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De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het bestuur 
van de Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Redactie

RedactieVAN DE

Elodie Luinge

“Is dat wat voor jou?”
Behalve lid van de Vrienden van het Beatrixpark ben ik- net als 
u ongetwijfeld- lid van, of in ieder geval betrokken bij, allerlei 
bonden, stichtingen, verenigingen, omroepen, goede doelen, en 
bladen-met-lidmaatschap.

Bij drie daarvan ben ik zelfs bestuurslid. Dat is leuk om te 
doen, al zou je dat niet zeggen als je die terugkerende oproepen 
ziet van al die clubs om nieuwe bestuursleden te werven. Een 
hopeloze zaak, lijkt het wel. En toch is dat precies wat ik nu ga 
doen: 
Bestuurslid van de Vrienden, is dat niet wat voor u? 
Of mag ik jou zeggen? 

Dat er drie leden van het bestuur al weer tussen de 12 en 15 jaar 
meedraaien, en de andere drie ook al weer jarenlang, moet toch 
wat zeggen. Ja, dat ze er misschien wel eens mee gaan ophouden 
binnenkort, maar dat bedoel ik niet. Dat het iets is wat je dus 
makkelijk zo lang volhoudt! En als je een van ons spreekt, zul je 
merken dat we dat nog met plezier doen ook.

In het artikel Van de Voorzitter hierna somt Marleen op waar 
wij zoal mee te maken hebben. En dan pikt elk van ons daaruit 
op, wat ons aanspreekt of bij ons past. De een vindt het politieke 
spel leuk, de ander is beter in websites en computergedoe. Soms 
kun je eens een poosje niet om persoonlijke redenen, dan springt 
een ander bestuurlid even bij. Soms is iets urgent, en moet je 
gewoon actie nemen, en dan leer je gaandeweg vanzelf meer over 
het onderwerp. 

Wij zouden het fijn vinden om iemand erbij te krijgen die 
handig is met de computer- voor de nieuwsbrieven en de 

website. Of iemand die goed is in secretarieel ordenen van vooral 
het archief, of help bij de boekhouding; best de coördinatie van 
de Artsenijhof-vrijwilligers wil overnemen, of het leuk vindt om 
zich te verdiepen in het politieke landschap van de ZuidAs en 
de voorzitter ondersteunt in het netwerken. Nog geen idee waar 
je talenten zullen liggen? Een beetje vrolijke persoonlijkheid is 
ook al mooi meegenomen. 

Wat het kost? Tijd natuurlijk, pakweg vijf avonden per jaar 
vergaderen, en daarnaast aanwezig zijn bij allerlei lokale/
politieke bijeenkomsten of overleg met beslissers, als dat je qua 
tijd lukt. Wat het oplevert? Geen geld, behalve vergoeding van 
bijvoorbeeld gemaakte (print-)kosten. Wel nieuwe kennis, “he-
dat-heb-ik-nooit-zo-geweten-momenten”. Lekkere stress soms, 
als er een deadline is of een tegenpartij overtuigd moet worden. 
O ja, en natuurlijk samenwerking met het leukste bestuur van de 
grootste groenvereniging van Amsterdam!

reacties: beatrixpark@hotmail.com.

het bestuur
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VAN DE

Voor mensen die denken dat het 
bestuur van de Vereniging alleen over 
bomen en planten praat heb ik een 
teleurstelling: wij overleggen met 
elkaar en met anderen bijna niet over 
bomen en planten maar juist over heel 
veel andere zaken (in willekeurige 
volgorde): vindhek, ganzen, Pure 
Markt, hondenbarbecue, openingstijden 
parktoiletten, handhaving, bootcamp, 
bomenbordjes, bebording algemeen, 
blikvangers, fietspaden, fietsenrekken, 
bruggen, ingangen, bouwwerkzaamheden, 
water en waterhappers, afstrooien 
paden, standbeeld Jakoba Mulder, talud 
A-10, graffiti, vernielingen, electric 
run, speelelement, zwaan, pelikaan, 
evenementen en geluidsoverlast, kabels en 
leidingen, wifi, taakverdeling, beleidsplan, 
kunstbollen, bankjes, champignonmest, 
fonteinen, filmopnames, interviews, 
imkers, rondleidingen, etc., etc. 

Dit wil echter niet zeggen dat de bomen 
en planten helemaal geen aandacht van 
ons krijgen: de conditie van de kastanjes 
in de Kastanje-ring baart ons zorgen, 
de wildebloemenweide moet weer volop 
wilde bloemen krijgen, we dringen aan 
op de aanplant van bijzondere bomen 
en struiken als er iets nieuws wordt 
aangeplant, de collectie medicinale 
planten van de Artsenijhof wordt met de 
vrijwilligers doorgenomen, lage haagjes 
moeten een duidelijke scheiding gaan 
vormen tussen fiets-en voetpaden op 
de oost-west fietsroute, in het voorjaar 
willen we graag door het hele park veel 
(verwilderings)bolletjes zien bloeien, die 

in het najaar moeten worden geplant. 

Helaas moeten we ons ook regelmatig 
buigen over kapaanvragen. Soms worden 
bomen gekapt om meer ruimte te maken 
voor andere, dicht in de buurt staande 
bijzondere bomen. Of omdat ze ziek zijn, 
dreigen om te vallen of al door een storm 
geveld zijn (noodkap). Die gekapte bomen 
worden zo snel mogelijk vervangen 
door dezelfde of soms juist hele speciale 
bomen.

In het deel van het park dat onder Zuidas 
valt moeten bomen worden gekapt of 
verplaatst in verband met het doortrekken 
van extra kabels en leidingen voor de 
bouw van kantoren en woningen. De 
vereniging heeft in het verleden tot aan 
de Raad van State tegen deze massale kap 
geprocedeerd, en alhoewel we niet op heel 
veel punten gelijk hebben gekregen is wel 
het “just-in-time” kappen doorgevoerd, 
dat wil zeggen dat een gebied niet al 
in een heel vroeg stadium bouwrijp 
wordt gemaakt door bomen/struiken te 
verwijderen, maar dat dit pas gebeurt als 
er werkelijk gewerkt gaat worden. En 
waar mogelijk worden (deel)gebieden 
weer heringericht met veel aandacht voor 
biodiversiteit. 

Want voor het bestuur van de Vereniging 
en voor onze leden en bezoekers blijft het 
Beatrixpark toch een heel mooie stukje 
stadsnatuur, waar vooral veel te genieten 
moet zijn in alle jaargetijden en waar 
iedereen die dat weet te waarderen altijd 
welkom is. 
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Zuidas
Marleen Munniksma

zuidas

GROEIT

Het kan niemand zijn ontgaan: de hijskranen zijn weer volop 
terug in/op de Zuidas en er wordt flink gebouwd. Van de Fred 
Roeskestraat tot aan de Europaboulevard verrijzen nieuwe 
gebouwen: kantoren, woningen, een hotel. Ook wordt er flink 
gegraven o.a. in het Beatrixpark, waar een flinke bundel kabels 
en leidingen worden gelegd vanaf de zuidzijde van de A10, 
onder de A10 door richting de Prinses Irenestraat. Daarvoor 
moesten wederom vele bomen worden gekapt en is de grote 
weide heel zichtbaar geworden vanaf het fietspad. Als al het 
ondergrondse werk is gedaan wordt een nieuwe groenstrook 
aangeplant.

