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

Redactie

Wetgeving Privacy
VAN DE REDACTIE

Elodie Luinge

p 25 mei a.s. wordt een nieuwe Europese regeling voor gegevensbescherming van kracht, die de huidige Nederlandse 
regeling gaat vervangen. Deze regeling bevat een versterking en uitbreiding van de privacy-rechten. De vereniging moet 
nu expliciet duidelijk maken waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Verder is vereist dat ieder lid alsnog uitdrukkelijk 

toestemming geeft voor het  “normale” gebruik van die gegevens door onze vereniging. Dat gaat om de gegevens die u heeft 
ingevuld bij de aanmelding als lid, te weten: 
•	 Naam, adres, eventueel geslacht, eventueel telefoonnummer en e-mail adres.

Wij bewaren en gebruiken deze gegevens voor de volgende verenigingsdoeleinden: 
•	 Het in stand houden van het lidmaatschap door het sturen van een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
•	 Het innen van de contributie
•	 Het verzenden van de papieren nieuwsbrief
•	 Het informeren over activiteiten van de Vereniging, dit tevens per mail als u daarom verzocht heeft. 

Het bestuur heeft besloten de bestaande leden hun toestemming te laten geven op de volgende wijze:
•	 Door het betalen van de contributie geeft u toestemming om uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Wanneer wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij tevoren uw toestemming moeten vragen. Wij gaven 
en geven nooit een adreslijst of mailadresssen aan anderen, ook niet aan leden van onze vereniging. 

De website van de vereniging zal op korte termijn worden overgezet naar een host die ons bescherming garandeert zoals in 
de nieuwe wet vereist is. Als dat is gebeurd, ziet u in de adresregel ook htpps staan, met een s, zodat u ziet dat uw gegevens bij 
raadplegen van de site versleuteld worden.  Onze website houdt wel bij hoeveel bezoekers er zijn, maar nooit wie dat dan zijn.  
Verder zijn er steeds slechts twee bestuursleden, die inzage hebben in de combinatie van adres en bankrekening; twee die in de 
website kunnen en twee die het ledenbestand beheren. Zo beperken wij wie wat weet, maar hebben we wel opvang bij ziekte of 
vakantie. 

Op 25 mei a.s. wordt een nieuwe Europese regeling 
voor gegevensbescherming van kracht, die de huidige 

Nederlandse regeling gaat vervangen.

Via de site is er nu ook de mogelijkheid om te reageren, vragen of opmerkingen te sturen, via een in te vullen formulier (klik rechts 
bovenin op “Reageren?”). We hopen daarmee de weg makkelijker te maken voor Vrienden om ideeën of klachten bij ons aan te kaarten.
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et was even schrikken: vroege sneeuw in november en late vorst in maart, 
terwijl de eerste voorjaarsbolletjes al in bloei stonden! Er kon eventjes worden 
geschaatst, ook op sommige vijvers in het park en dan blijkt maar weer dat 

water in het groen een enorme toegevoegde waarde is voor mens en dier. We verwachten 
ook weer een paddentrek in het voorjaar, zij het niet zo grootschalig als bijvoorbeeld 
in het Vondelpark. Maar net als vorig jaar zullen de padden tegen zonsondergang door 
enkele vrijwilligers geholpen worden om de fietspaden over te steken. En natuurlijk 
zullen ook de meerkoetjes zich op de meest vreemde plaatsen nestelen, daarbij 
gebruikmakend van allerlei materialen die zij in de vijvers vinden. Die daar trouwens niet 
altijd thuishoren, want nog steeds belandt er veel plastic en ander afval in het water.  

De vrijwilligers zijn ook in de Artsenijhof weer voortvarend aan de slag gegaan. 
Zij maken gebruik van een soort draaiboek, waarin alle werkzaamheden per week 
nauwkeurig worden bijgehouden. En dat vereenvoudigt ook de taakverdeling en de 

Het park bestaat al 80 jaar; de Vrienden 37 
jaar, de vrijwilligers al weer 18 jaar

overdracht van de dinsdagochtendploeg naar de woensdagavondploeg en vice versa. 
Zij doen dit al zo’n 18 jaar, onze vereniging bestaat 37 jaar, maar het park wordt dit 
jaar TACHTIG!! Dat gaan we op bescheiden wijze vieren met twee bijzondere IVN-
wandelingen: eentje  langs de oudste bomen en eentje langs de jongste aanwas. Meer 
informatie vindt u elders in deze nieuwsbrief. Ook over het onthullen van de hommage 
aan Jakoba Mulder : “Future Past Glory” zullen wij u informeren zodra daarover meer 
bekend is.
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EN BOUwT EN..

Er wordt best wel wat gedaan om 
het aangenamer te maken, maar 
dat neemt niet weg dat er toch 
nog jarenlang overlast zal zijn 

van al die bouwwerkzaamheden. 

VooRzitteR / zuidas

"... er zal geknokt moeten 
worden om het Beatrixpark op 

de agenda te krijgen."

Zuidas bouwt en bouwt
Marleen Munniksma

Bij iedere bouwlocatie moet 
duidelijk vermeld worden waar 
men eventueel kan klagen als 

men hinder ondervindt of andere 
problemen constateert.

Met het nieuwe bestuurlijke stelsel, dat na de verkiezingen 
in Amsterdam zal worden ingevoerd, wordt het voor onze 
parkvereniging nog een beetje gecompliceerder. Zuid is 
opgedeeld in drie gebieden waarvoor stadsdeelcommissies- die 
een adviserende rol krijgen-  kunnen worden gekozen (Pijp/
Rivierenbuurt, Oud Zuid en Buitenveldert/Zuidas). Het park 
is toebedeeld aan Buitenveldert en Zuidas, maar de meeste van 
onze leden wonen in Oud Zuid, dus kiezen voor een commissie 
die waarschijnlijk niet over Beatrixpark zal adviseren. En in 
Buitenveldert houdt men zich bij voorkeur bezig met de parken 
die daar meer bekend zijn : Amstelpark en Gijsbrecht van 

Aemstelpark. Dus er zal geknokt moeten worden om – indien 
nodig – het Beatrixpark op de agenda te krijgen. En bij de 
gemeenteraad staan altijd heel veel zaken op het programma en 
daar zal het dus nog moeilijker worden om aandacht te krijgen.

In ieder geval ligt wel het evenementenbeleid voor het 
Beatrixpark vast, en is er ook een onderhoudsplan. In het 
monumentale deel worden de halfverharde voetpaden flink 
gerenoveerd.  Het kunstwerk komt aan de rand van de grote 
weide en daarvoor moeten ook een aantal werkzaamheden 
worden verricht, zoals verplaatsen of weghalen van het podium, 
terwijl in het nieuwe deel – Beethoven  2 – ongetwijfeld alles 
klaargemaakt gaat worden voor Zuidasdok en waarschijnlijk ook 
de bouw van de nieuwe wooncomplexen. Veel veranderingen 
dus...en zoals u zult begrijpen niet altijd door ons gewenst. 
We blijven in ieder geval alle plannen vanuit onze rol als 
belangenvereniging nauwgezet volgen, maar hopen ook te 
kunnen genieten van vele mooie dagen in ‘ons’ Beatrixpark.

et is heel goed merkbaar dat alle open plekken in 
Zuidas vrij snel volgebouwd zullen raken nu er van 
crisis geen sprake meer lijkt te zijn. Vanaf 7 uur           

‘s morgens op werkdagen is er volop bedrijvigheid, die hopelijk 
dankzij goede afspraken in het BLVC-kader (Bereikbaarheid, 
Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) zo min mogelijk 
overlast voor de omgeving geven. 

Bij iedere bouwlocatie moet duidelijk vermeld worden waar 
men eventueel kan klagen als men hinder ondervindt of andere 
problemen constateert. Het Bewonersplatform Zuidas en 
buurtverenigingen hebben daarop aangedrongen omdat het hier 
immers een heel groot en langdurig proces betreft in een gebied 
waar mensen wonen, werken of de trein willen nemen. 

Veel van die reizigers en werkers komen per fiets naar dit gebied 
en daarom lijkt het alsof er nooit genoeg ruimte is om fietsen 
te stallen. Onder de “vijfhoek” (het stuk tussen Minervalaan 

en station)  wordt nog een grote ondergrondse fietsenstalling 
gebouwd met daarboven een mooi ingericht verblijfsgebied. 
De bewoners van de Prinses Irenebuurt hebben zich jarenlang 
hiervoor ingezet: eerst om de vijfhoek te vrijwaren van nog een 
kantoorgebouw, en later – toen Zuidas/NS op zoek gingen naar 
extra fietsparkeerplaatsen hebben zij zich hevig verzet tegen 
een bovengrondse stalling die het hele gebied zou ontsieren. En 
hun verzet heeft dus geresulteerd in een derde ondergrondse 
fietsparkeergarage. De toekomst zal leren of dat genoeg is, want 
het station zal in de toekomst met twee extra sporen worden 
uitgebreid en de Noord/Zuidlijn gaat als alles goed gaat eind juli 
eindelijk rijden. 

