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Redactie

Speeltoestellen aan vernieuwing toe

Oproep
Elodie Luinge

Wij kregen van Ruud Stuurman, beheerder parken en bijzondere gebieden van het stadsdeel, bericht dat de speeltoestellen bij het
kinderbadje in 2019 aan vernieuwing toe zijn. Dan is het ca. 15 jaar geleden dat die speeltuin werd vernieuwd en er een paar nieuwe
toestellen bijkwamen, zoals het “klimhuisje”.
Toenmalig bestuurslid Caroline van Gool heeft destijds met jonge ouders overlegd en voorstellen gedaan. Het plan nu is om
alle toestellen door dezelfde, maar dan nieuwe, te vervangen. Maar we kunnen ook voorstellen eventueel een paar toestellen te
vervangen door andere. Daarom doen we een oproep, vooral aan jonge ouders, om hier komende winter eens over na te denken.
Hebben jonge kinderen en ouders van nu andere wensen? Misschien een kleine commissie vormen die namens de vereniging
met stadsdeel overlegt ? Grijp deze kans. Vanaf volgend voorjaar zouden dan ideeën met elkaar kunnen worden besproken. Ruud
Stuurman geeft graag verdere uitleg, er is een aardig bedrag beschikbaar.
Reacties naar beatrixpark@hotmail.com

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 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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e afgelopen zomer liet het weer
ons een beetje in de steek, vaak
bewolking en regen, weinig heel
zonnige dagen met hoge temperaturen.
Het kinderbadje was daardoor weinig
open, maar gelukkig kon men bij de
IIstuin wel altijd een lekker kopje koffie of
thee drinken – of een ijsje eten natuurlijk.
Die regen zorgde er wel voor dat het
groen in het park welig tierde en de
Artsenijhof-vrijwilligers hadden dan ook
de handen vol aan het verwijderen van de
ongewenste (on)kruiden.

bouwen, dus waarschijnlijk hoeft het van
hen niet zo nodig. Maar wij willen graag
een schone omgeving voor iedereen.... al
verbaast het ons hoe slecht men de toch
best wel aanwezige prullenbakken weet te
vinden.

"Wij proberen al die
vragen of problemen zo
goed en snel mogelijk
op te lossen."

Wij werden aangenaam verrast door een
prachtige wilde bloemen strook langs het
fietspad in de Prinses Irenestraat en ook
de aangelegde tuinen bij AkzoNobel en
Stibbe stonden er in de zomer fantastisch
bij. Het water in de nieuw gegraven
vijver zag er niet altijd even fris uit, maar
hopelijk zal dit in de toekomst verbeteren:
de waterkwaliteit wordt in het hele park
regelmatig getest. Wij hebben ook het
stadsdeel gevraagd om drijfvuil tijdig/
regelmatig te verwijderen, liefst voordat
het naar de bodem zinkt of zich stinkend
ophoopt in bepaalde hoeken.

Andersom weten degenen die zich
aan zaken ergeren ons wel te vinden.
Regelmatig krijgt een van onze
bestuursleden een telefoontje of
e-mailbericht met een klacht over bijv.
zwerfvuil, poep – en dan niet alleen van
honden!! – fietsers op de voetpaden,
brommers op de fietspaden, adviezen over
nog meer verbods/gebodsborden in het
park, padden op de paden, RAI fietsroute
afgesloten. Wij proberen al die vragen of
problemen zo goed en snel mogelijk op te
lossen, maar zijn daarvoor wel afhankelijk
van organisaties als stadsdeel en/of politie.

Meerkoetjes weten trouwens van al dat
drijfvuil soms fantastische nesten te

Tijdens het driemaandelijkse overleg met
de afdeling groenvoorzieningen spreken
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Voorzitter
daarvoor zijn ondermeer dat in de directe omgeving van het
park al veel evenementen worden georganiseerd en er ook veel
overlast is en nog verwacht wordt van Zuidas bouwactiviteiten
en de aanleg van ZuidasDok. ( het evenementenbeleid kunt u
vinden op onze site en die van de gemeente)

"Veel overleg en inspraak heeft
ertoe geleid dat er zeker geen
grootschalige evenementen in het
Beatrixpark zullen plaatsvinden."
Handhaving wordt nu makkelijker.
wij al deze zaken door en zoeken samen naar een goede aanpak.
De bebording in het hele park is gecontroleerd door handhaving
en aangepast (zie foto) en nu kan er echt ingegrepen worden
als het nodig is. Maar 24/7 is onmogelijk, want daarvoor is niet
voldoende capaciteit.

Maar de komende winter blijft het hopelijk rustig in het park,
want de meeste activiteiten staan pas gepland voor later. En
natuurlijk zal het bestuur proberen om alle overlast zo veel
mogelijk te beperken, maar helemaal tegenhouden gaat niet
lukken. Wij hopen in ieder geval dat u de komende maanden
weer volop zult kunnen genieten van ons mooie Beatrixpark.

Vaak verwijzen wij naar onze eigen website, of die van stadsdeel
of gemeente en Zuidas/ZuidasDok als het gaat om de openbare
ruimte in het algemeen of om bouwplannen.
Onze website kent sinds kort ook een Engelstalige variant. Die
lijkt goed in de smaak te vallen bij de internationale bezoekers
en expats, en leidt soms tot verrassende reacties, zelfs vanuit
Engeland.

"U mag meedoen met die gerichte
verspreiding van de folders."
Een wens vanuit de Algemene Ledenvergadering was een
actie om meer leden/vrienden te werven. Er zijn inmiddels
mooie folders gemaakt die verspreid worden o.a. bij nieuwe
wijkbewoners en op bijeenkomsten. Niet huis-aan-huis, want
dat is vrij kostbaar, en ervaring heeft ons geleerd dat gericht
verspreiden tot betere resultaten leidt. U mag meedoen met
die gerichte verspreiding: een telefoontje naar een van de
bestuursleden of een e-mail naar beatrixpark@hotmail.com
kan ervoor zorgen dat u een stapeltje folders krijgt. En uw
inspanning wordt bijzonder op prijs gesteld, want hoe meer
steun wij krijgen des te meer zal er rekening worden gehouden
met de belangen van het Beatrixpark.
Hoe belangrijk een goede achterban kan zijn hebben wij o.a.
gemerkt bij het vaststellen van het nieuwe evenementenbeleid.
Veel overleg en inspraak (telkens namens onze ongeveer
1000 leden) heeft ertoe geleid dat er zeker geen grootschalige
evenementen in het Beatrixpark zullen plaatsvinden. De redenen
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De kasten met de informatieborden zijn eindelijk opgeknapt, zodat
ze ook weer open kunnen. Vanuit het stadsdeel komen hier straks ook
nieuwe infoborden in te hangen. Dat is hard nodig want wat er nu
hangt is erg verouderd.
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Zuidas