Ook de nieuwe waterpartij die de afscheiding vormt tussen park 
en nieuwbouw “Beethoven” heeft vorm gekregen en in de loop 
van november zal worden begonnen met de aanleg van een brug 
tussen het nieuwe water en de bestaande waterpartij. Procedures 
zijn nog niet volledig afgerond maar mochten zich wat dat 
betreft problemen voordoen dan wordt de bouw uitgesteld en 
worden alleen duikers aangelegd, want die zijn vergunningsvrij. 

organisatoren en het stadsdeel ervan te overtuigen dat een 
evenement niet geschikt is om te worden gehouden in het park, 
maar dat lukt niet altijd. De Pure Markt die dit jaar vier keer 
werd gehouden in het park is wat ons betreft een evenement 
dat wel past in de parkomgeving. Eind november wordt 
een informatieve markt voor hondenbezitters georganiseerd 
op de grote weide, waarbij naast informatiestands van o.a. 
dierenambulance wedstrijden voor honden zullen worden 
gehouden en een barbecue met muziek vanaf het bestaande 
podium. Dit evenement wordt net als de Pure markt in een 
dag gebouwd en afgebroken. Volgens de informatie die wij 
kregen van de organisator - lid van onze vereniging - en van de 
afdeling Vergunningen en de manager parken is het moeilijk om 
dit evenement af te wijzen, ook omdat met maximaal 8 kleine 
evenementen per jaar het park beter beschermd is tegen overlast 
dan menig ander park in Amsterdam. 

Wat ook groeit in Zuidas is het aantal fietsers: door het park 
loopt een belangrijke Oost-West hoofdnet fietsroute, die 
vanwege werkzaamheden regelmatig verlegd moet worden. 
Wij hebben bij Bureau Zuidas aangedrongen op duidelijke 
aankondigingen van de werkzaamheden en de daarmee 
samenhangende wijzigingen zowel op hun website als op 
borden. Die communicatie naar omwonenden verloopt prima.

Op termijn wordt onder de A10 en de metro- en treinsporen 
een nieuwe Noord-Zuid fietsroute aangelegd door een nog te 
graven tunnel, die ongeveer bij de Vuistenheuvel begint, richting 
Ernst&Young aan de zuidkant. En als het Zuidasdok klaar is 
en de snelweg onder de grond ligt worden op de tunnel nog een 
extra Oost-West langzaam verkeersroute en een groenstrook 
aangelegd naar station Amsterdam Zuid. Een groeiend 
fietsnetwerk dus. Hopelijk groeien de fietsparkeerplekken mee.

Ook het aantal treinreizigers op het station Zuid zal toenemen, 
evenals het aantal treinen. In 2017 zullen er ook meer 
metroreizigers komen wanneer de Noord-Zuidlijn eindelijk gaat 
rijden. Ook hiervoor zullen in het stationsgebied aanpassingen 
gedaan moeten worden. 

Verder zal in 2015 ook een nieuwe Visie Zuidas zich 
ontwikkelen. Een aantal consultatierondes, waarvan de eerste 
begin december zal worden gehouden, en inspraakmomenten 
zullen ervoor zorgen dat velen de groei van deze nieuwe visie 
kunnen volgen, begeleiden en misschien wel beïnvloeden. 
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zal hieraan 

Het nieuwe hoofdkantoor van AkzoNobel krijgt steeds 
duidelijker gestalte evenals het daarnaast gelegen Stibbe-kantoor. 
Er ligt een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. 
Bestemmingsplan Beethoven fase I heeft ter inzage gelegen 
en wacht nu op goedkeuring van de gemeenteraad. Over twee 
andere kavels in Beethoven is de gemeente in onderhandeling – 
waarschijnlijk is daarover medio 2015 meer bekend. 

Niet alleen de gebouwen in Zuidas groeien, maar ook het aantal 
evenementen neemt toe. Enkele jaren was er de Zuidasrun, 
maar om het gebied meer levendigheid te geven worden er 
steeds vaker activiteiten na kantoortijd of in de weekenden 
georganiseerd, meestal door veel decibellen ondersteund. Vaak 
wel heel leuk voor de mensen die in Zuidas werken, maar 
minder aangenaam voor de bewoners die vlakbij wonen. 

Ook in het Beatrixpark ontkomen wij niet geheel aan 
deze evenementenlawine, die trouwens in heel veel parken 
in Amsterdam gevoeld wordt. Vaak lukt het ons om de 
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zuidas / Boetes

zeker deelnemen en de belangen van het park bewaken. Naar 
verwachting zal eind 2015 de nieuwe Visie Zuidas worden 
vastgesteld. Hopelijk blijft in al deze plannen de groei van het 
groen niet achter. Er is een Groeifonds Groen Zuidas waar 
allerlei groen- en waterprojecten die gerelateerd zijn aan Zuidas 
(dus soms ook in Gijsbrecht van Aemstelpark en Amstelpark) 
van worden gerealiseerd. Om alle plannen te realiseren zijn en 
worden nog heel veel bomen gekapt. De gelden uit dit fonds 
zorgen dan waar mogelijk voor compensatie. 

En soms groeit er in Zuidas gewoon iets heel moois: op het 
terrein van de voormalige schooltuinen tegenover de VU ligt 

nu de dr. L. Alma Schoolwerktuin, een vrijwilligersproject dat 
nog enkele jaren langer mag blijven bestaan en dat een bijna 
on-Zuidasachtige uitstraling heeft. Net als het kippenrondeel 
vlak achter het ROC-gebouw aan de Europaboulevard, waar 
de kippen zich niets lijken aan te trekken van alle andere 
activiteiten. En niet te vergeten de varkentjes die in het bos 
langs de Buitenveldertselaan wonen. Alle drie die projecten zijn 
beslist een (gratis) bezoekje waard. Net als de VU-hortus, want 
alhoewel met sluiting bedreigd tiert het groen daar nu nog welig. 
Dit plekje is ook gratis te bezoeken. 

(voor meer informatie over Zuidas zie www.zuidas.nl)

Een voorbeeld van berichtgeving over plaatsen waar gewerkt wordt
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aRtsenijhof

UIT  

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

Het seizoen 2014 was een prachtig seizoen. Het begon al vroeg, 
de winter leken we te hebben overslagen, het voorjaar startte 
duidelijk een paar weken eerder dan andere jaren. En dan ook 
nog zo’n mooie zomer. Wat wil een groenliefhebber nog meer. 
Maar het lekkere warme, droge voorjaar had natuurlijk ook 
nadelen. Dat zien de vrijwilligers dan ook door het seizoen terug 
aan de beplanting. En ook de warme zomer heeft voor echte 
hoogtepunten gezorgd, maar vochtminnende planten hebben 
het wat moeilijker gehad. Dat is de uitdaging voor iedere tuinier, 
dus zeker ook voor de vrijwilligers van de Artsenijhof.

Al meteen bij het begin van het seizoen in maart kregen de 
vrijwilligers een heel verdrietig bericht te verwerken. Diny 
Koers, een van de vrijwilligsters van het eerste uur, was plotseling 
overleden. Ze was een heel bijzondere vrijwilligster met een 
grote inzet en geheel eigen visie op de Artsenijhof. Dat was niet 

altijd even gemakkelijk maar het was vooral haar passie voor 
bloemen, zaadjes en zaaien die we ons vooral zullen herinneren. 
Op haar afscheidsbijeenkomst heeft Afke van Aalderen dat heel 
roerend verwoord.