Er wordt best wel wat gedaan om het voor werkenden en 
bewoners/omwonenden  aangenamer te maken, maar dat neemt 
niet weg dat er toch nog jarenlang overlast zal zijn van al die 
bouwwerkzaamheden. In de directe omgeving van ons park 
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zuidasdok

wordt op dit moment o.a. gebouwd aan een nieuw hotel bij de RAI, een kantoor van de Goede Doelenloterijen, uitbreiding van het 
WTC aan de zijde van de Beethovenstraat en tegenover ABN AMRO een groot woon/werkcomplex met hangende tuinen: ‘the 
valley’. En binnenkort start ook de bouw van het nieuwe EMA kantoor naast de EY-toren, waarschijnlijk is die zichtbaar vanuit 
het park. Maar het meest zichtbaar, merkbaar en belastbaar voor het park zal toch over enige tijd (2019??) de bouw van woontorens 
zijn op het nu nog groene terrein tussen AkzoNobel, Stibbe, Nicolaaslyceum en restaurant AS en convict. Daaraan is elders in 
deze nieuwsbrief een apart artikel gewijd. En zodra daarover meer bekend wordt zullen wij u daarover berichten. Net als over de 
ontwikkelingen rondom Zuidasdok en uitbreiding sporen. 

In de directe omgeving van ons park wordt op dit 
moment o.a. gebouwd aan een nieuw hotel bij de RAI

En het dokdakpark, dat in de verre toekomst bovenop het dak van de ondertunnelde A10 zal verrijzen zal ongetwijfeld groen 
toevoegen aan Zuidas, ....helaas niet nadat er eerst heel veel groen zal verdwijnen om alle andere plannen te realiseren.    

Werkzaamheden vijfhoek 

Renovatie doorgang tussen RAI en park
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UIT  

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

uit de aRtsenijhof

José Deckers stopt met het 
beschrijven van de leuke en 

interessante biografietjes van 
een medicinale plant uit de 

Artsenijhof in onze Nieuwsbrief.
Wij hebben Booking.com 

gevraagd om voor het park een 
paar insectenhotels te maken

De winterperiode is ook voor de Artsenijhof een 
rustperiode, maar is dat voor de harde kern van de 
vrijwilligers niet echt. Sinds een aantal jaren wordt er 

ook in de winter min of meer doorgewerkt en dat betreft dan 
vooral het wieden van onkruid, dat is er altijd teveel.

Maar in het voorjaar scheelt dat een heleboel werk. Deze 
winter was niet echt een werkwinter, het weer was bar en boos. 
De lente kon niet snel genoeg beginnen voor de vrijwilligers. 
De woensdagavondploeg is weer gestart na het ingaan van de 
zomertijd, de dinsdagochtendploeg begon het echte seizoen 
op 20 maart. Wij zijn benieuwd wat dit jaar gaat brengen, 
enthousiasme en plannen genoeg.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een heel trouwe 
vrijwilligster, Arjanne van Raalte. Jarenlang heeft zij zich met 
veel liefde, maar vooral doorzettingsvermogen, ingezet voor 
de Hof. Vanwege de ziekte van Parkinson kostte het haar veel 
moeite maar ze was altijd opgewekt. Namens het bestuur en 
alle vrijwilligers waren er bloemen op haar crematie en Marion 
Verwaal heeft daar een ontroerende schets gegeven van haar als 
vrijwilligster. Arjanne hield van heiligenbloem en ogentroost, die 
worden de komende tijd speciaal voor haar geplant.

Een ander “afscheid” betreft José Deckers, zij stopt met het 
beschrijven van de leuke en interessante biografietjes van een 
medicinale plant uit de Artsenijhof in onze Nieuwsbrief. We 
denken erover na om die stukjes te bundelen als een mooi 
overzicht. We hopen dat er een andere vrijwilliger/ster die 
traditie gaat voortzetten. Jarenlang was José ook redactielid van 
de Nieuwsbrief, ook daarmee stopt ze. Belangrijk is wel dat ze 
niet stopt als vrijwilligster!

Een bijzondere gebeurtenis afgelopen winter was ons contact 
met mensen van Booking.com. Dit hotelreserveringsbedrijf hield 
haar jaarlijkse bedrijfsdagen in de RAI en wilde, zoals zij ieder 

jaar doen, ook iets maatschappelijk relevants aanbieden in de 
omgeving. Daarvoor kwamen zij bij ons. Het bedrijf heeft vooral 
veel jonge creatieve mensen in dienst. Wij hebben ze gevraagd 
om voor het park een paar insectenhotels te maken, heel 
toepasselijk immers voor een dergelijk bedrijf, en een houten, 
duurzame klimpiramide voor onze Oost-Indische kers die we 
ieder jaar zaaien in de Hof.

Die piramide, (ze hebben er uiteindelijk twee gemaakt) is mooi 
maar een beetje te robuust uitgevallen voor de Artsenijhof 
vinden we, daar zoeken we nog een andere plek voor. Een 
groot insectenhotel heeft een toepasselijk plekje gevonden 
in een hoek van de bloemenweide. Hier moeten we nog wel 
gaan zorgen voor de diversiteit aan bloemen die de insecten zo 
broodnodig hebben. Ook het stadsdeel heeft goed meegewerkt 
aan dit project en gezorgd voor materiaal, o.a om in het “hotel” 
te verwerken. Er was heel veel belangstelling van de jonge 
medewerkers om aan dit project te werken. Dat enthousiasme 
hebben we gezien bij het plaatsen van het object.



NIEUWSBRIEF: 37e JAARGANG, VOORJAAR 2018VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 7

Voor informatie en aanmelding: 
beatrixpark@hotmail.com 

020 662 0227.

uit de aRtsenijhof

Maar nu zijn we dus inmiddels weer aan het nieuwe seizoen 
begonnen. Wij plannen in juni een gezamenlijk bezoek aan de 
Hortus Botanicus in Alkmaar, het vroegere VSM, overgenomen 
door de gemeente en nu gerund door vrijwilligers, een 
medicinaal plantenparadijs. En een bezoek aan het verborgen 
paradijsje aan de Overtoom, het Johannapark.

Momenteel staan er ca. 35 vrijwilligers op de lijst, nieuwe 
aanmeldingen zijn altijd welkom. Mond tot mond reclame 
blijkt het beste te werken. Voor informatie en aanmelding : 
beatrixpark@hotmail.com of tel. 020 6620227
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Kruipend zenegroen
José Deckers

IN DE ARTsENIJhOf

Kruipend zenegroen (Ajuga 
reptans) behoort tot de 

lipbloemenfamilie.

Voor de bekende 17e eeuwse 
kruidkundige Culpeper 

behoorde zenegroen tot zijn 
favoriete kruiden vanwege 
de wondhelende werking. 

kRuipend zenegRoen

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) behoort tot de 
lipbloemenfamilie. Het is in de Artsenijhof te vinden in het 
middenvak. Het is een groenblijvende, vaste plant, die vaak als 
bodembedekker wordt toegepast. Het blad is ovaalrond, gelobd, 
en donkergroen tot paarsgroen van kleur. De vierkante stengel 
is aan de voet kaal of een beetje behaard. Verderop is de stengel 
rondom zacht behaard. De plant wordt 5 tot 40 cm hoog. Die 
hoogte hangt af van de buur-planten. De bloeitijd met blauw tot 
paarsgetinte muntachtige bloemen is van eind april tot juni. De 
plant is een nectarplant voor bijen en dagvlinders. 

Voor de bekende 17e eeuwse kruidkundige Culpeper behoorde 
zenegroen tot zijn favoriete kruiden vanwege de wondhelende 
werking. Inwendig werd de plant vroeger bij lever- en 
longziekten (bloedhoesten) en tegen diarree gebruikt. Een 
extract van de plant werd daarbij in siroop opgelost en daarmee 
ingenomen. 

Zenegroen bevat giftige stoffen die de plant beschermen tegen 
insectenvraat. Vooral de ontdekking dat de larven van de witte 
vlieg sterven na één maal eten van de plant, maakt verder 
onderzoek van zenegroen interessant als insectenwerend middel.
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Algemene Ledenvergadering , op dinsdag 22 mei in de bovenzaal van Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31. Lift 
aanwezig. U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint stipt om 19.30 uur. Na afloop drinken we met elkaar nog een 
glaasje.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017
4. Jaarcijfers
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
6. Begroting 2018
7. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park. Zie ook jaarverslag 2017 en vooruitblik 2018 in deze 

nieuwsbrief.
8. Voorstel tot wijziging/aanpassing van de statuten. De gewijzigde statuten zullen in print worden uitgereikt en zijn in te zien op 

de site.
9. Bestuurssamenstelling, de bestuursleden Mirjam Louisse, Barbara van Helden, Anne-Mariken Raukema en Joep Hesseling 

treden statutair af en zijn herkiesbaar.

