaris van Helden, die de 
vereniging voor zijn werkzaamheden geen 
honorarium in rekening bracht.

Mirjam Louisse.

Bij de notaris.
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In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief  van april 2010. 
Hadden wij in april nog 31 leden nodig om de 1200 te bereiken, nu is dat nog maar 20!!! Geef  
dus uw buren, vrienden en kennissen op, zodat wij eindelijk die magische 1200-grens kunnen 
doorbreken.

Aantal leden per 14 maart 2010     1169
Nieuwe leden            28
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of  anderszins)      17
Aantal leden per 20 oktober 2010     1180

Nieuwe leden sinds maart 2010:
Mw L. Benjamin, Hr M. van den Berg, Douwe van Boxel, Mw M.B.M. van den Brink, Mw M.S. 
Christoffels-Speelman, Hr F.P.M. van Dam, Mw V. Fehmers, Hr G.H. Gispen, Hr G.J.A. de 
Graaff, Hr P.W. Grotens, Mw C.C. Haverkamp, Mw S.H. de Heer-Kloots, Hr W.A.M. Hilgerson, 
Hr E.T. van den Hout, Hr of   Mw B.W.M. Huigsloot, Hr A.J. Karelse, Hr of  Mw M.J. Knuijsting, 
Mw H. Kuiper, Hr en Mw van Megchelen-Bosch, Fam van der Meijden, Hr of  Mw P.J. van 
Seumeren, Hr of  Mw Y.G. Starrenburg, Mw A. Steengracht, Hr of  Mw E.H. Velzing, Hr en Mw 
Vos-Gajentaan, Hr G. de Vries, Mw J. Vrouwes, Hr K. Wasch.

Opschonen ledenbestand
Eind dit jaar zullen wij wederom het ledenbestand moeten “opschonen”. Alle mensen op de lijst, 
die 3 jaar geen bijdrage hebben overgemaakt, zullen van de ledenlijst worden geschrapt. Hebt u al 
enkele malen niet betaald en wilt u wel lid van onze vereniging blijven en de nieuwsbrief  blijven 
ontvangen, maak dan nog voor het eind van het jaar uw totale bijdrage (dus minimaal € 5 per 
jaar) over naar rekeningnummer 4295262 tnv Ver. Vrienden Beatrixpark.

Ledenadministratie

In juni van dit jaar ontvingen alle vrienden een acceptgiro voor het overmaken van de contributie. 
Tot nu toe hebben 937 van de 1180 leden betaald en gemiddeld maakten zij ruim € 17,00 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 enkele zeer royale bijdragen: 
1 x € 200, 1 x € 150, 5 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 67 en 20 x € 50. Inmiddels hebben al deze mensen 
een bedankbriefje van het bestuur ontvangen. Wij kregen opnieuw een subsidie van het stadsdeel, 
waarmee wij de scholing en begeleiding van de vrijwilligers van de Artsenijhof  konden bekostigen.

De vrienden die de contributie nog niet voldaan hebben, ontvangen binnenkort een herinnering. 
Wij vragen u om dan nog voor het eind van het jaar uw bijdrage over te maken, zodat wij eind 
december de boeken kunnen afsluiten. De gemakkelijkste manier is met de acceptgiro. Mocht u 
elektronisch of  met een eigen overschrijving willen betalen, dan graag de naam vermelden zoals 
die op de acceptgiro staat, alsmede het lidnummer.

Alvast hartelijk dank!

Barbara van Helden, penningmeester

Van de penningmeester

Eind dit jaar zullen 

wij wederom het 

ledenbestand moeten 

“opschonen”. Alle 

mensen op de lijst, die 

3 jaar geen bijdrage 

hebben overgemaakt, 

zullen van de ledenlijst 

worden geschrapt.
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In het Parool van 3 mei 2010 stond een artikel 
van Paul Arnoldussen over beelden in de 
openbare ruimte en in het bijzonder over het 
beeld “de Pinguïns” in het Beatrixpark van Jan 
Trapman (1879-1943). Hij noemt het Vrolijke 
Pinguïns in Crisistijd.

Fotografe/biologe Lida Goede vertelde hem 
dat het allemaal verschillende soorten pinguïns 
zijn. Dat is te zien aan de verschillende 
snavelvormen en de oogstreep van één van de 
pinguïns. Dat was nieuw voor mij. Leuk om zo 
weer nieuwe details te horen over een beeld in 
het park.

In mijn achtergrondverhaal van het beeld in 
de Nieuwsbrief  najaar 2006 schreef  ik dat 
het beeld in 1933 is gemaakt voor de brug 
over de Admiralengracht, tegenwoordig 
Vierwindstrekenbrug geheten en dat de 
pinguïns waarschijnlijk eind jaren vijftig in het 
Beatrixpark zijn terechtgekomen. Maar op 8 
mei stond er in het Parool een ingezonden 
mededeling met foto van Herman Flötman 
uit Aalsmeer, zittend op de pinguïns in het 
Beatrixpark uit........1946 !

Hij vertelde mij dat hij destijds als leerling van 
de 4/5-jarige HBS bij de Oude RAI (de houten 

HBS in de volksmond) in 1943 en 1944 in het 
Vossiusgymnasium naar school moest omdat 
hun school was afgebrand. Tussen de middag 
gingen zij hun boterhammen opeten in het 
Beatrixpark, vaak in de buurt van de grote 
vijver waar de pinguïns stonden. Bij slecht weer 
zaten ze op de banken bij de ingang aan de 
Diepenbrockstraat. Waarschijnlijk een van de 
eerste hangjongerenplekken !

Het is dus goed mogelijk dat het beeld van 
de pinguïns al heel snel na de aanleg van het 
park (begonnen in 1938) zijn plek in het water 
van de vijver heeft gevonden, wel dichter bij 
de kant dan nu. Opvallend is de kleding van 
de scholieren uit die tijd. Herman Flötman 
is op de foto 14 jaar en draagt een plusfour, 
overhemd, trui en colbert en waarschijnlijk 
ook nog wel een stropdas, veronderstelde hij 
toen ik hem sprak. De huidige Vossiusleerling 
zal zich er waarschijnlijk niet in herkennen en 
dat met die boterhammen is nu ook vast heel 
anders.

Dus toch........ Andere Tijden

Mirjam Louisse
Zie ook : www.vriendenbeatrixpark.nl onder vereniging/

nieuwsbrieven/najaar 2006    www.buitenbeeldinbeeld.nl 

Andere Tijden..........

Nb. Herman Flötman 

kan zich niet precies 

herinneren waar 

de pinguïns in 1946 

stonden. Speurwerk 

aan de hand van de 

foto, (zie de huizen 

op de achtergrond) 

bracht ons niet verder. 

Is er misschien, onder u 

lezers, iemand die dat 

nog weet ??

Eerste hangplek Vossiusscholieren 
1946

Herman Flötman in 1946
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Aan de rand van het Beatrixpark ligt tegen 
de Beethovenstraat en de rondweg A9, het 
kavel dat bestemd is voor de bouw van het 
hoofdkantoor van AkzoNobel. Tijdens mijn 
regelmatige wandelingen door het park viel het 
me van de zomer op dat er hard gewerkt werd 
aan een schildering op het transformatorhuisje 
dat op het terrein staat. Ik stapte daarom 
maar eens op de schilders af  en zag dat zeer 
precies gewerkt werd aan de invulling van een 
schildering. 

Toen ik een tijdje had staan kijken vroeg ik de 
schilders waaraan zij zo consciëntieus werkten. 
Een schilder antwoordde vriendelijk dat de 
beschildering gebeurde in het kader van een 
kunstproject. De bouw van het kantoorgebouw 
gaat namelijk pas ergens in 2011 van start. 
Bureau Zuidas en het Virtueel Museum 
Zuidas hebben daarom een tijdelijke invulling 
bedacht. Er zijn in een grote cirkel op het 
stuk grond tijdelijk banken geplaatst en er is 
opnieuw gras ingezaaid. Tegelijkertijd wordt 
het transformatorhuisje door studenten van 
de Rietveldacademie tot en met mei 2011 van 
schilderingen voorzien.

Dit was het eerste project en de schildering 
was van Maarten Rots. Omdat het project 
me interesseerde zocht ik contact met de 
kunstenaar (www.maartenrots.nl) en vroeg hem 
naar de opzet van zijn project. Hij vertelde mij 
dat hij foto’s van de directe omgeving van het 
transformator huisje in het park heeft gemaakt. 
En dat bij het schilderen zo’n 15 mensen, 
vrienden, familie en medestudenten hem 
geholpen hebben. 

Maarten: ‘Eerst moest het huisje wit worden 
gemaakt en vervolgens moest het worden 
voorzien  van een raster van vlakjes van 10 cm 
x 10 cm (pixels), in totaal een kleine 10.000 
stuks. Hierna is ieder vlakje voorzien van een 
nummer, dat weer correspondeerde met één 
van de 35 kleuren verf  die gebruikt zijn.

De verf  is, niet verwonderlijk natuurlijk, 

beschikbaar gesteld door AkzoNobel. De 
titel van het werk: Slow Moment slaat op de 
vertraging van een moment. Terwijl de foto’s 
in enkele honderdsten van een seconde zijn 
gemaakt, schat ik dat in totaal meer dan 
500 manuren aan het schilderen besteed is. 
Zodoende de titel: traag moment. 

Ik maak veel gebruik van videos in de zin dat 
dit het medium is waarmee ik de dingen vastleg. 
Doorgaans van situaties zoals ik ze om me 
heen aantref, zonder dat ik daar invloed op 
uitoefen. 

Ondanks de nodige zweetdruppels was het 
dankbaar werk. Veel mensen namen de moeite 
om stil te staan en een praatje te maken of  
om foto’s te nemen. Een buurtbewoner kwam 
iedere dag om te kijken hoever we al waren. 
De meest tastbare reactie was letterlijk de 
graffiti die er al op zat toen er pas drie muren 
klaar waren. Erg jammer natuurlijk maar dat 
is helaas iets waar standaard rekening moet 
houden wanneer je in de openbare ruimte 
werkt. Dus nog maar aan de slag om de schade 
te herstellen’. 

Als tweede project kwam in sept/okt de 
beschildering van het huisje met de tekst 
LOOPBAANADVIES van Loes Degener en 
Douwe Mulder. Van het woord waren slechts 
enkele letters per kant te zien. Ze vonden het 
grappig om iets met de plek te doen. Er huizen 
immers veel scholieren in de buurt, waarvan 
een deel ooit in de Zuidas zal werken. Zij 
hoopten dat mensen erop af  zouden komen, 
eromheen gingen lopen, kortom dat hun 
nieuwsgierigheid zou worden geprikkeld. 

Het tijdschema van de volgende 
beschilderingen is:
Maarten Rots - nov/dec 2010
Saara Vallineva - feb/mrt 2011
Sabrina Metselaar – apr/mei 2011 

Loes Lesterhuis 

Beschilderingen van het Transformatorhuisje

Slow Moment 

Graffiti Moment, helaas!
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De afgelopen jaren was stadsdeelmedewerker 
Koos Otten in Zuideramstel verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud van de kunst in het 
Beatrixpark. Hij heeft met name de renovatie 
van het beeld in de eendenvijver van Ellen Roos 
gestimuleerd en begeleid.
De spuitmonden voor de fonteinfunctie van dit 
beeld blijken steeds langzaam dicht te slibben.
Bekeken wordt of  er misschien een paar gaten 
wat groter moeten worden gemaakt.
Tijdens de winter wordt de fonteinfunctie 
uitgeschakeld.

Het bronzen beeld van Leo Braat aan de rand 
van het kinderbadje gaat, zoals ieder jaar, in de 
winterstalling.

Beheer en onderhoud kunst Beatrixpark
Op dit moment is nog onduidelijk of  Koos 
Otten ook in 2011 deze beheerfunctie houdt in 
het nieuwe stadsdeel Zuid. Wij hopen van wel, 
hij is zeer betrokken bij kunst in de openbare 
ruimte, ook al is het niet zijn kernfunctie bij 
het stadsdeel. 
Wij zullen in ieder geval laten weten dat wij 
graag verder met hem willen samenwerken als 
het om de kunst gaat. 
De budgetten zullen echter nog wel krapper 
worden, vrezen we.
Koos meldde dat verder, zoals ieder jaar, 
gewoon regulier onderhoud van de beelden in 
het park zal plaatsvinden.
 
Mirjam Louisse

Een van de uitvloeisels van het Verbeterplan 
Beatrixpark is het voornemen om de ingangen 
van het park een facelift te geven. Hiervoor zijn 
al gelden gereserveerd, en is een ontwerpplan 
gemaakt.