Na deze verdrietige start moest er toch weer hard gewerkt 
worden. Naar aanleiding van een slechte uitslag van een 
bodemmonster heeft het stadsdeel in december 2013 over de 
gehele Hof een laag compost verspreid en het afgelopen seizoen 
een paar keer bemest met bio-mest. We hopen dat het heeft 
geholpen. De uitslag van een kortgeleden genomen nieuw 
monster is nog niet binnen. Daarvan zal afhangen of er dit 
najaar weer zo’n laag moet worden verspreid. De vrijwilligers 
wilden daarnaast op advies van Wil Melgers ook graag een 
voorraad champignonmest, een goede bodemverbeteraar door 
het hoge gehalte aan organische stof. De vereniging heeft 3 kuub 

Het inzaaien van bloemenveldje voor Diny Koers. 

fot
o :

 M
ar

ion
 V

er
w

aa
l



NIEUWSBRIEF: 33e JAARGANG, NAJAAR 2014VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 7

aRtsenijhof

voor gebruik in de Hof geschonken. Die moet de komende tijd 
over de grond verspreid worden (niet bij alle planten echter), een 
hele klus.

Het stadsdeel zal volgend seizoen zorgen voor een goed 
hanteerbare waterslang van de goede lengte en met haspel. De 
grote pomp met sproeiers bleek in de praktijk heel lastig en te 
zwaar in het gebruik. Verder heeft er dit jaar een heuse MUG 
over de paden in de Hof geraasd om het onkruid te verdelgen. 
Gebruik van Round-up is verboden, men probeert het nu met 
hete lucht, het zogenaamde muggen. Of dit ook blijvend een 
verbetering is moet worden afgewacht maar die MUG moet 
volgend jaar wat vaker langskomen.

De mooie zomer zorgde voor aangename omstandigheden om te 
werken, het parkgebouw biedt de kans om wat vaker een kopje 
koffie met elkaar te drinken of een ijsje te eten van de Ystuin. 
Na de aardpeersoep van Willem Smit was er nu de kweepeerjam 
van Heidi en Frans Werners. En Afke van Aalderen 
organiseerde een gezellige lunch waarbij de vrijwilligers hun 
eigen lekkerste gerechtje meebrachten. Het jaarlijkse uitje ging 
naar de Kruidentuin van het Muiderslot met een informatieve 
rondleiding.

Maar niet alles was zo positief. Vandalisme was er ook, 
zoals mooie afgeplukte en neergesmeten pioenrozen, woest 
platgetrapte vakken omdat men met stokken walnoten uit 
de boom probeerde te krijgen, zoals ieder jaar helaas. En we 
wachten al jaren op verbodsborden voor honden (hangt er alleen 
een aan de noordingang) en fietsers voor de Hof. Want ja, er 
wordt gefietst door de Hof, onvoorstelbaar maar waar.
 
Voor Wil Melgers was dit het eerste volle seizoen van zijn 
coaching na het overlijden van Arend van de Beld vorig jaar. 
De maandelijkse rondgang met hem is voor degenen die 
meelopen een bron van informatie en heel leerzaam. Daar 
worden overzichtelijke werklijsten van gemaakt. Wil heeft 
geadviseerd om te proberen zoveel mogelijk ook in de winter 
structureel door te blijven gaan met wieden, wieden en nog eens 
wieden van onkruid. Dan loop je in het voorjaar niet zo achter 
de feiten aan. Uiteraard kan dat alleen als het niet vriest en op 
de dinsdagochtend. Dat gaan de vrijwilligers proberen, maar 
misschien krijgen we wel een Elfstedentocht-winter.
Op het najaarsoverleg met de hele groep vrijwilligers in oktober 
heeft Marjan Stomph afscheid genomen als vervanging voor 
de rondgang met de adviseur. Ze is al 12 jaar heel actief en wil 
wat afbouwen. Marjan Stomph is heel hartelijk bedankt met 
een cadeaubon door haar mede-vrijwilligers en met een bos 
bloemen. Bloemen waren er ook voor José Deckers en Illy van 
Lynden die ook jaren achtereen die rondgangen hebben begeleid 
en de informatie hebben doorgegeven.

Marie Vuurmans heeft haar collega’s een mooie ets aangeboden 
van bevriend kunstenaar Ton de Laat, die heel enthousiast 

was over al het werk van de vrijwilligers. Die krijgt een mooi 
plaatsje in de ruimte in het parkgebouw. Maar het fijnste 
voor de vrijwilligers waren op die bijeenkomst toch wel de 
complimenten van Wil Melgers. Hij vond dat de Hof er dit 
seizoen prachtig uitzag en vond het geweldig dat je dat met een 
groep vrijwilligers voor elkaar kunt krijgen. Hulde dus.

Het bestuur van de vereniging heeft op zijn beurt Wil hartelijk 
bedankt met een cadeaubon voor zijn eigen inzet.

Op dit moment staan er 37 vrijwilligers op de lijst; maar niet 
iedereen komt wekelijks. Daarom kunnen we zeker weer 
nieuwe aanmeldingen gebruiken. Speciale kennis is niet nodig. 
Aanmelden graag via beatrixpark@hotmail.com of
tel. 020- 662 02 27.

Marie Vuurmans met ets van Ton de Laat. 

Ets van Ton de Laat. 

foto: Martin Kramer
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GRoene Boekje

Dat Groene Boekje is qua uitstraling niet helemaal zo groen 
meer als bij de eerste uitgave in november 2004. Maar de kleur 
groen is echter nog steeds het symbool voor de Artsenijhof 
in het Beatrixpark en daarom zijn ook de twee volgende 
uitgaven van het Groene Boekje gewoon verschenen onder 
de titel “Groene Boekje”. Deze uitgave uit 2004 droeg de titel 
“Inventarisatie van de planten in de medicinale kruidentuin van 
het Beatrixpark”

Toen in 1999 het bestuur van de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark besloot om de totaal verwaarloosde Hof, aangelegd 
tijdens de Floriade van 1972, onder haar hoede te nemen om 
zo te voorkomen dat deze op de schop zou gaan, wist men echt 
niet hoe dat er dan bijvoorbeeld tien jaar later uit zou zien. Maar 
alles beter dan sloop en een speelplaats met de zoveelste wipkip, 
zoals het stadsdeel dat voor ogen stond. De vrijwilligers van het 
eerste uur in 1999 zijn gewoon met heel veel enthousiasme voor 
de speciale kruidenbeplanting aan de gang gegaan. Met name 
Hiltje Koeman en Marjan Stomph waren als vrijwilligster in 
die eerste periode degenen met de meeste basiskennis en Hiltje 
heeft toen een plattegrond gemaakt met de beplanting die ze 
hadden aangetroffen en wilden handhaven in de wirwar van 
een zeer verwaarloosde kruidentuin. Een beplantingsplan van 
de originele Artsenijhof was er destijds niet, er was alleen een 
inventarisatie uit 1992 van Michel Koper, die hij maakte voor de 
gemeente Amsterdam.

Nieuwe beplantingsplannnen van achtereenvolgens het 
Noord-, Midden- en Zuiddeel van de Artsenijhof zijn in de 
eerste jaren door Hiltje ontworpen. Deze zijn de basis geweest 
voor opeenvolgende Groene Boekjes, waarvan het eerste dus 
verscheen in 2004, en dat uiterlijk echt groen is. Die plannen 
betekenden heel veel uitzoekwerk. Naast de Nederlandse naam 
van de planten moest ook de wetenschappelijke Latijnse naam 
worden vermeld en dan ook nog de familie waartoe de plant 
behoort. Zoek het maar uit, ga er maar aanstaan!

Met name José Deckers, al vrijwilligster sinds 2001, heeft 
onvoorstelbaar veel tijd doorgebracht met haar “Heukels”, de 
autoriteit op het gebied van de benaming van de Nederlandse 
flora, ook voor iedere biologiestudent een begrip. In de jaren 
daarna is zij haar “Heukels” trouw gebleven en heeft zij ook 
weer voor de twee volgende uitgaven alle planten in de Hof 
gecontroleerd op de juiste benaming! Dat was vooral een 
grote klus bij de laatste uitgave in 2012 omdat er toen in de 
wetenschappelijke wereld een ingrijpende herindeling van de 
plantenfamilies had plaatsgevonden. 