Toelichting bij agendapunt 3 t/m 6 : de notulen, de jaarcijfers en de begroting 2018 zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief. Het 
verslag van de kascommissie wordt uitgereikt op de vergadering.

uitnodiging & agenda

Uitnodiging & Agenda
22 MEI 2018

ALgEMENE LEDENVERgADERINg
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notulen: 9 mei 2017

Notulen: 9 mei 2017
Elodie Luinge

ALgEMENE LEDENVERgADERINg

VERENIgINg VRIENDEN VAN hET BEATRIxpARK

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering;  De 
bestuursleden worden voorgesteld. 

2. Presentatie
Gregor van Lit, als stedebouwkundige vanuit de gemeente 
betrokken bij het ontwerpen van het gebied rondom de Zuidas,  
geeft een presentatie over de ontwikkeling van Beethoven 
fase 2. Dat is het gebied achter de gebouwen van AkzoNobel 
en Stibbe. Hier zal in 2019 de bouw gestart worden voor 
woontorens met ongeveer 400 woningen. Hij licht toe hoe de 
geplande ontwikkeling van dit gebied middels participatie van 
belanghebbenden is vormgegeven, welke keuzes daarbij zijn 
gemaakt, wat de randvoorwaarden waren en zijn, en welke 
opdracht de bouwers nu zullen meekrijgen. Besproken worden 
tevens het Groen-voor-Rood principe, en bijvoorbeeld de keuzes 
voor fietspaden, die tijdens de bouw van het Dok anders zijn dan 
daarvoor en daarna. 
De sheets van de presentatie zijn op de site van de vereniging na 
te slaan. 
De presentatie is helder en duidelijk, er zijn weinig vragen om 
verdere toelichting. Wel laten twee leden (Shaya en Van Mourik) 
nadrukkelijk weten dat zij het met deze plannen niet eens 
zijn; zij willen de plannen voor meer verstening van dit gebied 
teruggedraaid zien. Zij vragen het bestuur om actief hiertegen 
in het geweer te komen. Vanuit het bestuur reageert hierop 
de voorzitter; zij verduidelijkt dat tegen de groot-stedelijke 
ontwikkelingsplannen waartoe door de gemeente al in 2007 is 
besloten door een/onze vereniging geen verweer mogelijk is; het 
bestuur heeft er bewust voor gekozen geen zinloze juridische 
gevechten aan te gaan, maar te proberen mee te denken en 
invloed uit te oefenen op de wijze waarop die plannen worden 
vormgegeven. Wel zal de vereniging als het bestemmingsplan er 
is, bezwaar maken tegen het feit dat een eerdere afspraak om een 
museum in dit gebied te plannen nu is vervangen door 12.000 
meter meer bouwvolume (en dat is in de hoogte). 

3. Ingekomen stukken: 
Geen. Er is een aantal afmelding voor de vergadering ontvangen.

Aanwezig:  24 leden: L. Akman, A. Bannier, J. Barnick, J. Bleeker, T. Drupsteen, A. Dronkert, 
F. v.d. Dussen, J. Hageman, P. de Hen, R. van Helden, J. Hellemans, K. Hieswijk, R. Griffioen, L. Kooijman, E. Lemberger, M. Meijer, D. 
van Mourik, F. Munniksma, J. Shaya, P. Vergroesen, R. Vijverberg, R. de Vogel, R. van der Wiele, T. Zijsvelt,  en zes bestuursleden:  M. 
Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), B. Van Helden-Pathuis (penningmeester), J. Hesseling , E. Luinge (notulen), en A-M. 
Raukema. 
Gasten / sprekers:  Gregor van Lit en David Tattersall (Zuidas)

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief, 
worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe. Het 
jaar wordt afgesloten met een positief saldo. Een aantal zaken 
die worden aangestipt:
- 799 leden hebben betaald, dat zijn er zo’n 50 minder dan vorig 
jaar. Wel is het gemiddelde bedrag elk jaar hoger ( nu 21 euro). 
- Er wordt meer geld uitgegeven aan de Vrijwilligers in de 
Artsenijhof, voor beter gereedschap, scholing en een niet-
materiële beloning. Dat is het zeker waard. 
- Besproken wordt de mogelijkheid om een reservering te 
maken voor eventuele juridische kosten. Teruggrijpend op de 
presentatie van eerder wordt als reactie op vragen van leden door 
bestuurslid Hesseling toegelicht dat – zie de procedures van 
anderen bij het Dok- wij ervoor kiezen niet de juridische strijd 
aan te gaan met kleine winkans, maar dat we in een zo vroeg 
mogelijk stadium van de ontwikkelingen gesprekspartner willen 
zijn. Bijvoorbeeld met Akzo Nobel is tijdens het hoger beroep 
van een procedure een regeling getroffen, waardoor AkzoNobel 
het bouwplan aanpaste, en zo veel minder bomen hoefden te 
worden gekapt, dat het beroep kon worden ingetrokken. Een 
ander voorbeeld van wat dat oplevert is het feit dat bij de bouw 
van het Dok nu al - op ons verzoek - besloten is om in het park 
geen bouwterrein aan te leggen. Gememoreerd wordt dat wij 
immers een vereniging zijn, en daarmee geen eigenaar van het 
park, maar hooguit belanghebbende. Ook de erfdienstbaarheid, 
die andere partijen als achtergrond bij bezwaren meenden 
te kunnen hanteren geldt voor ons niet. Er zijn voor ons 
geen rechten; alles wat lukt – zoals het Groen voor Rood 
convenant – is een reëel succes van deze aanpak. Hij meent dat 
procederen een enkele keer succes heeft, en dan vaak nog een 
Pyrrusoverwinning blijkt te zijn.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie (de heer Vijverberg en mevrouw den 
Blaauwen ) verklaren het financieel overzicht op juistheid 
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notulen: 9 mei 2017

Notulen: 9 mei 2017
te hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Zij 
adviseren de leden om het bestuur décharge te verlenen, wat ter 
vergadering gebeurt. De kascie zal het komend jaar dezelfde 
samenstelling hebben. 

7. Begroting 2016
De begroting (zie voor de tekst de Nieuwsbrief voorjaar 
2016) wordt per onderwerp toegelicht. De verwachting is dat 
de ledeninkomsten zullen dalen, door dalend ledenbestand 
(vergrijzing; minder aanwas). 
Er zijn geen verdere vragen over de begroting.

8. Het beleidsplan, het jaarverslag 2016 en kort verslag over 
ontwikkelingen in het park.
Een aantal onderwerpen komt aan bod, waarbij de bestuursleden 
elk een toelichting geven op de stand van zaken. 
Communicatie: 
Er zijn dit jaar weer twee Nieuwsbrieven gemaakt. De site wordt 
goed bezocht: gemiddeld zo’n 18 keer per dag, en op jaarbasis 
zijn er ongeveer 6000 verschillende bezoekers. De site wordt op 
dit moment deels in het Engels omgezet. 
Over de geplande film die in het Beatrixpark zal worden 
gemaakt, en waarvoor wij als vereniging een bijdragen hebben 
toegezegd, is nog geen nieuws. 
Omgeving: 
Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in contacten 
en overleg, bijvoorbeeld voor Beethoven fase 2, maar ook 
over de plannen bij Strand Zuid, met de RAI, met de Zuidas 
(Noordzone en Dok). Met de gemeente is overleg over het 
kunstwerk voor Jakoba van Mulder. Afspraken over Kingsland 
hebben tot minder overlast geleid. 
Enkele leden komen terug op het eerder besprokene en vragen 
het bestuur om in te spreken en liefst juridische stappen te 
nemen met betrekking tot Beethoven fase 2. Afgesproken wordt 
dat het bestuur kosten kan maken voor juridische bijstand als de 
situatie zich daartoe voordoet, en daarvoor een mandaat krijgt 
met een maximum van € 5000 euro. 
De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar het gebruik 
van stadsparken in Buitenveldert; we mogen tevreden zijn met 
de meningen van de bezoekers. Die weten weinig verbeteringen 
voor te stellen; blijven gemiddeld lang in het park en komen veel 
terug. Wat men zoekt is rust, natuur, wandelen en sport. Het 
hele onderzoek is terug te lezen op de site. 

Artsenijhof:
Het gaat goed met de Artsenijhof, dank zij de grote inzet van 
(bestuur en) heel veel enthousiaste vrijwilligers. We kunnen dat 
niet genoeg benadrukken hoe plezierig dat is. 
De samenwerking met het stadsdeel verloopt moeizamer nu 
een vast contactpersoon is vertrokken; gelukkig wordt de groep 
steeds zelfvoorzienender. We zijn erg blij met de vaste adviseur.  

9. Bestuurssamenstelling
Er zijn twee bestuursleden (Marleen Munniksma en Elodie 
Luinge) wiens termijn ten einde loopt. Zij worden beiden met 
instemming van de vergadering voor drie jaar herbenoemd. 