Zuidas
Net als veel andere belanghebbenden heeft de vereniging een zienswijze ingediend over het ontwerp voor de bebouwing van
Beethoven fase 2. Dat is het open grasveld dat nu ligt tussen school/ AkzoNobel en Stibbe aan de ene kant, en het water aan
de andere kant. Dat hier woontorens komen is niet (meer) tegen te houden, want al besloten door de gemeente. Wel is er
inspraak over de wijze waarop gebouwd wordt. Onderstaand drukken wij de zienswijze af die het bestuur heeft ingezonden.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
Gemeenteraad van Amsterdam
p/a Directeur Ruimte en Duurzaamheid,
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
Amsterdam, 14 augustus 2017
Geachte Raadsleden,
Betreft: zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase en het ontwerpbesluit tot vaststelling
van hogere geluidswaarden.
Hieronder lichten wij de zienswijze toe van de Vrienden van het Beatrixpark op het voorliggende plan.
Samenvattend komt die hier op neer:
! Door een veelheid aan dossiers zijn gegevens, zoals de gebiedsgrenzen, onduidelijk en derhalve
waarschijnlijk niet meer juist.
! Wij pleiten er met klem voor de slecht onderbouwde - aanpassing van 12.000 m2 extra voor
woningbouw in plaats van museumfunctie ongedaan te maken.
! Over de ontsluiting van dit gebied voor auto-, fiets en hulpverlenersverkeer is nog onvoldoende
helderheid. Fietsroutes en wandelroutes dienen beter gescheiden te zijn.
! De unieke eigenschap, rust en groen van dit naar verhouding kleine deel van het gehele Zuidasgebied, zou niet alleen door ons, maar door alle betrokken partijen gekoesterd en beschermd moeten
worden.
Ook in dit Ontwerpbestemmingsplan dient daar veel meer rekening mee te worden gehouden.
Korte geschiedenis
Vanaf de aanvang van de plannen voor dit gebied, dat in eerste instantie door de gemeente werd aangeduid
met “Museumgebied” (!!) heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark namens de
leden van de vereniging zich kritisch maar niet a priori negatief opgesteld. Wij hebben altijd het belang van
het park (en de bezoekers en omwonenden) naar voren gebracht in allerlei vormen van overleg, bij onze
vele momenten van inspraak, via de door ons ingediende zienswijzen en andere procedures. Alhoewel wij
het betreuren dat het in 1995 opgeleverde nieuwere deel van het park zo snel weer werd opgeofferd voor
Zuidas-ontwikkelingen hebben wij gemeend deze ontwikkelingen niet langer te bestrijden maar de
democratisch genomen beslissingen van het Uitvoeringsbesluit Beethoven 2007 te accepteren en de daarin
gemaakte afspraken voor wat het groen betreft als positief te zien.
In de loop der jaren zagen wij echter dat de plannen werden bijgesteld en dat juist de meest aantrekkelijke
onderdelen niet zullen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:
* de sloop van het convict,
* de beeldentuin op een eiland waar ook de kapel op zou liggen,
* de komst van een museum.
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Ook de Zuidasdokplannen laten een voor het park/de bezoekers/omwonenden minder gunstige
ontwikkeling zien, waarbij het ondergronds brengen van alle infrastructuur gewijzigd werd in:
* alleen de A10 ondergronds en ook nog veel korter;
* trein- en metrosporen bovengronds.
Wat wel standhield was een jarenlang structureel georganiseerd overleg met de gemeente, dat later werd
veranderd in cocreatie- en participatie bijeenkomsten waar een toenemend aantal partijen aan deelnamen,
maar waar ook duidelijk werd dat niet alle deelnemers begrip konden en kunnen opbrengen voor
bouwplannen in het groen.
Grenzen
Alhoewel het hier een vrij klein gebied betreft, blijkt uit de enorme hoeveelheid onderliggende stukken en
bijlagen dat het een erg complexe ontwikkeling is, in een gebied dat in de Hoofdgroenstructuur nog als
groen werd omschreven maar inmiddels via vele ontheffingen en raadsbesluiten nu een andere bestemming
heeft gekregen.
De globale grens van het bestemmingsplan is onduidelijk, vooral daar waar het monumentale deel van het
Beatrixpark wordt geraakt en misschien zelfs wordt overschreden. Er zijn vele dossiers met herzieningen
en gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de grens aan bijv. de RAI zijde.
Globaal kan gesteld worden, dat gezien de vele wijzigingen het onmogelijk is om te bepalen of de vele
gehanteerde plankaarten (met de nodige wijzigingen) op de juiste wijze zijn geraadpleegd en (eventueel)
gewijzigd, om de grens van dit bestemmingsplan te bepalen.
Dat lijkt niet te zijn gebeurd.
Locatie
Er zijn nu al 25 bijlagen in de vorm van ontheffingen, onderzoeken en rapportages om deze plannen te
ondersteunen. Wat echter ontbreekt is een democratisch genomen besluit om de metrages die
oorspronkelijk waren bestemd voor een culturele/museale bestemming toe te voegen aan het
woningbouwprogramma.
Wij zijn van mening dat het open terrein op kavel 4 als meer dan gewone openbare ruimte is te
beschouwen, en dat hier groengebied dient te worden gerealiseerd met als het ware een “museale”
uitstraling. Dan is er toch nog een beetje museum in het oorspronkelijke museumgebied. En hoeft er geen
extra bouwvolume te worden toegevoegd voor woningbouw.
Bouwvolume en woningbouw
In het UB Beethoven 2007 (4.1.2) wordt beschreven dat er een gemengd programma van circa 87.000 m2
nieuwbouw zal worden gerealiseerd, waarvan 30.000 m2 uit woningbouw zal bestaan, 30.000 m2 kantoren
en 27.000 m2 voorzieningen.
De kantorenbouw en een deel van de voorzieningen zijn inmiddels gerealiseerd.
In de hier voorliggende plannen wordt de woningbouw nu opgehoogd met 12.000 m2 met daarbinnen
maximaal 2.250 m2 aan voorzieningen (Hoofdstuk 4,4.3.1).
Even verderop staat dat nog 5.000 m2 aan maatschappelijke voorzieningen
mogelijk is, kleinschalig en buurtverzorgend.
Wij adviseren om in ieder geval geen horeca voorzieningen in de plinten toe
te staan, omdat in de onmiddellijke nabijheid al voldoende van dit soort
gelegenheden zijn. Concentreer de drukte daarvan, opdat aan de rand van
het park de rust bewaard blijft.
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Er staat beschreven dat het niet gebiedsoverstijgende voorzieningen zijn, maar twee regels verderop staat
dat de voorzieningen een publieksaantrekkende werking hebben buiten het deelgebied Beethoven om. Dit
lijkt met elkaar in tegenspraak.
Bovendien kent Zuid al heel veel van de door u opgesomde voorzieningen. Wij adviseren dus om
dergelijke voorzieningen in de plinten te beperken, maar wel vernieuwende initiatieven toe te laten.
Omdat het woningbouwprogramma met ruim 30% wordt uitgebreid zullen er hoge massieve bouwblokken
verrijzen waarvoor wederom ontheffingen moeten worden aangevraagd, o.a. in verband met Schiphol.
Vanwege de ligging van de A10 – tunnelmond/Zuidasdok zal een groot deel van de woningen op kavel 6/7
juist aan de zonnige en aantrekkelijke zuidzijde voorzien moeten worden van zogenaamde dove gevels.
Bovendien zal deze hoogbouw heel dominant aanwezig zijn aan de rand van het Beatrixpark. Het groene
verblijfsgebied zal veel meer schaduw en extra windhinder ondervinden, en ook de fietsers/wandelaars op
de noordelijke en zuidelijke fiets/wandelroutes zullen hinder ervaren. Het woongenot voor een klein aantal
extra eigenaren heeft dan grote negatieve invloed op permanent verblijfsplezier van velen.
Als het bouwvolume voor de woningbouw teruggebracht zou kunnen worden tot de 30.000 m2 uit het
Uitvoeringsbesluit, zouden veel van deze bezwaren vervallen en wordt een voor velen aangenamere
omgeving neergezet. Hier geldt : “Minder is meer!”
Bereikbaarheid
Beethoven is een prachtlocatie, maar qua ontsluiting moet er nog eens goed worden gekeken naar de
(on)mogelijkheden. De ingang van de parkeergarage aan de Christiaan Neefestraat zal aangepast moeten
worden als de garage wordt vergroot en heel veel meer gebruikers kent.
Wellicht is zelfs een tweede in/uitrit noodzakelijk en zal ook de keermogelijkheid in de Christiaan
Neefestraat voor kiss&ride en/of taxi’s moeten worden aangepast.
Nu aan de noordelijke kant bij de Prinses Irenestraat geen gracht wordt gegraven zal waarschijnlijk ook het
(gedoogde) autoverkeer op het fietspad toenemen, als het gebied ook van die zuidelijke kant wordt
ontsloten. Autoluw bestaat dan nog slechts op papier.
Ook dienen de gebouwen voor de hulpdiensten goed bereikbaar te zijn.
En hoe wordt bijv. het parkeren voor invaliden opgelost of het fietsparkeren??
Wij vrezen, uit ervaring wijs geworden, dat dit betekent dat in een later stadium alsnog –buiten deze
plannen om- wegen en toegangsroutes zullen moeten worden aangepast of zelfs aangelegd, waarbij dat dan
altijd ten koste van groen zal gaan.
Kapel en convict
In dit hoofdstuk staat dat bezoekersaantallen in het Beatrixpark achterblijven bij andere parken binnen de
ring, en dat parken geen plekken meer zijn om de stad te ontvluchten, maar juist om op een relaxte manier
deel te nemen aan het stedelijke leven van alledag.
In het Grote Groenonderzoek 2013 wordt voor heel veel parken de nadruk gelegd op gebouwen/functies in
parken die meer bezoekers aantrekken, terwijl juist de nadruk gelegd moet worden op de kwaliteit van het
groen en de daarmee gepaard gaande rust, waar juist veel behoefte aan is, in een drukke en dynamische
omgeving als Zuidas.
En wat drukte betreft : bijvoorbeeld steeds meer bootcampgroepen weten
hun weg naar het Beatrixpark te vinden, maar ook komen er veel bezoekers
die de drukte van andere parken (Vondelpark, Sarphatipark) ontvluchten en
het Beatrixpark juist als een rustige oase beschouwen.
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Een bescheiden cultureel programma in kapel en convict kan dit versterken, een enorme uitbreiding zowel
qua bebouwing, bezoekers en evenementen zal tot verloedering en afbraak leiden. Dan dienen de
activiteiten in het convict niet gepaard te gaan met meer autoverkeer op de Prinses Irenestraat.
Fietsroutes/Wandelroutes
Wij pleiten ervoor om duidelijke fietsroutes door het gebied aan te leggen op een dusdanige wijze dat het
voor iedere fietser helder is waar de routes naar toe lopen. Door allerhande wijzigingen in de afgelopen
jaren is met name achter de RAI een wirwar van paden ontstaan en is er op een aantal plaatsen geen
duidelijke afscheiding tussen voetpaden en fietspaden, waardoor met name de fietsers zich steeds meer
terrein toe-eigenen ten koste van de kwetsbare voetgangers/ parkbezoekers.
Waar fiets- en voetpaden parallel aan elkaar lopen zouden wij graag een groene afscheiding in de vorm van
lage heggetjes zien. De voetpaden langs de oevers van de waterpartijen mogen niet aantrekkelijk gemaakt
worden voor fietsers, laat staan auto's.
Zuidasdok en de toekomst
Gezien de op handen zijnde aanleg van Zuidasdok moeten in het gebied Beethoven en in het monumentale
deel van het Beatrixpark alle bouw-, graaf- en andere werkzaamheden goed op elkaar afgestemd zijn, om
zo de overlast voor bezoekers en omwonenden te beperken.
De communicatie hieromtrent dient op optimale wijze te geschieden.
Zowel de tijdelijke als de eind-situatie dient alle aandacht en zorg te krijgen, dus geen verrommeling. Blijf
zoeken naar duurzame oplossingen.
Wij onderschrijven alle ingediende zienswijzen van anderen op die punten die het belang en het behoud
van het Beatrixpark vooropstellen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur, en de leden,