Een kruidentuin, en dus ook de historische medicinale 
beplanting van de Artsenijhof is een dynamisch iets, er 
verandert voordurend van alles, door de natuur maar ook door 
beleid en voortschrijdend inzicht. In 2007 verscheen dan 
ook de 2e uitgave van het Groene Boekje, het minst groene 
voor wat betreft de omslag, maar wel met een mooie grafisch 
genummerde indeling van alle 73 beplantingsvakken op voorstel 
van Marjan Stomph. Dat heeft voor de tijd daarna veel structuur 
gegeven voor het werk in de Artsenijhof. En er is sindsdien ook 
steeds meer informatie verzameld over de medicinale werking 
van de verschillende planten. Mede op advies van Arend van de 
Beld, die werkzaam was bij de Hortus van de Vrije Universiteit. 
Juist omdat de Artsenijhof van oorsprong een kruidentuin was 
met uitsluitend medicinale planten, was en is dat het beleid 
voor de toekomst. Dat betekende dat er in 2012 dringend weer 
een actuelere uitgave moest komen van het Groene Boekje. 
Deze keer weer wat groener van uitvoering met prachtige foto’s 
van Karin Kracher. Willem Smit, die coördinator was van het 
vrijwilligerswerk, heeft voor die uitgave de medicinale werking 
uitgezocht, ook dat moest natuurlijk allemaal wel kloppen.

Maar ook nu verandert er door het seizoen heen nog wel 
eens wat. Daarom staat op verzoek van de vrijwilligers het 
Groene Boekje nu ook op de website van de vereniging, www.
vriendenbeatrixpark.nl, zie onder Artsenijhof en Groene Boekje.

Het Groene Boekje
 Mirjam Louisse DE TROTS VAN DE VRIJwILLIGERS

2004 2007 2012
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Zwarte moerbei
José Deckers

IN DE ARTSENIJHOF

zwaRte moeRBei

De zwarte moerbei (Morus nigra) is oorspronkelijk afkomstig 
uit Midden- en West-Azië; door handel werd deze boom 
verspreid in Europa. Ze worden hier gekweekt vanwege de 
(schijn)vruchten. Alleenstaande bomen kan men aantreffen in 
oude klooster- en kasteeltuinen. In de Artsenijhof staat hij in de 
Zuid-tuin.

De boom kan 12 – 15 meter hoog worden. Hij heeft een 
donkeroranje schors met brede groeven en knobbels. De 
bladeren zijn donkergroen en hartvormig; aan de onderzijde 
behaard. De moerbeivruchten lijken wel op framboos of braam, 

maar ze zijn wat langer. De vruchten zijn eerst groen, kleuren 
dan rood en worden, als ze helemaal rijp zijn, zwart. Ze zijn 
rijk aan vitamine B. Bij het plukken is het verstandig erg 
voorzichtig te werk te gaan. De zuurzoete vruchten zijn namelijk 
heel zacht en verliezen bij de minste aanraking hun sap. De 
hierdoor veroorzaakte vlekken zijn heel moeilijk uit kleding te 
verwijderen. *

In de apotheek werden de rijpe vruchten vroeger tot een stroop 
verwerkt, die zwak laxerend en urinedrijvend werkt. Vaak 
werden ze ook gebruikt om de smaak van dranken te verbeteren. 
Van de vruchten kan men natuurlijk ook jam maken. Het blad 
doodt bacteriën en wordt wel op geïnfecteerde wonden gelegd. 
Men kan er ook thee van trekken tegen verkoudheid. Een 
afkooksel van de takken zou de bloeddruk verlagen en helpen 
tegen reumatiek. Met het herfstblad kunnen stoffen geel worden 
geverfd. 

De witte moerbei (Morus alba) zal bekender zijn. Het blad van 
deze boom dient namelijk als voedsel voor de zijderups. Zonder 
dit geen zijdedraden. 

* noot van de redactie: wat dat plukken betreft: liever niet in de Artsenijhof; u beschadigt dan snel andere planten. Zo heeft deze herfst –opnieuw- een 
echtpaar ruw met stokken in de walnotenboom staan te slaan, daarbij lomp alles plattrappend wat eromheen staat. Toen zij gezien werden, en er op 
aangesproken, was het al te laat en was er veel vernield.

Momenteel houdt vooral Marion Verwaal de inventarisatie van de beplanting bij en ze probeert die informatie in de toekomst ook 
op de website actueel te houden. Zover is het op dit moment nog niet.

Intussen hebben we een jaar geleden toch een paar oude beplantingsplannen kunnen achterhalen, een uit 1979 en een uit het 
jaar van de Floriade, waarin een gedeelte van de medicinale planten is beschreven. Dat was een leuke ontdekking en daar gaan de 
vrijwilligers zich de komende tijd eens rustig in verdiepen. 

Het Groene Boekje is voor 5 euro verkrijgbaar bij het secretariaat. Contact via beatrixpark@hotmail.com
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Ledenadmin / PenninGmeesteR

Ledenadministratie
Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van april 2014. 

Aantal leden op 25 maart 2014 1081
Nieuwe leden 18
Opgezegd 37
Uit bestand verwijderd wegens wanbetaling 30
Aantal leden op 2 november 2014 1032

Nieuwe leden sinds 25 maart 2014:
Mw M.B. de Boer, Hr R.L. Decossaux, Mw I. van Emde Boas, Mw R.J. van Etten, Hr M.M. Gravemaker, Mw J.M.E. Heijting-
Busse, Mw A. van Hessen, Hr K.P. Hoitinga, Hr P.K. Hoitinga, Mw C.H. Molenaar, Hr F. Munniksma, Hr V. Munniksma, Mw L. 
Nieuwenhuyse, Mw M. van Stigt, Hr P.P.A. Vergroesen, Hr B. Verkooy, D.L. Vroegh (geen adres bekend), Mw E. Wichers

Penningmeester
Barbara van Helden-Pathuis

VAN DE

Eind mei van dit jaar ontvingen alle vrienden een acceptgiro voor het overmaken van de contributie. Tot nu toe hebben 844 van 
de 1032 leden betaald en gemiddeld maakten zij bijna € 18,00 over!! Wij danken een ieder voor zijn of haar bijdrage, waarmee wij 
onder meer tweemaal per jaar deze uitgebreide nieuwsbrief kunnen uitgeven. Ook dit jaar ontvingen wij een behoorlijk aantal zeer 
royale bijdragen. Inmiddels hebben de gulle gevers een bedankbriefje van het bestuur ontvangen.

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

IBAN
Met ingang van februari 2014 werden in heel Europa nieuwe bankrekeningnummers ingevoerd, de zogenaamde IBAN 
(International Bank Account Number). De oude acceptgiro’s kunnen door de banken niet meer worden verwerkt. Onze vereniging 
heeft de nieuwe IBAN-acceptgiro’s al besteld voor volgend jaar. Als u geld wilt overmaken met een overschrijvingsformulier of met 
internetbankieren, moet u in het vervolg bij alle betalingen dat nieuwe, lange bankrekeningnummer invullen. Ons IBAN nummer 
is NL17 INGB 0004 2952 62
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fLoRa / fontein

GEVELD & HERSTELD
Flora:
Elodie Luinge

Tot onze grote schrik kregen we op 13 juni 2014 de melding dat 
Flora, het beeld van Fred Carasso, bij de ingang van de Cornelis 
Dopperkade, compleet was afgebroken. Bij de enkels. We 
hebben dit meteen gemeld bij het stadsdeel, en we hoopten dat 
er snel iets aan gedaan werd. 

