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In de put

In de put
Elodie Luinge

In het bestuur zitten van een “stakeholder”, oftewel
belanghebbende organisatie, brengt rechten en plichten met
zich mee. Maar soms ook leuke voordelen: laatst kregen wij de
uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen in de bouwput
van NUON.

12 meter diepte, want daarboven is de grond niet geschikt. Een
soort noord-zuid lijn in het klein, zeg maar. En zo ziet het er
ook uit in die bouwput. Waarbij de elektronica die het proces in
de gaten houdt net zo belangrijk is als de mannen die de buizen
aan elkaar lassen.

Nu hebben wij in onze nieuwsbrieven al een paar jaar gewag
gemaakt van “kabels en leidingen”. En dat was een soort
abstractie voor me geworden. Dus jahoor, wij mee! Marleen en
ik moesten, net als de andere genodigden, stevige werkschoenen
met stalen neuzen aan; helm op, en zo’n oranje alarmvestje.
Maar eerst kregen we een toelichting over hoe dat nou eigenlijk
zit, met die leidingen.

Super interessant vonden we het. En leuk om te zien hoe trots
die mannen zijn op hun werk. Toegegeven, het maakt het voor
ons als parkliefhebbers natuurlijk niet goed dat er toch weer een
stuk groen op de schop is gegaan (in de “rechter-onderhoek”,
dus aan de zuid-oostkant, dicht bij de RAI). En zeker niet
nadat eerder de boel openlag voor de kabels van Liander. Maar
snappen hoe en waarom doen we het nu wel wat beter.

In het kort: ze boren onder de snelweg door, leggen daar flinke
speciale geïsoleerde buizen aan, en daardoorheen komt het hete
water van de stookcentrale van de stadsverwarming uit Zuidoost,
om naar de bedrijven aan de noordkant van de A10 te gaan.
En, na afstaan van de warmte, ook weer terug. En dat moet op

We hebben een van de mensen die dit project beheren gevraagd
of hij dit verhaal ook aan onze leden wil vertellen. En dat wil hij
graag. Dus als u naar de Algemene Ledenvergadering komt, dan
weet u daarna ook hoe het nou zit met die leidingen van zuid
naar noord.

Oproep:

Nu een van onze bestuursleden ( Joep Hesseling, de jurist van het gezelschap) ons gaat verlaten hebben we des te harder
nieuw bloed nodig. Zit er tussen die bijna 1000 leden echt niet ergens iemand die een tandje extra bij wil zetten voor het
Beatrixpark? Juridisch talent hoeft niet, gewoon gezond verstand en wat tijd is ook goed. Dan kijken we gaandeweg wel
wat je leuk vindt om te doen. De rolverdeling binnen het bestuur is heel flexibel. Hak de knoop door en bel ons voor nadere
kennismaking. Mag je de volgende keer mee de bouwput in!

Redactie Nieuwsbrief: Mw. M.J.K. Louisse, Mw. E.E. Luinge, Mw. M.J.C. Deckers, Mw. L. Lesterhuis
Vormgeving: Mw. J.M. Overberg
Foto’s: O.D. Overberg, Mw. L. Lesterhuis, Mw. M. Louisse, Mw. E. Luinge
Druk: Palteam Duivendrecht
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.
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VAN DE

MarleenMunniksma

Voorzitter
Mw. H.Th.C. Munniksma

Stadionweg 21,

Het is begin maart en terwijl de regen met bakken uit de hemel komt schrijf ik dit stukje
voor onze voorjaarsnieuwsbrief. Het park is de winter, die eigenlijk geen echte winter
was, goed doorgekomen. Wel blijkt dat bij nat weer op een deel van de voetpaden erg veel
plassen blijven staan, we zullen er op aandringen bij het stadsdeel dat deze paden worden
geëgaliseerd en van een nieuwe parelgrindlaag worden voorzien.

1077 RV Amsterdam

Het nieuwe deel van het park, dat compensatiegroen was in verband met de kantorenbouw
in de zuid-westhoek, begint langzamerhand vorm te krijgen en groen te worden. Het
speelelement is wel erg overtuigend neergestreken op het voormalige basketbalveldje en nu
nog van verre zichtbaar, maar als het nieuwe groen aanslaat ligt het straks enigszins verstopt
achter de struiken. Kennelijk is het nieuwe element niet alleen ontdekt door de jeugd, zo
ongeveer vanaf vijf jaar, maar helaas ook door graffitispuiters. Nu maar afwachten of met de
coating, die nog moet worden aangebracht, de graffiti inderdaad gemakkelijk verwijderd kan
worden en dat het ‘decoreren’ dan misschien ophoudt.

1077 XL Amsterdam

020 676 2643
Secretaris

Mw. M.J.K. Louisse

Decoratief zijn ook de nieuwe hockers en poefs die op een mooi plekje in een weitje achter
de RAI geplaatst zullen worden en dan hopelijk een leuke ontmoetingsplek worden in een
gebied waar fietspaden en voetpaden elkaar kruisen. Ze zijn al zodanig gedecoreerd dat er –
naar wij hopen – waarschijnlijk geen ongewenste teksten op zullen worden aangebracht. Een
cadeautje waar wij dankbaar voor zijn, maar dat ons niet de kopzorgen zal gaan geven die we
wel hebben om de Rosenthalbank, die steeds weer kapot gaat (vernield wordt?) terwijl het
ook zo’n mooi ontmoetingsplekje zou kunnen zijn.
Een andere nieuwe ontmoetingsplek is gelegen net buiten het park bij AkzoNobel, waar
sinds begin januari op de hogere verdiepingen hard wordt gewerkt, maar waar in de plint,
de onderste verdieping van het gebouw, een zeer fraaie expositieruimte is ingericht, waar
iedereen welkom is om (gratis) de telkens wisselende tentoonstelling te bezoeken tijdens
kantooruren. En je kunt er ook nog een heerlijk kopje koffie of thee drinken.

020 662 0227

Penningmeester
Mw. B. van Helden-Pathuis

H. Gorterstraat 27,

1077 WE Amsterdam

020 662 4100
Leden

Mw. E.E. Luinge

Michelangelostraat 87,
1077 BZ Amsterdam

06 546 300 56

Mr. A.A.M. Hesseling

Titiaanstraat 40,

1077 RKAmsterdam

06 227 913 46

Mw. A.M. Raukema

Sloestraat 9,

De openbare ruimte rondom dat gebouw en het ernaast gelegen Stibbe-kantoor wordt op
dit moment ingericht en aangeplant en zal, al is het dan geen park meer, toch een groene
uitstraling hebben. De daaronder gelegen parkeergarage heeft een in- en uitgang aan de
kant van de snelweg. In de toekomst zal deze garage verder worden uitgebreid als de rest
van dit gebied, tot aan de nieuwe vijver, wordt bebouwd (volgens het bestemmingsplan
met woningen en een museum). Voorlopig is daar nu tijdelijk een groot grasveld aangelegd
met een voetpad en wat bankjes – niet zo mooi en interessant als ooit de natte vallei met
cascade – maar in ieder geval toch ook weer groen en zeker in de zomer een lekkere zonnige
ontmoetingsplek, waar je het lawaai van het verkeer dan maar even voor lief moet nemen.
Dat is ook zo ongeveer de locatie waar in de toekomst de tunnelingang van het dok zal
liggen. En daar komt dan bovenop die tunnel een brede strook groen met fietspad en
voetpad, richting het station. Als dat wordt aangelegd is het groene grasveldje waarschijnlijk
al bebouwd of misschien toch niet...
Hoe dan ook, ik hoop dat u de komende maanden weer heel veel zult genieten van het oude,
maar ook van het nieuwe deel van het park en wie weet ontmoeten we elkaar in het park of
op de Algemene Ledenvergadering.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

W. Pijperstraat 35,

1078 BE Amsterdam

020 671 3497

Secretariaat Vereniging
Mw. M.J.K. Louisse

W. Pijperstraat 35,

1077 XL Amsterdam

020 662 0227

mlouisse@dds.nl

Website
www.vriendenbeatrixpark.nl
beatrixpark@hotmail.com

vrienden@beatrixpark.amsterdam
Bankgiro (IBAN)
NL17 INGB 0004 2952 62
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Zuidas

Zuidas

Marleen Munniksma

Wie regelmatig langs of in Zuidas komt zal het zijn opgevallen
dat er steeds meer bijgebouwd wordt. Kantoren maar ook
appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de
grond en bezetten ieder nog open plekje in het Zuidasgebied,
dat van kop Zuidas – het terrein tegenover de RAI - tot aan
de Amstelveenseweg loopt. Overdag lopen en fietsen overal
mensen, ‘s avonds en in de weekenden is het een stuk stiller.
Via het programma Leef Zuidas wordt geprobeerd om
hierin verandering te brengen, door in de openbare ruimte
aangename verblijfsplekken te maken en door in weekenden
en avonden activiteiten te stimuleren die mensen verlokken
om ook dan naar Zuidas te komen. In het verleden waren dat
tentoonstellingen in de EXPO-ruimte, maar deze exposities
trokken niet genoeg bezoekers en de EXPO ruimte krijgt
een andere bestemming: supermarkt en een fitnessstudio,
hoewel die beide al in het gebied en in de directe omgeving
in ruime mate voorhanden zijn. Men is nog steeds op zoek
naar een goede publiekstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van
een museum, bioscoop of theater. Tot op heden is dat niet
gelukt, want ook de plannen voor een museum aan de rand
van het Beatrixpark zijn wederom afgeblazen. Gelukkig heeft
AkzoNobel zich wel gehouden aan de belofte om in de plint,
de onderste laag van hun hoofdkantoor, een gratis toegankelijke
openbare tentoonstellingsruimte te realiseren. In hun ‘Art
Space’ tonen zij een deel van hun bedrijfscollectie in telkens
wisselende tentoonstellingen en het is tevens mogelijk om daar
een consumptie te nuttigen. (lekkere koffie!!) Ook een tijdelijke
invulling kreeg het voormalige Winterthurgebouw op de hoek
van Beethovenstraat/Prinses Irenestraat, daar is Baut Zuidas,
een zogenaamd pop-up restaurant, tot eind april neergestreken.
Daarna wordt het gebouw verbouwd om de Goede Doelen
loterijen te huisvesten. Daar zal in de onderste laag ook een
restaurant functie komen en een mooi aangelegde binnentuin,
eveneens openbaar toegankelijk.