M. Munniksma,
voorzitter

E. Luinge
bestuurslid
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Kunstwerk

Realisatie kunstwerk

Onderstaand bericht ontvingen wij vanuit Stadsdeel Zuid

voor Jakoba Mulder

p de website van de vereniging was het al te zien
en onlangs was in het Parool te lezen: ‘Nu echt:
eerbetoon voor Ko Mulder’. Het goede nieuws is
dat de kunstenaars nu daadwerkelijk aan de slag gaan om het
kunstwerk, de hommage aan Jakoba Mulder ook echt te maken.
En dat het volgend jaar geplaatst gaat worden. Tot nu toe
hadden we illustraties hoe het kunstwerk er uit gaat zien, maar
nu komt het er dus echt.
Om het beeld te kunnen realiseren heeft het kunstenaarsduo
Heringa/Van Kalsbeek het ontwerp de afgelopen tijd verder
uitgewerkt. Daarbij hebben ze met name gekeken naar de
technische aspecten van hun ontwerp. Het kunstwerk voldoet
nu aan de eisen voor plaatsing in de openbare ruimte waarbij
veiligheid en robuustheid belangrijke eigenschappen zijn. Ook
is de benodigde vergunning voor plaatsing van het kunstwerk
in het park verkregen via stadsdeel Zuid, waardoor het
kunstenaarsduo nu niets meer in de weg staat en aan de slag kan
met het maken van het kunstwerk.
Het kunstwerk dat ‘Future Past Glory’ gaat heten is een
monumentaal sculptuur ter ere van de eerste vrouwelijke
stedenbouwkundige van Amsterdam, Jakoba Mulder. Een
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het kunstwerk
is de overgang van een tweedimensionaal ontwerp (zoals
een stedenbouwkundige plattegrond, of een schets) naar
driedimensionaliteit. Zoals dit ook met een stedenbouwkundig
ontwerp gaat bij het bouwen aan de stad, en zoals dit ging bij
het ontwerp van het kunstwerk. Het ontwerp bestaat uit twee
grootse hoofdtooien waar voorbijgangers onder kunnen staan.
Het kunstwerk is als een theater waar alles klaar staat voor
gebruik.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Het kunstwerk dat ‘Future Past Glory’ gaat heten is een
monumentaal sculptuur ter ere van de eerste vrouwelijke
stedenbouwkundige van Amsterdam, Jakoba Mulder.

De locatie van het kunstwerk is in het oude (door Jakoba
Mulder ontworpen) deel van het Beatrixpark vlak bij de
zitcirkels, aan de rand van de grote weide. Met een achtergrond
van bomen, die het coulissen-karakter van het beeld versterken.
Maar toch ook in de buurt van een looproute van het park zodat
veel bezoekers het kunstwerk kunnen zien.
Het definitief ontwerp is inmiddels vastgesteld door de
bestuurscommissie Zuid. De bestuurscommissie ziet uit naar de
realisatie van het kunstwerk, waarbij het tachtigjarige bestaan
van het park een mooie aanleiding kan zijn om het kunstwerk te
onthullen.
Van het hele proces: het maken van het kunstwerk zal een
‘making-of ’ worden gemaakt, waarin de realisatie van het
kunstwerk zal worden verfilmd. De film zal te zien zijn op de
website van de vereniging .

NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017
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Dossiers, Dossiers
De vereniging heeft via het bestuur over veel zaken overleg met anderen. We kiezen er meestal voor om zelfstandig te
reageren op zaken die gebeuren; parkbezoekers hebben een andere status als belanghebbende dan bewoners of bedrijven.
Maar soms is het zinnig om de handen ineen te slaan, en te laten zien dat een grote groep mensen iets vraagt van de politiek.
Zoals bijvoorbeeld in onderstaand geval, waarbij we als collectief de gemeente vragen eerst beter na te denken over het
bestemmingsplan.

Amsterdam, 3 september 2017.
Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. de Commissie van Ruimtelijke Ordening te Amsterdam
cc: mw. Ir. C.M.T. van der Pol, teamleider Zuidasflank, afd. Ruimte en Duurzaamheid
Betreft: erzoek om aandacht voor- en agendering van ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.
Geachte Leden van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening,

Op 20 juni 2017 werd u met agendapunt TKN 3 op de hoogte gesteld van het Collegebesluit vrijgeven voor terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase. Dit ontwerpbestemmingsplan verschilt op de punten
1. parkeren ( zie TKN 2 Advies Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid)
2. TAC advies ( zie TKN 5 bijlage 17)
3. Uitbreiding wetgevingszone (zie TKN 1 Verbeelding)
veel van het voorontwerpbestemmingsplan (maart 2017). Het is niet consistent met het voorontwerp en niet transparant.
Net als de Nota van Antwoord (NvA) (TKN stuk 5, bijlage 24) roept het veel vragen op.
De wetgevingszone (grondreservering in opdracht van het tracebesluit) is van 2000m2 naar 4000m2 uitgebreid en valt deels over kavel 6/7
waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden.
De voorzitters van onderstaande buurt- en flatverenigingen verzoeken u met klem:
- het ontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase te agenderen
- het tijdelijk terug te trekken tot er na de start van de dokwerkzaamheden meer bekend is over de wetgevingszone.
- een gesprek met Zuidas-, Zuidasdokmedewerkers en indieners van de zienswijzen op gang te brengen waarin meer informatie en
antwoord op de gestelde vragen wordt gegeven.
Ook is het mogelijk u bij te praten tijdens een rondleiding door Beethoven 2.
Wij hopen spoedig een reactie van u te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Voorzitter Vrienden van het Beatrixpark / Voorzitter Vereniging Beethoven Parnassusweg (VBP) / Voorzitter Bewonersplatform Zuidas
(BPZ) / Voorzitter Stichting Overleg RAI-buurten (StOR) / Voorzitter VVE Princesseflat / Voorzitter VVE Beatrixflat
Toelichting
Op 16-8-2017 is een wijziging van het tracebesluit vrijgegeven met bijbehorende geactualiseerde documenten waaruit blijkt dat na voltooiing van de tunnel een flink
deel van de Natte Vallei, groen en water, in het Beatrixpark definitief verdwijnt en vervangen wordt door “nieuwe verharding” en een 6 meter hoog scherm. (Bijl 29,
Tracebesluit Zuidasdok (wijziging 2017, 8.1.4, p.55).
Bij de vaststelling Beethoven eerste fase werd Beethoven fase twee buiten beschouwing gelaten omdat er te veel onzekerheden bestonden (NvA 1e fase Beethoven). Dit is nu
niet anders:
1. Advies Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid (TKN stuk 2):
*nog onderbouwd moet worden wat de reden is dat het advies van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuid terzijde is gelegd, waarin “parkeerchaos” wordt voorzien.
“In het bijzonder zal het loslaten van een minimum parkeernorm voor nieuwbouwwoningen negatief kunnen uitpakken voor de parkeerdruk in de omliggende buurten”.
2. TAC-advies 8-2-2017: (TKN stuk 5, bijlage 17)
* De NvA 2e fase gaat met het toevoegen van een strook water aan de westzijde van de waterpartij zonder motivatie in tegen het TAC-advies:
“Water en groen zijn volgens de algemene richtlijnen niet zonder meer uitwisselbaar en oppervlaktewater als maatregel voor verstedelijking elders geldt als niet inpasbaar,
een verdere uitbreiding dan de waterpartij is dan ook niet wenselijk”
3. Uitbreiding wetgevingszone:
* De realisatie van woningen op kavel 6/7 lijkt (voorlopig) onmogelijk nu de wetgevingszone voor ¾ over de kavel ligt. Dit houdt ook in dat de gemeenschappelijke garage
voor de kavels 6, 7 en 2 en daarmee ook de bouw op kavel 2 belemmerd wordt.
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Wonderboom

Wonderboom
José Deckers

in de Artsenijhof

n het Bijbelboek Jona wordt beschreven dat de wonderboom
in één nacht opgroeit, tot vreugde van Jona, en daarna weer
verwelkt. Deze plant groeide door een wonder van God.
Noemen wij hem daarom wonderboom?
De wonderboom, Ricinus communis, van het geslacht
Euphorbiaceae of wolfsmelkfamilie, staat in de Artsenijhof in
het zuidvak. Waarschijnlijk stamt de plant oorspronkelijk uit
Ethiopië, maar hij is tegenwoordig wijdverspreid. Hij wordt
o.a. gekweekt in India, China, Brazilië en Rusland. In de tropen
kan de plant na enkele jaren een hoogte van 10 meter bereiken
en hij heeft dan een verhoutte stengel die op een stam lijkt. Bij
ons bereikt hij slechts een hoogte van 2 meter. In de periode
augustus-september bloeit de wonderboom met kleine witte
bloemetjes. Deze vormen, samen met de zaadknoppen en het
prachtige dieprode tot purperkleurig blad, de belangrijkste
kenmerken van deze plant.

"Het prachtige dieprode
tot purperkleurige blad is
een van de belangrijkste
kenmerken van deze plant."
Uit de zaden wordt olie geperst: wonderolie, zo genoemd
omdat hij zeer laxerend is en wonderen doet voor lijders aan
hardnekkige verstopping. De olie is niet giftig, maar de zaden
bevatten naast de olie een zeer giftige stof, ricine. Het eten van
slechts enkele zaden kan voor een kind al dodelijk zijn. De olie
moet koud worden geperst. Bij de persing blijft het gif in de
perskoek achter.