10. Rondvraag en sluiting
De heer Van Helden dankt het bestuur nogmaals voor het 
destijds tot stand brengen van het Groen voor Rood principe, 
omdat we daar nu de resultaten van zien.
Hij meldt dat de statuten verouderd zijn, en onder meer dienen 
te worden aangepast in verband met de ANBI-status. Hij zal 
hiervoor een voorstel doen waarover de volgende vergadering 
kan worden besloten. 
Hij verzoekt het bestuur voorts om meer en grotere 
informatieborden over bijvoorbeeld bomen te (laten) realiseren. 
De heer Van Mourik vraagt naar aanleiding van tekst in het 
jaarverslag om meer empathie voor een ‘zustervereniging’. (i.c. 
Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg , tevens Prinses 
Irenebuurt) en wijst erop dat de verschillende verenigingen niet 
tegen elkaar uitgespeeld moeten worden.  Hij vraagt het bestuur 
om die zustervereniging te steunen in de strijd tegen meer 
bouwvolume. De voorzitter herhaalt hierop het eerder genoemde 
standpunt van het bestuur over hoe omgegaan wordt met de 
plannen met het park, en dat elke vereniging de eigen belangen 
zo goed mogelijk zal en moet verdedigen. Daarbij is het verschil 
in de juridische status van beide tevens van invloed. 

Op de vraag of we veel evenementen als festivals kunnen 
verwachten in het park is het antwoord: nee, het profiel van 
het Beatrixpark is in de geplande Evenementen-besluiten wat 
dat betreft gunstig. Er kunnen alleen een paar kleinschalige 
evenementen verwacht worden. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de 
vergadering.
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ledenadmin / penningmeesteR

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief 
Aantal leden op 29 oktober 2017 986
Nieuwe leden 6
Opgezegd, verhuisd of anderszins 15
Aantal leden op 1 maart 2018 977

Help ons om weer boven de 1000 leden te komen! Maak uw kinderen, buren,vrienden en kennissen ook vriend van het park!

Oproep van de ledenadministratie
Wilt u alstublieft bij betaling van de contributie uw lidnummer vermelden? Dit nummer vind u boven uw naam op 
het adresetiket van de nieuwsbrief of in mei of juni rechtsboven op de acceptgiro. De banken vermelden geen adres op 
de overschrijvingen, alleen naam en bedrag. Wij kunnen vaak niet nagaan van wie de betaling afkomstig is, omdat er 
verschillende leden met dezelfde achternaam in het bestand zitten en omdat het vaak voorkomt dat een partner die niet onder 
zijn of haar naam in het bestand zit de contributie overmaakt. Als u het lidnummer niet (meer) kan vinden, is vermelding de 
volledige postcode met het huisnummer ook een optie.

Bij voorbaat dank, u bespaart ons hiermee veel tijdrovend speurwerk.

Ledenadministratie
Mirjam Louisse en Barbara van Helden-Pathuis

Penningmeester
Barbara van Helden-Pathuis

VAN DE

Zoals gebruikelijk treft u in deze voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze Vereniging aan.

Op maandag 12 februari 2018 heeft de kascommissie, bestaande uit mevrouw T. den Blaauwen en de heer R.J.C. Vijverberg bij uw 
penningmeester thuis de jaarcijfers over 2017 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 positief saldo van € 4.270,29.
Aan contributies ontvingen wij in 2017  € 17.075,25 afkomstig van 806 leden, die dus gemiddeld € 21,00 overmaakten. Wij danken 
alle vrienden heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij een behoorlijk aantal zeer royale bijdragen. De gulle gevers 
hebben een bedankbriefje van het bestuur ontvangen.

In mei of juni zult u weer de acceptgiro in de bus krijgen voor het overmaken van de contributie over 2018.
Voor de duidelijkheid nogmaals: de jaarlijkse bijdrage is vrij met een minimum van € 5,00 en het gemiddelde bedrag dat wordt 
overgemaakt, ligt rond de twintig euro. Bij betaling van uw contributie graag het lidnummer vermelden (boven uw naam op het 
adresetiketje van de nieuwsbrief en in mei of juni rechtsboven op de acceptgiro.) of anders naam, zoals vermeld op de acceptgiro, 
volledige postcode en huisnummer.

Indien u de bijdrage over 2017 nog niet betaald hebt, dan vindt u een herinnering bij de acceptgiro. U kunt de contributie van 
2017 dan tegelijk met de bijdrage van 2018 overmaken. De leden die, ondanks herhaalde herinneringen, drie jaar of meer geen 
contributie betaald hebben, zullen in de loop van dit jaar zonder nader bericht uit het ledenbestand worden verwijderd, tenzij ze ons 
laten weten nog wel prijs te stellen op lidmaatschap van onze vereniging.

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 2017

Barbara van Helden-Pathuis

VERENIgINg VRIENDEN VAN hET BEATRIxpARK

Jaarcijfers 2017

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 (in euro's)
Staat 2017  Staat 2016  Begroting 2018 

Inkomsten
Contributies en giften  17,075.25  18,176.60  16,500.00 
Verkoop boeken en kaarten  41.00  99.00  50.00 
Rente spaarrekening  282.46  550.87  100.00 
Bijdrage stadsdeel planten artsenijhof  30.00  611.96 
Periodieke uitkering  100.00  100.00 
Totaal  17,528.71  19,438.43  16,750.00 

Uitgaven
Nieuwsbrieven  6,122.60  5,203.00  7,000.00 
Porti nieuwsbrieven en ophalen post  2,176.97  2,521.64  2,500.00 
Secretariaat en ledenadministratie  2,157.67  2,357.34  2,500.00 
Bomenbordjes en onderhoud  889.35  1,000.00 
Kosten betalingsverkeer  286.71  249.08  300.00 
Betaalde contributies/donaties  213.50  98.00  150.00 
Artsenijhof en vrijwilligers  754.30  1,549.67  1,200.00 
Verenigingskosten en bestuur  714.35  520.82  750.00 
Flyer  523.72  250.00 
Jaarvergadering  308.60  261.00  400.00 
Reservering filmproject  6,000.00 
Reservering juridische kosten  5,000.00 
Totaal  13,258.42  13,649.90  27,050.00 
negatief saldo  10,300.00 
positief saldo  4,270.29  5,788.53 

Balans per 31 december 2017

Eigen vermogen 1-1-2017   87,214.45 
bij: positief saldo   4,270.29  

  91,484.74 

Saldo rekening courant 31-12-2017  23,940.48 
Saldo spaarrekening 31-12-2017  67,544.26 
Eigen vermogen 31-12-2017  91,484.74 

Nota bene:  Het tekort in de begroting voor 2018 wordt  ruimschoots gedekt door de reserves. In totaal is 11.000 euro aan 
reserveringen opgenomen. Indien deze eenmalige posten niet worden gebruikt, is er sprake van een positief in plaats van een 
negatief saldo.



14 NIEUWSBRIEF: 37e JAARGANG, VOORJAAR 2018VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Jaarverslag 2017

Beatrixpark 2017
In dit overzicht in vogelvlucht over 2017 gaan we 
achtereenvolgens in op zaken die het Beatrixpark in 
algemene zin betreffen, op de activiteiten, overleggen en 
vertegenwoordiging door het bestuur namens de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark.

Algemeen
Begin 2017 opende Art Zuid een nieuwe tentoonstellingsruimte 
in het convict in het park (Prinses Irenestraat 19); het Algemeen 
Dagblad wijdde er een artikel aan. 

Op 17 januari vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats 
over het Bestemmingsplan Beethoven fase 2. Het bestuur 
van de vereniging heeft een zienswijze ingestuurd op het 
gepresenteerde plan voor de bebouwing van nog twee kavels 
in het gedeelte ‘Beethoven’. Ons uitgangspunt is dat wij deze 
bebouwing met woningen nu niet (meer) kunnen tegenhouden, 
maar als het dan toch moet gebeuren, dan onder zo gunstig 
mogelijke voorwaarden. Vanuit die optiek hebben wij onze 
reactie geschreven. Dezelfde maand ontvingen we vanuit 
stadsdeel Zuid het bericht dat de bestuurscommissie van Zuid 
op 21 december heeft ingestemd met de Gebiedsplannen 2017. 
Het gaat om de plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/
Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. Deze gebiedsplannen 
zijn tot stand gekomen in overleg met bewoners, ondernemers 
en professionals van instellingen. Gebiedsteams hebben in juli 
2016 een buurtenquête gehouden. De respons was met bijna 
4500 respondenten vrij hoog. De uitvoering van de plannen 
wordt opgepakt in samenspraak en nauwe samenwerking met 
bewoners, ondernemers en lokale partners.  Ook in januari werd 
de Vereniging Vrienden van het Amstelpark opgericht; niet 
onbelangrijk te melden dat de Vrienden van het Beatrixpark als 
voorbeeld dienden.

In februari werd de houten klim- en uitkijktoren in het nieuwe 
zuidelijke deel van het Beatrixpark voorlopig gesloten en 
onbruikbaar gemaakt. Gebleken was dat deze niet voldeed aan 
de gestelde eisen. Een aantal bezoekers had hierover al geklaagd, 
dat is dus terecht gebleken. Zuidas is gaan onderzoeken wat 
ermee moet gaan gebeuren: aanpassen of vervangen.

Ook het witte speeltoestel werd nader onderzocht: een aantal 
kwetsbare onderdelen werden steeds vernield. Met de ontwerper 
zal worden bekeken wat kan worden aangepast.