genoeg zal zijn? Er wordt naarstig gestudeerd op oplossingen
om het fietsparkeren te managen, door bij voorbeeld een
registratiesysteem.
Een ander probleem waar veel over wordt gesproken, overlegd
en gestudeerd is water. Als er ondergronds en bovengronds
veel bouwvolume wordt toegevoegd en veel oppervlakte wordt
verhard (bestrating, asfaltering) moeten voor hemelwater en
ondergrondse waterstromen oplossingen gevonden worden. Een
toegepaste oplossing is het toevoegen van oppervlaktewater,
zoals de nieuwe vijver in het Beatrixpark en de De Boelegracht.
Een andere oplossing is groene daken en ondergrondse
waterbassins en de aanleg van speciale drainagesystemen onder
straten. Daarmee hoopt men wateroverlast, zoals het onderlopen
van de onderdoorgang bij het station vorig jaar zomer, te
voorkomen. Dat water in de kelder voor heel veel overlast kan
zorgen weet men inmiddels ook bij het VU-ziekenhuis, maar
ook bewoners van de Prinses Margrietstraat ervaren deze ellende
in hun huizen.
De inrichting van het nieuwe deel van het Beatrixpark, met
onder andere een grote waterpartij, zorgt er hopelijk voor
dat in het park geen problemen zullen ontstaan met te hoge
waterstanden, al veranderen sommige paden na een fikse
regenbui wel in een soort plas/dras gebied.

In alle gevallen worden auto’s en fietsen ondergronds en
inpandig geparkeerd, zodat op straatniveau de beperkte ruimte
vrij blijft voor bij voorbeeld taxi’s, kiss&ride, en waarschijnlijk
toch nog heel veel – vaak slordig – gestalde fietsen. Dat laatste
blijft een probleem in heel Amsterdam, maar zeker in Zuidas,
met een steeds drukker wordend station en een steeds dichtere
bebouwing. Onder het Mahlerplein is binnenkort een grote
fietsparkeergarage gereed en ook onder het voetbalveldje bij
de Prinses Irenestraat – ook wel de vijhoek genoemd - wordt
een grote ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Maar of het
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Zuidas / Artsenijhof
Ook bij de aanleg van het Dok zal tijdens de bouw water
moeten worden weggepompt uit bouwputten en wordt voorzien
in ondergrondse waterberging bij de tunnelmonden. Hoe dat
er allemaal uit gaat zien en welke bouwmethodes gehanteerd
zullen worden is nog niet bekend, al zal een belangrijke opdracht
aan het nog aan te wijzen bouwconsortium het voorkomen van
overlast tijdens de bouw zijn.
Maar bouwoverlast komt er zeker, en telkens in andere delen:
langs de Groene Zoom nu al bij de bouw van het nieuwe
RAI parkeergebouw en later wanneer het grote hotel wordt
gebouwd; langs de Prinses Irenestraat bij de vernieuwbouw van
Winterthur, fietsparkeergarage onder de vijfhoek en nu al bij
de veranderingen aan het Atrium en aan de andere kant van de
Parnassusweg bij de renovatie van de rechtbank.

Bij Zuidas is de blik vaak erg gericht op de toekomst, maar
gelukkig heeft men onder druk van omwonenden en dankzij de
economische crisis toch ook aandacht en begrip gekregen voor
het heden, en realiseert iedereen zich dat ook tijdens de bouw
de overlast binnen de perken moet blijven. En dat bouwplaatsen
behalve veilig ook aantrekkelijk kunnen zijn, door gebruik
te maken van mooi gedecoreerde hekken of andere tijdelijke
afscheidingen, al dan niet met doorkijkjes. En goede, duidelijke
omleidingsroutes, met name voor voetgangers en fietsers.
Want de ambities zijn hoog, de torens worden hoog, de huren
zijn hoog, dus mogen de burgers ook best hoge eisen stellen aan
hun woon- en leefomgeving.

Uit

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

er weer tijdens de winter door een groepje enthousiastelingen
doorgewerkt, vooral onkruid wieden dus... , en het fatsoeneren
van een aantal plantengroepen en het nodige snoeiwerk. De Hof
zag er in maart dan ook bijzonder verzorgd uit, wachtend op de
explosie van de lentebloeiers, en helaas ook van het opdringerige
lente-onkruid. Maar er bloeiden in het park al in februari
En het resultaat mag er zijn, ieder jaar heeft de Hof een
narcissen en ook de vogels leken soms de kluts een beetje kwijt
mooiere uitstraling gekregen en nu is het een heel bijzonder
met hun veel te vroege lentezang. Op de winter valt geen peil
en gewaardeerd stukje Beatrixpark. Het bestuur van de
meer te trekken, de vrijwilligers moeten dus steeds creatiever
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft in oktober met
worden als het klimaat zo gaat veranderen, en dat is juist ook wel
25 vrijwilligers het jubileum gevierd met een feestelijk etentje
leuk. Misschien kunnen we eens planten proberen die van zachte
in restaurant Old School. Het volgende jubileum halen we vast
ook, vooral dankzij die grote inzet van de vrijwilligers, maar hard winters houden.
werken is het wel.
Zo wordt het nooit saai. Beplantingsplannen zijn er inmiddels
Daarbij is de ondersteuning van het stadsdeel heel belangrijk, en volop gemaakt, mede in overleg met adviseur Wil Melgers.
die samenwerking is het afgelopen jaar prima geweest. Vooral de Tijdens het voorjaarsoverleg met de vrijwilligers begin april
paden zijn vorig jaar goed door hen onderhouden, daar rekenen hebben we elkaar weer enthousiast gemaakt voor het nieuwe
we komend seizoen ook weer op. In december is er weer een laag seizoen, we hopen dat het vooral ook een mooie zomer wordt
compost aangebracht en er is voor het eerst “geploft”( luchtgaten om te werken in de Artsenijhof.
geboord zodat de grond beter vocht en zuurstof kan opnemen).
We hopen toch nóg meer nieuwe vrijwilligers te interesseren
Wat het resultaat daarvan is gaan we bespreken in het overleg
voor de Artsenijhof. De groep is iets kleiner aan het worden,
met het stadsdeel.
hoewel dat zich ook zo maar weer kan herstellen. Maar als u,
lezer van deze Nieuwsbrief , familie, vrienden en kennissen
Op 22 maart is het nieuwe seizoen al gestart voor de
dinsdagochtendgroep, de woensdagavondgroep moet zoals ieder informeert over dit leuke vrijwilligerswerk, wie weet wat er dan
gebeurt !
jaar wachten tot het wat later donker werd. Maar ook dit jaar is
2015 was een jubileumjaar voor het vrijwilligerswerk in de
Artsenijhof. Al 15 jaar doet een groep van ca. 30 vrijwilligers
zijn best om deze monumentale, medicinale kruidentuin te
onderhouden.
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Artsenijhof
Helaas zijn we het afgelopen jaar een bijzondere vrijwilligster kwijtgeraakt vanwege verhuizing buiten de stad. Afke van Aalderen is
jarenlang heel betrokken geweest bij de Artsenijhof, was heel trouw en vooral ook erg gesteld op een goede onderlinge sfeer in haar
groep. Daarvoor organiseerde ze de laatste paar jaar een zomerlunch op de eerste dinsdagochtend van de zomer met lekkere hapjes
en drankjes en eventueel een “culturele” bijdrage naar behoefte. Dat zal waarschijnlijk wel een traditie worden, ook nu zij er niet
meer is. Op het jubileumetentje heeft Afke ons een aantal gedichten overhandigd die zij maakte naar aanleiding van het werken
in de Artsenijhof. Een daarvan heeft ze voorgedragen als een soort afscheid, een mooi poëtisch gedicht over de “bladhark”, een
onmisbaar gereedschap voor onze vrijwilligers. Afke, bedankt voor alles.
Ik houd van de hark

Met zijn brede gebaar
Meeverend, licht

Veegt hij de dorre bladeren
Gemakkelijk mee

Klein en bruin onder de ene
Veelkleurig puntig

Onder de andere boom
Een kostbare vracht
Een dekbed

Tegen de winterkou

Oproep:
Nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligerswerk in de Artsenijhof zeer welkom.
Speciale kennis is niet nodig, wel enthousiasme.
Aanmelden graag via beatrixpark@hotmail.com of tel. 020 662 02 27
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Kardinaalsmuts

Kardinaalsmuts
José Deckers

in de Artsenijhof

De naam van deze struik is te danken aan de vorm van de
vrucht, die veel gelijkenis vertoont met het hoofddeksel
van een kardinaal. In de Artsenijhof is hij te vinden in
het middenvak. De kardinaalsmuts (Euonymus europaeus,
kardinaalsmutsenfamilie) komt in grote delen van Europa voor
tot in Noord-Turkije en Noord-Iran. De struik groeit zowel
in volle zon, als in halfschaduw of schaduw en op vrijwel alle
grondsoorten. Hij kan wel tot 5 m. hoog worden. Het is een
bladverliezende struik die aan het begin van de zomer bloeit
en vaak opnieuw in de nazomer. De bladeren zijn ca. 5 cm
lang, langwerpig met een spitse top. In de herfst krijgen de
bladeren een framboosrode kleur alvorens af te vallen. Ook de
doosvruchten worden felrood; dan springen de vruchten open
en komen er zaden uit. De zaden zijn wit, omgeven door een
feloranje zaadhuid. Deze worden door vogels, zoals lijsters,
mezen en roodborstjes, gegeten en met hun ontlasting verspreid.
Voor mensen is de plant giftig en veroorzaakt bij inname braken
en buikkrampen.
Het hout van de kardinaalsmuts is hard en het wordt wel
gebruikt voor houtverbindingspennen, breinaalden, klossen en
spintollen. In het Engels heet hij dan ook spindle tree.