Wonderolie wordt al heel lang door de mens gebruikt. In
Egyptische tomben uit 4000 v. Chr. zijn de zaden aangetroffen.
De Griekse geschiedschrijver Herodotus, die leefde in de 5e
eeuw v.Chr. beschreef het gebruik van de olie als lampolie.
Lang voor onze jaartelling werd de olie ook in China en India
gebruikt als laxeermiddel.

"De olie is niet giftig, maar
de zaden bevatten naast de
olie een zeer giftige stof,
ricine."
Bij ons wordt de olie ook als laxeermiddel toegepast omdat deze
geschikt is om vóór het maken van röntgenfoto’s de darmen
geheel te ledigen. Hij wordt ook gebruikt in allerlei preparaten
voor uitwendig gebruik die in de apotheek en in de cosmetische
industrie worden bereid. Homeopathische potenties
(verdunningen) bereid uit de gehele zaden vinden toepassing ter
bevordering van de afscheiding van moedermelk.
Een apart “weetje”: tijdens de Japanse bezettingstijd werd de
wonderboom in Indonesië veel aangeplant omdat de olie voor
vliegtuigmotoren werd gebruikt.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Uit de Artsenijhof

Uit

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

et wordt bijna een cliché, maar ook het seizoen 2017
was voor de Artsenijhof een mooi seizoen. De Hof
zag er weer fantastisch uit, er is vanaf maart hard en
met plezier gewerkt. Wij zijn als vereniging trots dat we dat nu
al 17 jaar met een grote groep vrijwilligers voor elkaar krijgen
en dat de Artsenijhof met haar medicinale beplanting daarom
een uniek en zeer gewaardeerd onderdeel is geworden van het
Beatrixpark.

"... er werden planten gestolen,
vernield, en systematisch zaden
afgeknipt!"
Maar… het afgelopen seizoen was ook anders dan anders. De
vrijwilligers zijn zelfs boos geworden en gefrustreerd: er werden
planten gestolen, vernield, en systematisch zaden afgeknipt!
In andere jaren gebeurde er ook wel eens wat (dan werden
de prachtige blauwe lissen afgeknipt en meegenomen of de
walnoten met takken uit de boom “geplukt” en de beplanting
daaronder vernield) maar dit jaar lijkt het structureler en dat is
verontrustend.
Net nieuw geplante lavendel bijvoorbeeld werd gestolen. Die
werden na een paar dagen opnieuw aangevuld, en ja hoor… ook
weer gestolen. Een plantje van het voor ons nieuwe abckruid
werd ook prompt een paar dagen later gestolen. De bijzondere
tongvaren, ook gestolen. Het zaad van de bijzondere zwarte
netel, zeer kundig afgeknipt). Dat lijkt bijna geen toeval, maar

opzet. Wij hebben uiteraard meteen het stadsdeel geïnformeerd
en een zgn. “mora” bericht via internet naar Handhaving
gestuurd. Men reageerde zeer snel maar niet met een oplossing,
ook wel weer begrijpelijk. Zij kunnen alleen iets als ze op
heterdaad betrappen en hun voorstel voor hekken met korte
openingstijden van de Hof is geen optie voor ons.
Al jarenlang proberen we het stadsdeel zo ver te krijgen om de
Hof ’s avonds af te sluiten omdat vooral in de zomermaanden er
wel wat gebeurde; gewoon dezelfde mensen die het Amstelpark
afsluiten even door laten fietsen/rijden naar het Beatrixpark,
maar dat zou niet mogelijk zijn vanwege financiën. En dan nu
dit : dit gebeurt vaak op klaarlichte dag!
Er zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd graag door het park en
de Hof wandelen en soms getuige zijn van dit soort zaken en
na overleg bij zichzelf toch reageren maar daar worden ze niet
vrolijker van. De agressie is niet van de lucht.
Bovendien stoor ik mij persoonlijk al een tijd aan alle publicaties
over het fantastische fenomeen van het wildplukken, daarbij
worden soms ook parken genoemd, onder het motto ‘haal de
natuur gratis in je keuken, goed voor je gezondheid”. Onze
Artsenijhof is echter aangelegde natuur, onderhouden met
bloed, zweet en tranen van onze vrijwilligers en bedoeld om
van te genieten door alle parkbezoekers. Hetzelfde probleem
speelt al jaren ook bij “open tuinen”, particuliere tuinen die voor
publiek een paar weekenden per jaar open zijn. Ook daar wordt
gestolen en geknipt bij het leven. Worden we gestraft voor onze
openheid: het mooie Groene Boekje met de beschrijving en plek
van de planten en onze up-to-date website?
Wij hebben geen probleem met geïnteresseerde
kruidenliefhebbers. Als men graag zaadjes of een zaailing
wil hebben, kom dan langs op een dinsdagochtend of
woensdagavond en de vrijwilligers zullen graag helpen, indien
mogelijk.
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Nog een rare ervaring van een door de Hof wandelende
vrijwilligster: een jogster die zich aan een kwetsbare boom in het
zuidvak aan het optrekken was! De vrijwilligster was te verbaasd
om meteen te reageren. En als je denkt alles wel gehad te
hebben dan ontdekken de vrijwilligers dat iemand waarschijnlijk
de as van een dierbare in een border heeft uitgestrooid. We gaan
er maar vanuit dat die dierbare in het leven echt heeft genoten
van de mooie Artsenijhof.
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017

Beemdkroon met Hoornaar

Dit gebeurt ook: rups van de Salomonszegelbladwesp
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Uit de Artsenijhof

vrijwilligers, en de Vereniging, zijn vol goede moed en positief.
We hebben weer een fijne Zomerlunch gehad met zelfgemaakte
lekkernijen en brachten een bezoek aan de tuin aan het
Ook rondom het parkgebouw spelen zich vervelende taferelen af, Darwinplantsoen. Deze mooie tuin, met vooral vaste planten, is
vorig jaar ook overgenomen voor onderhoud door vrijwilligers.
vooral aan de achterkant bij de ingang van de ruimte voor onze
vrijwilligers en voor de uitbaters van de Ystuin. Daar is het ieder De compost en champignonmest geven ieder jaar betere grond
(de vereniging heeft ook dit jaar weer 3 kuub laten brengen).
dag raak: allemaal witte zakdoekjes en poep!
Ook deze winter blijft er een groep enthousiaste vrijwilligers
We denken dat de toename van het ’s avonds sporten, individueel actief op de dinsdagochtend, nu in het najaar kan er worden
verplant maar het is verder vooral onkruid wieden, en dat scheelt
of in groepen, hier mee te maken heeft. Ook het Sarphatipark
een boel in het voorjaar. Begin november was er najaarsoverleg
signaleerde deze overlast onlangs.
met de gehele groep vrijwilligers en zijn weer allerlei plannen
voor het nieuwe seizoen besproken.
Iemand opperde om daar allemaal brandnetels te plaatsen. Niet
zo’n gek idee, het is een waardplant en draagt enorm bij aan de
Momenteel staan er ca. 40 vrijwilligers op de lijst; maar niet
biodiversiteit!
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen wisselt het
aantal dikwijls. De dinsdagochtendgroep is groot, vooral de
Wij overleggen inmiddels met het stadsdeel of hier een
woensdagavond kan wel wat aanvulling gebruiken.
structurelere oplossing voor kan worden gevonden. Misschien
een toilet open in de avonduren? Maar wie houdt dat schoon,
voor wie zijn de kosten en trekt het andere problemen aan??
Voor informatie en aanmelding : beatrixpark@hotmail.com of
Uit bovenstaande blijkt veel kommer en kwel maar de
tel. 020 662 02 27
Wij overwegen nu bij de ingangen van de Hof een bord te
plaatsen met verzoek/verbod bloemen en zaden te plukken.

Vrijwilligers aan het werk
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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Een interview met Illy van Lynden

Over Aardperensoep
Loes Lesterhuis

en Zwarte Netel

doen tot aan haar verhuizing naar Den Haag begin van het
jaar. Vanuit haar werk bij de NTs bracht zij veel kennis mee
van tuinflora en buitenflora. En natuurlijk veel praktische
werkervaring doordat zij in haar leven veel tuinierde in haar
eigen tuin. Met de kruidenflora was zij veel minder bekend,
maar die kennis vergaarde zij in de loop der tijd uit boeken en
door het rond kijken op markten, tuinen en in de vrije natuur.
Wat zij ook meebracht, was haar voorkeur voor wieden. Dat is
haar favoriete taak steeds geweest bij de Artsenijhof. “ Geef mij
maar een perk en dan kan ik aan de slag. Kijken hoe de plantjes
zich ontwikkelen, wat er tussen de plantjes doorgroeit, wat er
niet in hoort, wat kan worden gewied.”

p dinsdagochtend 25 juli, kwam Illy de Artsenijhof via
het Noordvak binnengewandeld. Een elegante, stoere
geruite blouse aan, maar zonder haar gordel om haar
middel met haar gereedschap. Zij was deze ochtend uitgenodigd
om afscheid te komen nemen van haar collega-vrijwilligers.
Afgelopen voorjaar is ze verhuisd van Amsterdam naar Den
Haag. Hierdoor kwam aan haar taak als vrijwilliger in de
Artsenijhof een einde. Zij had daar 14 jaar lang gewerkt als
actief lid van de vrijwilligersgroep op de dinsdagochtend en
op de woensdagavond. Over deze periode voerden we een
interessant gesprek en we keken nog eens naar de resultaten van
deze vrijwilligersclub.
Toen Illy in september 2003 na 17 jaar met pensioen ging als
hoofd bureau van de Nederlandse Tuinenstichting lag de wereld
voor haar open. De NTs is een landelijke stichting, opgericht
in 1980, die streeft naar het behoud van tuinen en parken die
van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch
karakter en ligging. “Hoe ga ik mijn tijd invullen ?”, vroeg zij
zich af. Zij herinnerde zich dat het Bestuur van de Vereniging
van Vrienden van het Beatrixpark ooit advies had gevraagd aan
de NTs. Zij zocht contact met Willem Smit, die in die tijd als
bestuurslid van de Vereniging verantwoordelijk was voor de
coördinatie van de vrijwilligers van de Artsenijhof.
Willem riep: Hulp en kennis is altijd welkom. Zo werd zij
in 2003 vrijwilliger bij de Artsenijhof. Zij bleef dit werk dus

14

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

"... in de beginfase wel anders.
Iedereen had zo zijn eigen hobby
en eigen inzichten."
Naast wieden bij de Artsenijhof ging er ook veel energie
zitten in het opzetten van de organisatie van het werk van de
vrijwilligers. Een grote vooruitgang na verloop van tijd was
het inschakelen van Arend van de Belt, het hoofd Tuin en
Kassen van de Hortus van de VU, die inhoudelijk advies gaf
over het onderhoud van de Artsenijhof. Daardoor werd de
tuin langzaamaan steeds meer de medicinale kruidentuin met
een enorme variëteit, zoals die het van oorsprong was. Het
bijhouden van een lijst, waarin zijn adviezen werden verwerkt,
werd een belangrijke taak die zij een lange periode op zich
nam. Zo’n lijst, die steeds verder is ontwikkeld, geldt nu nog
steeds als leidraad bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Wat
nu een vanzelfsprekendheid is: ‘wat in de lijst is opgenomen,
is leidend’, was in de beginfase wel anders. Iedereen had zo
zijn eigen hobby en eigen inzichten. En hoewel ze intussen
is verhuisd naar Den Haag leest ze met plezier de lijsten, die
haar nog steeds worden toegestuurd. Zo blijft zij op afstand
op de hoogte van de ontwikkelingen in de Artsenijhof. De
betrokkenheid vanuit het Bestuur bij de vrijwilligers liep in
haar eerste periode als vrijwilliger via Willem Smit. Hij was
bestuurslid en meewerkend voorman in de Artsenijhof. Aan het
einde van het seizoen ( oktober/november) zorgde hij voor een
grote pan met soep, gemaakt van Aardperen die waren geoogst
in de Artsenijhof. Zij heeft goede herinneringen aan deze soepsessies, maar ze hoorde wel dat niet alle vrijwilligers de soep
even goed verdroegen. Zij vond het heerlijk, dat eten uit eigen
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017
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tuin. Tegenwoordig adviseert Wil Melgers, voor zijn pensioen
Senior Vakspecialist Heemparken Amstelveen, de vrijwilligers.
De Lijst wordt door twee vrijwilligers van de dinsdagochtendgroep: Marion Verwaal en John Barnick, bijgehouden. Illy
heeft veel waardering voor de manier waarop zij dit doen. Uit
haar eigen ervaring weet zij dat dit coördinatorschap enorm
veel werk met zich meebrengt. De grote lijnen vasthouden,
overleggen, motiveren, eigenlijk is er altijd werk. In de loop
der jaren heeft zij het belang van de rol van de coördinator
zien groeien. Uit het feit dat de vrijwilligersgroep nog steeds
bestaat, kun je afleiden dat het hier een goede invulling heeft
gekregen. Tijdens het afscheid werd gememoreerd dat zij een
bijzondere vrijwilliger was. Een vrijwilliger die actief meedacht,
veel ervaring had, zich verdiepte in soorten planten, een eigen
inbreng had en hard kon werken. En dat gedurende ruim 14
jaar.
Dat er tegenwoordig het gehele jaar door wordt gewerkt (een
advies van Wil Melgers) vindt zij “een gouden greep”. Nuttig
om zo de werkzaamheden in de Hof ook in de winter bij te
kunnen houden, waardoor in het voorjaar de prioriteit kan
worden gegeven aan de noodzakelijke werkzaamheden, zoals
aanplanten en verplanten. Het doorwerken in de winter bij
weer en wind heeft ook iets gezelligs en draagt bij aan het
groepsgevoel.
Het is duidelijk dat zij voorstander is van duidelijke afspraken,
die consequent worden uitgevoerd. “Borders moeten borders
blijven”, benadrukt zij. Het lijkt simpel, maar het vergt veel
overleg en doorzettingsvermogen.
De meeste vrijwilligers werken met het gereedschap dat via
de Vereniging is aangeschaft. Maar Illy heeft altijd haar eigen
gereedschap meegenomen, wanneer ze kwam werken in de tuin.
Op dinsdagochtend en op woensdagavond kwam zij vanuit
het Centrum naar de Artsenijhof gefietst. Goed gewapend
tegen alle weersomstandigheden, gordel omgegespt voor het
gereedschap, waaronder een blinkende koperen handwieder.

"Ik kreeg, toen ik vanochtend
voor mijn afscheid de tuin
binnenliep, een warm gevoel,
zo leuk om iedereen weer te
zien en om alle planten te
bewonderen, want wat staat de
tuin er prachtig bij. "
Ik kreeg, zei ze, toen ik vanochtend voor mijn afscheid de tuin
binnenliep, een warm gevoel, zo leuk om iedereen weer te zien
en om alle planten te bewonderen, want wat staat de tuin er
prachtig bij.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Het liefst gaf zij er de voorkeur aan om alleen te
werken. Natuurlijk was er wel eens een klus, die in
gemeenschappelijkheid moest worden geklaard. Als er dan een
beroep op haar werd gedaan, deed ze daar aan mee. Maar zij
genoot het meest van het individueel werken in een perk. Aan
het gezamenlijk koffie drinken, heeft zij ook moeten wennen.
In haar beginperiode bij de Artsenijhof gebeurde dit niet. Maar
zowel in de dinsdagochtend- als in de woensdagavondgroep
werd dit in de loop der tijd ingevoerd. Er op terugkijkend
ziet zij het nut en de gezelligheid ervan in. De vrijwilligers
van de woensdagavondgroep kwamen direct uit hun werk
en hadden het moment van koffie nodig om even om te
schakelen naar het werken in de tuin. Tijdens het koffiedrinken
op de dinsdagochtend kon zo ook gemakkelijk kennis
gemaakt worden met nieuwkomers. Een vaak terugkerend
discussieonderwerp was de “adoptie-werkmethode”, die na
een aantal jaren werd ingevoerd. De bedoeling was dat een
vrijwilliger een perk of een plant adopteerde: daar steeds de zorg
voor nam, bijhield en volgde hoe de plant zich ontwikkelde. Het
kwam niet echt uit de verf, maar regelmatig wordt de werkwijze
nog eens voorgesteld.
Illy heeft ooit de voorjaarszonnebloem (Doronicum) in het
noordvak geïntroduceerd. Resultaat is dat nu in het vroege
voorjaar een vak vol gele bloemen staat te schitteren.
Voor het middenvak kwam zij een aantal jaren geleden op het
idee om Zwarte Netel tussen de Kamille te planten. Langzaam
groeit tussen de bloeiende Kamille in de zomer de Zwarte Netel
naar boven met zijn donker paarse blad en zijn in het najaar
verschijnende lilabloemen. Een geraffineerde combinatie. De
Nachtschone in het zuidvak vindt zij ook een wonder. Iedere
avond in de zomer sluiten zich de bloemen en in de ochtend
openen zij zich weer.
Haar wens om te vertrekken uit het Centrum van Amsterdam
koesterde zij al langere tijd. Het werd er zo druk, zegt ze
berustend, nu heeft zij in Den Haag een mooie plek gevonden
in de nabijheid van veel groen.
Niet verwonderlijk is dat zij zich daar is gaan oriënteren op
soortgelijk werk als zij deed bij de Artsenijhof. Zij is vrijwilliger
geworden in het Westbroek Park. Samen met werknemers
van de plantsoenendienst werkt zij in de rozenperken, die
zijn aangelegd in het kader van een internationale Rozen
Tentoonstelling.
De achterblijvers vinden het jammer dat Illy is vertrokken.
Een deskundige kracht met een originele geest, die haar eigen
invalshoek op een sympathieke manier voor het daglicht wist te
brengen. Marion, de coördinator van de dinsdagochtendgroep
zong haar daarom met warme stem als afscheid toe: “Que restet-il de nos amours?” (Charles Trenet)
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Ledenadministratie
Mirjam Louisse en Barbara van Helden-Pathuis

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van maart 2016
Aantal leden op 1 maart 2017					
Nieuwe leden							
Opgezegd, verhuisd of anderszins					
Uit bestand verwijderd wegens herhaald niet betalen				
Aantal leden op 29 oktober 2017					

1000
29
28
15
986

Help ons om weer boven de 1000 leden te komen! Maak uw kinderen, buren,vrienden en kennissen ook vriend van het park!
Nieuwe leden sinds 1 maart 2017
Mw S.J. Bouhuijs, L.E. Clerkx en M. van Rijswijk, Hr en Mw Conqueret, Hr en Mw Ephraim, Mw F.M. Feiner-van der Meer,
C.M. van Glasenap van de Laak, Mw J.W. Hellemons, Hr en Mw Homan van der Heijden, Hr S. Kampen, Hr R. Knoope, Mw G.
de Kok, Mw A. Korteweg, Hr en Mw Kox, Mw M. Kuiper-Peeters, Hr P.J.J. Kuijt, Mw J.S. Leene, Mw L. Munniksma-Eurelings,
Mw. M.C. Niemans, Hr en Mw van der Noordt, Hr en Mw F. Rikken, Hr W. Stevens, Hr en Mw Stevens, Hr en Mw R. Toonen,
Hr W. de Valck, Hr en Mw Verhorst, Mw D.van der Waerden, Hr en Mw Witteveen, Mw H. van Wijgerden, Projectbureau
Zuidas.

Penningmeester
VAN DE

Barbara van Helden-Pathuis

In juni van dit jaar ontvingen alle vrienden de jaarlijkse acceptgiro voor het overmaken van de contributie. Tot nu toe hebben 772
van de 986 leden betaald. Gemiddeld werd ruim € 21,-- overgemaakt!
Voor de duidelijkheid nogmaals:
De jaarlijkse bijdrage is vrij met een minimum van € 5,-- maar het gemiddelde bedrag dat wordt overgemaakt ligt tot ons grote
genoegen rond de twintig euro. 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. De gulle gevers
zullen in december een bedankbriefje van het bestuur ontvangen. Eén lid wilde graag een substantiële bijdrage leveren en deed dat
in de vorm van een periodieke uitkering: vijf jaar lang, elk jaar € 100,--. Een dergelijke schenking is, omdat onze vereniging een
ANBI is, aftrekbaar van de belasting in Box 1.
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website (www.vriendenbeatrixpark.nl), maar u kunt ook altijd via de mail
(beatrixpark@hotmail.com) contact met ons opnemen. Mocht u uw contributie nog niet voldaan hebben, wilt u dit dan voor het
eind van het jaar doen? Dan hoeven wij geen kostbare herinneringen te versturen. Wilt u bij uw betaling ALSTUBLIEFT uw
LIDNUMMER vermelden? Dat staat op de acceptgiro en boven uw naam op het adresetiketje van de nieuwsbrief. Als u het
lidnummer niet meer kan vinden, dan is uw POSTCODE PLUS HUISNUMMER ook goed. Daarmee kan ik u altijd terugvinden
in de ledenlijst.
Alvast hartelijk dank!
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Onderzoek

Onderzoek

naar gebruik Beatrixpark*

* bron: Onderzoek bureau “Onderzoek, informatie en statistiek”, 2016.

115 bezoekers zijn geïnterviewd en 79
enquêtes zijn door bewoners ingevuld.
Om te onderzoeken hoe de parken zich in de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld, wat het huidige gebruik is en wat bezoekers
en omwonenden van de parken vinden, heeft het OIS in 2016
in opdracht van Stadsdeel Zuid een onderzoek uitgevoerd. In de
drie parken van Buitenveldert/Zuidas (Amstelpark, Beatrixpark,
Gijsbrecht van Aemstelpark) is een enquête afgenomen.
Bezoekers en omwonenden zijn via een brief gevraagd om
een digitale of schriftelijke enquête in te vullen. Voor het
Beatrixpark komen hieruit volgende punten naar voren:
Het Beatrixpark wordt door respectievelijk 66% van de
bezoekers en 51% van de omwonenden frequent bezocht
(dagelijks tot wekelijks). Zij bezoeken het park zowel door de
week als in het weekend.

"Door omwonenden wordt het
park, naast wandelen, gebruikt
om bomen en planten te
kijken, te fietsen, te zitten en
zonnen."
Bezoekers verbleven gemiddeld 70 minuten in het Beatrixpark.
Dit is een stuk minder dan de twee uur in het Amstelpark, maar
meer dan de 40 minuten in het Gijsbrecht van Aemstelpark.
Bezoekers en omwonenden bezoeken het park vooral om te
wandelen. Onder de bezoekers is er een relatief groot deel dat
het park bezoekt om de hond uit te laten of te joggen. Door
omwonenden wordt het park, naast wandelen, gebruikt om
bomen en planten te kijken, te fietsen, te zitten en zonnen.
De bezoekers van het Beatrixpark waarderen vooral het goed
onderhouden groen, de rust, de ligging en netheid van het park.
Een relatief groot deel (38%) heeft iets anders ingevuld, zoals
de ‘hondvriendelijkheid’ van het park en het pierenbadje. Ook
omwonenden waarderen vooral de ligging van het park, het
goed onderhouden groen en de netheid van het park. Deze
tevredenheid blijkt ook uit het gegeven dat ruim driekwart van
de bezoekers en 9 op de 10 omwonenden aangeeft geen andere
dingen of activiteiten in het Beatrixpark te willen doen. Ten
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

slotte is aan omwonenden gevraagd wat er eventueel verbeterd
kan worden aan het Beatrixpark om het aantrekkelijker te
maken. Bijna één op de vijf (18%) geeft aan dat er meer
voorzieningen zoals horeca zouden kunnen komen. Tegelijktijd
zegt 27% geen verbeterpunten te kunnen noemen (zie tabel 1).
Sterkte en zwakte
Voor het Beatrixpark zijn de volgende sterke en zwakke punten
te benoemen:
Sterkte:
• Centrale ligging in Zuid
• Goede bereikbaarheid
• Combinatie van beslotenheid en openheid, rust en
levendigheid
• Grote tevredenheid omwonenden en bezoekers, met name
vanwege rust en onderhoud groen
• (Deels) monumentaal karakter, met oude bomen
• Diversiteit qua uitstraling en gebruik
• Aanwezigheid zeldzame en bijzondere dier- en
plantensoorten.
• Bijzondere gebouwen kapel en convict
Zwakte:
• Park ligt van directe omgeving afgekeerd
• Rafelige of onduidelijke randen
• Onduidelijke en verscholen entrees
• Conflict tussen Hoofdnet Fiets en voetgangersgebied
• Vandalismegevoeligheid speelelement
• Gebrek aan speelplekken voor oudere kinderen
• Gemeente
Inrichting
zuidelijk deel is nog niet geheel gerealiseerd, met
Amsterdam
Onderzoek, Informatie en Statistiek
als gevolg een verwaarloosd aanblik, beperkt gebruik en
Parken Buitenveldert
onduidelijke routing
Tabel !.- Eventuele verbeteringen voor het Beatrixpark. Bewoners (n=#&!, absolute aantallen en %,
meerdere antwoorden mogelijk)
aantal

%

meer voorzieningen zoals horeca

24

18

opknappen bestaande voorzieningen

17

13

maatregelen ten behoeve van dieren en planten

14

10

verbetering van de infrastructuur in het park (bijv. paden of ondergrond)

13

10

meer sportvoorzieningen

12

9

meer culturele voorzieningen (bijv. een tentoonstellingsruimte)

12

9

meer/andere evenementen

10

7

bereikbaarheid van het park verbeteren

3

2

toegankelijkheid van het park verbeteren

2

1

anders

36

27

weet niet

36

27

niet ingevuld

9

7
bron: OIS

Tabel
1. Eventuele verbeteringen voor het Beatrixpark. Bewoners
Een derde van de niet-frequente bezoekers is van plan het park vaker te bezoeken
In hoofdstuk
twee werdaantallen
beschreven hoe
parken worden
bezocht door de
respondenten.
(n=134,
absolute
envaak
%,demeerdere
antwoorden
mogelijk)

Hier zien we dat het Beatrixpark frequent wordt bezocht, namelijk door respectievelijk ##% van
de bezoekers en &"% van de bewoners, veelal dagelijks of wekelijks. Aan bezoekers die er jaarlijks
of minder vaak komen (ruim één op de tien, "$%) is gevraagd of zij van plan zijn het park nog
e
NIEUWSBRIEF:
36plan
JAARGANG,
vaker te gaan bezoeken. De helft van hen
geeft aan dit niet van
te zijn, één opNAJAAR
de drie wel2017
(figuur '."%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het om een klein aantal ondervraagden gaat
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Elly Schouten

van het Beatrixpark

Elly Schouten heeft voor het blad van de IVN een mooi stuk geschreven over verleden en toekomst van het park.
Met plezier drukken wij deze samenvatting van de geschiedenis nu ook af in onze nieuwsbrief. Wilt u nog meer weten over
de historie, dan kunt u op onze site ook de speciale jubileumuitgave nalezen, in de najaarseditie van de nieuwsbrief 2013.

een park in Amsterdam heeft zoveel
gedaanteveranderingen ondergaan en zo vaak
inbreuken moeten dulden op zijn oorspronkelijk veel
ruimer beoogde grenzen dan het Beatrixpark. Het verleden
was roerig, de toekomst ook?
Het Beatrixpark is een van de vroegste twintigste-eeuwse
stadsparken van Amsterdam. Aan het ontstaan van het park
zijn drie grote namen verbonden: Berlage, Van Eesteren en
Mulder. Het park ligt tussen twee economische speerpunten
van de gemeente, de RAI en de Zuidas. Uitbreiding van deze
twee ging veelal ten koste van het park. Zonder de voortdurende
inspanningen van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,
de eerste parkvriendenvereniging van Amsterdam, al tientallen
jaren lang, zou het Beatrixpark waarschijnlijk vrijwel geheel
verdrongen en vermalen zijn geweest.
Berlage, Van Eesteren en Mulder
Het Beatrixpark ging voor publiek open in 1938 na vele jaren
van voorbereiding.
Het park is in zijn wordingsgeschiedenis typerend voor
de overgangsstijl van de negentiende-eeuwse Engelse
landschapsstijl naar de functionalistische stijl van na 1945.
Het ontstaan van het Beatrixpark is nauw verbonden met drie
grote namen: de architecten/stedenbouwkundigen Hendrik
Petrus Berlage (1864-1937), Cornelis van Eesteren (1897-1988)
en Jakoba Helena Mulder (1900-1988).

Berlage kwam in 1914 met het idee van een park op de huidige
locatie. Van Eesteren legde de locatie en contouren van het park
definitief vast. Jakoba Mulder was verantwoordelijk voor het
uiteindelijke ontwerp en de aanleg van het park.
Plan Zuid van Berlage: het Oorspronkelijke Idee van een Park
In het begin van de 20e eeuw was Amsterdam nog een kleine
stad. De bebouwing aan de zuidkant van de stad liep tot en met
de Concertgebouwbuurt en een deel van de Pijp. Er was grote
woningnood door de trek naar de stad. Nadat een aanvankelijk
plan voor een zuidelijke uitbreiding van Berlage was afgewezen
door de gemeente, presenteerde hij in 1914 een geheel ander
plan, nu met kaarsrechte straten en langwerpige bouwblokken,
doorsneden door enkele brede hoofdassen. In 1917 verleende
de gemeenteraad goedkeuring aan dit plan. In dit plan was
ook een groot park, door brede wegen doorkruist, opgenomen,
gedeeltelijk op de plek van het huidige Beatrixpark. Zie Figuur 1.

Figuur 1 Berlage’s Plan Zuid met in het zuidoosten het park
doorlopend tot aan de Amstel
Kaart uit Rooy, Piet de, Geschiedenis van Amsterdam, 2007

Het noordelijke deel van Plan Zuid is in grote lijnen uitgevoerd
zoals Berlage het gedacht had. Het zuidelijke deel is echter
anders geworden. Met de aanleg van het park begon men niet.
In de jaren dertig zouden de inzichten bovendien grondig
veranderen, een ontwikkeling waaraan ook het park niet zou
ontkomen.

Jakoba Mulder en Cornelis van Eesteren

Foto: onbekende fotograaf, 1958, Van Eesterenmuseum, Amsterdam
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Grote Annexatie, AUP en de Komst van het Beatrixpark
In 1921 annexeerde Amsterdam met toestemming van het
rijk een deel van de omliggende randgemeenten. Hierdoor
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017

Geschiedenis en Toekomst
verviervoudigde in één klap het grondgebied van Amsterdam. In
1928 richtte de gemeente met het oog op deze stadsuitbreiding
een nieuwe afdeling op, de afdeling Stadsontwikkeling. De
gemeente stelde bij deze afdeling onder meer architecten/
stedenbouwkundigen aan, waaronder Cornelis van Eesteren en
Jakoba Mulder.
Cornelis van Eesteren, wereldwijd vermaard om zijn
functionalistische stedenbouwkundige ontwerpen ontwierp
hier zijn hoofdwerk: het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP)
van Amsterdam. In plaats van de concentrische structuur
van de bestaande stad, kregen de stadsuitbreidingen een
scheggenstructuur, ook wel lobbenmodel genaamd. Groen
en water vormen de scheggen waarlangs wegen en woningen
gedacht zijn. Niet de bebouwing was het structuurgevende
element, maar het groen en het water. Het was duidelijk wat de
ontwerper in gedachten had: licht, lucht en ruimte, het principe
van de functionalistische stroming het Nieuwe Bouwen.
Ook wat nu het Beatrixpark heet, werd in het AUP opgenomen.
In vergelijking met Plan Zuid van Berlage ligt het geplande park
westelijker en heeft een kleiner oppervlak, slechts de helft. Het
park is daarentegen niet meer gevierendeeld door twee brede
(auto)wegen, zoals in het Plan Zuid. In het stedenbouwkundig
plan van Van Eesteren is het park een eenheid. Zie figuur 2.

Figuur 2 deel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van
Amsterdam, 1935, in het midden de parklocatie

Kaart: foto van kaart op de tentoonstelling Een Betere Stad (17 maart – 16 juli
2017), Stadsarchief Amsterdam

In 1935 werd het AUP door de gemeenteraad aangenomen. Het
park kwam er nu wel en snel.
Ontwerp: Engelse landschapsstijl en Functionalistische stijl
De eerste Nederlandse vrouwelijke landschapsarchitecte en
stedenbouwkundige, Jakoba Mulder, had de supervisie over het
ontwerp van het park. Vanaf 1930 werkte zij bij de afdeling
Stadsontwikkeling. In het ontwerp van het park koos zij in
architectonisch opzicht voor een gemengde overgangsstijl.
Het noordelijke deel van het park ontwierp zij in een
romantische stijl, naar de Engelse landschapsstijl die in
Engeland in de 18e eeuw opkwam en in de 19e eeuw gangbaar
werd in Nederland. Kenmerken zijn slingerende paden en
vijvers, schilderachtige glooiingen, verrassende doorkijkjes en
bosschages. De wandelaar moet het gevoel krijgen dat hij in de
ongerepte natuur is.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Het zuidelijke deel van het park ontwierp Jakoba in de
functionalistische stijl. Van Eesteren was de geestelijk vader van
het idee van de functionele stad met een strikte scheiding van
functies zoals wonen, verkeer, werk, recreatie en natuur. Het
Nieuwe Bouwen wilde maatschappelijke problemen ruimtelijk
oplossen. Het gaat hier om het nastreven van licht, lucht en
ruimte, om gezondheid en recreatie.
Het zuidelijke deel van het park is opener en overzichtelijker en
er zijn mogelijkheden voor sport, spel, recreatie en educatie. Een
speelweide en een kanovijver zijn in het ontwerp opgenomen,
evenals een educatieve bomenroute met een verscheidenheid aan
boomsoorten. Dit laatste ontleende Jakoba aan haar tijdgenoot
Jac. P. Thijsse die in zijn publicaties pleitte voor de aanleg van
instructieve plantsoenen en parken.
De Aanleg en Opening van het Beatrixpark
Voor de aanleg van het park was Jakoba Mulder eveneens
verantwoordelijk. Het park, aanvankelijk Park Zuid genoemd,
ging in 1938 open. Kort daarvoor, in 1936, was de gemeente
gestart met de aanleg van het park, in de crisistijd. De gemeente,
die weinig geld, maar veel werklozen had, zette hen in voor
de aanleg van dit park, zoals zij ook deed met bijvoorbeeld
de aanleg van het Amsterdamse Bos. Een maand na de
opening kreeg het park de huidige naam Beatrixpark, naar de
kroonprinses die dat jaar was geboren.
Bij de opening was het park nog niet helemaal gereed, omdat
de toekomstige loop van de Boerenwetering nog niet was
vastgesteld. In 1940 was ook deze af en liep het park aan de
noordkant tot het Scheldeplein.
Van Landelijke naar Opdringende Stedelijke Omgeving
Nog ruim 20 jaar na de opening lag het Beatrixpark in een
landelijke omgeving. Met de komst van de RAI in 1961 en de
aanleg van de ringweg A10 met daarachter de wijk Buitenveldert
vanaf eind jaren vijftig, veranderden zowel de omgeving als het
park zelf ingrijpend. Het park werd na 1960 opgenomen en
ingeklemd in een steeds meer opdringende, stedelijke omgeving.
Het kreeg het hiermee verbonden karakter van stadspark en
werd ook kleiner.
De RAI zocht een nieuwe locatie voor haar tentoonstellingen en
wenste deze uiteindelijk op het terrein van het Beatrixpark. De
RAI kreeg van de gemeente de benodigde vergunningen om op
grond van het Beatrixpark een grote hal te bouwen. Het bleef
echter niet bij één hal. In respectievelijk de jaren 1963, 1965 en
1969 bouwde de RAI drie nieuwe hallen, allemaal ten koste van
het Beatrixpark.
Floriade
In 1972 vond de Floriade, de tienjaarlijkse
wereldtuinbouwtentoonstelling, in Amsterdam plaats. Hiervoor
werd het Amstelpark aangelegd. Het expositieterrein bevond
zich verder op het talud van het dijklichaam waar later de
ringweg A10 en het RAI-station verrezen. Ook een deel van
het Beatrixpark werd onderdeel van de Floriade. De parken
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017
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sinds 1996 een ander speerpunt van de gemeente, verdween deze
uitbreiding deels weer. Wel zegde de gemeente toe een ander
stuk grond aan het park toe te gaan voegen.
Het grootste succes van de Vereniging is het verwerven van
de gemeentelijke monumentenstatus voor het oudste deel van
het park, in 2005. Dit heeft als consequentie dat het niet meer
eenvoudig is wijzigingen aan te brengen in het noordelijke deel.
De Toekomst van het Beatrixpark
De geschiedenis van het Beatrixpark was roerig. Geen park in
Amsterdam heeft zoveel gedaanteveranderingen ondergaan en
zo vaak inbreuken moeten dulden op zijn oorspronkelijk veel
ruimer beoogde grenzen. De toekomst van het park zal roerig
blijven. De ligging tussen twee economische speerpunten van de
gemeente, RAI en Zuidas, is hier debet aan.
Floriade: Artsenijhof