Wat moet er dan gebeuren met die ingangen? 
Wel, als je eerlijk bent, zijn die ingangen voor 
zo’n mooi park wel wat verstopt en niet echt 
uitnodigend, vooral in het monumentale deel. 
Er staan wat slordige hekjes, die de fietsen 
moeten tegenhouden, en er staan borden die 
meestal kapot zijn. En als je niet weet waar ze 
zijn, zou je er zelfs zo aan voorbij kunnen lopen. 
Zo was het niet bedoeld, bij het oorspronkelijke 
ontwerp.

Dat kan beter, vonden de ontwerpers 
van het Projectbureau van het stadsdeel. 
Mooier, verzorgder vooral, uitnodigender, en 
duidelijker wat betreft welke ingang met fietsen 
toegankelijk is, en welke vooral niet.

Het bestuur van de vereniging is hierbij 
betrokken. Met ontwerpers van het stadsdeel is 
enkele malen een rondgang langs die ingangen 

gemaakt en zijn alle knelpunten en wensen 
besproken. Om een voorbeeld te geven: hier en 
daar zijn vlierbessenstruiken zo woest gegroeid, 
dat je geen vrij zicht meer hebt op het park, 
als je bij zo’n ingang staat. Die struiken zijn 
niet van waarde, dat doorzicht wel. Denk 
aan de bank in de Diepenbrockstraat naast 
de ingang bij de Rai: die is helemaal aan het 
zicht ontrokken. Terwijl je daar een prachtig 
overzicht zou kunnen hebben op groen en 
water.

Vervolgens is een eerste ontwerp gemaakt, dat 
recht doet aan de omgeving en waar heel goed 
rekening is gehouden met de monumentale 
status van het park. Dit werd vervolgens met 
ons doorgesproken en wordt op dit moment 
verder uitgewerkt en doorgerekend.  De 
plannen die wij tot nu toe gezien hebben 
spreken ons erg aan en wij hopen dat deze 
op termijn zullen worden uitgevoerd. 
Maar daarvoor is dan eerst dan nog wel de 
goedkeuring van heel veel instanties nodig, 
bijvoorbeeld de commissies die beslissen over 
Welstand en die toezien op de handhaving van 
de Monumentenstatus. 

De ingangen van het Beatrixpark

Zoek de geheime ingang.

Ingang Cornelis Dopperkade
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Een aantal leden heeft inmiddels kennis 
gemaakt met het nieuwe fotoboek over het 
Beatrixpark, dat freelance fotografe Mariette 
Carstens heeft gemaakt. We vroegen haar naar 
de achtergrond van dit boek:

Als 16-jarige ging Mariette al met een 
eenvoudig cameraatje op pad om gebouwen te 
fotograferen. Ze interesseerde zich toen al voor 
architec tuur. De foto’s ontwikkelde ze zelf  
in de kelder van het flatgebouw waar ze toen 
woonde. Gestimuleerd door haar vader besloot 
ze om van fotografie haar beroep te maken 
en daarom volgde ze de Rietveld Academie, 
afdeling fotografie (1979 – 1984). 

Na haar studie begon ze als freelance 
fotografe. Ze was nog steeds geïnteresseerd 
in architectuur-fotografie. Ze slaagde erin 
opdrachten te verwerven van een aantal 
woningsbouwcorporaties die haar foto’s 
gebruikten ter verfraaiing van hun jaarverslagen. 
Helaas zijn door de crisis deze opdrachten 
verleden tijd.
Mariette ging dus op zoek naar andere 
mogelijkheden, waarbij ze zich richtte 
op stadsparken in Amsterdam  en 
herinrichtingsprojecten van het landschap in 

Fotoboek “het Beatrixpark” door 
Mariette Carstens

en om Amsterdam.  Het project “Westerpark” 
is vorig jaar afgerond. Momenteel is ze in 
onderhandeling met stadsdeel Zuid Oost over 
het Bijlmerpark. In april van dit jaar verscheen 
“het Beatrixpark”.  Aanvankelijk dacht Mariette 
zich bij het Beatrixpark helemaal op het 
landschap te richten, al fotograferend echter leek 
het aantrekkelijker om te kiezen voor de bomen 
en de bezoekers.  Het boek werd een diptiek 
met aan de ene kant mooie foto’s van de vele 
prachtige en exotische bomen en aan de andere 
kant allerlei mensen die met of  zonder hond 
door het park liepen of  zaten te genieten. 

Ter verspreiding onder belangstellenden en 
leden van de vereniging, heeft het stadsdeel 
een aantal exemplaren afgenomen. In een 
aantal boekwinkels is het boek nog te koop, 
o.a. bij boekhandel Jimmink (Rooseveltlaan),  
van Rossum (Beethovenstraat), Bruna 
(Scheldestraat), Atheneum (Spui) en 
Stadsboekhandel (Stadsarchief  Amsterdam) 
tegen de prijs van € 24,95. Het is ook te 
bestellen bij Mariette Carstens, tel. 020 420 8381 
of  06 51197583.

José Deckers  

Omdat nog niets definitief  is kunnen wij er nu nog niets van deze plannen laten zien. We hopen 
dat een volgende nieuwsbrief  wel te kunnen doen.

Elodie Luinge

Quirijn Verhoog, senior ontwerper bij het Projectbureau van stadsdeel Zuid heeft dit 

project onder zijn hoede. Hij weet waar hij het over heeft: hiervoor heeft hij jaren aan 

de renovatie van het Vondelpark (mee-) gewerkt, van start tot oplevering, en daarna 

aan het Sarphatipark. Het meeste voorwerk voor de ingangen van het Beatrixpark is 

gedaan door Arno Heemskerk. Hij heeft eerst een historische verkenning gedaan naar 

de ingangen en hun directe omgeving. Ook heeft hij nauwkeurig het bestaande groen 

in kaart gebracht, en de kwaliteit daarvan. Op basis daarvan heeft hij voorstellen 

gedaan voor het opknappen van de ingangen op een manier die past bij de omgeving 

waarin ze liggen. En met oplossingen voor bijvoorbeeld: hoe houd je de fietsen tegen, 

maar laat je wel kinder- en invalidenwagens binnen?

Ingang Diepenbrockstraat

Ingang achter St. Nicolaaslyceum
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Het politiebureau aan de van Leijenberghlaan, 
gebouwd in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, wordt momenteel zeer grondig 
gerenoveerd. Alleen de buitenmuren staan nog 
overeind, de hele organisatie is verplaatst naar 
een noodgebouw ernaast.

Daar ontmoet ik Margriet de Vries, de nieuwe 
buurtregisseur. Dit zal twee jaar (!) haar 
werkplek zijn. Het is er krap en hier en daar 
behelpen maar het heeft ook iets intiems en 
gezelligs, een sfeer waar je bij een politiebureau 
nou niet direct aan denkt. Margriet is het daar 
wel mee eens.

Tot januari 2010 was Michael Zwart iets meer 
dan zes jaar de buurtregisseur, hij is vertrokken 
naar het Hoofdbureau Politie Amsterdam. 
Om de integriteit van de buurtregisseur 
te waarborgen moet iedere zes jaar van 
standplaats worden gewisseld. Zelf  mag 
men na vier jaar solliciteren naar een andere 
functie, na zes jaar moet men veranderen. 
Onze vereniging heeft al die jaren zeer goed 
samengewerkt met Michael Zwart, maar nu 
was het dus tijd om kennis te maken met de 
nieuwe buurtregisseur, Margriet de Vries.

Tien jaar geleden ontstond de huidige functie 
van buurtregisseur, als opvolger van de wat 
ouderwetse “Bromsnor-wijkagent”. Dat imago 
kon wel een oppepper gebruiken!

Margriet de Vries werkt sinds 1982 
bij de Amsterdamse politie, eerst op 
de Lijnbaansgracht, toen 16 jaar op 
de Koninginneweg (waaronder ook 
het Vonderpark hoorde, ze heeft dus 
“parkervaring”) en daarna als buurtregisseur 
Minervabuurt. Sinds 2008 werkt ze op bureau 
van Leijnberghlaan, nu dus als buurtregisseur 
van de Prinses Irenebuurt.

Ze werkt vier dagen per week en hoewel ze 
voor 100% buurtregisseur is springt ze o.a. ook 
bij als begeleiding voor grote demonstraties, 
bij grote zaken op de rechtbank Parnassusweg 

(proces Wilders bijv.) en bij een speciale groep 
die optreedt bij huiselijk geweld.

“Als buurtregisseur ben je als een spin in 
een groot netwerk van de buurt met korte 
en directe lijnen naar inwoners, stadsdeel en 
organisaties, waaronder veel scholen”, aldus 
Margriet.

De Prinses Irenebuurt telt 3000 inwoners 
en opvallend veel scholen. Ook de Fred 
Roeskerstraatbuurt valt eronder met o.a. het 
Spinozalyceum.

Vooral haar kontakten met de scholen vindt 
Margriet een belangrijke en ook leuke taak. 
Er zijn convenanten gesloten met alle scholen 
en ieder jaar gaat ze kennismaken met de 
brugklasleerlingen op de verschillende scholen. 
“Je kunt in je contact met de jeugd zoveel 
beïnvloeden, al is het maar in kleine dingen. 
De jeugd van tegenwoordig is zo slecht nog 
niet, als je ze maar vriendelijk benadert en 
serieus neemt”. 

Ze kende het Beatrixpark niet toen ze 
hier kwam. Haar eerste indruk ? “Het 
tegenovergestelde van het Vonderpark, 
een internationaal stadspark tegenover een 
buurtpark, heerlijk rustig en ontspannend”. 
Wat haar vooral opviel, tot de dag van vandaag, 
is de grote drukte tijdens de spitsuren, 
wandelaars, fietsers en brommers, kriskras 
door elkaar. Ze is verbaasd dat het iedere 
keer weer goed gaat. Voor de wat onlogische 
infrastructuur van de fiets/bromfietspaden 
heeft ze ook geen oplossing en ze constateert 
dat het toch ook vooral buurtbewoners zijn 
die fietsend op wandelpaden en wandelend op 
fietspaden zich door het park bewegen, met 
ook scooters daar nog weer tussendoor. Over 
de honden en hun baasjes en hun bewegingen 
hebben we het dan nog vergeten te hebben! 
Bekeuringen uitschrijven heeft weinig zin, 
volgens Margriet, ze gaat liever in gesprek en 
wijst op de gevolgen van het gedrag. Dat geldt 
ook voor de groepjes jongeren die regelmatig 

Even voorstellen ... Margriet de Vries, 
buurtregisseur Prinses Irenebuurt

Margriet de Vries op de Zuidas

Noodgebouw politie van 
Leijenberghlaan
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op bepaalde plekken verblijven, er zitten 
immers twee scholen aan de rand van het park.

Op het basketbalveldje in de buurt van het St. 
Nicolaaslyceum is het vaak een enorme troep, 
na een gesprek daarover met de jongeren daar 
heeft ze als buurtregisseur gevraagd om  een 
grotere afvalbak, waarschijnlijk wordt die 
binnekort geplaatst. De banken aan het pad ten 
noorden van de eendenvijver zijn  een gewilde 
hangplek voor scholieren, vaak nog met een 
groot aantal scooters erbij. Ze wijst de jongeren 
daar dan op de dreiging die daarvan uitgaat 
voor de voorbijgangers, alleen al door de 
grootte van de groep. Blowende jongelui ? Ze 
belt de ouders, sommige ouders zijn haar erg 
dankbaar, andere laat het onverschillig!

Ze doet haar ronde door het park op de fiets, 
ze wil zo min mogelijk autoverkeer in het park, 
alleen in noodgevallen, zoals in dec. 2009 toen 
na een overval de daders in het Beatrixpark 
waren gevlucht en het tot een schietpartij met 
de politie leidde; dan is het uitaard alle hens aan 
dek.

De korte communicatielijnen binnen de buurt 
zorgen ervoor dat er vaak snel kan worden 

ingegrepen, bijvoorbeeld bij zogenaamde 
“belparties” in het park met geluidsoverlast. Op 
verzoek van bewoners en/of  de parkwachters 
(werkplek in het Amstelpark, maar niet voor 
lang meer helaas!) is de buurtregisseur dan 
meestal snel ter plaatse. 

Helaas is het moeilijk gebleken om de graffiti 
over het geschilderde kunstwerk op het 
transformatorgebouwtje op het AkzoNobel 
terrein te voorkomen. Margriet heeft de 
kunstenaar wel aangeraden aangifte te 
toen en probeert het verder in de gaten te 
houden, zolang het project loopt. Kortom, de 
buurtregisseur voelt zich thuis in de Prinses 
Irenebuurt. “Als ik naar mijn werk kom en ik 
zie de Zuidas dan denk ik, ja dit is mijn buurt”, 
aldus Margriet.

De buurtregisseur is voor iedereen bereikbaar 
op :
Bureau van Leijenberghlaan : tel. 0900-8844
Margriet.de.Vries@amsterdam.politie.nl
Zie ook :www.politie-amsterdam-amstelland.nl en klik 
onder “mijn buurt” op Prinses Irenebuurt

Mirjam Louisse

Na een geslaagd eerste lustrum van het 
jaarlijkse Muziekfestival Beatrixpark was er 
afgelopen zomer helaas geen zesde editie. 
Het festival dat dit jaar weer in augustus zou 
plaatsvinden moest worden afgelast, omdat niet 
tijdig duidelijk was of  de benodigde financiële 
middelen zouden worden gerealiseerd. Elk jaar 
is het weer een race tegen de klok om tijdig alle 
gelden rond te krijgen, maar dit jaar is dat dus 
voor het eerst niet gelukt.

Hoewel de benodigde middelen achteraf  gezien 
wel bijna volledig beschikbaar bleken, heeft het 
bestuur van Stichting Muziek aan de Schelde, 
opdrachtgever van het festival, in samenspraak 
met Impresariaat Muziekfontein begin juli 
besloten dat het niet verantwoord zou zijn om 
uitgaven te doen zonder volledige garantie van 

financiële middelen. 

We hopen de inmiddels toegezegde subsidies 
mee te kunnen nemen naar volgend jaar, zodat 
we weer een sprankelend festival kunnen 
organiseren in het prachtige Beatrixpark.

In de voorjaarsnieuwsbrief  zullen we verslag 
doen van de voortgang van de ontwikkelingen 
rondom het festival en hopelijk zullen we dan 
het Muziekfestival Beatrixpark 2011 kunnen 
aankondigen! 

Hopelijk tot volgend jaar!

Petra Holtkamp
Impresariaat Muziekfontein

GEEN Muziekfestival Beatrixpark 2010
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Zaterdagavond hoorde ik dat het weerbericht 
voor zondag voorspelde dat er springtij en 
zware storm op komst was. “ Als dan de 
herfstblaadjes én zaadjes én vruchtjes nog 
maar aan de bomen hangen”, dacht ik voor 
het slapengaan, want dat was het thema van 
de IVN-wandeling met Henk Wolters, die ik 
zondagmiddag zou gaan maken. Iets tegen 
tweeën zag ik, lopende vanaf  de Weteringbrug, 
Henk al staan met om hem heen een groep 
regenbestendige parkfans. Onze eerste stop was 
onder de bosrank (clematis), die hangt over de 
noordelijke ingangsboog van de kruidentuin. 

De rank deed gelukkig ook dienst als 
paraplu tijdens Henk zijn toelichting op 
de Gaspeldoorn, direct om de hoek bij de 
poort. De struik is geliefd bij vogels om zich 
in te verstoppen. Het stekelachtige uiterlijk 
weerhoudt roofdieren om achter de vogels aan 
te gaan. Het mooie van Henk’s uitleg is dat 
ik iedere keer iets nieuws van hem leer. Ook 
mede-wandelaars blijken door hun werk in de 
kruidentuin of  door hun kennis van bomen 
allerlei details te weten. En Henk zorgt op een 
hele natuurlijke manier dat hij de leiding houdt, 
maar dat andermans inbreng ook goed tot zijn 
recht komt. 

Op basis van het voortschrijdende inzicht 
van de wetenschap, vertelde Henk dat we niet 
meer hoeven te snoepen van de besjes van de 
mispel, die staat in het eerste noordelijke perk 
van de kruidentuin. De vruchten bevatten veel 
vitamine C, maar onze dagelijkse kost blijkt 
al vitamine C in overvloed te bevatten. De 
Gagel, die in het midden van de tuin in het 
kleine vijvertje staat, is een heel oude plant. 
Vroeger maakten de brouwers hier bier van, 
maar dat is nu vervangen door hop. De geur 
van de blaadjes van de Gagel zijn ook goed 
tegen de mot, vertelde een medewandelaar als 
ervaringsdeskundige. Fantastische verhalen 
over het kardinaalsmutsje, die ook wel 
Oranjeklant wordt genoemd vanwege de oranje 

zaadjes; wolfskers, een struik met een prachtig 
zwart besje, maar o zo giftig, het sap werd 
vroeger gebruikt als schoonheidsmiddel om de 
pupillen van deftige dames te vergroten. 

De hemel was intussen weer open getrokken, 
het groepsproces liep gesmeerd en iedereen 
hing aan de lippen van Henk. We wandelden 
vanuit de kruidentuin verder in zuidelijke 
richting. Eindelijk weet ik nu wat Geelhout 
is: een struik met prachtige geel gekleurde 
bladeren, die langs de graszoom van het 
pad staan. Niet alleen het blad is geel, 
maar ook het hout, vandaar de naam. Dan 
de rij Pindastruiken, zo genoemd omdat 
de blaadjes naar pindakaas ruiken.  De 
zon streek er langs en de druppeltjes op 
de paars-lila vruchtjes maakte de aanblik 
schitterend. De struiken worden in China ook 
wel Kansenboom genoemd. De vruchten 
hebben een geneeskrachtige werking, maar 
essentieel daarbij is de goede dosering. Als 
je uitschiet, kan het verkeerd uitpakken met 
het genezingsproces. Richting de uitgang 
Nicolaaslyceum, bestudeerden we de zaadjes 
van de vleugelnootboom, die vruchtjes 
heeft die voorzien zijn van vleugeltjes. 
Vervolgens liepen we rechtsaf  langs de twee 
trompetbomen, Catalpa’s, vernoemd naar een 
indianenstam, het bruggetje over. 

Nooit geweten dat er in het park zoveel 
verschillende esdoorns staan; te herkennen 
aan de blaadjes, die altijd twee aan twee 
staan. De kroon wat betreft herfstkleuren 
werd gespannen door de amberbomen op 
het grasveld: prachtig dieprood gekleurd. 
Vanaf  alle kanten bekeken is het een lust 
voor het oog. De geur van het hout in de 
stam blijkt ook heerlijk te zijn, volgens Henk. 
Via het klinkerpaadje wandelden we naar het 
Ereplateau. We passeerden nog de platanen, 
die blaadjes hebben, die niet tegenover elkaar 
staan. De bomen blijken van nature goed tegen 
een natte ondergrond te kunnen, want het 

Zondagmiddag, 24 oktober, IVN-wandeling 
met Henk Wolters

Henk Wolters

Vruchten van de lampionnetjesboom
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gras was van de regenbuien behoorlijk zompig 
geworden. Op het Ereplateau bewonderden 
we de lampionnetjes (vruchten) van de 
lampionnetjesboom (koelreuteria) en de 
viburnum, die al aan de bloei begon. 

Tenslotte slenterden we onder de sparren en 
ceders naar de grote vijver met de fontein. 
Henk was blij verrast dat hij ons nog even een 
rood besje aan een taxus kon laten zien, want 

daar had hij op gehoopt. Na geconstateerd te 
hebben dat het met de Anna Paulowna-boom 
weer beter gaat: er zitten al veel knopjes aan, 
eindigden we bij het Boerenweteringpad. 
Iedereen had op zijn eigen manier van Henk’s 
uitleg genoten. Er zaten gelukkig nog genoeg 
blaadjes en zaadjes en vruchtjes aan en onder de 
bomen. 
 
Loes Lesterhuis

De feestdagen komen er weer aan. Op zoek 
naar een leuk cadeau kunt u ook nog eens 
denken aan ons mooie jubileumboek met 
dvd, we hebben nog een behoorlijk aantal 
exemplaren beschikbaar. Een paar jaar geleden 
hebben we ook de voorraad van de uitgever 
overgenomen. We stellen het zeer op prijs 
als u ons een beeje helpt met de verkoop, het 
is immers een heel mooi boek over “ons” 
Beatrixpark. 

De kosten zijn 10 euro, te bestellen bij het 
secretariaat, tel. 020 662 0227, of  via e-mail : 
allegro@xs4all.nl
 
Mirjam Louisse

Jubileumboek
Sneeuwklokjesboom
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Plattegrond Beatrixpark

© Ulco Glimmerveen



Pagina 2�29e jaargang, najaar 2010Nieuwsbrief

Reden genoeg voor een bezoek

fot
o’s

: O
liv

ier
 O

ver
be

rg



Pagina 2� Nieuwsbrief 29e jaargang, najaar 2010

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 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 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

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

(Hr / Mw)
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