Ook in 2017 verscheen twee keer de papieren nieuwsbrief: 
in april en november. In de editie van april de stukken voor 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei dit jaar. 
Op de jaarlijkse ALV heeft Gregor van Lit (Dienst Zuidas) 
een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het gebied 
Beethoven; de groenstrook tussen AkzoNobel en Stibbe en 
restaurant As en het water. Ook onderzocht die maand het 
gemeentelijk onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en 
Statistiek (OIS) in opdracht van het stadsdeel  hoe mensen 
het Amstelpark, Beatrixpark en Gijsbrecht van Aemstelpark 
waarderen én wat ze missen. Immers, steeds meer mensen die 
genieten van de parken en het water in Buitenveldert en de 
Zuidas. 

In juni werd het definitieve voorstel voor het bestemmingsplan 
van dit gebied verwacht. De gebruikelijke inspraaktermijn van 
zes weken gold daarvoor.

Vanaf juli 2017 is een groot deel van de website (www.
vriendenbeatrixpark.nl) ook in het Engels te lezen. Dit vooral 
omdat er veel expats in Amsterdam Zuid, de Rivierenbuurt en 
het Zuidas-gebied wonen en werken. 

De zomer heeft ook minder aangename  kanten: uit de 
medicinale kruidentuin de Artsenijhof werden systematisch 
planten en kruiden gestolen - voor de vrijwilligers heel 
frustrerend. Het bestuur heeft overlegd met de afdeling 
handhaving van het stadsdeel. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleende 
in augustus aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de 
Wet natuurbescherming’. Op de aanvraag van de ontheffing 
was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De 
ontheffing betrof met name vleermuizen. Wat betreft de 
geplande bomenkap had onze voorzitter Marleen Munniksma 
een gesprek met een communicatiemedewerker van Zuidas. 
Vijf maanden eerder, in maart, verleende de gemeente een 
kapvergunning voor ruim 14.000 bomen. In december 2016 
heeft de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark hierover 
een duidelijke zienswijze ingediend. Een omwonende is een 
petitie gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen 
te gaan. Deze hebben we als bestuur niet getekend, omdat 
we van mening zijn dat de uitgangspunten en redenering 
in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien van het feit 
dat het te laat was, omdat de vergunning (helaas) al verleend 

jaaRVeRslag 2017
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is. Wij hebben de initiatiefneemster daarop gewezen. Het 
Ontwerpbestemmingsplan Beethoven II vrijgegeven. De 
Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben 
daar reactie op gegeven. 

In september heeft de gemeente Amsterdam m.b.t de 
geluidsnormen en het evenementenbeleid in zogeheten 
Locatieprofielen normen vastgelegd voor hoeveel en welk soort 
evenementen er per locatie mogen worden gehouden. Diezelfde 
maand – 13 september - nam het stadsdeel een besluit over 
het ontwerpvoorstel voor een beeld als hommage aan Jakoba 
Mulder, de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige en ontwerper 
van het Beatrixpark. In de voorbereidingsfase hebben we als 
bestuur geadviseerd over de locatie en mate van hufterproofheid. 
Voor de duidelijkheid: we hadden hierbij geen beslissingsrecht.

Begin december werd duidelijk dat het speelterrein bij het 
kinderbadje wordt opgeknapt. Het stadsdeel en wij stimuleren 
inspraak van ouders van kinderen die daar vaak spelen. Tot op 
heden is daar één reactie op gekomen. Het einde van het jaar 
werd begonnen met het opknappen van parkingang bij de RAI. 
Dat was altijd een wat verwaarloosd gebied. De leeuwen komen 
daar wel terug.

Activiteiten
Elke eerste zondag van de maand verzorgde IVN-gids 
Henk Wolters een rondleiding door het park; ‘s winters 
langs bijzonder bomen, in de zomermaanden vooral 
door de Artsenijhof. In 2017 hebben meer mensen 
meegewandeld dan ooit. Daarnaast vond in het voorjaar een 
vogelexcursie plaats. Tijdens de Paasdagen organiseerden de 
‘Amsterdammama’s’ eierzoekenactiviteiten voor kinderen en 
begin november Halloween-activiteiten in het park. Scholen 
voor basis- en voortgezet onderwijs organiseerden het hele 
jaar door sportactiviteiten op de grote weide en gaven er 
biologielessen. Daarnaast organiseerde The British School eigen 
kinderactiviteiten. 

Ook in 2017 deed het Grachtenfestival het Beatrixpark aan, 
zo vond in augustus de Opera Dolleboeja plaats; een komische 
opera voor het hele gezin. Ook trad Brassta la Vista, een 
brassband, op.

Overleggen
Net als voorgaande jaren vond regelmatig overleg plaats met 
stadsdeel Zuid; dit jaar onder meer over het onderhoud van 
de paden, overlast (“menselijke”? poep), snoeiwerkzaamheden, 
bewegwijzering en nieuwe plattegronden. Maar ook 
handhaving, het monument voor Jakoba Mulder, de namen 
voor de bruggen en vergunningen - zoals voor het terras achter 
AkzoNobel – waren onderwerp van gesprek. En, om nog maar 
eens wat te noemen, natuurlijk over de druk op het park op 
koningsdag, de bomenkap, de eikenroute, de Rosenthalbank, 

het schoonhouden van het park en de waterpartijen, het idee 
van bloembollen planten in het kader van het Tulpfestival 2018. 
Ook verzorgde de voorzitter met anderen een rondleiding door 
het Beatrixpark voor raadsleden en geïnteresseerde bewoners.

Min of meer vaste, reguliere overleggen waarin de Vrienden u 
als vriend vertegenwoordigen zijn die met RAI en StrandZuid 
(incl. de verbouwing daarvan, de brug achter de Artsenijhof 
die al jaren niet meer functioneert en de plannen voor 
drijvende waterterrassen, het afsluiten van het  RAI terrein bij 
evenementen en illegaal RAI-verkeer (opbouwers, heftrucks) 
over fietspaden), over de leeuwenbeelden bij de Artsenijhof, 
de herinrichting van het terrein naast de waterkom en over 
evenementen en geluidsoverlast.

Beethoven fase 2 was heel vaak onderwerp van gesprek. Zowel 
in overleg met de officiële instanties, als met buurtgenoten en 
andere bewonersorganisaties.  Een grote partij met wie - juist 
daarover- veel wordt overlegd is Zuidas / Zuidasdok 
Dat geldt voor de door het bestuur ingediende zienswijze, 
maar ook het inzaaien van wilde bloemen langs fietspaden, 
het gebruik van fietspad en afscheiding, het gebruik van het 
convict door commerciële partijen, de activiteiten van Art Zuid 
in convict,  onderhoud van het witte kunstwerk/speelobject 
van kunststof en het voorkomen dat in het Beatrixpark een 
werkterrein voor Zuidasdok wordt gerealiseerd.

Vertegenwoordiging
Het bestuur van de Vrienden was – niet zelden in de persoon 
van voorzitter Marleen Munniksma – vertegenwoordigd bij 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam, 
de opening van Circl aan het Mahlerplein, en die van het 
vernieuwde StrandZuid. Ook was zij namens de Vrienden 
bij het afscheid van Robert Dijckmeester als commercieel 
directeur Zuidas, de groenbijeenkomst in Cycle Space, diverse 
bijeenkomsten van Hello Zuidas, de Bewonersplatform Zuidas 
agendacommissie en bijeenkomsten onder andere over de 
Noordzone. Ook bij regelmatige bijeenkomsten van het Natuur- 
en Milieuteam Zuid, voor nieuwe bewoners in de botanische 
tuin Zuidas (voorheen hortus VU) en Circl werd de vereniging 
vertegenwoordigd. Dit gold ook voor de kwartaaloverleggen met 
de RAI en het – inmiddels stopgezette - Noordzone overleg.    

Mocht u over een van deze onderwerpen meer willen weten; 
kijk dan op onze site. Bij de digitale nieuwsberichten, of in de 
vorige Nieuwsbrieven.  En kunt u het daar niet (voldoende) 
vinden, stuur ons dan een mail. 

jaaRVeRslag 2017
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Vooruitblik 2018

Ook in het komende jaar zal in het Beatrixpark het nodige 
gebeuren. Alle halfverharde voetpaden zullen worden 
opgeknapt, iets waar wij al jarenlang voor gepleit hebben, maar 
dat kennelijk veel gecompliceerder bleek dan wij aanvankelijk 
dachten. Voorlopig staan de werkzaamheden daarvoor medio 
2018 gepland en wij zullen erop aandringen dat het park in de 
zomer wel toegankelijk en aangenaam moet blijven.

Het tachtigjarig bestaan van het park zullen wij op bescheiden 
wijze vieren met twee speciale wandelingen met verrassing. 
En het beeld “Future past Glory” , een hommage aan de 
ontwerpster van het park Jakoba Mulder, zal in het najaar 
worden onthuld. 

Verder zullen wij de ontwikkelingen in Beethoven 2, rondom 
het convict en  langs de A10 nauwlettend blijven volgen en 
indien nodig de verantwoordelijke partijen benaderen als er iets 
niet conform de afspraken gaat.