foto april 2017

waren onderling verbonden door een kabelbaan en karretjes.
In het kader van de Floriade werd onder meer de Artsenijhof
aangelegd, een tuin met toen honderden geneeskrachtige
kruiden, men schat circa 500.
De Artsenijhof – nogal verrassend verschillend van de
delen van het Beatrixpark in Engelse landschapsstijl en
in functionalistische stijl – is in de Franse stijl (barokstijl)
ontworpen. Het heeft een in sterke mate strak geometrisch en
symmetrisch ontwerp met in het midden een vijver.
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
In 1981 kreeg de RAI van de gemeente opnieuw toestemming
om nieuwe hallen te bouwen, gedeeltelijk ook nu weer op
grond van het Beatrixpark. Dit besluit leidde tot onrust onder
buurtbewoners. Om te voorkomen dat er nog meer delen van
het park zouden verdwijnen, richtte een aantal actieve bewoners
onder leiding van Saar Boerlage en Erik van Driesum in 1981 de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark op. Dit was de eerste
parkvriendenvereniging van Amsterdam. Binnen een maand na
de oprichting hadden zich al 300 vrienden aangesloten.
De nieuwe RAI-hallen kon de Vereniging uiteindelijk niet
tegenhouden. Maar veel andere wensen en plannen van de
gemeente, zoals een monstrueuze afslag van de snelweg A10
door het Beatrixpark, wel. Zonder de Vereniging was het
Beatrixpark waarschijnlijk ofwel geheel verdwenen of waren een
paar groenstrookjes overgebleven, meer een tuin dan een park.
De Vereniging is een zeer actieve vereniging gebleven met nu
meer dan 1000 leden. Zo nam en neemt zij zelf een deel van het
onderhoud van het park ter hand, zij plantte bomen op plekken
waar de gemeente een andere bestemming voor ogen had en
voerde juridische procedures, tot aan de Raad van State toe.
De Vereniging was bij tijd en wijle zeer succesvol. De Natte
Vallei langs de A10 werd bijvoorbeeld in 1994 aan het park
toegevoegd.
Dit was ter compensatie van de delen van het park die de RAI
had ingenomen. Echter, vanwege de uitbreiding van de Zuidas,
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Het Noordelijke Deel: Monumentenstatus
Het Beatrixpark ontbeerde lange tijd de bescherming van
de monumentstatus zoals het Vondelpark en het Gijsbrecht
van Aemstelpark, die beide een Rijksmonumentenstatus
hebben. Sinds 2005 geniet een groot deel van het Beatrixpark
bescherming van de gemeentelijke monumentenstatus.
Het betreft het deel dat ten noorden ligt van de lijn Prinses
Irenestraat - toegang tot het RAI-terrein bij de RAI-haven. Dit
betekent dat het van algemeen belang wordt beschouwd om
dit deel van het park te behouden vanwege zijn schoonheid en
cultuurhistorische waarde.
Verwacht mag worden dat het noordelijke deel van het
Beatrixpark de komende jaren nauwelijks zal veranderen.

De Toekomst van het Zuidelijke Deel
Het zuidelijke deel van het Beatrixpark is niet beschermd. De
gemeente zegde toe het verdwijnen van de Natte vallei te gaan
compenseren na ondertunneling van de A10. Sportvelden aan de
andere zijde van de A10 worden een zuidelijke uitbreiding van
het park.
Echter, de voortdurende bouwwerkzaamheden van RAI,
Zuidas en ondertunneling van de A10 hebben verscheidene,
soms ingrijpende consequenties voor het park. De Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark is alert en tracht door onder
meer inspraak en samenwerking zoveel mogelijk nadelige
consequenties te voorkomen.
Bronnen: diverse, waaronder Ligtelijn, M. en E. Kurpershoek, Het Beatrixpark,
Kroniek van een Amsterdams stadspark, Ginkgo, 2005, Rooy, Piet de (red.),
Geschiedenis van Amsterdam, Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000, Sun,
2007 en www.vriendenbeatrixpark.nl. Met dank aan Mirjam Louisse, secretaris
van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.
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De bruggen

Johnny & Jonesbrug
nieuwe naam voor brug 433

Johnny & Jones is de naam van een Amsterdams jazzduo. Hierin was Nol van Wesel (1918-1945) Johnny en Max Kannewasser
(1916-1945) Jones. Zij waren Joods en werden daarom, nadat ze eerst waren ondergedoken, in 1943 in het doorvoerkamp
Westerbork geïnterneerd. Niettemin slaagden ze erin om korte tijd in Amsterdam terug te keren voor wat platenopnames,
waaronder de ‘Westerbork Serenade’. Op 4 september werden
ze op transport gezet naar Duitsland, waar ze uiteindelijk vlak
voor de bevrijding van uitputting stierven in concentratiekamp
Bergen-Belsen.
Hun beroemdste nummer was ‘Meneer Dinges, weet niet wat
swing is’. Op youtube kunt u meneer dinges terugluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=YEZ3KCzaGWk

Johnny & Jonesbrug
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Paddentrek

Paddentrek
Marijke de Vries

in het Beatrixpark

it voorjaar kwamen er voor het eerst meldingen
binnen over doortrekkende padden en kikkers op
de fietswegen in het Beatrixpark. Een regelmatige
bezoekster berichtte dat ze op een avond tientallen padden van
het fietspad had gered, maar ook veel aangereden beestjes had
aangetroffen.
Al enige seizoenen doe ik als vrijwilliger mee met de
Paddenhulp in het Vondelpark. De amfibien hebben overwinterd
in de tuinen rondom het park. Rond half maart komen ze weer
te voorschijn en begeven zich na zonsondergang naar de ondiepe
vijvers in de (niet voor het publiek toegankelijke) weiden midden
in het park, om zich voort te planten. Op weg daarheen moeten
ze de brede, drukke fietswegen oversteken, wat een groot aantal
er niet levend afbrengt. De vrijwilligers verzamelen daarom de
padden in emmers en brengen ze naar de poelen.

Na overleg met de coordinator Paddenhulp van het Vondelpark
en de vrijwilligers van onze Artsenijhof, hebben op enkele
avonden in eind maart en begin april een aantal belangstellenden
een ronde gemaakt om te ontdekken wat er dit voorjaar in het
Beatrixpark gaande was. Het bestuur van de vriendenvereniging
voorzag ons van reflecterende hesjes, zelf hadden we emmertjes
en zaklampen meegenomen. Op vochtige, warme avonden
hebben we enkele tientallen padden op de fietspaden gevonden,
bij kille wind slechts enkele. De meesten leken op weg te zijn
vanuit het midden van het park in de richting van de vijvers bij
het talud van de Ringweg A10. De nieuwe brede fietspaden,
die vanaf de As naar de RAI zijn aangelegd bij de herinrichting
van het park, worden druk bereden door scooters en snelle
voedselkoeriers op de fiets. Hierdoor worden veel padden
aangereden.
Waarschijnlijk zijn de padden nog geprogrammeerd op een
trek naar wat de “ Natte Vallei” is geweest voordat het park op
de schop ging. In het verleden zullen generaties voorouders
daar hun eitjes hebben afgezet. Nog verstijfd van de koude
overwintering, blijven ze op weg naar het water rusten op het
warme asfalt van het nieuwe fietspad, waar ze niet worden
opgemerkt door de op hun telefoontjes turende (brom)fietsers.

Foto’s: Marijke de Vries
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Dit is slechts een vermoeden om te verklaren waarom er hier
nooit eerder iets over paddentrek is gesignaleerd. Interessant
genoeg om het volgend voorjaar opnieuw te kijken of er veel
padden gered kunnen worden!
NIEUWSBRIEF: 36e JAARGANG, NAJAAR 2017

IVN op ontdekking

Ook in 2018 elke maand Met het

IVN op ontdekking
in het Beatrixpark

Ook in 2018 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 ruim 200 met een naambordje. Aan bomen valt in
elk seizoen iets interessants te ontdekken. In het voorjaar zijn
het knoppen, katjes, bloei, bestuiving en bladontluiking. In de
herfst kleuren, bladval, vruchten en zaden. In de winter gaat
het over overleving, silhouetten, knoppen, coniferen en andere
groenblijvende bomen.

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoeken
we de Artsenijhof. In dit prachtige erfstuk van de Floriade van
1972 staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en in
deze maanden zijn ze op hun mooist en 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?
Het programma is elke keer anders en wanneer u regelmatig
meedoet hebt u op deze manier een uitstekende mogelijkheid
om kennis te maken van de wereld van de kruiden.
Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand.
Dat zijn voor 2018 de volgende data en locaties.
BOMEN:
• 7 januari
• 4 februari
• 4 maart
• 1 april
• 7 oktober
• 4 november
• 2 december.
ARTSENIJHOF:
• 6 mei
• 3 juni
• 1 juli
• 5 augustus
• 2 september.
VERTREK:
• alle rondleidingen beginnen bij de parkingang
Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman
Heijermansweg).
In de Artsenijhof zijn honden, zonder uitzonderingen, ook
aangelijnd, niet toegestaan.

Door vrijwilligers geplante amandelboompje in de Hof

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

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

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
De vereniging is opgericht in 1981om het park tegen uitbreidingen van de omliggende bebouwing te beschermen en goed beheer
en onderhoud te stimuleren.
Anno 2017 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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