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Eerste reactie voorontwerp-bestemmingsplan Beethoven 2e fase 
  
  
T.a.v.  
Ruimte en Duurzaamheid,  
mevrouw M M. Brinkman,  
via de heer D. Tattersall,  
verzonden per mail. 
  

Amsterdam, 26 januari 2017 
  
  
L.S, 
  
In 1981 werd de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark opgericht om dit park tegen uitbreidingen 
van de omliggende bebouwing te beschermen en goed beheer en onderhoud te stimuleren. De 
vereniging heeft op dit moment ruim 1.000 leden. 
  
Het bestuur van de vereniging heeft kennis genomen van de inhoud van het zeer uitgebreide 
voorontwerpbestemmingsplan en geeft onderstaand een eerste reactie. Indien nodig zullen wij onze 
opmerkingen herhalen in een zienswijze op het ontwerp Bestemmingsplan, in een later stadium van de 
procedure. 
  
  
I. COMPENSATIE (GROEN VOOR ROOD) 
   
Al vanaf het begin van de Zuidasontwikkelingen hebben bestuursleden van de vereniging deelgenomen 
aan allerhande vormen van overleg en via inspraak en zienswijzen de standpunten van de vereniging 
uitgedragen, waarbij altijd het behoud van het park voorop stond. Dit resulteerde voor wat betreft 
Beethoven in de, in het UB 2007 vastgelegde afspraak, om het groen dat moest wijken voor bebouwing 
te compenseren middels parkuitbreiding op plaatsen waar destijds nog bebouwing stond (groen-voor-
rood/rood-voor-groen), waardoor het park qua omvang gelijk zou blijven. 
De Vereniging drong diverse malen aan op duidelijke plankaarten opdat er een juist overzicht zou 
komen welk GROEN er in de plaats zou komen van ROOD, herhaaldelijk is gevraagd naar juiste 
metingen. Dit is allemaal niet gebeurd waardoor het nu voor een vereniging als de onze bijkans 
onmogelijk is geworden om na te gaan of de afspraak wel werd nagekomen. 
Nu op maaiveldniveau al heel veel wijzigingen en bebouwingen zijn uitgevoerd, is er eindelijk een 
overzicht en een definitieve berekening gemaakt. 
Bij deze berekeningen valt op dat elk stukje groen dat voorheen nooit als park werd beschouwd thans 
wel is meegerekend. (bijvoorbeeld de bermen van de Pr. Irenestraat). 
GROEN betekent voor ons echt park-groen en niet dat daaronder vallen 
calamiteitenwegen of keerlussen en dergelijke. Ook ontsluitingswegen en 
eisen van de brandweer dienen nimmer ten laste van de afspraak te komen. 
Van uw kant dient volstrekt eenduidig te worden vastgelegd op welke wijze 
de afspraak groen-voor-rood is nagekomen en het dient duidelijk te zijn dat 
groen ook groen is in de zin van onaantastbaar onderdeel van het park. 
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II. WIJZIGINGEN ten opzicht van UITVOERINGSBESLUIT 2007 
  
Wij betreuren dat de tot nu toe uitgevoerde wijzigingen niet beschouwd kunnen worden als 
verbeteringen: want bijvoorbeeld het schoolgebouw werd al hoger omdat er een nutsruimte op het dak 
werd toegevoegd; op het brede fietspad (Pr. Irenestraat)  en over de mooie fiets brug rijden auto's die 
niet altijd bestemmingsverkeer blijken te zijn. 
Met het nu voorliggende plan om de culturele voorzieningen om te zetten in extra woningen, hoe 
onderbouwd deze 'correctie' ook is, worden de bouwhoogtes naar boven bijgesteld, waardoor deze 
torens nog meer zichtbaar zullen zijn vanuit het park. Zij zullen op maaiveldniveau windhinder en 
schaduwwerking geven.  
Het hoogte accent van maximaal 60 meter zou aanvankelijk gerealiseerd worden richting het 
centrumgebied Zuidas, maar nu wordt een hoogte accent van 70 meter voorgesteld op een plek aan de 
parkrand. Dit is geen accent meer, maar een zeer dominante aanwezigheid.  
Handhaving van de oorspronkelijke 30.000 m2 woningbouw leidt hoogstwaarschijnlijk tot een 
kwalitatief veel fraaier beeld en een beter verblijfsklimaat.  Dus 10.000 m2 op kavel 2 en 20.000 m2 op 
kavel 6/7.   
 
U voegt nu , zonder overleg en zonder argumenten, en in strijd met het oorspronkelijke plan, 12.000 m2 
extra woningen toe (§ 4.3. ruimtelijke aspecten). Dit is onacceptabel, en niet alleen voor ons. Voor zover 
ons bekend is hierover ook geen democratische besluitvorming geweest.  
  
U geeft aan dat er goede oplossingen gevonden moeten worden voor brom- en fietsparkeren. 
Daarmee stemmen wij in. Wij nemen echter aan dat dit niet alleen geldt voor de bewoners van deze 
gebouwen, maar dat ook voor bezoekers voldoende plekken worden gerealiseerd.  
En als er voorzieningen in de plinten komen, dan dient men ook daar rekening te houden met 
fietsparkeren, bevoorrading etc.  
De zogenaamde autovrije Prinses Irenestraat wordt in de praktijk heel veel drukker dan u in dit 
document beseft en in ieder geval aangeeft. 
De fietsstraat zal waarschijnlijk  veel gebruikt worden om 'even' te parkeren, bij voorbeeld om op 
iemand te wachten, snel even een pakje te bezorgen, iemand op te halen enzovoorts. 
Achteruit de straat uitrijden is geen optie, dus dat wordt: even keren en de beplanting stukrijden .... 
  
III. OVERIGE OPMERKINGEN 
 
Op bladzijde 44 staat dat het parkbezoek in het Beatrixpark volgens het GGO 2013 afgenomen is, omdat 
er in het park een te gering voorzieningenaanbod is. Wij bestrijden dit, want wij zien juist een toename 
van het aantal bezoekers. Met name is het park ontdekt door sporters en 
bootcampers. 
Het Beatrixpark wordt door de meeste bezoekers echter juist gewaardeerd 
om zijn rustige groene plekjes. Zo wordt er nu al vaak door bezoekers bij 
ons geklaagd over brommers, scooters en fietsers op voetpaden.  
Wij wijzen u erop dat in §4.4.3 gesproken wordt van “ steeds meer mensen”, 
terwijl in § 4.3.2 vermeld wordt dat het opvallend is dat het bezoek in het 
Beatrixpark afneemt. Uw constateringen zijn innerlijk tegenstrijdig; de 
daaruit afgeleide keuzes zijn daarom op zijn minst aanvechtbaar. 
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Gezien de drukte in de directe omgeving van het park, RAI, Strand Zuid, Convict-en-kapel, twee 
stations en heel veel kantoren, is het in onze visie van groot belang om juist het rustige karakter van het 
park te behouden en zelfs te stimuleren. Dit wordt ons ook altijd door alle leden van de vereniging 
gevraagd te bewerkstelligen. 
Het BBQ verbod en het verbod om versterkte muziek af te spelen dienen te worden gehandhaafd. 
Maar zoals een feit van algemene bekendheid luidt: handhaven is een groot probleem. 
 
Met betrekking tot de plan-kaarten willen wij het volgende opmerken:  
1. Grens. Wij wijzen er nogmaals op dat de aangegeven plangrens aan de oostzijde niet correct is. Deze 
dient tot aan het water van de Boerenwetering te worden doorgetrokken; anders zou een strook van het 
park binnen bestemmingsplan RAI liggen.  
2. Fietspad. Het geplande zuidelijke fietspad in het toekomstbeeld zou naar onze mening aan de 
zuidzijde van de nieuwe waterpartij dienen te komen te liggen. Het “speeleiland” waar het nu met een 
bocht overheen gaat dient alleen voor voetgangers een doorgaande route te zijn. Wij verzoeken u met 
klem een alternatieve zuidelijker fietsroute in het eindontwerp op te nemen. Dit wordt mede ingegeven 
door gebrekkige handhaving van het weren van brommers/scooters die vanuit de doorgaande fietsroute 
sluiproutes door het park nemen. 
3. Waterberging. Op pag. 41 van het voorontwerp staat abusievelijk dat er meer water in de nieuwe 
vijver kan worden opgevangen door uitbreiding aan de OOSTzijde van het plangebied. (Dit zou dan dus  
de RAI zijn). Er is altijd over gesproken dat er nog een strook water zou worden toegvoegd aan de 
WESTzijde van de vijverpartij. Daar is die verbreding ook ingetekend. 
4. Kavel 4. Wij benadrukken met klem dat het niet-bebouwen van kavel 4 een grote verbetering is ten 
opzichte van het oorspronkelijke plan. 
  
  
IV. ZUIDASDOK 
 
Ook hier zijn de oorspronkelijke plannen ten nadele van het park (de parkbezoekers) gewijzigd. 
Zo zal het verkeer pas halverwege het park onder de grond gaan, waardoor het verkeerslawaai en de 
uitlaatgassen via de tunnelmond veel intensiever zullen zijn en zeer waarschijnlijk zelfs zullen 
toenemen. 
Ook zal  boven op de tunnelmond  een regelingsgebouw worden neergezet, zal er een ondergronds 
overloopbassin moeten worden aangelegd en zullen er misschien nog andere noodzakelijke 
voorzieningen moeten komen om de veiligheid in de tunnel te waarborgen. 
Allemaal toevoegingen die niet in een park thuishoren, en zeker niet in het Beatrixpark. 
De jarenlange aanleg/bouw en het gegeven dat  er nu toch een werkterrein in het park moet komen 
tijdens de duur van de aanleg, alsmede dat de verbreding van de A10 zal leiden tot versmalling van de 
groene zoom en een deel van het park en de kap van vele bomen op het talud en daaromheen, zijn zaken 
waarover wij al heel vaak onze bezorgdheid en ongenoegen hebben uitgesproken. 
Wij zijn daarom van mening dat er eigenlijk pas over woningbouw in 
Beethoven 2 beslist zou kunnen en moeten worden, als de hele aanleg van 
de infrastructuur bijna achter de rug is, en duidelijk wordt of woningbouw 
op deze plek dan nog steeds gewenst en/of mogelijk is. 
Toekomstige bewoners dienen in ieder geval rekening te moeten houden 
met een jarenlange bouwput en de nodige overlast. En datzelfde geldt voor 
de parkbezoekers.   
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Wij gaan er van uit dat alle in de Zuidasdok documenten geplande groene posten gerealiseerd zullen 
worden, zoals Doklaan, groene geluidsschermen en groencompensatie zo veel mogelijk in het 
plangebied. 
Verder verwachten wij, dat in het parkgebied dat grenst aan het bouwterrein van het Zuidasdok, 
maatregelen genomen zullen worden om de overlast te beperken. 
  
 
TENSLOTTE 
 
Het door u vrijgegeven concept kent nog een aantal PM posten, waaronder o.a. ontsluitingswegen en 
advies regionale brandweer. 
Wij gaan ervan uit dat deze ontsluitingswegen niet achteraf worden toegevoegd aan het gebied, 
waardoor er toch weer groen moet worden opgeofferd.  In feite kan er geen enkel besluit genomen 
worden voordat alle PM posten zijn ingevuld en ook daarover door de betrokken partijen is kunnen 
worden meegedacht. 
  
Namens het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, 
 
 
M.M. Munniksma,        E.E.Luinge 
voorzitter bestuur       lid bestuur  
  
              
  
 