Bericht hiervan was inmiddels ook op AT5 verschenen.

De afdeling Groenvoorziening (en Kunstonderhoud) van het 
stadsdeel hebben fantastisch snel gereageerd: binnen twee 
weken was het beeld opgehaald door Kunstwacht uit Delft, de 
restaurateur. Nu staat ze weer in volle glorie. Met een streepje 
op haar enkels, dat wel. Medewerkers van Kunstwacht hebben 
het stadsdeel verzekerd dat het beeld niet door de wind of door 
materiaalmoeheid van de sokkel is gevallen. Maar de oorzaak 
van de val is onduidelijk.

Wel hebben parkbezoekers gezien dat de avond tevoren een 
studentenbarbecue werd gehouden bij het beeld. Zij hebben dit 
later gemeld bij het stadsdeel.

Noot van de redactie: (In dit 
verband is het jammer dat 
op zo’n moment de dienst 
Handhaving niet kan worden 
gebeld, barbecuen is verboden 
in het Beatrixpark. Men zou 
de politie van Leijenberghlaan kunnen bellen en dan is het afwachten 
of die actie ondernemen. Tel 0900-8844...geen spoed, wel politie)

HET HEEFT EVEN GEDUURD, 
MAAR DE GROTE FONTEIN SPUIT 
WEER. WAARSCHIJNLIJK GAAT 
HIJ VOOR DE WINTERPERIODE 
WEL WEER TIJDELIJK UIT.
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Jakoba Mulder

Jakoba Mulder
Anne-Mariken Raukema 

GEDENkTEkEN VOOR

Jakoba (Ko) Mulder (1900 – 1988) was stedenbouwkundige 
en landschapsarchitect. Gedurende 42 jaar verrichtte zij 
pionierswerk in Amsterdam. Aanvankelijk was zij medewerker 
en rechterhand van Cornelis van Eesteren; later werd zij hoofd 
van de afdeling Stadsontwikkeling. Een van haar bekendste 
ontwerpen is dat voor het Amsterdamse Bos geweest. Maar ook 
tekende zij het Beatrixpark. Dat lag niet ver van haar woning in 
de Rubensstraat.

Haar bijdrage aan het Amsterdamse Uitbreidingsplan (AUP) 
voor Buitenveldert was baanbrekend. Bijzonder was haar 
voorbeeldfunctie die zij als eerste vrouw in een uitgesproken 
mannenbolwerk vervulde. 

Bijna anderhalf jaar geleden, eind juni 2013, diende Herman 
Wals, toen lid van de stadsdeelraad Zuid (D66), een motie 
in voor een gedenkteken voor Jakoba Mulder. De betekenis 
van Jakoba Mulder voor Amsterdam in het algemeen en voor 
Zuid in het bijzonder, was een belangrijk argument om voor 
haar een gedenkteken te realiseren. Eerder al had een aantal 
bewoners van Buitenveldert het initiatief genomen voor zo’n 
gedenkteken. Voor Herman Wals (oud-voorzitter van de 
Vrienden van het Beatrixpark) was de cruciale fase waarin het 
park verkeert - de viering van het 75-jarig bestaan en aanleg van 
een nieuw gedeelte een extra argument om het gedenkteken in 
het Beatrixpark te plaatsen en niet in het Amsterdamse Bos; dat 
is immers Amstelveense grond. De raad ging ermee akkoord dat 
een bedrag van €50.000 euro werd gereserveerd in de begroting 
van 2014. Daarvan zou € 20.000 worden aangewend voor de 
voorbereiding en € 30.000 voor de uitvoering. De Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark zou worden gekend in de keuze 
van een geschikte locatie voor het beeld. In de voorbereidende 
fase zou een prijsvraag worden uitgeschreven voor het maken 
van een ontwerp voor het gedenkteken.

Het jaar 2014 nadert zijn einde.
Het was de bedoeling dat er voor het einde van het derde 
kwartaal (1 oktober jl.) een concreet plan voor de prijsvraag 
en het vervolg zou liggen. Navraag bij cultuurambtenaar 
Anita Frank leerde evenwel dat het wordt verdaagd naar het 
voorjaar van 2015. Dan wordt een gesprek georganiseerd 
met de initiatiefnemers en de Vrienden van het Beatrixpark. 
Na die ‘startbijeenkomst’ wordt een procedure in gang gezet, 
zoals die gebruikelijk is bij opdrachten voor beeldende kunst 
in de openbare ruimte. Onderzoek, programma van eisen, 
schetsontwerpen, keuzes maken... De adviescommissie kunst 
adviseert het dagelijks bestuur. In het programma van eisen 
wordt informatie over zowel het Beatrixpark als Jakoba Mulder 
opgenomen, over beider identiteit en de vraag wat zij kunnen 
toevoegen aan (een beeld van) Jakoba Mulder wordt aan de 
kunstenaars voorgelegd. Een beeld zoals er nu staat op het Ir. 
Jakoba Mulderplein – aan het einde van de Sarphatistraat, bij 
het Entrepotdok (zie foto’s) – is nadrukkelijk niet de bedoeling, 
zo meent Anita Frank. Als het aan haar ligt – en daar is ze al 
over in gesprek – komt met de oplevering van het gedenkteken 
voor juffrouw Mulder in het Stedelijk Museum een kleine 
expositie of een lezing. In deze tijden is het een goed bericht dat 
het gereserveerde bedrag blijft staan. 

Wordt vervolgd.
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Baubles

Baubles
Loes Lesterhuis

IN DE kASTANJE-RING

Was het vorig jaar tijdens de ArtZuid dat er mozaïek bollen 
verschenen in de Kastanje-ring? 

Ik, als wandelaar, moest toen wel wennen aan deze combi van 
natuur en cultuur. Maar aan het einde van ArtZuid, toen de 
kunstobjecten overal werden weggehaald, verdwenen de bollen 
niet. En steeds vaker hoorde ik van medewandelaars dat ze de 
bollen een aanwinst vonden voor de Kastanje-ring.

Afgelopen zomer las ik in verschillende kranten dat de 
bollen onderdeel uitmaken van het Social Baublesproject, een 

samenwerking tussen Social Sofa en Pantar (een werk- en 
leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). 
Het doel van dit project is zowel om geld op te halen voor 
kinderen in SOS-dorpen, maar ook om meer aandacht te krijgen 
voor de sociale werkplaatsen van Social Sofa. 
Ik ga de bollen, sinds deze informatie, steeds mooier vinden, 
vooral wanneer het zonlicht er langs scheert. De Baubles 
rondom de Kastanje-ring zijn door verschillende kunstenaars 
ontworpen. En door medewerkers van Pantar gemaakt. Ze zijn 
aangekocht door het stadsdeel Zuid en ze zullen permanent in 
het Park blijven.

foto: John Barninck
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DIRk HAkZE

IN HET BEATRIxpARk

Interview

Schilderen
Loes Lesterhuis

Dirk Hakze, schilderen in het Beatrixpark op de tonen van de 6e 
Symphonie van Mahler 
 
23 juli 2014
Digitaal hebben we al kennis gemaakt met elkaar, maar 
vandaag ontmoet ik Dirk in het echt op zijn werkplek op het 
braakliggende stuk grond tussen restaurant As en het nieuwe 
Sint Nicolaaslyceum. Een grote grijze grijnzende man met een 
walrussnor. Hij vertelt dat hij nog aan het opbouwen is. Het 
is veel meer werk dan bij zijn andere projecten, die vaak plaats 
vonden op het strand. De grond hier zit vol met steenafval (plek 
van oude gebouw Nicolaas Lyceum) bromt hij, daarom moesten 
we 225 palen in de grond slaan en dat zullen er nog wel meer 
worden. Dirk bivakkeert gedurende het project in twee caravans, 
een soort Pipowagens. Zijn vriendin en zijn dochter zijn er 
nu ook. Het is heet op het grasveld. Als je midden in de cirkel 
tussen de houten panelen staat, echoot het geluid, vertelt Dirk 
me.

