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Onderwerp Nieuw groen in het Beatrixpark 

De werl<zaannheden in het zuidelijke deel van het Beatrixpark gaan op dit moment de laatste fase 
in. Dit najaar starten wij met de aanleg van nieuw groen. Ook is het voorde inrichting van het park 
nodig om enkele bomen te kappen. 

Nieuw groen 
Dit najaar starten wij met de aanplant van het nieuwe groen in het Beatrixpark en rond de 
kantoren van AkzoNobel en Stibbe. Van de totaal 205 nieuwe bomen in het gebied worden de 
komende maanden meer dan 150 bomen aangeplant. 

De bomenaanplant is onderdeel van het "co-creatie plan", waarin samen met de buurt invulling is 
gegeven aan het ontwerp. Er is gekozen voor verschillende soorten, zoals de zomereik en de 
veldesdoorn. 

Afbeeld ing: Co-creatie Beatr ixpark. In de gele vlakken worden bonnen geplant . Blauwe l i jnen: nieuwe looppaden. 
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Zomereil< (Quercus robur) Veldesdoorn (Acer campestre) 

Ook worden in het gebied ook nieuwe planten, heesters en kruiden aangeplant, zoals de hazelaar 
en de prunus. Dit plantwerk is afhankelijk van het plantseizoenen en voeren wij gefaseerd uit. 

Hazelaar (Corylus avellana) Sleedoorn (Prunus Spinosa) 

Bomenkap 
Voor de afronding van het werk worden volgens het co-creatieplan de laatste 10 bomen gekapt. 
De kapwerkzaamheden worden in de week van 28 september tot en met 2 oktober uitgevoerd. 
De kap is nodig om de beplanting op diverse plekken uit te dunnen en om nieuwe looppaden aan 
te kunnen leggen. Voor alle te kappen bomen in het park is eerder een kapvergunning verleend. 

Via www.amsterdam.nl/zuidas/ leest u meer over de herinrichting van het Beatrixpark. 

Meer informatie 
Voor vragen kunt u terecht bij omgevingscoördinator Jeroen van der Linden via telefoonnummer 
0612345105 of omgevingscoordinator(a)zuida5.nl. 
Kijk voor meer informatie en voor de actuele stand van zaken op www.amsterdam.nl/zuidas/ 
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