Dat geldt ook voor de maatregelen die op Koningsdag in en 
rondom het park zullen worden getroffen in verband met de 

activiteiten van Kingsland op het RAI voorplein. Vooraf en 
achteraf wordt geschouwd door een vertegenwoordiging uit ons 
bestuur, omwonenden en stadsdeel en organisatoren. 

Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente laat in het 
park alleen kleinschalige, eendaagse evenementen toe, omdat 
in de directe omgeving (RAI, StrandZuid) al veel grote 
evenementen plaatsvinden die de omgeving onder druk zetten. 
Eieren zoeken rond Pasen en Halloween feestje voor kinderen 
vinden wij mooie evenementen die bij het park passen.

Het kinderbadje zal opengaan vanaf 1 mei op zomerse dagen 
(temperatuur meer dan 20 graden Celsius) en de vrijwilligers 
van de Artsenijhof gaan op dinsdagochtend en woensdagavond 
weer enthousiast aan het werk in de Hof, hopelijk zonder 
frustrerende ervaringen met diefstal en vervuiling. En wij hopen 
dat ieder lid een nieuw lid gaat werven, we hebben daarvoor een 
mooie folder gemaakt, die u bij ons kunt opvragen (of u kunt 
gewoon uw nieuwsbrief – uiteraard na hem goed gelezen te 
hebben! – doorgeven aan een geïnteresseerde).

VooRuitblik 2018
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beethoVen fase 2

Beethoven fase 2

e meeste aandacht van het bestuur van de Vrienden is 
de laatste maanden gegaan naar het bestemmingsplan 
voor Beethoven fase 2. 

Dat zijn de plannen voor een deel van het gebied waar vroeger 
de school, de kerk en de gemeentewerf waren, en nu na fase 1 
AkzoNobel, Stibbe en de school staan. Er is nog een stuk grond 
over, tussen die gebouwen en het convict, (waar restaurant AS 
nu is gevestigd). Dat stuk grond is al lange tijd voorbestemd 
geweest om in fase 2 ook bebouwd te worden. 

Eest met kantoren, woningen en met name een museum. Dat 
museum ging niet door. Vervolgens is in overleg met allerlei 
bewonersgroepen de afgelopen jaren een ontwerp gemaakt voor 
hoe het door de gemeente daar voorgeschreven aantal woningen 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Dat waren de participatie-
bijeenkomsten, waarover we al meer bericht hebben. Tot onze 
teleurstelling was daarbij plotseling besloten de vierkante 
meters bebouwing voor het museum extra toe te voegen aan de 
woningopppervlakte, waardoor er 30% meer woningen komen. 

Het bestuur van de Vrienden heeft al die jaren getracht zo 
veel mogelijk groen te behouden, en zo min mogelijk ‘rood’ 
(bebouwing) in het park te krijgen. Met de gemeentelijke 
beslissing in 2005 over de plannen voor het Grootstedelijk 
gebied van de Zuidas, waaronder dit gedeelte van het 
Beatrixpark valt, was echter definitief besloten dat hier gebouwd 
zou worden. Totdat die bouw gaat beginnen, is- op verzoek van 
de vereniging- dit gebied tijdelijk toch redelijk aantrekkelijk 
en groen gemaakt. Het voelt dan nu ook als een stuk park, dat 
verloren gaat. 
Dat is ook een van de redenen dat nu opnieuw een aantal 
bewoners ervoor pleiten de plannen voor de bouw van de 
woningen (twee flats) nu terug te draaien. 

Rond de feestdagen werd het bestuur daarvoor benaderd door 
een aantal leden en een bewonersvereniging, met enerzijds het 
verwijt dat we niet genoeg hadden gedaan om het Beatrixpark 
te redden, en anderzijds het verzoek om daarover per direct een 
Ledenvergadering uit te schrijven. 

Omdat het bestuur nogal schrok van de in ons gevoel nogal 
agressieve wijze waarop we ter verantwoording werden geroepen, 
en dat in zo een laat stadium, is een bemiddelaar gevraagd 
om ons in gesprek te brengen. Dat heeft er toe geleid dat die 
buitengewone ledenvergadering niet meer aan de orde was. 

Het bestuur heeft toegezegd nogmaals - samen met anderen 
- een poging te doen dit gebied als groen/park te behouden. 
Daarbij gold voor het bestuur wel, dat democratisch genomen 

Het bestuur van de Vrienden 
heeft al die jaren getracht zo veel 

mogelijk groen te behouden, en zo 
min mogelijk ‘rood’ (bebouwing) 

in het park te krijgen.

beslissingen, hoe teleurstellend ook, nu eenmaal gerespecteerd 
dienen te worden. En ook rechtszaken aanspannen die ons 
inziens bij voorbaat daarom geen kans hebben, is niet de keuze 
van dit bestuur. Wel trachten wij, al jaren, de zaken die besloten 
zijn en doorgaan, zodanig te beïnvloeden dat er zo min mogelijk 
schade voor het park uit voortvloeit. 

Uiteindelijk is een raadsadres geformuleerd, dat de Vrienden 
hebben mede-ondertekend, waarin de politiek van Amsterdam 
gevraagd werd om bij de uiteindelijke vaststelling van het 
bestemmingsplan van dit gebied toch af te zien van het plan 
om die woontorens te bouwen. (u kunt dit raadsadres, en 
informatie hierover vinden op de site van de gemeente, de site 
van de Vrienden, en op de site van de bewonersvereniging: www.
irenebuurt.nl)

Ook is in februari een schouw georganiseerd, waarbij een aantal 
betrokken beslissers van de politieke partijen door het gebied 
werden rondgeleid. 
De voorzitter van de Vrienden heeft net als vele andere 
betrokkenen opnieuw onze mening gemeld bij de 
commissievergadering Ruimtelijke Ordening waarin het 
besluit over het bestemmingsplan voor de gemeenteraad werd 
voorbereid. 
Zoals u wellicht in meerdere media ( Het Parool, de NRC) 
heeft kunnen lezen heeft alle inspraak niet tot verandering 
van de plannen geleid: het bestemmingsplan is op 14 februari 
vastgesteld inclusief de realisering van woningen op het stuk dat 
nu grasveld is tussen de gebouwen en het water. Het bestuur is 
niet voornemens hiertegen te gaan procederen.

Wij zullen u van het vervolg op de hoogte blijven houden. 
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Future, past and glory
Loes Lesterhuis

EEN gEspREK MET hERINgA/VAN KALsBEEK, BEELDhOUwERs

28 februari 2018, op één van de koudste dagen van het jaar fiets 
ik met wind in de rug langs de oever van het Nieuwe Meer naar 
het atelier van de kunstenaars Liet Heringa en Maarten van 
Kalsbeek op het complex Nieuw en Meer. Zij zijn bezig met het 
maken van het beeld ter ere van Jakoba Mulder, een sculptuur, 
die komend september geplaatst zal worden in het Beatrixpark.

Jakoba Mulder, stedenbouwkundige en landschapsarchitecte, 
werkte vanaf 1930 bij de afdeling Stadsontwikkeling van 
de Dienst der Publieke Werken in Amsterdam. Zij werkte 
samen met Cornelis van Eesteren. Hij is de ontwerper van het 
Algemeen Uitbreidingsplan ( AUP) dat in 1935 werd vastgesteld 
door de gemeenteraad. In Plan Zuid van Berlage was een park in 
combinatie met een begraafplaats opgenomen aan de zuidkant 
van de stad. Omstreeks 1936 begon Ko (zoals zij tijdens haar 
werkzame leven vaak werd genoemd) met het ontwerp van het 
Park Zuid. Het park komt in 1938 gereed en wordt genoemd 
naar de zojuist geboren kroonprinses Beatrix.

Voordat ik de buitenwenteltrap aan de Oude Haagseweg op ga 
om naar binnen te gaan in het atelier, kijk ik rond op het terrein. 
Een inspirerende omgeving voor creatieve geesten, dat voel ik 
meteen. 

Ook al ben ik aan de vroege kant, ik klim toch de buitentrap op. 
Het is zó koud buiten. De ontvangst door Liet Heringa is meer 
dan warm. Het ruikt heerlijk naar versgebakken appeltaart. Een 
proefbaksel, dat ik tijdens ons gesprek mag keuren. Liet gaat 
binnenkort naar haar tante in Canada. Zij wil daar voor haar 
een hollandse appeltaart kunnen bakken. De zon schijnt door de 
ramen. Het is heerlijk warm binnen. Liet nodigt me uit om rond 
te kijken in de atelier/ontvangst/woonruimte.