Het is een uniek project. Op de tonen van symfonieën van 
Mahler schildert hij. Voor dit project is het de 6e Symfonie 
van Mahler (hier uitgevoerd door the London Philharmonic 
Orchestra met Mariss Jansons). Op de klank van de muziek 
schildert hij doeken. Deze doeken zijn bevestigd op de houten 
panelen, die in een grote cirkel zijn neergezet. Midden op 
zijn werkterrein heeft hij koptelefoons opgehangen, zodat je 
als bezoeker mee kan beleven hoe Dirk de klanken vertaalt in 
kleuren en lijnen. Je moet je voorstellen, zegt Dirk, dat als je 
een doek koopt, je iets in huis hebt dat een deel van een groter 
geheel is. Andere mensen hebben een gelijkend maar ander 
schilderij thuis hangen, je maakt deel uit van een collectief.  
Hij laat zijn project niet onbewaakt. Hij verblijft daarom drie 
maanden in zijn caravans. Hij krijgt elektriciteit van restaurant 
As.

Als hij een muzieknoot in C hoort, ziet en schildert hij de 
kleur oranje. We spreken af dat ik zo nu en dan langs kom 
om de voortgang te zien. Ik verlaat de nog lege cirkel en ben 
nieuwsgierig naar hoe die ingekleurd gaat worden. 

5 augustus 2014
Het is een warme zomermiddag. Ik ga langs bij Dirk, want 
ik ben benieuwd hoe het hem vergaat. Hij heeft nu een 
panterprintmuts op. Als ik middenin de cirkel sta, hoor ik 
vanzelf de echo van de muziek. Met een koptelefoon op volg ik 
Dirks verfstreken. Ik voel me tegelijkertijd nietig maar toch ook 

veilig in de cirkel van groen gras afgeschermd door de panelen 
en tussen de hoge hijskranen en de grote kantoorgebouwen. 

Dirk is geboren in Sneek in Friesland. Zijn Mahler-project is hij 
begonnen in Harlingen. Hij heeft zijn project vaak op het strand 
uitgevoerd. Mahler heeft met veel plaatsen iets gehad: Kassel, 
Krefeld, Hamburg, daar wil Dirk allemaal naar toe. Zijn oma zei 
altijd: iedere dag een draadje, is een hemdsmouw in het jaar. Dus 
hij blijft gestaag doorgaan met schilderen van panelen.

Hij werkt met acrylverf. Zie je de energie die van de doeken 
afstraalt? vraagt hij mij. Hoe is hij hier eigenlijk terecht 
gekomen, vraag ik hem. Hij vertelt dat hij  een tijd geleden 
benaderd werd door iemand van het Stadsdeel West met de 
vraag of hij daar iets wilde doen met zijn project muziek en 
schilderen. In het Westerpark ging het niet door maar via 
contacten is het toen Stadsdeel Zuid geworden.

Tot nu toe heeft hij nog maar weinig bezoekers langs gehad. 
Dat was anders bij zijn vorige projecten, die hij op het strand 
uitvoerde. Maar de bekendheid moet groter worden door de 
verwijzingsborden bij de ingang van het park en de interviews 
die hij gaat geven. 

Dirk is vroeger vijf jaar technisch tekenaar geweest. Hij heeft 
daar veel geleerd, maar wilde door in de kunst. Het werd de 
Academie in Leeuwarden en daarna heeft hij kunstmanagement 
in Utrecht gedaan. Hij werd betaald door het Arbeidsbureau, 
omdat hij voor de opleiding een project had ontwikkeld: kunst 
in de spreekkamers van tandartsen, dat liep als een trein. Maar 
in Friesland was het kunstaanbod beperkt. Vaak ging hij met de 
bus naar Amsterdam om een tentoonstelling te zien. Hij genoot 
tijdens de rit vanaf Lelystad van de echte Amsterdammers in de 
bus. Zijn die er nog, vraagt hij zich nu af. 

Hij vindt het hier aan de rand van het park prachtig met de 
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kantoren die je bijna per dag kunt zien groeien, maar hij is hier 
in de eerste plaats om te schilderen. Dat is primair. Hij geeft mij 
de plek aan waar ik moet gaan zitten om de natuurlijke overgang 
in de verschillende panelen te zien. Hij maakt ongeveer vijf  
panelen per week. Ieder schilderij is na 24 uur droog. Tot nu toe 
vindt hij het derde paneel het mooist door het geel dat er in zit. 
Ik kijk en tegelijkertijd zie ik een donkere wolk aankomen, maar 
die lost weer op.

25 augustus 2014
Er komt weer een grijze wolk aan, maar ik ga toch langs bij 
Dirk. Hij rijdt net zijn karretje met verf naar zijn caravan, 
omdat hij de regen ook ziet aankomen. Kijk, die grijze kraan 
in de verte, kan je haast niet meer zien, maar ik wil nog best 
even met je naar de panelen kijken, zegt hij vriendelijk. Hij is 
net klaar met zijn 21ste paneel. Hij heeft zondag een record 
aantal bezoekers gehad: 39. Dat komt mede door de op gang 
gekomen publiciteit: het Amsterdam Zuidblad, de  Echo, AT5. 
Ook het Noord-Hollands dagblad en de Telegraaf gaan nog 
iets schrijven, en Het Parool komt volgende week. Verkocht 
heeft hij nog niet, maar dat beschouwt hij als het risico van een 
project van een kunstenaar. Zo nu en dan gooit er iemand wat 
in het spaarvarken, dat op het terrein staat. Hij heeft wel bezoek 
gehad van een Amerikaan, die aangaf dat hij het erg interessant 
vond wat Dirk doet. Mahler is toevallig ook in Chicago Ohio 
geweest, dus als die Amerikaan interesse heeft voor een project 
daar, dan wil Dirk er wel mee aan de slag. Er zijn 12 symfonieën 
van Mahler, dus eigenlijk kan hij niet meer dan 12 plekken 
bezoeken. Met een violiste van het Concertgebouworkest heeft 
hij een boeiend gesprek gehad over de fantastische muziek van 
Mahler en de ervaringen die zij in de afgelopen jaren daarmee 
had opgedaan. Zijn derde paneel vindt hij nog steeds mooi, 
het geel is geïnspireerd door de klanken van het allegro-deel. 
Hij heeft in de panelen lila en phtaloblauw gebruikt, in andere 
panelen en op andere locaties deed hij dat niet. De meeste 
vragen krijgt hij over de tentjes tegen de regen, die hij over de 
schilderijen hangt. De mensen, vooral hier uit de buurt, weten 
wel veel van kunst valt hem op. 

Hij pakt zijn karretje (dat omviel toen de Telegraaf-fotograaf 
wilde dat hij wat schuiner ging staan) en loopt naar zijn caravan. 
Ik zie dat het gras bij een paneel inderdaad blauwe kleuren heeft.

29 september 2014
Hard gewerkt, roept Dirk, als ik in de cirkel kom aanlopen. 
Hij neemt net afscheid van een student uit Groningen. Hij 
doet een studie naar fusiegemeenten en de uitwerking op de 
kunstensector. Daar weet Dirk veel van, want hij woont in een 
fusie-gemeente in Friesland. Wrang is het, vindt hij, dat na de 
fusie nog maar één procent van de begroting aan beeldende 
kunst wordt besteed, dat was vroeger heel wat meer in Sneek. 
Intussen mengt hij oranjeverf met een straaltje wit uit een tube. 
De doorgaande lijn tussen de verschillende panelen zijn onder 
hand duidelijk zichtbaar.

Hij heeft intussen 53 panelen af, hij heeft 770 bezoekers gehad. 
Echt geïnteresseerde bezoekers: wetenschappers, kunstminnaars. 
Hij wil naar de 820 bezoekers, 1/1000 van het bevolkingsaantal 
van Amsterdam.

Maar dan komen er plotsklaps druppels uit de hemel vallen. 
Dirk kan niet inschatten hoe het weer zich zal ontwikkelen en 
gaat druk aan die slag met zijn tentjes om de net geschilderde 
panelen droog te houden. Ik vertrek weer uit de cirkel, want 
Dirks prioriteiten liggen even elders.

9 oktober 2014
Op 13 oktober gaat Dirk zijn project opheffen, dus ik ga nog 
even langs. Ik zie hem wat rommelen bij zijn caravans, maar als 
hij me spot, komt hij naar me toe gelopen. Voor de statistieken: 
900 bezoekers, waarvan de helft een koptelefoon opzette, 51 
leerlingen van het Nicolaas, die uit zichzelf kwamen kijken, 
vijftien  leraren. Een egel op bezoek gehad, regelmatig een reiger 
als gezelschap, en ontelbare plastic broodzakjes, die vanaf het 
schoolplein van het Nicolaas tussen zijn panelen woeien. Zijn 
vriendin komt hem halen voor koffie. Ze is alle maanden bij 
hem gebleven. De animo om te kopen is hem wat tegen gevallen, 
want er wonen hier wel mensen met geld. Maar er zijn nog 
mensen met een optie, dus wie weet. Dinsdag gaat hij afbreken, 
want dan wordt de kans dat het gaat regenen steeds groter. 
Hij is heel tevreden met het resultaat: het derde paneel met 
het geel vindt hij nog steeds mooi, maar ook het 52ste paneel. 
Hij schenkt er een aantal aan zijn beste sponsor: Raatsma, een 
bouwbedrijf. We drukken elkaar de hand en ik wens hem veel 
succes. Misschien zien we elkaar nog eens terug, want hij krijgt 
nog een uitnodiging voor een deelname aan de kunstroute door 
Zuid.

voor meer info zie www.dirkhakze.com

foto's: Jaap Louisse 
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Onder Water

Je zou het misschien niet verwachten, maar in de wateren en 
slootjes van ons park wemelt het van het leven. 

Natuurlijk weet iedereen dat in een normale sloot miljoenen 
watervlooien en andere mini-organismen leven en je hoeft dus 
maar een fijnmazig schepnetje door het water te halen en de 
pruttige inhoud van dat netje in een glazen pot met leidingwater 
te doen ... en je ziet een ontelbare massa zwemmende- en 
springende beestjes in het water ronddartelen. 

Zo’n gewoon slootje, ... je loopt er voorbij zonder te beseffen 
dat daaronder een kompleet heelal van mysterieuze diertjes om 
elkaar heen zweeft. Wat blijkt er dan toch veel leven te zitten 
in één enkele druppel slootwater !  Maar dat is niet waar ik het 
over wilde hebben. 

Zoals je weet worden kleine beestjes meestal opgegeten door 
grotere beestjes en ook in ons park worden elke dag weer 
enorme aantallen watervlooien verzwolgen door kleine vissen. 

Nee, dat is niet wreed en ook niet zielig, dat is de natuur. De een 
z’n dood is de ander z’n brood. 

In ons park zijn de watervlooien het voedsel voor visjes zoals 
de stekelbaars, de blankvoorn, de brasem, de kolblei, de pos en 
tegenwoordig ook veel zwartbekgrondels.

Onder water
Geert Luinge.

HET BEATRIxpARk

Dat is een vissoort die hier van oorsprong nooit voorkwam, maar 
die is pas de laatste jaren vanuit oost-Europa (via het Donau-
Rijnkanaal) hierheen gekomen en tegenwoordig barst het overal 
van de zwartbekgrondels. Op zich is het best een mooi visje, 
maar hij eet graag het kuit en jongbroed van andere vissoorten, 
dus dat betekent dat de andere soorten zich niet meer succesvol 
kunnen voortplanten. Dan zou je dus een sloot overhouden 
waarin alleen nog zwartbekgrondels rondzwemmen. Gelukkig 
komt het in de praktijk meestal niet zo ver, want er zijn ook 
roofvissen die op hun beurt weer gek zijn op grondels.

De snoekbaars is er zo een. Hij is verzot op grondels, maar 
helaas legt de snoekbaars haar eitjes precies op de plekken 
(tussen stenen en richels onderwater) waar juist veel grondels 
zitten, dus in dat geval eet het kleine visje (zwartbekgrondels 
worden maximaal 15 cm) de eitjes op waaruit een grote vis zou 
moeten voortkomen (snoekbaars kan meer dan een meter lang 
worden!) en dat is toch wel jammer.

Een andere uitheemse diersoort is de Amerikaanse rivierkreeft. 
Die heeft inmiddels massaal de oorspronkelijke inheemse 
rivierkreeft verdrongen en tegenwoordig kun je in bijna elk 
slootje wel kreeftjes vinden. Als je overdag door het park loopt 
zul je beslist geen kreeft zien, maar als je ‘s avonds in het donker 
met een zaklamp tussen het riet in het water schijnt, kun je de 
roze oogjes van de kreeftjes zien oplichten en blijken er veel 
meer te leven dan je denkt. Aangezien kreeften verschalen is 
er een periode waarin hun huid nog zacht is en dan zijn ze 
kwetsbaar, dus kruipen ze onder een steen of wortelstronk om 
zich te beschermen tegen de vijand. 
Moeder kreeft draagt haar eitjes lange tijd mee onder haar 
buik en op de foto kun je zien hoe honderden mini-kreeftjes 
zich vastklampen aan haar rokken. Maar de vijand loert. Een 
baars is bijvoorbeeld gék op een sappig kreeftenhapje en in elke 
Hollandse sloot rammelt het van de baarzen. 
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Onder Water

In ons park moeten we qua visstand een duidelijk onderscheid 
maken tussen de wateren die wel- en de watertjes die géén 
verbinding hebben met het ‘grote water’. De kleinere vijvers en 
slootjes zijn nogal ondiep en daarin zwemmen behalve allerlei 
kleinere vissen ook een paar flinke brasems en een paar knappe 
karpers. Je kunt vaak precies zien waar die karpers zwemmen, 
doordat er duidelijk gasbelletjes omhoogkomen, waarvan het 
spoor zich langzaam verplaatst. Kijk voortaan maar eens wat 
beter naar het wateroppervlak, dan zie je vaak luchtbelletjes, 
kringen, v-sporen, draaikolken, modderwolken, bewegende 
rietstengels en wapperende staarten. Meestal zijn dat brasems 
en karpers die in de bodem wroeten op zoek naar voedsel. 
Vanaf de drie riante invalidensteigers mag trouwens alleen 
gevist worden door 65 plussers en invaliden, die voor een paar 
euro een parkvergunning kunnen halen op het kantoor van de 
hengelsportvereniging aan de Beethovenstraat 178.

Al het parkwater dat in verbinding staat met het zuider 
Amstelkanaal is in principe ‘open water’. 

Dat betekent dat alle vissen die er leven zich kunnen verplaatsen 
naar elders. Alle vis die naar het oosten zwemt komt via de 
Jozef Israelskade uit op de Amstel, die weer in verbinding staat 
met het IJ  dat via het Noordzeekanaal doorloopt tot ijmuiden, 
en via het AmsterdamRijnkanaal zouden ze zelfs naar Utrecht 
kunnen zwemmen. Alle vis die naar het westen gaat komt via 
de Stadionkade en de Nieuwe Meer uit op de ringvaart van de 
Haarlemmermeer, dus ook in die richting kunnen ze tientallen 
kilometers doorzwemmen. Maar dat betekent dus ook ...dat 
de (enorm grote-) vissen van bijvoorbeeld de Westeinderplas 
wel degelijk in ons Beatrixpark zouden kunnen opduiken. Om 

dit te onderzoeken zijn er in het zuider Amstelkanaal vanaf 
1998 visuitzettingen gedaan, waarbij duidelijk herkenbare 
spiegel-karpers werden uitgezet, die allemaal hun eigen unieke 
schubben-patroon hebben. 

Voordat de vissen werden vrijgelaten waren ze gewogen en 
gemeten en er werd een foto gemaakt van hun schubbenpatroon. 
Als zo’n vis later wordt teruggevangen door een visser kan 
men nagaan hoeveel die spiegelkarper gegroeid is, maar ook 
hoeveel kilometer hij gezwommen heeft. En wat blijkt ? Bij 
ons park werd een karper uitgezet van 40 cm en 2 kilo en 
dezelfde vis werd 7 jaar later terug gevangen en was toen 80 
cm bij een gewicht van 12 kilo . Een andere spiegelkarper werd 
20 kilometer verderop gevangen en de grootste karper die hier 
rondzwemt weegt minstens 17 kilo en is bijna een meter lang ! 
Dat is behoorlijk groot, maar het kan nog groter.

De snoek kan een lengte bereiken van 130 cm en deze 
indrukwekkende rover is zelfs niet vies van een vers 
eendekuiken, die zij (grote snoeken zijn altijd vrouwtjes) met 
een wilde draaikolk van het oppervlak grist. In de winter, als 
het water helder wordt doordat de watervlooien afsterven, kun 
je soms zo’n enorme snoekdame in het kraakheldere water zien 
staan, op jacht naar prooi. Prachtige natuur onder water. 
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Nieuws / Stadsarchief

Maar het kan nog gekker., want zo’n snoek is nog maar 
een ukkie als je hem vergelijkt met een meerval. Het aantal 
meervallen rondom Amsterdam is de laatste jaren flink aan het 
toenemen en er is al een meerval gevangen van bijna 2 meter, 
dus ... in theorie zou die zelfs bij ons Beatrixpark kunnen 
langskomen !

Ze staan al in meerdere parken in Amsterdam, en nu komt er ook een in het Beatrixpark: 
een Vindhek!

Dit is een initiatief van kunstenares Annemarieke Weber. Het Vindhek is een plaats 
waar je gevonden voorwerpen kunt ophangen, en dus ook weer terugvinden. Dat zal, zo 
dicht bij de kinderspeelplaats, straks dus vast behalve met sleutels volhangen met wantjes 
en mutsjes. Dit Vindhek krijgt in overleg met de Vrienden als logo een gestileerde 
reiger, zodat het mooi past bij het logo van het Beatrixpark. De kosten worden geheel 
gedragen door het stadsdeel. Het Vindhek komt te staan bij de ingang Diepenbrockstraat/
Heijermansweg. Op de foto, die gefotoshopt is, kunt u zien wat de bedoeling is. Want hij 
staat er nu nog niet.

Feestelijke inhuldiging: op zondag 7 december, om half twee. U komt dan toch al naar het Beatrixpark voor de wandeling om 
14.00 uur met Henk Wolters. Dus kom ietsje eerder, en drink een glaasje met ons mee op het nieuwe Vindhek!

! Laatste Nieuws !

In het stadsarchief gevonden: een overzicht van waar in juni 1944 onder meer 
anti-tank bunkers stonden. Geen RAI, maar daar nog een stukje park. En aan 
de rand Militaire Objecten. En tja, wie die Rudi en Karel waren? 
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Kijk dus de volgende keer als je door het park wandelt eens wat 
vaker naar- en in het water. Misschien zie je dan de slurpende 
lippen van die kanjerkarper of de bruingele rug van een 
metersnoek, of de besnorde snuit van zo’n mega-meerval. Niet 
schrikken hoor. Het kan allemaal in het Beatrixpark.
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Onze Beatrixpark / IVN

IVN-rondleiding

het Beatrixpark

OOk IN 2015 ELkE MAAND EEN

Op ZOVEEL LEUkE MANIEREN wORDT

GEBRUIkT

IN HET BEATRIxpARk
Henk Wolters

Ook in 2015 kunt u weer meedoen met de maandelijkse IVN-rondleidingen door ons mooie park onder leiding van Natuurgids 
Henk Wolters. 

In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de aandacht vooral uit naar de bomen. In het park staan meer dan 200 soorten, waarvan 
er 150 van een naambordje zijn voorzien. Elk seizoen valt daar veel interessants aan te beleven. In het voorjaar knoppen, katjes, bloei 
en bestuiving. In de herfst kleuren, vruchten en zaden. In de winter coniferen, silhouetten en knoppen.

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoeken we de Artsenijhof, met elke maand een ander programma. Er staan 
maar liefst 250 soorten medicinale planten en in deze maanden zijn ze op hun best. Waar worden of werden ze voor gebruikt, hoe 
herken je ze, waar komen ze vandaan, welke stoffen zitten er in en wanneer worden ze geoogst?

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

Bomen:
4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 4 oktober, 1 november, 6 december
Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Gorterstraat.

Artsenijhof: 
3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september
Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, 
niet toegestaan.

Deelname: Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet 
nodig, behoudens voor groepen. 
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

Wat geweldig toch dat het park op zoveel leuke manieren wordt gebruikt! Door 
joggers op zondag, door leerlingen van scholen voor biologieles, of zoals op de foto 
te zien is, voor een verjaardags-feestje met een cursus schilderen-in-het-park. 
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Vereniging Vrienden 

Het Beatrixpark is één van de 
oudste moderne stadsparken van 
Amsterdam. Het park is grotendeels als 
werkverschaffingsproject aangelegd en 
voor publiek geopend in 1938. Door de 
bouw van de RAI in 1961 kwamen de 
eerste veranderingen, de zogenaamde 
plasvijver moest worden verplaatst en 

Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens 
kostbare plek, in economische zin.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud 
van het park. De vereniging telt nu  ruim 1.000 leden. Maar we zouden graag zien dat 
dit aantal stijgt zodat we in de toekomst sterker zullen staan. Kent u mensen in uw 
omgeving die enthousiast zijn over het Beatrixpark, attendeert u ze er dan op dat zij 
voor € 5 lid kunnen worden. U kunt dit strookje aan hen geven. Aanmelding via de 
website is ook mogelijk.

de 1100

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

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

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

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

WWW.VRIENDENBEAtRIXPARK.NL

tweemaal per jaar ontvangt 

u de Nieuwsbrief en u wordt  

uitgenodigd de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te wonen

e-mail adres

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VAN HET BEATRIxpARk 

Lid woRden

Op NAAR

werd het huidige kinderbadje.

Ten behoeve van de Floriade in 1972 
in Amstelpark en Beatrixpark werd o.a. 
de Artsenijhof (kruidentuin) aangelegd. 
De uitbreiding van de RAI in het park 
is in 1994 gecompenseerd met een 
terrein langs de ringweg, de Natte vallei. 

Momenteel is het park ca. 24 hectare 
groot. Het park is een schakel in de 
groene verbinding tussen de Amstelzone 
en het Amsterdamse Bos. In 1981 is de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
opgericht om het park tegen uitbreidingen 
van de RAI te beschermen en goed beheer 
en onderhoud te stimuleren.