De stoffen uit de struik werken sterk laxrend en zouden het
hart versterken. Als geneesmiddel wordt de kardinaalsmuts dan
ook niet meer gebruikt. Dat is ook het geval bij het gebruik
tegen hoofdluis. Hiervoor gebruikte men vroeger de verpulverde
vruchten en het blad of de olie uit de zaden om over het haar te
smeren en zo de hoofdluis te doden.
Een bijzonder verschijnsel is wel het (bijna) jaarlijks voorkomen
van de stippelmot of spinselmot. De larven van deze mot vreten
aan zaden en bladeren van o.a. de kardinaalsmuts en spinnen
zich dan helemaal in. De struik wordt totaal omhuld door
enorme nesten van gesponnen draden. De larven verpoppen zich
in deze nesten eerst tot rups en later tot vlinder. En plotseling
zijn ze weg. Al snel daarna komen er nieuwe bladeren aan de
struik en binnen niet al te lange tijd ziet de kardinaalsmuts er
weer uit als nieuw. Deze regeneratie wordt wel het Sint Janslot
genoemd, d.w.z. een nieuwe uitloper aan een boom/struik na 24
Juni = naam- en feestdag van Sint Jan.
©
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Social Sofa...

Social Sofa...
en de reiger rukt op!

U heeft de term Social Sofa al eerder langs zien komen in
berichten over het Beatrixpark. Maar waar staat dat nou
eigenlijk voor?
Social Sofa is een initiatief dat in Tilburg is ontstaan. Karin
Bruers heeft in 2006 met de gemeente Tilburg en een groep
ondernemers de actie “1000 Bengskes “ opgestart tegen de
sociale verkilling.
Het idee voor de actie ontstond nadat er in de Tilburgse politiek
werd gesproken over de sociale verkilling waaraan de stad (en
andere steden) ten prooi lijken te zijn gevallen. Om deze actie
kracht bij te zetten heeft Karin toen een eigen straatbank
(Socialsofa) ontworpen. Inmiddels staan er hiervan al meer dan
duizend in heel Nederland en ver daarbuiten en daardoor nog
eens duizenden andere straatbanken sinds het project bijna tien
jaar geleden gestart is.
In Tilburg worden de Bengskes gemozaïekt in het eigen atelier
in het Duvelhok. Dat maakt mozaïekproducten en geeft mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans. Social
Sofa brengt zo mensen samen, al voordat de banken ergens
staan.
Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, minder eenzaam en
gelukkiger. Zo eenvoudig is het. De leefbaarheid van een buurt
wordt voor een belangrijk deel bepaalt door de inrichting en
onderhoud van de wijk en de sociale verbondenheid tussen de
bewoners.

Social Sofa gaat zo ver dat ze vinden dat er in elke straat in
Nederland een bank hoort te staan. Om de strijd tegen de
sociale verkilling meer elan te geven, hebben ze de Social Sofa
ontworpen, een betonnen huiskamermodel buitenbank.
Het park en de reiger
Het Beatrixpark heeft van een charitatief vermogensfonds, die
bescheiden op de achtergrond wil blijven, vier zitelementen
cadeau gekregen. Daarmee helpen zij tevens de mensen die deze
hockers en poefs maken.
En dat niet alleen, wij als bestuur van de Vrienden mochten ook
meedenken over het ontwerp. Dat was snel bedacht: de reiger
moet er op! Ons logo begint nu steeds meer te verschijnen; eerst
op de bomenbordjes, toen op het Vindhek in een gestileerde
vorm, en nu op de mozaiek-banken.
Het was wel even zoeken naar een geschikte plaats; immers
in het door de monumentenstatus beschermde deel kan niet
zomaar iets geplaatst worden, en in het nieuwe deel wordt nog
veel veranderd. Het is uiteindelijk een plekje geworden tussen
drie bomen op een grasperk vlak achter de RAI, waar een aantal
fiets- en voetpaden elkaar kruisen.
Misschien staan de banken er al wel als deze nieuwsbrief bij u in
de bus komt.
Dank!
Vanuit deze plaats danken wij het RCOAK voor dit fantastische
initiatief en cadeau; Het Duvelhok voor de mooie vormgeving, en
het stadsdeel en Zuidas voor het helpen zoeken naar een geschikte
locatie en de plaatsing.
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ALV / Notulen

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging & Agenda
24 april 2016

Algemene Ledenvergadering op zondag 24 april in de bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31.
Lift aanwezig.
U bent welkom vanaf 13.30 uur, de vergadering begint strikt om 14.00 uur.
AGENDA
1.
2.

Opening
Presentatie door de heer Frans Taselaar, Adviseur Energie- en Nutsvoorzieningen. Hij werkt als regisseur achter de schermen
aan een goede afstemming van bouwprojecten in het Zuidasgebied

Korte pauze
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Notulen algemene ledenvergadering 30 april 2015
Jaarcijfers
Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
Begroting 2016
Beleidsplan 2015-2020 (verzonden samen met nieuwsbrief najaar 2015)
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park. (zie in de nieuwsbrief het jaarverslag 2015 en vooruitblik
2016)
10. Bestuurssamenstelling
Dhr. Mr.Joep Hesseling neemt afscheid als bestuurslid.
11. Rondvraag en sluiting
Toelichting bij de agendapunten 4 t/m 7 : de notulen 2015, de jaarcijfers en de begroting 2016 zijn opgenomen in de nieuwsbrief.
Het verslag van de kascommissie wordt uitgereikt op de vergadering.

Algemene Ledenvergadering

Notulen: 30 april 2015
Elodie Luinge

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Aanwezig: 31 leden: T. Hogenes, C. Hogenes-Oostenbrink, M. Vuurmans-Cramer, P. Geenen, O. Geenen, L.v. Haren, A. Gelderman,
R. Griffioen, H. Wals, A. Ide-Rempt, E. Lemberger, H.Wolters, C.Zeevenhoven, J. Vergroesen, L.Lesterhuis, L.Mante, I.Mante, P. de
Lange, J. Barnick, J. Schaake, C. Delprat, B. Delprat, J. Deckers, A. Wevers, F.v. Dussen, J.v. Helden, H. Ferf, B. Huigsloot, R. de Vogel, N.
Bosschieter, J. Louisse, F. Munniksma.
en zes bestuursleden: M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), B. Van Helden-Pathuis (penningmeester), J. Hesseling, E. Luinge
(notulen), en A-M. Raukema.
Marlintje!
Voorafgaand aan de vergadering vraagt notaris Van Helden
de aandacht van de aanwezigen, om met een uitgereikt glas
champagne te toasten op het heugelijke feit dat Marleen
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Munniksma een lintje heeft gekregen. Het bestuur had hiervoor
het initiatief genomen en maanden geleden verschillende
instanties en personen benaderd, die allen zulke lovende
woorden hebben aangeleverd, dat het de Koning niet moeilijk
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016
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Notulen
werd gemaakt om hierover positief te besluiten.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering; De
bestuursleden worden voorgesteld.
2. Presentatie
De heer Gerard de Ruijter, wijkmanager Parken van het
stadsdeel Zuid, geeft een bijzonder interessante presentatie
over hoe het stadsdeel keuzes maakt, onder meer betreffende
de bomen in het park. De nieuwe eiken die in groten getale
langs de doorgaande paden verschijnen zijn onderdeel van een
nieuwe Eikenroute. De Kastanjering is helaas ten prooi gevallen
aan ziekte, daarvoor wordt een oplossing gezocht. Probleem
hierbij is de slechte en ondiepe grond in het park. Daarvoor zijn
verschillende gespecialiseerde technieken in te zetten.
Hij bespreekt de informatie die ook voor de vereniging
beschikbaar is, zoals een uitgebreid onderzoek van een
Boomadviesbureau, inzake de kastanje-ring, en de keuze voor
mogelijke oplossingen. Duidelijk blijkt uit zijn woorden dat “er
niet zomaar wat gedaan wordt”, zoals het bestuur wel eens hoort
van leden. Over elke kap en vervanging wordt nagedacht.
De door hem gegeven informatie is voor belangstellenden
beschikbaar.
3. Ingekomen stukken:
Geen. Er is 1 afmelding voor de vergadering.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief,
worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe. De
balans is ook dit jaar weer positief geëindigd.
Zij vraagt de aandacht voor onder meer het volgende: 2014 is
in financieel opzicht een rustig jaar geweest. Er zijn naast de
gebruikelijke kosten voor de nieuwsbrieven geen grote uitgaven
gedaan, een begrootte post voor bomenbordjes is (nog) niet
aangesproken. De penningmeester vraagt namens het bestuur
aan de leden mee te denken over wat de vereniging zou kunnen
doen, qua financiële ondersteuning of uitgaven, voor zover dat
past binnen de doelstelling van onze vereniging.
Er zijn geen vragen uit de zaal over de financiën.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie (de heren Schaake en De Lange) verklaren
het financieel overzicht op juistheid te hebben gecontroleerd
en correct te hebben bevonden. Zij complimenteren de
penningmeester en adviseren de leden om het bestuur décharge
te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie
zal volgend jaar opnieuw uit dezelfde leden bestaan. Omdat
deze leden al enkele jaren achtereen de kascontrole hebben
uitgevoerd, wordt voor 2015 de heer Vogel aan de kascie
toegevoegd.
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7. Begroting 2015
De begroting wordt per onderwerp toegelicht.
De verwachting is dat het aantal leden minder wordt. Daar staat
tegenover dat de meeste leden verrassend veel meer betalen dan
de gevraagde 5 euro.
Op verzoek van de vergadering zal een extra post “Onvoorzien”
worden toegevoegd aan de begroting.
8. Jaarverslag 2014 en kort verslag over ontwikkelingen in het
park.
Naar aanleiding van de begroting en het ledental spreekt de
vergadering over mogelijkheden om nieuwe leden te werven.
Niet zozeer vanwege de extra inkomsten, maar vooral omdat
een groter aantal leden de druk die het bestuur kan uitoefenen
duidelijk vergroot. We zijn nog steeds een van de grootste
vrijwilligersverenigingen, en dat telt.
Genoemd wordt:
- benaderen Stadsdorp Zuid. De leden daarvan zijn betrokken
bewoners uit onze buurt; die zouden toch lid moeten worden!
Het bestuur zal overleggen hoe we dit kunnen aanpakken:
adresbestanden om te werven worden -terecht- niet uitgewisseld.
Folders uitdelen op de bijeenkomsten van Stadsdorp kan wel.
- De vergadering is het er over eens dat er een speciale brochure
zou moeten komen om uit te kunnen delen. Het bestuur zal dit
als actiepunt opnemen.
Joep Hesseling licht de juridische stand van zaken toe. Het
bestuur is nog altijd content met de gekozen strategie van
overleg in plaats van conflict. Dit jaar is wel een aantal bewoners
ondersteund, die procedeerden. Het bestemmingsplan RAI
wordt kritisch gevolgd.
Met succes is ingesproken /bezwaar gemaakt tegen de
maatregelen voor Koningsdag en het feest Kingsland. De
Artsenijhof is daardoor op ons verzoek afgesloten geweest.
Volgend jaar zullen we hetzelfde eisen.
Herplantplicht bij bomenkap wordt in de gaten gehouden.
Marleen Munniksma meldt dat we niet echt hoeven te
schrikken van het nieuwe hotel bij de RAI; dit staat redelijk ver
van het park.
Over de Zuidas en de bouw van het Dok is een zienswijze
ingediend (na te zien op de site). Ook hierbij geven we onze steun
aan anderen die inspreken of bezwaar maken, en waarvan we de
zienswijze delen.
Tenzij het hele Dok niet door gaat, wat maar de vraag is, moeten
we er rekening mee houden dat de strook langs de A10 heel lang
een rommel-gebied blijft.
Elodie Luinge geeft een toelichting op de stand van zaken van
de Nieuwsbrief, de bomenbordjes en de website.
Mirjam Louisse heeft voor wat betreft het secretariaat geen
bijzonderheden. Zij heeft des te meer werk aan de Artsenijhof,
waar nu al voor het 15e jaar de inmiddels 35 Vrijwilligers bezig
zijn. Dit jaar is er zelfs in de winter doorgewerkt, en dat is
duidelijk te zien. De nieuwe begeleider wil graag blijven; er is
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016

Notulen
nieuw gereedschap gekocht en champignonmest gestort. Omdat
(net als alle parken in Amsterdam) ook de Artsenijhof last heeft
van het feit dat er maar 60 cm niet al te goede grond ligt, met
daaronder zand, wordt door het stadsdeel die grond “geploft”
waardoor er meer lucht in komt en de afwatering beter is.
De vrijwilligers zijn zeer tevreden met hun nieuwe onderkomen
in het Parkgebouw.
Het contact met de imker loopt dit jaar iets minder soepel.
Anne-Mariken Raukema vertelt over het contact dat er is tussen
het bestuur en het stadsdeel over het verwachte monument
voor Jakoba Mulder. Wat ons betreft hoort dat in het oude,
monumentale deel van het park. De planning voor het beeld is
voorjaar 2016.
Het bestuur heeft eveneens contact met mevrouw Ruth Meijer.
Zij gaat een film & dans-manifestatie organiseren, waarbij het
park de hoofdrol krijgt. Op dit moment worden de plannen
definitief gemaakt en de financiën geregeld. Leden van de
vereniging zouden als figuranten kunnen optreden. Planning
is mei 2016. We houden u op de hoogte via site en mail. De
voorzitter oppert het plan om van de voorstelling een DVD te
laten maken en die te verspreiden onder de Vrienden; op die
manier dragen wij bij maar krijgen we er ook iets voor terug.
Reacties en discussie:
De heer Claassen complimenteert het bestuur met de alertheid
inzake het bestemmingsplan RAI. Hij maant echter wel aan tot
blijvende waakzaamheid. Ook hiervoor geldt, meent hij, hoe
meer leden hoe meer druk we kunnen uitoefenen.
De heer Munniksma meldt dat hem opvalt dat er een ander
soort gebruikers in het park komt: expats, joggers, jonge ouders
met kinderen, die naast de aloude honden-uitlaters nieuwe
doelgroepen zijn voor de vereniging om leden te werven. Ook
aan de bewoners en werkers aan de Zuidas kunnen we denken.
Het bestuur zal het idee onderzoeken om bijvoorbeeld een
stagiair in te huren om naar de communicatie te kijken. Ook
onderzoeken we andere soorten lidmaatschap/vriend zijn. Er
wordt gekeken naar een Facebook-pagina. Lid worden moet
makkelijker worden.
Conclusie uit de gesprekken vanavond met de leden is: het
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speerpunt voor het komende jaar wordt: werving! werving!
Daarbij mikken we dan meer op, naast Stadsdorp-Zuid
bewoners, de jongere gezinnen. Voor die laatsten zouden meer
activiteiten in het park georganiseerd kunnen worden. Mevrouw
Huigsloot stelt voor meer te doen voor kinderen in de zin van
kennismaken met de natuur. Verder worden nog genoemd:
benader de RAI en het nieuwe hotel; denk aan jeugdleden. Of
aan mensen die wel donateur/vriend willen zijn maar niet echt
lid.
De heer Bosschieter: er zou een apart fietspad moeten
komen met een eigen route naar de Dopperkade. Graag meer
voorlichting over bomen in het park.
De heer Griffioen zou graag behalve bijen andere dieren in
het park faciliteren, bijvoorbeeld met takkenrillen. Marleen
Munniksma heeft dit al gesuggereerd aan de Zuidas, voor het
gebied langs de A10.
(noot achteraf: hoe leuk ook alle ideeën zijn, hierbij moet aangetekend
worden, dat het bestuur ook maar uit vrijwilligers bestaat en beperkt
tijd en mogelijkheden heeft. Het is nu aan het bestuur om uit alle
ideeën een haalbaar en werkbaar plan te maken.).
9. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur; er zijn dit jaar
maar liefst vier formele data van aftreden en eventuele herbenoeming: Mirjam Louisse, Barbara van Helden, Joep
Hesseling en Anne-Mariken Raukema stellen zich opnieuw
verkiesbaar. Alle vier worden zij bij acclamatie en met applaus
herbenoemd. Er zijn helaas nog steeds geen enthousiastelingen
die zich bij het bestuur melden om ook bestuurslid te worden.
10. Rondvraag en sluiting
De vergadering komt met het idee dat er iets tastbaars gemaakt
zou moeten worden om uit te delen bij gelegenheden om
daarmee nieuwe leden te werven. Het bestuur neemt dat idee
graag mee.
Een aantal leden maakt onderling een afspraak om nog eens
door te praten over de wervings-ideeen.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering.
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Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 was voor het Beatrixpark opnieuw een spannend
jaar. Een greep uit de gebeurtenissen:
Oude deel.
Niet zozeer voor het oude deel, want dat wordt dankzij de
monumentale status gespaard voor veranderingen. Wel werd het
bestaande bomenbestand uitgebreid met een aantal bijzondere
eiken, die waar mogelijk meteen ook een bomenbordje kregen.
En er staan zelfs nog wat eiken klaar in een soort kraamkamer (
achter het parkgebouwtje) die nog op een mooi plekje langs de
eikenroute wachten.
De Rosenthalbank bij de ingang Cornelis Dopperkade blijft een
voortdurende bron van zorg en takelt steeds verder af en ook
blijkt dat op sommige wandelpaden wel heel erge grote plassen
staan als het geregend heeft.
En het blijft heel moeilijk om fietsers en/of brommers te weren
van de voetpaden, want er wordt nog steeds flink bezuinigd op
handhaving.
Op Koningsdag is het wel gelukt om de Artsenijhof voor een
dag af te sluiten, maar de bezoekers van het Kingslandfestival
op het plein voor de RAI lieten toch een spoor van vernieling
achter toen zij van station Amsterdam Zuid via het park naar
het festival werden geleid. Burgemeester, politie en NS besluiten
ieder jaar opnieuw om station RAI die dag te sluiten, zelfs al is
er een groot evenement pal naast dat station.

nieuwe stroken langs het fietspad beplanten met duizenden
voorjaarsbolletjes, vrij forse bomen en struiken en heel wat ander
laagblijvend groen. De afscheiding tussen fietspad en voetpad
moet nog worden aangebracht – vermoedelijk voorjaar 2016.
Ondertussen werd op het terrein van de RAI, langs de groene
zoom, begonnen met de bouw van een groot parkeergebouw
– weer fietsomleidingen – en werden de werkzaamheden
rondom het station RAI afgerond. En bij de “vuistenheuvel”
begon NUON met de aanleg van leidingen onder de A10 –
een project dat medio 2016 zal zijn afgerond. Tevens wordt
dit leidingentraject gebruikt om een noord-zuid-fietstunnel
aan te leggen onder de A10 door richting Buitenveldert. Deze
tunnel zal pas veel later in gebruik worden genomen, maar de
voorbereidende werkzaamheden vinden in 2015/2016 plaats.
De Pure Markt was in 2015 iets minder succesvol dan in het
voorgaande jaar, waarschijnlijk vanwege het slechte weer en de
bouwactiviteiten in het park. Wel succesvol zijn de maandelijkse
wandelingen onder leiding van IVN-gids Henk Wolters,
gemiddeld namen 15-20 personen hieraan deel. En op de mooie
zomerdagen was het altijd weer gezellig druk bij het kinderbadje
en de kinderspeeltuin.

De vereniging.
Op de Algemene Leden Vergadering – in 2015 gehouden op 30
april – kwam Gerard de Ruijter, wijkmanager Parken, vertellen
over zijn werk en de laatste ontwikkelingen in het park, zoals
Nieuwe deel.
de geplande eikenroute en het reguliere onderhoud. Tijdens
De veranderingen en de daarmee gepaard gaande
diezelfde bijeenkomst werd de voorzitter gefeliciteerd met haar
werkzaamheden betroffen vooral het deel van het park langs de
Koninklijke onderscheiding, die zij enkele dagen daarvoor uit
A10.
handen van burgemeester van der Laan had mogen ontvangen.
In het voorjaar werd dat deel van het park behoorlijk
Het bestuur schreef een nieuw beleidsplan voor de periode
omgeploegd voor de aanleg van kabels en leidingen. Tijdens
de werkzaamheden was te zien dat men er alles aan deed om
2015-2020 en kwam zes keer bij elkaar om te vergaderen en
twee keer om de nieuwsbrieven postklaar te maken.( Ja, dat
bomen te sparen door er omheen te graven, extra stutten te
zetten, maar dit kon toch niet voorkomen dat tijdens een storm doen we ook nog steeds helemaal zelf !!) Daarnaast was er vier
keer overleg met de afdeling Groen, twee bijeenkomsten met
zestien bomen langs de Prinses Irenestraat dusdanige schade
opliepen dat zij vervroegd verwijderd moesten worden. De grote de vrijwilligers van de Artsenijhof en een bijzonder etentje
weide was opeens erg goed zichtbaar vanaf het fietspad, jammer om het vijftienjarig bestaan van de vrijwilligersgroep te vieren.
Twee bestuursleden namen deel aan het overleg met RAI over
vindt de een, prachtig vindt de ander. Fietsroutes werden keer
evenementen, gingen naar overleg met buurtverenigingen en
op keer veranderd maar dat leverde gelukkig geen hele grote
problemen op. De nieuwe brug met organische vormgeving werd schoven aan bij het parkenoverleg. Het nieuwe bestemmingsplan
RAI had een stuk van het park ingelijfd, vlak achter de
ter plekke bij stukje en beetje opgebouwd en werd in november
Artsenijhof liep opeens de grens van dit nieuwe plan, terwijl
opengesteld. De led-verlichting zit verwerkt in de leuningen en
daarvoor als begrenzing de Boerenwetering was gehanteerd.
levert ‘s avonds een heel mooi plaatje op.
Het fietspad is breed en auto’s (alleen bestemmingsverkeer) zijn We hebben hierover geprotesteerd en de grens zou worden
er te gast. In het begin stonden en reden er heel wat auto’s af en aangepast.
aan over dat brede pad, want inmiddels was men ook begonnen Voorlichtingsavonden over water in Zuidas, Zuidasdok of
ontwikkelingen rondom Strawinskylaan werden bezocht, en
met de opbouw van het nieuwe speelobject op de plaats van
de opening van het Amtrium met verticale kruidentuin bij
het basketbalveldje. Tevens ging een grote ploeg mannen de

12

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016

Vooruitblik 2016
Scheldeplein werd bijgewoond. Wij stonden in de regen met
een kraam op een groene markt in het Amstelpark en het park
kreeg twee bladzijden extra aandacht in de jaarlijkse Natuur-en
Milieukrant. Beide acties leverden helaas geen nieuwe leden op,
maar wel leuke contacten.
We maakten kennis met de nieuwe gebiedsmakelaars die als
taak hebben om een brug te slaan tussen bewoners met plannen
en/of problemen en de ambtenarij. Het park werd ingedeeld bij
Buitenveldert en Zuidas en er komt dus weer een overleg bij...
Over een beeld ter nagedachtenis aan Jakoba Mulder, mede
ontwerpster van het (oude deel van het) Beatrixpark werd
veelvuldig gesproken en in 2016 zal het bestuur betrokken
worden bij de verdere procedures. En we kregen een cadeau
van Social Sofa, project om langdurig werklozen weer in het
arbeidsproces te betrekken. Samen met ons werd een ontwerp
gemaakt voor een tweetal lage bankjes, hockers genaamd, en
twee kleine zitjes, zogenaamde poefjes, die in het najaar van
2015 van mozaïek werden voorzien en in het voorjaar van
2016 een plekje zullen krijgen in het gebied tussen RAI en de
inmiddels bebouwde strook in de zuidwesthoek van het park.

Omgeving.
Het AkzoNobel hoofdkantoor is daar wel duidelijk aanwezig,
maar in de plint – de onderste laag van het gebouw – zullen
wisselende tentoonstellingen komen.
En dat is dan voorlopig het enige ‘museum’ , want de
initiatiefnemer van the NEXT, een ander museum in die
hoek – conform het Uitvoeringsbesluit van 2007 en al eerdere
aankondigingen (designmuseum, dependance stedelijk museum
etc.) in 2003!! – heeft zich eind 2015 teruggetrokken. Voorlopig
worden de nog te bebouwen kavels langs de nieuwe waterpartij
groen ingericht, dat wil zeggen voorzien van een grasmat, paden
en zitbankjes zodat het er aantrekkelijk uitziet en toegankelijk is.
Restaurant AS blijft nog een tijdje, voor het convict wordt een
geschikte bestemming gezocht. De verbinding tussen de nieuwe
vijver en de andere waterpartijen in het park zal begin 2016 tot
stand worden gebracht en hopelijk gaan zorgen voor een prima
waterkwaliteit in het hele park. En we kunnen dan hopelijk weer
een echte rondwandeling maken.

Vooruitblik 2016
In 2016 zullen de graafwerkzaamheden van NUON worden
afgerond en zal ook het nieuwe parkdeel, het terrein van de
cocreatie zijn ingericht en betreden kunnen worden. Het
speelobject, waar de financiering toch voor werd gevonden,
zal nog een speciale coating krijgen om graffiti makkelijk te
kunnen verwijderen (liever zagen wij helemaal geen graffiti!!)
en het jonge groen zal hopelijk voor een mooie afscheiding
gaan vormen. De hockers en poefjes van Social Sofa worden
een nieuw ontmoetingsplekje bij een kruispunt van fiets- en
voetpaden. Jakoba Mulder krijgt eindelijk de aandacht die zij
verdient door een ‘monument’ op een mooie locatie in het oudste
deel van het park.
Fonteinen blijven spuiten en voor de problemen met de
ganzen, die echt niet in dit stadspark thuishoren, wordt een
diervriendelijke oplossing gezocht, zodat de eenden en andere
broedvogels hun eigen ruimte weer terugkrijgen. De Pure Markt
zal helaas slechts eenmaal neerstrijken in het park.
Bezorgdheid blijft over de looproutes door het park op
Koningsdag en de daarmee gepaard gaande vernielingen. De
vereniging blijft hameren op openstellen van treinstation RAI,
zeker nu er veel werkzaamheden in de buurt van station Zuid
zijn. Het nieuwe op handen zijnde evenementenbeleid van de
gemeente mag geen vervelende consequenties hebben voor het
Beatrixpark, sowieso moeten wat ons betreft alle parken bevrijd
worden van grootschalige evenementen. We blijven hierover in
contact met het Parkenoverleg.
De nieuwe visie Zuidas, die in de eerste helft van 2016 zal
worden vastgesteld lijkt voor het Beatrixpark goed uit te pakken.
Bij het opstellen van het Bestemmingsplan Beethoven 2 zullen
wij als stakeholder betrokken worden.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Nieuwe (bestuurs-)leden?
Nog steeds zien wij – ondanks onze prachtige nieuwsbrieven
en goed onderhouden website – het aantal leden van onze
vereniging ieder jaar teruglopen. Wij zouden heel graag
verjonging zien en we zoeken ook nog altijd uitbreiding binnen
het bestuur.
Plannen!
Er zijn twee mooie inventarisatierapporten gemaakt, over
vleermuizen in het park en over alle andere flora en fauna, en wij
zullen in 2016 aan de conclusies zeker aandacht besteden.
Daarnaast is er een vrij vergevorderd plan om in de zomer van
2016 in het park een docu-dans film op te nemen, een initiatief
dat ons inziens prima past bij park en groen.
Zuidasdok-plannen worden verder uitgewerkt en in de loop van
2016 zal steeds meer duidelijk worden wat voor voor- maar ook
nadelen er zijn voor het park en de omgeving.
Er wordt in ieder geval in het nieuwe deel op een heuvel een
uitkijktoren gebouwd zodat iedereen die enigszins goed ter been
is een kijkje kan gaan nemen vanuit het park. En bij de RAI – in
het driehoekje tussen station RAI en de congreshallen komt een
groot hotel met ruim 600 kamers, met in ieder geval op diverse
etages publieke toegankelijkheid en ongetwijfeld met mooi
uitzicht over het park, al zal het nieuwe parkeergebouw uitzicht
vanaf de eerste tien etages behoorlijk belemmeren.
Rondleidingen door groendeskundigen blijven wij van harte
steunen. En ook onze enthousiaste Artsenijhofvrijwilligers
kunnen op onze steun en medewerking blijven rekenen.
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Maart 2016
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016
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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 november 2015
Aantal leden op 1 november 2015
Nieuwe leden
Opgezegd, verhuisd of overleden
Aantal leden op 3 maart 2016

1006
7
20
993

Nieuwe leden sinds 1 november 2015
Mw A.M. Haste, Mw A. de Jonge, Mw A.M. Krol-Esveld, Mw M.W. Meijer-Wijnaendts, Mw E.M. Michielsen, Mw
R. Peters, Hr en Mw Quist-Blomberg, Dhr A.C. Flipse.

Penningmeester
VAN DE

Barbara van Helden-Pathuis

Zoals gebruikelijk treft u in deze voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze Vereniging aan.
Op donderdag 11 februari 2016 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren J.J.L.M. Schaake, P. de Lange en R.J. de Vogel bij
uw penningmeester thuis de jaarcijfers gecontroleerd. Na grondige inspectie, narekenen van alle cijfers, controleren van het kasboek
en de bankafschriften, werd de jaarrekening goedgekeurd. Het jaar werd afgesloten met een negatief saldo van 62,88.
Aan contributies ontvingen wij in 2015 € 16.855,44 afkomstig van 823 leden, die dus gemiddeld ruim € 20,00 overmaakten. Wij
danken alle vrienden heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij van enkele vrienden opnieuw grotere bedragen, te
weten 27 x 50, 2 x 75, 10 x 100, 1 x 130, 1 x 150 en 2 x 200 euro. Deze gulle gevers zijn reeds apart bedankt.
In april of mei zult u weer de acceptgiro ontvangen voor het overmaken van de contributie over 2016. Mocht u elektronisch
willen betalen, dan graag het lidnummer vermelden (rechts boven op de acceptgiro en boven uw naam op het adresetiketje van de
nieuwsbrief ) of naam, postcode en huisnummer.
Indien u de bijdrage over 2015 nog niet betaald hebt, dan vindt u een herinnering bij de acceptgiro en kunt u deze tegelijk met de
bijdrage van 2016 overmaken. Voor vragen, mededelingen en adreswijzigingen kunt u ons e-mail adres gebruiken: beatrixpark@
hotmail.com of een briefje schrijven aan onze secretaris.
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Jaarcijfers 2015

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2015

Barbara van Helden-Pathuis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2015 (in euro's)
Inkomsten

contributies

verkoop boeken en kaarten
rente kapitaalrekening
Totaal

Staat 2014

Staat 2015

Begroting 2016

16.816,55

16.855,44

16.000,00

911,23

572,86

550,00

73,75

117,50

100,00

17.801,53

17.545,80

16.650,00

nieuwsbrieven

5.112,25

7.132,95

5.500,00

secretariaat en ledenadministratie

1.540,69

1.651,09

1.500,00

Uitgaven

porti nieuwsbrieven

1.952,60

bomenbordjes en onderhoud
kosten betalingsverkeer

296,66

betaalde contributies/donaties

130,00

verenigingskosten en bestuur

159,06

artsenijhof en vrijwilligers
website

jaarvergadering
filmproject
Totaal
Saldo

2.362,47

1.657,70
314,19

510,00

2.500,00

1.500,00
350,00
160,00

962,51

2.901,77

1.500,00

562,07

80,43

100,00

613,33
384,75

10.715,84

17.608,68

pos. 7085,69

neg. 62,88

600,00
400,00

6.000,00

20.110,00

					

						

Balans per 31 december 2015						
						
eigen vermogen 01-01-2015

81.488,80

af: negatief saldo

saldo rekening courant 31-12-2015
saldo spaarrekening 31-12-2015
nog te betalen nieuwsbrief

nog te betalen bomenbordjes
eigen vermogen 31-12-2015
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62,88

81.425,92
20.589,54
66.710,93

87.300,47

4.216,85
1.657,70

81.425,92
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Interview

Uitkleden, aflubben
Loes Lesterhuis

& stoeken

Een interview met Wil Melgers, adviseur
vrijwilligers Artsenijhof.
Op een van de weinige koude februaridagen fiets ik door het
Amsterdamse Bos richting Amstelveen, waar ik Wil Melgers ga
interviewen.
Wil Melgers is sinds twee jaar de adviseur van de vrijwilligers
uit De Artsenijhof. Hij is eind 2015 gepensioneerd en werkte
een groot deel van zijn arbeidzame leven als leidinggevende in
de gemeentelijke heemparken en heemkwekerij De Braak in
Amstelveen.
Zijn ouders hadden een boerenbedrijf. Geboren in NieuwerAmstel, in de Middelpolder, maar toen daar de nieuwbouw van
Bankras oprukte, verhuisden ze naar een boerderij in Bovenkerk
in de Legmeerpolder. Hij was de middelste van zeven zonen.
Voor werken op de boerderij koos hij niet, maar hij ging naar
de tuinbouwschool in Aalsmeer. Via het Leerlingwezen begon
hij zijn loopbaan bij een rozenkweker in Aalsmeer. Dat leverde
vooral veel doornen in zijn handen op. Gelukkig werden er
ook bruidsbloemen (Stephanotis floribunda) gekweekt bij deze
tuinder. Duizenden jonge scheuten gingen door Wils handen.
In die tijd werd het mode om de stephanotissen in boogjes te
laten groeien, het werd een echte ‘hit’. Na zijn diensttijd in 1972
raadde zijn vader hem aan om bij de gemeente Amstelveen te
solliciteren bij de plantsoenendienst. De eerste weken werd hij
‘ontgroend’, dat wil zeggen de hele dag takken slepen over het
dijktalud, loei zwaar werk. Wil zette de tanden op elkaar en na
twee maanden werd hij gevraagd om te gaan werken in het van
Leerpark. Het park was particulier eigendom van Oscar van
Leer (die van: Al een vat, kist of krat, van de Phoenix gehad?)
waarvan het hoofdkantoor in Amstelveen stond. Het beheer
van het park had Van Leer overgedragen aan de Gemeente
Amstelveen. De latere schoonvader van Wil werkte er ook.
Iedere dag kwam diens dochter haar vader ophalen van zijn
werk. Hoe het precies gegaan is, vertelt Wil mij niet. Maar aan
zijn blauwe glinsterende ogen zie ik dat het een romantische tijd
was. Binnenkort viert hij zijn 40 jarige bruiloft met de dochter
van zijn oud-collega. In de zorgvuldigheid en kwinkslagen
waarmee Wil over zijn levensloop vertelt, herken ik de manier
waarop hij ons als vrijwilligers maandelijks adviseert over de
werkzaamheden in de Artsenijhof. Een klein groepje vrijwilligers
loopt dan de drie delen met hem door. Voortdurend hamert hij
erop dat we de borders overzichtelijk moeten houden. Vooral de
brede borders aan de zijkant van de RAI, die door hun diepte
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Wil Melgers
moeilijk te bewerken zijn. ‘Zet er niet teveel verschillende
planten in, want dat is wat betreft onderhoud te arbeidsintensief.
Maak een keuze: haal planten, die niet volgens het ontwerp in
de border horen te staan, er op tijd uit, voordat ze zich gaan
uitzaaien. Wanneer je ze er uithaalt: zorgvuldig, liefst verpakt
afvoeren buiten de Hof, want anders trek je een spoor van
zaden.’
Hij wijst ons op de zonken, die in veel borders zijn ontstaan,
omdat we te vaak alleen richting de heg werken. ‘Variatie is
belangrijk. En kijk goed uit waar je je voet neerzet. Pas op voor
het “meerkoet-effect”, dat is de platgetrapte grond, die ontstaat
als je aldoor op dezelfde plek blijft staan tijdens het werk. Steek
de grond dan los met een riek.’ Ploffen (met een boor gaten in
de grond boren en dan IJslands zand in de grond spuiten om
zo de grond lucht te geven) hoeft van hem niet. Afgelopen jaar
is deze werkmethode ook in de Artsenijhof toegepast, maar
Wil vindt dat hierdoor het beeld van de borders rommeliger is
geworden: overal heuveltjes en plekken met witte zandkorrels.
Wil houdt van overzicht, daarom vindt hij het ontwerp van de
Artsenijhof ook mooi. Hij pleit ervoor om zo dicht mogelijk bij
het karakter van dit ontwerp te blijven. Het verbeteren van de
kwaliteit van de grond in de Artsenijhof is een stokpaardje van
Wil. Maar dat is en blijft maatwerk. Iedere plant heeft zo zijn
eigen verzorging nodig. De afgelopen jaren is er gewerkt met
compost en met champignonmest om de grond te verbeteren.
Een hele goede ontwikkeling volgens Wil. Tijdens de aanleg
van de Artsenijhof is misschien wat makkelijk omgegaan met
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016
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de kwaliteit van de grond op langere termijn. Dus een mengsel
van wat compost en champignonmest zal de bodem goed doen.
Terwijl Wil dit zegt, maakt hij met zijn handen een draaiende
en strooiende beweging. Alsof hij staat te popelen om er een
lekker laagje op te gaan gooien.
Voor Wil is het werken met vrijwilligers een nieuwe uitdaging.
Hij heeft er geen ervaring mee opgedaan in De Braak. Naast
de vrijwilligers in de Artsenijhof, adviseert hij nu ook een groep
vrijwilligers in Uithoorn, die een botanische tuin ombouwen
tot een heemtuin. Hij begrijpt dat het mooiste zou zijn, als hij
in de groep mee zou werken. Maar daarvoor ontbreekt het hem
aan tijd. En hij is benaderd en aangesteld als adviseur voor de
Artsenijhof, niet als meewerkend voorman. Uit ervaring weet
ik wel dat het een lust voor het oog is om Wil een bepaalde
handeling te zien uitvoeren. Alsof een kunstenaar de grond
bewerkt. Even snel wat wegsteken, met de hand weer wat door
de aarde woelen en de border ziet er binnen een mum van tijd
herboren uit.
Tijdens het interview vraagt hij mij voorzichtig of de
samenwerking bevalt. Hij beseft dat het voor de vrijwilligers
een groot verlies was, toen Arend van de Beld, begeleider van de
vrijwilligers vanaf de start, in 2014 overleed. Ik heb de indruk
dat Wil breed in de groep wordt gewaardeerd als adviseur. Naast
de inhoudelijke meerwaarde geniet ik van Wils vakjargon:
uitkleden, aflubben, stoeken. De precieze betekenis van de
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woorden ben ik weer kwijt, maar als Wil ze gebruikt dekken ze
wat betreft klank altijd goed de lading.
Alle planten in de Artsenijhof zijn voor Wil bekenden. Hij
draagt ze allemaal een warm hart toe, maar de cistusroos die in
het noordvak staat, vindt hij een topper: de bloem, de kleur. Bij
zijn huis in zijn eigen tuin heeft hij ze ook staan. Hij kan ook
genieten van een roosmarijnstruik, die in bloei staat en bij langs
lopen heerlijk geurt. En de zachte naaldvarens, prachtig als het
blad zich zo uitrolt.
Het menselijke aspect van zijn adviesrol bij de Artsenijhof
motiveert hem, hij vindt het een fijne groep van vrijwilligers,
prettig om mee samen te werken.
Bij thuiskomst krijg ik al gauw een mail van Wil. Ik had hem
een vraag gesteld over het snoeien van de walnootboom in de
Artsenijhof. Hij had er weinig ervaring mee, maar was na mijn
vertrek meteen in de vakliteratuur gedoken. In zijn antwoord
stelt hij zich kwetsbaar op: hij had zich een beetje vergist tijdens
ons gesprek, maar bijgaand stuurt hij mij de juiste informatie.
Een ideale adviseur, man van de praktijk, die niet terugdeinst om
zijn mening te geven, niet bang is om foutjes te maken, thuis is
in de digitale archieven van het plantenrijk en heel prettig in de
omgang is.

NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016
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Bomen en planten...

Bomen en planten...
De laatste tijd waren met enige regelmaat medewerkers van
diverse aannemers te zien, die bezig waren met bomen te
planten, of op hun knieën lagen en planten in de grond stopten.

Uiteindelijk is er een gedetailleerd beplantingsplan ontstaan.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2014 heeft Ton
Muller, de ontwerper, hier al een presentatie over gegeven. Hij
ziet tot zijn tevredenheid die plannen nu echt vorm krijgen.
Voor sommige voorbijgangers is groen gewoon, eh nou ja, groen. Voor de liefhebbers: op onze site kunt u dat opzoeken en van
Maar vergis u niet, over elke plant en boom die wordt gebruikt
elke boom en plant precies de naam te weten komen. Ziet u dus
in deze nieuwe aanplant is nagedacht.
iets staan wat u leuk vindt of niet kent, dan kunt u dat opzoeken.
(http://www.vriendenbeatrixpark.nl/beplantingsoverzichtDat was natuurlijk al zo in het oudere, bestaande deel van
beethoven/)
het park: bij het ontwerpen wordt aangegeven wat waar
moet groeien, aan hoge bomen, middelhoge struiken en lage
Het ziet er nu allemaal nog een beetje kaal en hoekerig uit. Dat
onderbeplanting. Afgestemd op elkaar en op de plaats waar ze
gaat in de loop van de tijd beter worden, over twee of drie jaar
moeten groeien.
zijn de planten gesetteld en op goed formaat, en dan moet er een
goed evenwicht zijn ontstaan.
En dat is nu voor het nieuwe deel van het Beatrixpark niet
anders. Rond en tussen de nieuwe kantoor-gebouwen heerst een Om een voorbeeld te geven: Dit zijn de bomen en vaste planten
specifiek micro-klimaat, van schaduw en wind, die maakt dat er die staan aan de zuidkant van de school:
goed nagedacht moest worden over wat het daar naar zijn zin
heeft. En mooi staat. En past.
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IVN

Ook in 2016

elke maand met het IVN
op pad in het Beatrixpark

Ook in 2016 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 ongeveer 250 soorten, waarvan
er bijna 200 van een naambordje zijn voorzien. Aan bomen valt in elk seizoen veel interessants te beleven. In het voorjaar zijn het
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 keer een ander programma. In dit
prachtige erfstuk van de Floriade van 1972 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
voor 2016 nog de volgende data en locaties.
Bomen:		
2 oktober, 6 november, 4 december.
Vertrek:		
Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat.
Artsenijhof:
Vertrek:		
		

1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september.
Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook 		
aangelijnd, niet toegestaan.

Deelname:
		
Kosten:		
Informatie:

Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet
doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark.
Een vrijwillige bijdrage voor het IVN.
Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl
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Oase Herdacht

OASE HERDACHT
Anne-Mariken Raukema

Ruim een jaar geleden benaderde Ruth Meyer de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark, met het idee om een
internationale documentaire dansfilm in het park op te nemen.
Inmiddels is Ruth Meyer met haar team de nodige fondsen aan
het werven is geslagen, en op het moment dat deze nieuwsbrief
op de mat valt, valt het ‘go / no go’ moment voor de film.
Maar eigenlijk gaan alle betrokkenen ervan uit dat de film,
getiteld OASE HERDACHT er komt. Ruth Meyer is niet
alleen de bedenker en curator, ook tekent ze samen met Daniël
Gallenkamp voor de regie. En ze speelt de rol van een oudere,
Joodse vrouw die haar verhaal vertelt.
Ruth Meyer werd in 1935 geboren in Duitsland. Als klein kind
is ze met haar Joodse ouders en grootouders naar Nederland
gevlucht, waar ze enkele jaren in de Deurloostraat woonde.
Gedurende haar kleuterjaren kwam ze regelmatig met haar
ouders en zusje in het toen net aangelegde en nog – voor onze
begrippen – kale en lege park. In de oorlog was het gezin
ondergedoken in een groot huis in een klein dorp – Huis
ter Heide bij Zeist. In haar herinnering waren die jaren,
tussen haar vijfde en tiende levensjaar, een surrealistische
periode, waarin niets leek op wat het was. De kleine Ruth en
haar zusje vervormden de werkelijkheid van de oorlog met
bombardementen en razzia’s tot een spannend avontuur. Met

Gezichtslaan Huis ter Heide
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vier buurjongetjes struinden ze de omgeving af, speelden
wonderlijke spelletjes rond Huis ter Heide, met het betoverende
Gezichtslaantje, waar je honderden meters naar links en
naar rechts kijkt, veranderde in haar optiek in een oase. Een
vergelijkbare oase vond ze later in het oude deel van het
Beatrixpark, met zijn gevarieerde natuur, wateroppervlakten,
prachtige oude bomen en intieme plekjes. Een uitgelezen locatie
voor haar nieuwe project.
Vluchtthema
Opvallend is dat een aantal van de choreografen en beeldend
kunstenaars die Ruth Meyer voor dit project uitnodigde en met
wie ze samenwerkt, vergelijkbare oorlogswerkelijkheden delen;
in verschillende landen en verschillende perioden. Zo vluchtte
choreografe Krisztina de Chatel in 1956 uit het communistische
Hongarije, choreograaf en danser Shusaka Takeuchi moest begin
jaren ’70 uit Japan weg, omdat hij zich daar te veel ingekapseld
voelde en Rafael Zielinski, ook choreograaf en danser
ontvluchtte Polen. Beeldend (glas)kunstenares Jelena Popadic
ontvluchtte in 1997 voormalig Joegoslavië. De verschillende
aspecten van ‘vlucht’ vormen de bindende en dragende structuur
van de film. En, helaas weer uiterst actueel…
In juni, rond de langste dag, worden gedurende ca. acht dagen
opnamen gemaakt voor OASE HERDACHT, een film van ca.
zestig minuten die gedurende een lange dag in het park speelt.
Van het vroege, allereerste ochtendgloren tot rond middernacht
de duisternis intreedt, is het Beatrixpark het speelvlak waar
de verbeelding de uiteenlopende invloeden van het verleden
op het heden, in dans, beeldende kunst, muziek en film wordt
weergegeven. Het is de grote wens van Ruth Meyer dat deze
docu-dansfilm in november op het IDFA in première zal gaan.
We zijn als bestuur erg trots dat zij ons park heeft gekozen als
ultieme locatie voor haar project.
Eerder werk
De transformatie van de werkelijkheid werd een
overlevingsstrategie die tot ver na de oorlog onbewust een
drijfveer zou worden voor haar ontwikkeling tot choreograaf
en filmmaker. Ze maakte documentaires die de NOS uitzond,
als Vogels uit een nest, Madeleine – een portret van Madeleine
Lehning, theaterpedagoge en korte dansfilms als Ademkristal
en Equilibrium. De dansfilms Horseplay (2011) en Indifference
(2013) maakte ze met haar Stichting Dansgroep Ruth Meyer.
Daarna volgde onder andere nog Hanna’s maandag – een portret
van Hanna van Wijngaarden rond de Noordermarkt, in 2014.
NIEUWSBRIEF: 35e JAARGANG, VOORJAAR 2016

Oase Herdacht / Vogelexcursie
Praktisch
Als het project groen licht krijgt - dat wil zeggen als de financiering rond is – zullen begin juni de eerste voorbereidingen
plaatsvinden. We houden u onder andere via onze website op de hoogte. In de meest kwetsbare delen van het park als de
Artsenijhof en rond het kinderbadje zullen geen filmopnamen worden gemaakt. Wel zal op de speelweide worden gefilmd, op de
bruggen in het park zullen tapdansers te zien zijn, en ook het water van de Bernard Zweerskade is een beoogde locatie. Er zal zo
weinig mogelijk zwaar materieel worden gebruikt, dus niet dagenlang een vrachtauto in het park... Soms moeten fiets- en voetpaden
voor korte tijd worden afgesloten; de filmcrew vraagt fietsers en voetgangers dan een aangegeven omweg te nemen. Slechts heel
kort wordt met kunstlicht gefilmd, alleen waar dat echt nodig is voor de late avondscènes. Vrienden van het Beatrixpark en andere
belangstellenden kunnen op de filmdagen van scène naar scène meewandelen. De Vereniging Vrienden stelt een bescheiden bedrag
beschikbaar, in ruil voor een toepasselijke attentie voor de Vrienden. Daarover informeren we u later dit jaar.

Gezichtslaan Huis ter Heide

Vroeg uit de veren

voor een vogelexcursie
Zaterdag 21 mei is er weer een vogelexcursie in het park onder
leiding van Theo van Lent.
Aanvang 6 uur ’s ochtends!!! Verzamelen op de brug bij de
parkingang aan de Cornelis Dopperkade.
Theo van Lent zal tijdens de wandeling door het park letten op
soorten en geluiden en vertellen over wat er het jaar door te zien
en te horen is.
Aanmelden is niet nodig. Check bij twijfel ook even de
nieuwspagina van onze site.
Tel. Theo van Lent : 06 46 78 46 23 email :theovanlent@gmail.
com
Theo componeert ook muziek over vogels met teksten uit
heel Europa. Hij gebruikt daarbij de meest uiteenlopende
muziekinstrumenten waaronder bijvoorbeeld een doedelzak. Hij
brengt cd’s uit in eigen beheer. Nieuwsgierig geworden ? Zie :
theovogelmuziek.nl
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Kuifmees, gezien vlakbij Beatrixpark, heel zeldzaam

Theo van Lent
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Nieuwe Buren

Nieuwe Buren
De Nationale Postcodeloterij
De NPL is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Prinses
Irenestraat, onze overburen, kun je dus zeggen. Op dit moment
zit hier een pop-up restaurant in, maar binnenkort start de
verbouwing. Daarbij is het uitgangspunt dat het pand zo
AkzoNobel
duurzaam mogelijk wordt. Schrikt u niet, ook hier zullen eerst
De niet te missen nieuwbouw aan de Beethovenstraat met het
enkele bomen en struiken gekapt worden, om de bouw mogelijk
hoofdkantoor. U heeft in de krant en in lokale magazines, zoals
Hello Zuidas daar vast wel over gelezen. Beide gebouwen maken te maken. In een later stadium komt dat groen weer terug.
De manier waarop de Nationale Postcode Loterij invulling
indruk, met bij AkzoNobel de opengestelde kunstruimte op de
wil geven aan hun nieuwe huis wordt getoetst aan hun vier
begane grond, waar niet alleen het personeel welkom is voor
een kopje koffie, maar ook u, als buurtbewoner of parkbezoeker. kernwaarden: duurzaam, moedig, plezier en delen. Door de
Deze Essential Art Space is geopend voor publiek op werkdagen vierkante bouw heeft het pand een kleinschalige uitstraling.
Er komt 1 verdieping bovenop, het binnenplein wordt het
van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. Ga er dus eens kijken!
inpandige hart van de organisatie en de ingang wordt verplaatst
“Het is geen traditionele tentoonstellingsruimte, maar een
naar de Beethovenstraat, waar een publiek plein wordt gecreëerd.
flexibele en dynamische kunst- en ontmoetingsruimte”, aldus
Met een openbare horecagelegenheid op de begane grond, en
Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art
een TV studio en auditorium op de verdieping zal het pand
Foundation. “De ruimte is specifiek ontworpen om mensen
deels toegankelijk zijn voor publiek.
naar binnen te trekken en ontmoetingen tussen de kunst te
faciliteren, waarbij zichtlijnen spannende doorkijkjes bieden
En zo komt er voor bezoekers van het Beatrixpark ook nog eens
naar de verschillende kunstruimtes die toch intiem blijven.
horecagelegenheid bij, vlak aan de grenzen , en niet in het park
In deze dynamische open ruimte kunnen wij onze collectie
zelf. Wat ons betreft een goede ontwikkeling.
tentoonstellen van internationale hedendaagse kunst die wij
de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd.” De Art Space is
ontworpen door Tom Postma Design, bekend van bijzondere
tentoonstellingsconcepten voor o.a. Art Basel en de TEFAF
in samenwerking met de architect van het gebouw, Folkert van
Hagen van GROUP A.
Wie door het park loopt, of fietst, kan er niet omheen: aan de
grenzen gebeurt van alles, en er komen steeds nieuwe buren bij.
We lichten er hier twee uit.

NPL pand voor de verbouwing
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bevestigd door een vangst.
Bij het onderzoek met deV batdetecto
aangetroffen in het park.
Er zijn geen aanwijzingen voor de aa
leermuizen onderzoek

Vleermuizen-onderzoek
Elodie Luinge

In 2015 is in opdracht van het Stadsdeel Zuid door de firma
Pius Floris een onderzoek gedaan naar Vleermuizen in het
Beatrixpark.
Het hele rapport kunt u lezen op onze site.(http://www.
vriendenbeatrixpark.nl/homepage/beatrixpark/natuur-in-hetpark/vleermuizen/). Het onderzoek en verslag van de nachtelijke
vang-tochten leest als een ware thriller. (op pad met een een
“heterodyne batdetector” ! )
Het doel van deze vleermuisinventarisatie was om duidelijkheid
te verkrijgen over het gebruik van het park door vleermuizen.
Daarbij werden de volgende vragen beantwoord:
• Welke vleermuissoorten komen voor in het park?
• Zijn er verblijfplaatsen van vleermuizen in het park en zo ja,
waar? · Waar foerageren de vleermuizen?
• Zijn er belangrijke vliegroutes aanwezig?
Ook wordt er een advies gegeven over het organiseren van
evenementen en het verwijderen van grote bomen in het park
met betrekking tot de aanwezige vleermuizen.

foto: Tijs Molenaar

Figuur 3.
De gevangen kleine dwergv
Met betrekking tot het organiseren van evenementen in het

Bijzonder is, dat er voor het eerst in dit deel van Nederland
een bosvleermuis is waargenomen. Dit is een strikt
beschermde diersoort. Ook hebben de onderzoekers een kleine
dwergvleermuis gevangen (en weer losgelaten); dat was nog niet
eerder gebeurd.

Beatrixpark en de aanwezigheid van vleermuizen werd het
volgende advies gegeven.

Seizoensmigratie
• Organiseer geen evenementen op de centraal in het park
Over
het
migratiegedrag van de klein
gelegen ligweide na zonsondergang. Deze beperking geldt
Een aantal belangrijk adviezen, vanuit onze invalshoek, naar
aanleiding van het onderzoek betreft dus de restricties op het
organiseren van evenementen.

alleen voor de zomerperiode (1 juni-1 september) en
wanneer er verlichting wordt gebruikt.
Op andere locaties in het park zoals het zandstrandje
kunnen wel evenementen georganiseerd worden. (we nemen
aan dat het rapport hiermee Strand Zuid bedoelt, red.)
Met betrekking tot het verwijderen van grote bomen in het
park kan het volgende advies worden gegeven.
Wanneer er grote bomen verwijderd worden, mag dit alleen
in meerdere jaren gefaseerd worden uitgevoerd zodat niet in
één keer een groot deel van het park kaal wordt gezaagd.
Controleer voor het vellen of er geen holte en/of scheuren
in de boom zitten waar zich vleermuizen in op kunnen
houden. Laat dit bij twijfel eerst onderzoeken.
Wanneer er grote bomen rond de ligweide worden
verwijderd vervang deze dan door bomen van dezelfde
grootte klasse.”

•
Paarverblijven
Het advies:
Tijdens het veldbezoek zijn geen roe
“Verspreid over het gehele park zijn foeragerende vleermuizen
aangetroffen. De gewone en ruige dwergvleermuis zijn
gevonden die kunnen duiden op een
opportunistische soorten. Deze soorten kunnen wanneer een
foerageergebied tijdelijk ongeschikt is makkelijk een ander
in de buurt liggend foerageergebied vinden. De laatvlieger
en de bosvleermuis stellen meer specifieke eisen aan hun
foerageergebieden. Deze soorten foerageren vooral langs
boomkronen en bij windstil weer boven open plekken in
bossen en parken. In het Beatrixpark zijn de laatvlieger en de
bosvleermuis vooral langs en boven de ligweide in het centrale
deel van het park aangetroffen.

•

4.4 Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
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•

Vaste rusten verblijfplaatsen
•
De laatvlieger is een vleermuis die vo
gebouwen heeft. De verblijfplaatsen
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Vriend worden

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
De vereniging is opgericht in 1981 om het park tegen uitbreidingen van de omliggende bebouwing te beschermen en goed beheer
en onderhoud te stimuleren.
Anno 2015 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke Monumentenstatus
van het oude gedeelte; de coördinatie van de vrijwilligers in de Artsenijhof; het geven van voorlichting via gedrukte Nieuwsbrieven,
elektronische nieuwsberichten en de website; het voortdurend overleggen met locale en gemeentelijke bestuurders van stadsdeel en
Zuidas. De vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft op dit moment zo’n 1000 leden.

Vriend worden
Het Beatrixpark is een kostbaar stukje
groen in de stad, op een kostbare plek in
Amsterdam Zuid. De vereniging kan alle
steun gebruiken bij onze inzet voor het
behoud van het park. U kunt veel doen
(in het bestuur), als vrijwilliger in de
Arsenijhof werken of Vriend of Vriendin
worden en blijven, zodat onze stem een
groter gewicht in de schaal legt.

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw
omgeving die ook enthousiast is over het
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro
per jaar!
U kunt onderstaand strookje doorgeven,
maar aanmelding via de site is natuurlijk
ook mogelijk: www.vriendenbeatrixpark.nl

www.vriendenbeatrixpark.nl

JA! Ik word Vriend(in) van het Beatrixpark
(Hr/Mw)
naam

e-mail adres
stuur mij elektronische nieuwsberichten

adres

telefoonnummer

Stuur dit strookje naar het secretariaat:

ja

nee

postcode & woonplaats

handtekening

Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam.

U kunt ook een mailtje sturen naar vrienden@beatrixpark.amsterdam.
U krijgt dan een bevestigings-bericht van ons en informatie over het overmaken van de jaarlijkse bijdrage.
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