Aan de balken in het plafond hangt een grote driedimensionale 
pauwentooi, die volgens Liet wel een klein beetje lijkt op het 
kunstwerk dat zij maken voor het park. Deze is uitgevoerd in 
zacht materiaal. Die voor het park wordt van veel robuuster 
materiaal gemaakt. Het wordt van roestvrij staal, grote ballen, 
bladeren die dansen op de wind. Het heeft veel tijd gekost om 
een goede ijzersmid te vinden die het materiaal kon maken. 
Uiteindelijk hebben ze een smederij gevonden in Hazerswoude 
Rijndijk. Ik merk op dat ik de kleuren mooi vind, die in de 
pauwentooi zijn gebruikt. Het straalt iets van Zuid-Amerikaans 
carnaval uit: zeeblauw, turquoise, cerise. Het beeld voor 
Jakoba wordt niet in verschillende kleuren uitgevoerd, merkt 
Liet op. De kleur van het rvs materiaal, zilverkleurig, wordt 

puur gebruikt. Het licht, de wind moeten hun werk doen. De 
voorwerpen, waaruit het beeld is samengesteld, bewegen. Zij 
vergelijkt het met de bladeren aan een boom. Het blad aan een 
populier is van boven groen en van onder grijs. Als het waait, 
dansen de bladeren aan de takken en wisselt de boom van kleur. 
Bij regen ziet het er weer heel anders uit. Liet legt mij het drie-
dimensionale van de pauwentooi uit. De tooi is opgebouwd uit 
drie-lagen van materiaal. Doordat ik er doorheen kan kijken 
en omheen kan lopen, begrijp ik wat zij bedoelt. We staan ook 
achter de tooi, zodat ik het skelet van waaruit de pauwentooi is 
opgebouwd kan zien. Backstage, noemt Liet dat. De voorkant 
van de tooi noemt zij: frontstage. De vergelijking die zij maakt 
met een boom opgebouwd uit een stam met takken en daaraan 
bladeren, is voor mij goed te vatten. 

Intussen is Maarten van Kalsbeek, de duo partner van Liet, 
binnen gekomen. Hij had mij al gespot op het terrein, toen ik 
daar een ommetje maakte. Hij had met zijn bestelauto spullen 
opgehaald, die hij had uitgeladen in hun werkruimte beneden 
aan de overkant van de weg. Liet schenkt thee in en wij nemen 
plaats aan tafel rond de appeltaart. Liet snijdt drie grote punten 
af. Bodem niet te nat, net genoeg deeg, lekker veel appels 
(Elstars, ongeschild), rozijnen, goede bite. Haar tante in Canada 
zal smullen tijdens de logeerpartij van haar nichtje. 

Maarten vraagt of ik al lang bij het Beatrixpark betrokken ben. 
Ik vertel dat ik er haast mijn hele leven ommetjes maak, sinds 
10 jaar in de redactie zit van de Nieuwsbrief en sinds 5 jaar als 
vrijwilliger werk in de Artsenijhof. Mijn openingsvraag aan 
hen is of ze al lang samen werken en hoe dat zo gekomen is. 
Liet en Maarten hebben elkaar 30 jaar geleden ontmoet op de 
Rietveld-academie bij de afdeling Monumentaal. Zij werden 
verliefd op elkaar en bleken elkaar in hun werk ook te inspireren. 
Zo ontstond een samenwerking, die nog steeds bevalt. Collega-
kunstenaars vragen zich verwonderd af hoe ze dat voor elkaar 
krijgen. Vaak zijn dat collega’s die al moeite hebben om met 
zichzelf samen te werken, zegt Maarten. Ik trek voor mijzelf 
de conclusie dat Liet en Maarten elkaar goed aanvullen, elkaar 
de ruimte geven, dat zij een geoliede machine vormen. Na de 
Rietveld-academie zat Liet een periode in Londen, terwijl 
Maarten in Amsterdam woonde. Zij inspireerden elkaar dan 
door dia’s van hun werk, over zee naar elkaar toe te sturen. De 
ontvanger ging er dan met het idee verder. Vervolgens stuurde 
hij zijn creatie als dia weer over zee naar de verzender. Elkaar 
daarbij niet afremmen in het creatieve proces was en is het 
fundament van hun samenwerking.
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Zij willen met hun kunstwerken dynamiek weergeven, die iets 
openbreekt. Als vergelijking noemt Maarten de treurbeuken, 
die staan aan de zuidkant van de hondenweide. Als je de 
treurbeuken van buitenaf bekijkt, zie je een sluier van takken 
al dan niet met bladeren. Kruip je onder de sluier door naar 
binnen, dan zie je een skelet van een stam met takken.

De essentie van hun werk is dat zij willen weergeven in hun 
kunstwerken hoe zij zich visueel richten. Daarvoor is van 
wezenlijk belang dat zij samenwerken met iemand die dit kan 
vormgeven bij de technische uitvoering van het ontwerp. Voor 
het beeld van Jakoba wordt dat dus de samenwerking met de 
smederij van Rijn. Aan de start van hun carrière lasten Liet 
en Maarten allebei. In de loop der jaren is Maarten degene 
geworden, die zich in het lassen heeft gespecialiseerd. 

De opdracht voor het beeld voor Jakoba Mulder is prestigieus, 
zegt Maarten. Wij zijn het er alle drie over eens dat het hoog 
tijd werd dat Ko “op een voetstuk wordt geplaatst”. Zij heeft 
zeer veel betekend voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
Amsterdam. Door haar bijdrage aan het AUP, als ontwerpster 
van het Boschplan, als ontwerpster van speeltuinen, als 
ontwerpster van Park Zuid, in haar rol van hoofd van de afdeling 
Stadsontwikkeling tijdens het ontwerp van de Bijlmer. Liet en 
Maarten hebben zich grondig verdiept in de persoon van Jakoba. 
Bij het ontwerpen van het beeld is voor Liet en Maarten, de foto 
van Ko en Cor met op de achtergrond de kaart van Amsterdam 
en voor hen op de werktafel uitgespreid een uitwerkingsplan, een 
bron van bezieling geweest. Terwijl de plattegronden van waaruit 
Ko en Cor werkten eendimensionaal waren, toont het beeld 
een driedimensionale blik. Ko werkte vanuit een plan naar een 
toekomst, die zich ook steeds weer zou aanpassen aan nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het beeld wordt geplaatst vóór de bomensingel aan de zuidkant 
van de hondenweide. Een tooi, die zich uitvouwt. Backstage 
een skelet, frontstage de veren en de verschillende hoofddeksels, 
waar je onder kunt staan. Maarten fantaseert dat het beeld een 
aantrekkelijke plek wordt om selfies te nemen. Misschien wordt 
het wel een trouwlocatie. Fietsend over de brug langs het Prinses 
Irenekanaal zie je het op de hondenweide tegen de bomensingel 
liggen.

In 2012 wisten Liet en Maarten dat zij op de shortlist van 
geselecteerde kunstenaars voor het beeld stonden. Hun eerste 
ontwerp werd afgewezen, maar met hun tweede ontwerp 
overtuigden zij de selectiecommissie. Ter promotie van hun 
ontwerp maakten zij een presentatie. Natuurlijk mag ik die 
ook zien. De ontwikkeling van de stad Amsterdam, de werking 
van autonome krachten, de achter - en voorkant van gevels, de 
beïnvloeding van culturen van velerlei pluimage, zijn thema’s 
die met beelden worden weergegeven. Het zijn ook thema’s, 
die in de levens van Liet en Maarten bepalend zijn geweest. 
Hun komst naar Amsterdam, hun ontdekking van de oude en 

nieuwe architectuur in de stad, de prachtige bruggen, de gevels 
van de grachten, hun reiservaringen door Aziatische landen, 
waar verschillen en overeenkomsten van vreemde culturen hen 
verbaasden, de steeds veranderende stad.

Het ontwerp ging door de inspraakprocedure, zodat in principe 
alle bewoners inzage kregen in het ontwerp. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan de realisering. Een driedimensionale 
tooi, die is opgebouwd rondom twee hoofddeksels. Het skelet, 
backstage, is te vergelijken met een boomstam en haar takken. 
Aan de voorkant, frontstage, spreidt het beeld als een tooi 
haar veren uit. Veren, die zijn opgebouwd uit en bewerkt met 
zilverkeurig rvs materiaal in allerlei vormen. Het beeld wordt 
geplaatst op een dichte sokkel. Het beeld is gemaakt van robuust 
materiaal, maar is toch transparant en bewegelijk. 

Zijn jullie niet bang voor vernieling, vraag ik. Het beeld is 
hufterproof, antwoordt Maarten. Graffiti kan er snel vanaf 
worden gehaald. Liet en Maarten schatten zelfs in dat het beeld 
door haar transparantie minder uitnodigt tot vernieling.

Zij hopen echt dat het beeld wordt geadopteerd door de 
bezoekers van het Beatrixpark. Zij zullen er zelf alles aan doen 
om dat te bewerkstelligen. Door bezoekers mee te nemen in het 
proces van realisatie. Een film hierover is op dit moment in de 
maak. Ze zijn van plan groepen bezoekers uit te nodigen in hun 
atelier.

Ik beloof hen dat ik, daar waar ik kan, hen zal steunen in dit 
proces. 

Voor de kunstenaars Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek 
staat het beeld voor de uitbundigheid van de stad. Future, Past 
and Glory.  Zie ook www.heringavankalsbeek.nl
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de paden worden opgehoogd met ’Padvast’, een speciaal duurzaam 
korrelmateriaal

Offerplaats?

offeRplaats?

Wij hebben in januari onderstaande tekst, met foto’s, op de website gezet. Er is geen reactie op gekomen, dus we herhalen dit 
bericht hierbij in deze nieuwsbrief. 

“Bij de eendenvijver, in het gras van de bloemenweide, is de laatste tijd door iemand iets gebouwd/ neergezet dat op een altaar lijkt. 
Met stenen, plantjes, schelpen, maar ook bedorven eten zoals viskoppen. Er lijkt ook iets te zijn begraven. Weet u wat dit is, of van 
wie? Het zal verwijderd worden, en dan is een bericht vooraf wellicht op zijn plaats.”

Opknapbeurt paden,
EINDELIJK!

De paden , waar steeds meer plassen in staan, gaan opgeknapt 
worden. Misschien nog niet overal maar wel een groot deel. 
Voorheen is er wel half-verharding aangebracht. En dat is 
weer weggespoeld of weggelopen, dat is een proces wat blijft 
gebeuren.

Dus is er onderhoud nodig om de 10 jaar. Hoe gaat dat 
gebeuren?  Ze gaan de paden opbreken, dat houdt in dat ze 
de bovenlaag los gaan maken zodat het regenwater weer goed 
kan weglopen en er meer geheel ontstaat. Daarna komt er weer 
nieuwe half verharding  in de vorm van een granulaat op. En 
daarna worden de paden weer in profiel gelegd, en verdicht. Dat 
verdichten is om de paden niet makkelijk te laten verzakken. En 
dat houdt ook in dat het regenwater of naar één kant of naar 
twee kanten kan weglopen in de aarde buiten de paden.
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bea paRk kiosk

De Ystuin
hEEfT EEN NIEUwE NAAM!

EA park kiosk is het geworden. Voor de uitbaters 
weerspiegelt die nieuwe naam veel beter wie ze zijn en 
wat ze verkopen in hun winkeltje. 

Hun website is www.parkkiosk.nl

Openingstijden: april woensdag t/m zondag: 10.00-18.00. Vanaf 
mei is de kiosk iets langer open en vanaf juni zijn ze er elke dag.
Op de website en sociale media-kanalen informeren ze over 
het pierenbadje. Zo laten ze het in de ochtend weten indien 
het badje is gevuld. Vaak krijgen de eigenaren van de kiosk het 

al vroeg te horen via de badmeester, dus dan kunnen zij dat 
direct posten, men kan dus de Website in de gaten houden voor 
accurate info over wel of niet zwemmen en badderen.

In het weekend van 24/25 maart is de kiosk weer voor het eerst 
open gegaan.

Het heeft lang geduurd, maar de kapotte Rosenthalbank bij de ingang Cornelis Dopperkade is nu door het stadsdeel (dank!!) vervangen 
door een prachtig nieuw exemplaar. We hopen dat dit een leuke ontmoetingsplaats zal worden voor wie in en uit het park gaat.
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iVn / Vogelwandeling

IVN rondleidingen

Echt vroege vogels

IN hET BEATRIxpARK

VOOR DE

raditioneel ook deze zomer weer de IVN-wandelingen met natuurgids Henk Wolters. Tot september door de medicinale 
kruidentuin de Artsenijhof, daarna weer bomenwandelingen door het park. Alle wandelingen worden gehouden op de 
eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur. De rondleidingen beginnen bij de parkingang Boerenweteringpad 

(Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg).

ARTSENIJHOf:  6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september.  BOmEN: 7 oktober, 4 november en 2 december.

In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.
Deelname: iedereen kan meedoen, aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen.
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN.
Info: Henk Wolters 020 6644506 /e-mail: henk.snezana@kpnmail.nl

l jaren organiseren wij voor de liefhebbers in het 
voorjaar een vogelwandeling. Theo van Lent is de 
deskundige en die maakt het niet uit of er veel 

“vroegopstaanders” zijn, hij vermaakt zich wel in het park, ook 
om 6.00 uur ’s morgens, en ook als hij helaas weer alleen door 
het park moet lopen, zoals ook afgelopen jaar. Maar wij schamen 
ons wel. We gaan het deze keer nog maar eens proberen, Theo 
vindt het een traditie, wat een passie. Toch gaan we overleggen 
of we er mee door moeten gaan, of er misschien een andere draai 
aan kunnen geven.

Op zondag 19 mei is er een wandeling, aanvang 6.00 uur ‘s 
ochtends, verzamelen bij de parkingang Cornelis Dopperkade.
Aanmelden niet nodig, check bij twijfel ook even de 
nieuwspagina van onze site. Tel. Theo van Lent : 06 46 78 46 23 
en e-mail theovanlent@gmail.com

Aangezien Theo zoveel voor ons doet, doen wij nu iets terug 
door te vermelden dat hij een leuk boek heeft geschreven over 
het opportunistische leven van de koekoek en hoe koekoek 
Rufus dat wil gaan veranderen.

Het is een roman over het leven van vier jonge koekoeken. Rufus 
groeit op in een rietveld waar karekieten hem grootbrengen. Hij 
herkent zijn spiegelbeeld in het water en ziet dat hij niet lijkt op 
de vogels die hem voeren. 

Het is augustus, op de trek naar het zuiden komt hij drie 
jonge soortgenoten tegen, die op verschillende plekken zijn 
op gegroeid. Ze komen een oudere soortgenoot tegen en die 
vertelt hen de waarheid : mannetjes veroveren een territorium 
en vrouwtjes leggen hun ei in het nest van een zgn. waardvogel. 
Onacceptabel vindt Rufus, waarom moeten andere vogels 
opdraaien voor hun nageslacht? Rufus besluit volgend voorjaar 
met zijn vrouwtje zelf een nest te bouwen en zelf hun ei uit te 
broeden. Is dat emancipatie in het vogelrijk?

Helaas komen er in het Beatrixpark geen koekoeken voor.

Mirjam Louisse
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Speciaal voor de Vrienden
wANDELINgEN OM 80 JAAR pARK TE VIEREN

LANGS DE OUDE 80-JARIGE BOMEN: zaterdag 26 mei, om 14.00 uur, ingang H. Gortertstraat.
LANGS DE EIKENROUTE: zaterdag 15 september, 14.00 uur, ingang H.Heijermansweg.

80 jaar Beatrixpark
ExCURsIE

excuRsie 80 jaaR beatRixpaRk

om, geniet en verbaas u met IVN1 Natuurgids Elly 
Schouten. Het Beatrixpark bestaat dit jaar tachtig jaar; 
het werd in 1938 geopend. Dat daar nog een park ligt 

mag een klein wonder heten. Het Beatrixpark is - ondanks 
de steeds verder opdringende bebouwing om het park heen 
die als maar meer van het park wilden afsnoepen - nog steeds 
een volwaardig park en niet gereduceerd tot een paar reepjes 
groene plantsoenen. Er is geen park in Amsterdam dat zo veel 
veranderingen heeft ondergaan en waarvoor zo veel acties zijn 
gevoerd om het te behouden.

Elly is archeoloog en filosoof. Zij werkte als beleidsadviseur 
bij de gemeente Amsterdam. Meteen na haar pensionering 
deed zij de natuurgidsenopleiding. “Als ik het had geweten 
was ik destijds biologie gaan studeren. De natuur blijft boeien 
en je kunt het mensen laten zien”, aldus Elly. Onderdeel van 
de opleiding was het doen van onderzoek in het Beatrixpark 
met de nadruk op de planten in de Artsenijhof, de medicinale 
kruidentuin van het park. “Ik werd niet alleen gefascineerd 
door de bijzondere en mooie planten die er staan, ook door de 
roerige geschiedenis van dit park. Graag wil ik mijn fascinatie op 
mensen overbrengen”.

Ruim een half jaar geleden hield zij haar eerste excursie als 
gediplomeerd natuurgids voor leden van het IVN over de 
bodem, de planten en de geschiedenis. Sommigen lieten weten: 
“Nogmaals dank voor de leuke en leerzame excursie door het 
Beatrixpark. Wij hebben er zeer van genoten.” De foto laat zien 
hoe het toe kan gaan bij een excursie.

Wilt u de geschiedenis van het park horen en zien? Wilt u 
bijzondere en mooie planten zien? Kom, geniet en verbaas u 
met Elly. Het enige wat u zelf hoeft mee te nemen is een goed 
humeur. 

De excursie is op donderdag 14 juni 2018 van 14.00 tot 15.00 
uur. U kunt zich aanmelden bij IVN Natuurgids Elly Schouten 
op wandelel@xs4all.nl . Het maximale aantal deelnemers 
is circa acht. Binnen twee weken krijgt u bericht. Bij meer 
belangstellenden is in augustus wellicht opnieuw een excursie. 
Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn is de 
excursie geschikt.

1 IVN is het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

Ruud van der Molen uit Amstelveen, 11 augustus 2017
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Vriend worden

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.

Stuur dit strookje naar het secretariaat: Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam.

JA! Ik word VrIend(In) VAn het BeAtrIxpArk

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

WWW.VRIENDENBEAtRIXPARK.NL

e-mail adres

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VRiend woRden

De vereniging is opgericht in 1981om 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.

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

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark


