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 Ο Het ziet er naar uit dat de uitkijktoren in het zuidelijke gedeelte van 
het park weer veilig verklaard is. Toch raden we u aan daar geen kleine 
kinderen zonder toezicht op te laten spelen.

 Ο Het opknappen van de speeltuin bij het kinderbadje is helaas weer 
uitgesteld. Eerder toegezegd budget blijkt toch (nog) niet beschikbaar 
te zijn. Er was al een werkgroepje met ouders opgestart om plannen te 
maken. Zij worden in ieder geval door de betrokken ambtenaren – die 
dit zelf ook heel vervelend vinden -  op de hoogte gehouden. We hopen 
dat er toch deze zomer wat meer speeltoestellen zullen zijn!

 Ο De Vrienden hebben een mooie brochure gemaakt over het 
Beatrixpark (zie elders op deze bladzijde). De oude was op, en met 
name de plattegrond was hoognodig aan een update toe. De nieuwe 
plattegrond, die dus op de brochure staat, vind u ook achterin deze 
Nieuwsbrief. Verder is bijvoorbeeld het nieuwe beeld toegevoegd. 
We hebben tot ons genoegen de kosten voor de brochure vergoed 
gekregen vanuit het stadsdeel, vanuit het budget Bewonersinitiatieven. 

 Ο Nu de plattegrond weer op orde is, kunnen we ook de 
informatieborden die her en der bij de ingangen en in het park staan 
gaan vernieuwen. De tekst daarop is hopeloos achterhaald, want die 
dateert al van meer dan tien jaar geleden. 

 Ο Op de bloemenweide staat helaas Japanse Duizendknoop, een 
ongelofelijk agressief woeker-gewas. Amsterdam heeft een meldpunt 
geopend voor burgers om door te geven als er ergens Japanse 
Duizendknoop staat, zodat daar snel actie op kan worden genomen: 
stuur een mail naar: duizendknoop@amsterdam.nl. Op deze 
kaart kunt u zien waar het nu al staat: https://maps.amsterdam.nl/
duizendknoop

de nieuwe brochure
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Al jarenlang is onze 
bestuurssamenstelling niet 
gewijzigd. De onderlinge 

samenwerking en taakverdeling 
is erg goed en functioneert 
tot op heden uitstekend. De 
bestuursvergaderingen die 
telkens bij een ander bestuurslid 
thuis worden gehouden kennen 
lange agenda’s maar de meeste 
punten worden vlot afgewerkt en 
leiden bijna nooit tot onderlinge 
verdeeldheid. Van iedere 
bijeenkomst wordt een verslag 
gemaakt; de actiepunten worden 
nauwgezet door de betreffende 
bestuurders afgewerkt/uitgevoerd. 
We kunnen natuurlijk nog jaren 
op deze wijze voortgaan, en dat 
zouden we allemaal ook heel graag 
willen, maar we realiseren ons dat 
bij sommigen van ons de jaren gaan 
tellen. Aanvulling/uitbreiding en op 
den duur vervanging is dus gewenst. 

Gelukkig hebben na de vorige 
oproep zich enkele aspiranten 
aangemeld. Wij hebben met hen 
gesprekken gevoerd. Wie ons 
bestuur wil komen versterken 
wordt voor bestuursvergaderingen 
uitgenodigd en/of gaat als toehoorder 
mee naar overleggen die wij met 
andere instanties hebben. Op die 
manier kunnen alle betrokkenen 

DIT KEER IETS OVER ONS BESTUUR: 

afwegen of bestuurslid worden 
aan de verwachtingen voldoet 
en of men bereid is om voor een 
langere periode een actieve rol als 
bestuurslid te vervullen. Iedereen, 
het bestuur, de leden en ook de 
organisaties waarmee wij overleg 
plegen, is gebaat bij duidelijkheid en 
continuïteit en wij hopen dat op deze 
manier te kunnen garanderen. Het 
kost soms moeite en zeker tijd, maar 
het geeft ook veel voldoening. En 
af en toe krijgen wij complimentjes 
van onze leden of van ambtenaren, 
mensen uit het bedrijfsleden of 
vrijwilligers van andere organisaties.  
Het mooiste compliment is echter 
het park zelf. Als je er doorheen 
wandelt of fietst besef je waarom je 
het doet en waarom de vereniging er 
is. 

We zouden dus nog steeds graag 
meer nieuwe bestuursleden 
verwelkomen: vele handen maken 
licht werk. U doet zo veel als u zelf 
wilt en u richt zich op die dingen die 
u zelf het meeste aanspreken. Bel 
eens op voor een kennismaking!

Ons doel: Behoud van het mooie 
Beatrixpark. Openbaar groen. Goed 
verzorgd. Geen grote evenementen. 
Genieten in ieder jaargetijde voor 
iedereen. 



Onder de A10 en de trein- en 
metrosporen komt ter hoogte 
van het Beatrixpark een fiets- 

en voetgangerstunnel. Deze tunnel is 
onderdeel van het project Zuidasdok. 
Bouwcombinatie ZuidPlus bereidt 
de bouw nu voor. Het gaat nog jaren 
duren voor u er echt doorheen kunt 
rijden. Maar om te begrijpen wat 
daar allemaal gebeurt, hieronder 
alvast wat meer achtergrondinfo. 

De zogenoemde Vivaldi-tunnel 
komt net iets ten westen van 
station Amsterdam RAI te liggen, 
in het verlengde van de Antonio 
Vivaldistraat die aan de zuidkant 
van de A10 langs het kantoor van 

EY loopt. De tunnel gaat een fiets- 
en voetgangersverbinding vormen 
van en naar het Beatrixpark. Op 
de illustratie kunt u ongeveer zien 
waar dat is; ter plaatse van de Vivaldi 
onderdoorgang ligt de A10 nog 
bovengronds. Vlak hierna begint 
de toerit naar de tunnels. Kost dit 
groen in het park? Ja, wel een beetje, 
op de plaats ongeveer waar nu de 
sportapparaten staan, onderaan de 
heuvel met de vuisten. De bedoeling 
is dat de fietspaden die er nu liggen 
dan doorlopen onder de A10 door 
naar Buitenveldert.

Er moet nogal wat gebeuren voordat 
de onderdoorgang klaar is. Voorlopig 

moet u nog gewoon uw vaste route 
blijven volgen!

Eerste deel voorbouwen
Op een bouwterrein tussen de 
zuidelijke A10 en de treinsporen 
van ProRail in gaat het eerste deel 
worden voorgebouwd. Dit deel 
van de tunnel moet onder de vier 
treinsporen komen. Het gaat om 
een betonnen plaat van 24 bij 
22 meter en 1 meter dik.  Deze 
wordt geplaatst op twee rijen 
funderingspalen, op zogenaamde 
schuifbanen. Ze schuiven het dek 
tijdens het weekend van 1 en 2 juni 
2019 naar zijn definitieve positie. 
Om het gewicht te kunnen dragen, 

EV EN TOE LI CHTEN…

Impressie van de Vivalditunnel, onder de A10, de metrosporen en de treinsporen door. Links het RAI-complex (daaronder ligt het Beatrixpark) 
en rechts het kantoor van EY. Ook de toekomstige inrichting van de A10 is ingetekend, met gescheiden rijbanen voor doorgaand en 
bestemmingsverkeer.
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EEN VOETGANGER- EN

ELODIE LUINGE 

FIETSERSTUNNEL ONDER DE A10 ?



gaan vanaf 10 december 2018 
funderingspalen de grond in op de 
bouwlocatie. ‘Daarnaast graven we 
een deel van het talud van de A10 
weg. Om de boel stabiel te houden, 
brengen we damwanden aan’, zegt 
Seitzinger, de hoofduitvoerder 
van bouwcombinatie ZuidPlus. Dit 
gebeurde in het weekend van 6 tot 
en met 10 december. Daarna kon de 
bouw van dit tunneldeel beginnen. 
‘Logistiek is het een ingewikkelde 
operatie. We hebben maar één inrit 
voor het bouwverkeer, namelijk 
vanaf de Beethovenstraat.’

Logistieke uitdagingen
Er komen in 2019 nog heel wat 
logistieke uitdagingen bij. Voordat 
dit deel van de tunnel op zijn 
plek geschoven kan worden, 
moet onder de sporen en de A10 
eveneens fundering komen. Dat 
kan niet zonder het spoor en de weg 
gedeeltelijk af te sluiten. In totaal 
zullen de zuidelijke rijbanen van 
de A10 (van knooppunt De Nieuwe 
Meer naar knooppunt Amstel) en 
alle treinsporen gedurende vier 
weekenden in 2019 geheel zijn 
afgesloten. Daarnaast zijn er nog 
twee weekenden waarin minder 
trein- en autoverkeer mogelijk is.

52 spannende uren
Omdat het gevaarte rust op twee 
zijwanden, moeten daaronder 
landhoofden komen: twee 
reusachtige betonnen balken waarop 
alles komt te rusten. De bedoeling 
is dat die in het weekend van 25 mei 
2019 aangebracht worden. Daarvóór 
zijn nog twee weekenden nodig om 
60 funderingspalen te boren en de 
bovenleiding van het spoor aan te 
passen. ‘We moeten die landhoofden 
van 24 meter lang, 2,2 meter breed 
en 2,5 meter hoog dus onder de 
treinsporen bouwen. Daar hebben 
we 52 uur voor. In dat tijdsbestek 
moeten we sporen weghalen, de 
grond eronder afgraven, bewapening 
aanbrengen en daarna het beton 
storten. Dat moet binnen 12 uur 

hard genoeg zijn om er weer grond 
op aan te brengen, waarna we de 
sporen kunnen terugplaatsen. 
Op maandagochtend om 05.00 
uur moeten er dan weer treinen 
overheen kunnen rijden.’ Om kans 
op uitloop van de werkzaamheden 
zo klein mogelijk te maken, studeren 
Seitzinger en zijn collega’s nog op 
manieren om ook alvast delen van de 
twee landhoofden voor te bouwen. 
Van zaterdag 1 tot en met maandag 3 
juni 2019, moet het gevaarte op zijn 
plek worden gebracht. Het weekend 
daarna, in het Pinksterweekend, 
hebben we een reserveweekend 
gepland mocht dit nodig zijn. Ook 
dan zal er geen auto- en treinverkeer 
mogelijk zijn.

A10 verplaatsen
Dan is een klein deel van de Vivaldi-
tunnel klaar. Daarna moeten ook 
tunneldelen worden aangebracht 
onder de metrosporen – de lijnen 50, 
51 en 52 – en onder de noordelijke 
rijbanen van de A10 (van Amstel 
richting De Nieuwe Meer). Dat gaat 
in een veel later stadium gebeuren. 
Het noordelijke deel van de A10 

wordt namelijk eerst verplaatst, 
om ruimte te maken voor de bouw 
van de noordelijke autotunnel, die 
ervoor zorgt dat de huidige snelweg 
onder de grond verdwijnt. Pas als 
de tunnelmond waar de snelweg 
ondergronds gaat gebouwd is, kan de 
A10 worden teruggeplaatst. Dat gaat 
nog wel een aantal jaren duren.

Ondertussen…
Ondertussen zijn er voortdurende 
overleggen gaande, met de 
betrokken ambtenaren van het 
stadsdeel en Zuidas, over hoe de 
rand van de A10 langs het park er nu 
uitziet, hoe op de langere termijn, en 
vooral ook daartussen, tijdens al die 
bouwwerkzaamheden. 

Er zijn voorstellen om groen en 
fietspaden tussen A10-talud en de 
zuidzijde van het park zo optimaal 
mogelijk vorm te geven. Zodra 
daarover meer duidelijkheid is, 
zullen we daar informatie over geven 
op de site van de Vrienden.

Bron van deze informatie en illustraties is de 
site van Zuidas.
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ZUIDAS



UIT DE 
ARTSENIJHOF
MIRJAM LOUISSE
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ARTSENIJHOF

De winter van 2018/2019 was 
eigenlijk een beetje saai. 
Veel regen en maar één 

keer een laagje sneeuw. Die sneeuw 
levert meteen mooie plaatjes op, 
er worden dan ook altijd veel foto’s 
gemaakt door bezoekers van de 
Hof. De regen heeft inmiddels wel 
gezorgd dat de gortdroge grond na 
de warme en droge zomer weer een 
beetje op peil aan het komen is wat 
vocht betreft. Een kerngroepje van 
vrijwilligers heeft ook in de winter 
doorgewerkt, behalve een maand 
rond de feestdagen.

Onkruid wieden is dan het 
belangrijkste werk en het 
gereedschap is weer onderhanden 
genomen, schoongemaakt en 

geslepen voor zover nodig. Echt 
duidelijkheid over de schade die 
de droogte heeft aangericht is er 
pas als in de lente het eerste groen 

Het nieuwe seizoen 
is dit jaar officieel 
begonnen op 19 
maart voor de 
dinsdagochtend- en 
op 3 april voor de 
woensdagavondgroep.

De primula is 
altijd zo’n leuke 

boodschapper van 
het komende seizoen.

weer boven de grond verschijnt. 
Wel blijkt de sleutelbloem, Primula 
elatior (slanke sleutelbloem) op 
zijn plek bijna verdwenen, overal 
elders verschenen wel zaailingen. 
Jammer, die bloeien pas volgend jaar 

en moeten dus weer gegroepeerd 
worden. De primula is altijd zo’n 
leuke boodschapper van het 
komende seizoen.

De konijnen hebben geen probleem 
met de winter, het waren er erg veel 
en ze weten de lekkerste planten 
altijd te vinden. Helaas werden er 
zo nu en dan ook dode konijnen 
gevonden.

Tijdens de winter kon ook 
goed worden vastgesteld dat de 
karakteristieke buxushaagjes rond 
de perken steeds meer plekken 
met aantasting door de buxusmot 
vertonen, zoals ook elders in heel het
land. Paleis het Loo heeft alle buxus 
al moeten vervangen. Er blijkt geen 

Primula eliator
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Voor verdere informatie 
en aanmelding over het 

vrijwilligerswerk: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

enkele milieuvriendelijke oplossing te bestaan. Het is 
afwachten in de hoop dat de natuur zichzelf herstelt of 
alle haagjes rooien. We hebben hierover contact met 
het stadsdeel, indien nodig zal de buxus moeten worden 
vervangen, waarschijnlijk door Ilex. Een enorm project, 
daar moeten we nog even niet aan denken. 

Het nieuwe seizoen is dit jaar officieel begonnen op 
19 maart voor de dinsdagochtend- en op 3 april voor 
de woensdagavondgroep. Op de eerste werklijst staan 
weer heel veel voorstellen en opdrachten, er moet 
weer worden bij geplant, groepen verkleind maar ook 
verplaatst naar eventuele betere standplaatsen. Er zijn 
weer zaden aangeschaft en Wil Melgers, de adviseur van 

de vrijwilligers, heeft in zijn eigen tuinschuurtje ook 
alweer een heleboel nieuwe plantjes opgekweekt. Ieder 
seizoen is weer een uitdaging, ieder jaar opnieuw. Aan 
enthousiasme bij de vrijwilligers ontbreekt het echter 
nooit en daar zijn we als vereniging heel dankbaar 
voor. De vereniging heeft weer gezorgd voor 3 kuub 

champignonmest. Ook composteren staat hoog op het 
wensenlijstje van de vrijwilligers, daar wordt komend 
jaar verder mee geëxperimenteerd.
Een klein groepje vrijwilligers heeft zich deze winter ook 
bezig gehouden met het samenstellen van een nieuw 
Groen Boekje, een overzicht van de gehele beplanting in 
de Hof met beschrijving van de medicinale werking, een 
leuke maar enorme klus met opvallende ontdekkingen, 
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief). Het vorige boekje 
verscheen in 2012 en is nu echt aan het verouderen.

Er is bijna oeverloze literatuur die geraadpleegd kan 
worden, met vaak ook nog tegenstrijdige opvattingen. 
Daarom zijn de bronnen voor informatie nu verder 
afgebakend.

Momenteel staan er ca. 35 vrijwilligers op de lijst, ook 
de woensdagavondgroep heeft leuke aanwas gekregen. 
Het werven van nieuwe vrijwilligers gaat het beste via 
mond tot mondreclame en onze website. In de Echo van 6 
februari stond een interview met Marion Verwaal over de 
Artsenijhof. Marion heeft een enorme inzet, coördineert 
heel veel werk. Zij vond zelf dat het stukje in de Echo 
helemaal de kern weergaf van haar ideeën over de Hof, 
zij voelde het als een eerbetoon (het interview is ook te 
lezen op onze site).

Voor verdere informatie en aanmelding over het 
vrijwilligerswerk: 
www.vriendenbeatrixpark.nl
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GROENE BOEKJE

MARJAN STOMPH EN JOSÉ DECKERS

PUZZELEN BIJ HET HERZIEN
VAN HET GROENE BOEKJE

In de Najaarsnieuwsbrief 
stond de aankondiging dat een 
klein groepje werkt aan het 

herzien van het Groene Boekje. 
Na de controle van alle planten in 
de vakken, die wij vorige zomer 
en herfst deden, werkten wij in de 
wintermaanden aan het verbeteren 
van de lijst medicinale werkingen 
van alle planten. En gelukkig met 
een klankbordgroepje dat regelmatig 
mee kijkt. En dat meekijken is nodig 
want fouten zijn zo gemaakt. De 
controle door de klankbordgroep 
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levert soms boeiende vragen 
op, zoals de vraag: waar is het 
guichelheil gebleven? En wat is het 
geval? Dit waardevolle kruid is niet 
vergeten in de lijst met medicinale 
werkingen, maar verhuisd naar de 
letter R. Alle namen zijn namelijk 

gecontroleerd aan de hand van 
Heukels Flora van Nederland 23ste 
druk. En wat blijkt? Het guichelheil 
(Anagallis arvensi) in de Artsenijhof 
is genaamd rood guichelheil en staat 
dus niet meer bij de G in de lijst 
maar bij de R. Dat kostte heel wat 
zoekwerk.

Nog zo’n puzzel. Jaren 
heette het vingerhoedskruid 
(Digitalis purpurea) “Gewoon 
vingerhoedskruid”. En het kruid 
stond onder die naam in het boekje. 
Maar Heukels is duidelijk: Digitalis 
purpurea is slechts vingerhoedskruid 
genaamd. Ook al zeggen sommige 
kwekers van niet.

En bij alle controles stuiten wij 
soms op hele rare zaken. Na een 
discussie of de Paeonia officinalis 
nu een boerenpioen of een Chinese 
pioen is vinden wij in een van de 
bronnen die de vrijwilligers tot nu 
toe gebruikten (Vermeulen (1998) 
Kruiden encyclopedie) een grote 
fout. Bij de foto van de boerenpioen 
staat per abuis een foute naam, 
namelijk Chinese pioen.... en zo krijg 
je misverstanden en kun je blijven 
zoeken.

Die fouten proberen wij zoveel 
mogelijk te voorkomen. Zo maakt 
al dat gepuzzel dat u er van uit kunt 
gaan straks een lijst in handen te 
hebben die u kunt vertrouwen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
DINSDAG 7 MEI

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 
mei in de bovenzaal van Vrijzinnig Centrum 
Vrijburg, Herman Gorterstraat 31. Lift aanwezig. 

U bent welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 beginnen we, 
voorafgaand aan de vergadering,  met een documentaire. 

We vertonen aan het begin van de vergadering 
“The making of van Future Past Glory” . In deze 
korte documentaire van Friso Heringa is de 
ontstaansgeschiedenis van het beeld vastgelegd. Wat 
was de opdracht en hoe hebben de kunstenaars die 

geïnterpreteerd, om te komen tot dit resultaat? We 
krijgen bijvoorbeeld ook een kijkje in de smederij, 
en zien hoe het beeld langzaamaan tot volledige 
grootte uitgroeit en daarna op transport gaat naar het 
Beatrixpark.

Wie meer wil weten over het nieuwste beeld in het park, 
is van harte welkom. De kunstenaars Liet Heringa en 
Maarten van Kalsbeek zijn aanwezig om zelf uw vragen te 
beantwoorden en verdere uitleg te geven. 

Bovenzaal van Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31.
U bent welkom vanaf 19.00 uur. De presentatie begint om 19.30 uur

1. Opening en welkomswoord
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 mei 2018
4. Jaarcijfers
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
6. Begroting 2019
7. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park.  

Zie ook jaarverslag 2018 en vooruitblik 2019 in deze nieuwsbrief
8. Bestuurssamenstelling. 
9. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij agendapunt 3 t/m 6 : de notulen, jaarcijfers en begroting zijn 
opgenomen in deze nieuwsbrief. Het verslag van de kascommissie is ter beschikking 
op de vergadering.

AG
EN

D
A

ALV | AGENDA



CONCEPT NOTULEN ALV
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
OP 22 MEI 2018

BESTUUR
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Aanwezig:  23 leden: J. Deckers, B. Delprat, O. Geenen, 
P. Geenen, R. Griffioen, J. Hageman, L. Van Haren, C. 
Haverkamp, F. Hoetink, J. Holtink, E. Lemberger, L. 
Lesterhuis, I. Mante, F. Munniksma, R. Simon, L. van 
Staalen,  J. Vergroesen, R. Vijverberg, A. Wevers, dhr en 
mw  de Josselin-de Jong, C. Zeevenhoven, 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: R.J.C. van Helden 

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

2. Ingekomen stukken: 
Geen. Er is een drietal afmelding voor de vergadering 
ontvangen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste 
Nieuwsbrief, worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers 
toe. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo. Een 
aantal zaken die worden aangestipt:
De Artsenijhof heeft dit jaar minder gekost, dit ondanks 
eigen uitgaven aan mest, planten en gereedschap. 
Conform de wens van de leden is geld uitgegeven aan 
communicatie en werving (brochures).
In de reserveringen staat nog steeds een bedrag 
opgenomen voor sponsoring van een film in en over het 
Beatrixpark.

Op de reservering voor Juridische kosten, die op verzoek 
van de vorige ledenvergadering was gemaakt, heeft de 
vereniging geen beroep hoeven doen. 
De penningmeester zal op verzoek in het verslag van 
volgend jaar de begroting toevoegen aan de uiteindelijke 
cijfers, opdat een vergelijking mogelijk is van planning en 
realisatie.

5. Verslag kascommissie
De kascommissie (de heer Vijverberg en mevrouw Den 
Blaauwen) verklaren het financieel overzicht op juistheid 
te hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. 
Ze hebben tevens gecheckt of het vermelde geld ook 
daadwerkelijk op de bankrekening van de vereniging 
staat. Zij adviseren de leden om het bestuur décharge te 
verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie 
zal het komend jaar dezelfde samenstelling hebben. 

6. Begroting 2018
De begroting (zie voor de tekst de Nieuwsbrief voorjaar 
2018) wordt per onderwerp toegelicht. De verwachting 
is dat de ledeninkomsten zullen dalen, door dalend 
ledenbestand (vergrijzing; minder aanwas). Het bedrag 
bij contributies is daarom naar beneden bijgesteld.  
De penningmeester, Barbara van Helden-Pathuis, 
licht toe waarom bij de laatste nieuwsbrief een plastic 
enveloppe is gebruikt: het bestuur heeft besloten de 
manuele verwerking van de nieuwsbrief (ophalen; 
etiketten plakken en naar postkantoor brengen) uit te 
besteden aan de drukker. Die heeft de plastic enveloppen 
gebruikt: dat is op voorschrift van post.nl en blijkt zelfs 
goedkoper te zijn dan het aan drie zijden dichtplakken 
van de nieuwsbrief. We zullen wel vragen of dit een 
volgende keer een dunner of milieuvriendelijke plastic 
hoes kan zijn.

NOTULEN
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Overigens wordt ook nu – net als elk jaar- kort gesproken 
over de behoefte aan /noodzaak van een nieuwsbrief op 
papier. Het bestuur blijft erbij – met instemming van 
de meerderheid- dit te zullen handhaven. Het is een 
pro-actieve wijze van informeren van ruim 1000 leden, 
wordt bijzonder gewaardeerd, en blijft langer leesbaar 
dan een bericht per mail. Daarbij is het vrij uniek in 
verenigingsland en daar zijn we best trots op. 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

7. Het beleidsplan, het jaarverslag 2017 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. 

Algemeen.
Marleen Munniksma geeft ten eerste een toelichting 
op wat de grootste ‘aandachttrekker’ is geweest van het 
bestuur het afgelopen jaar: Beethoven fase 2.
Het besluit over dit gebied is nu definitief; dat er 
woningen komen is een voldongen feit. Wat ons nu 
rest is de hoeveelheid woningen – en hoogte van de 
gebouwen- te proberen te beperken. De vereniging is 
gevraagd mee te denken over de bouwenveloppe, dat 
wil zeggen de details van hoe nu verder. Wij zullen dat 
doen, maar tekenen daarbij aan dat dit niet betekent dat 
wij instemmen. We behouden ons altijd het recht voor 
alsnog te procederen. Het bestuur hoopt en verwacht 
dat meerdere belanghebbenden zullen bijdragen aan 
verdere  invulling. De vergadering ziet het risico dat het 
lijkt of je als vereniging instemt, als je er te dicht op zit/
bij betrokken bent, maar ziet tevens dat dit past in de 
beleidskeuze om mee te denken- met de vrijheid het niet 
met het resultaat eens te zijn. Dit geldt uiteraard ook voor 
bestuurskeuzes in de toekomst. 
Joep Hesseling benadrukt dat deze werkwijze productief 
en positief is gebleken, en ons door de contacten met de 
ambtenaren een goede mogelijkheid geeft om snel de 
weg en antwoorden te vinden bij vragen van leden.
Verder zaken die genoemd worden: 
eindelijk zijn de paden aangepakt en goed opgeknapt, nu 
zouden de plassen en kuilen verleden tijd moeten zijn.
Het bestuur heeft regelmatig overleg met bijvoorbeeld de 
RAI en Zuidas
Het beeld voor Jakoba Mulder is in wording, we weten 
nog niet wanneer en door wie het onthuld zal worden. 

Artsenijhof.
Mirjam Louisse geeft een kort verslag van alweer het 
achttiende jaar dat de vrijwilligers de hof onderhouden. 
De vereniging heeft die vrijwilligers ook dit jaar weer 
een uitje aangeboden (naar VSM in Alkmaar).  De 

samenwerking met de gemeente verloopt naar wens. 
De rondleidingen door IVN zijn altijd goed bezocht. 
Helaas wordt er nog altijd veel geplukt en gestolen; we 
overwegen daarvoor toch borden neer te zetten, onder 
meer door te wijzen op de giftigheid van veel planten in 
de hof. 

Communicatie.
Elodie Luinge geeft een overzicht van de acties die de 
vereniging heeft genomen in verband met de nieuwe 
privacywetgeving. Zo is de website overgezet naar 
een andere en beter beveiligde host. Dit is te zien aan 
het inlogadres (htpps), waardoor mensen die de site 
raadplegen ook weten dat hun surfgedrag door ons niet 
gevolgd wordt. 
We hebben nu ook een eigen domeinnaam met nieuw 
mailadres, en zullen stoppen met het hotmailadres van 
het park. De website-ondersteuner heeft de wettelijke 
AVG-verklaring getekend. 
De drukker heeft een verklaring ondertekend over het 
gebruik van de adressenlijst. 
Er is op de site tevens een extra mogelijkheid toegevoegd 
voor lezers om rechtstreeks te reageren, of zaken te 
melden via een formulier.

Kadernota Beatrixpark.
Anne-Mariken Raukema geeft een toelichting op de 
onlangs verschenen Kadernota, een ambtelijke stuk dat 
samen met leden van het bestuur is geschreven. Het stuk 
is bedoeld om richting te geven aan toekomstige plannen 
voor en met het park. Wij zijn bijzonder content met de 
inhoud van dit stuk: het geeft een goed overzicht van 
historie, kansen en bedreigingen en de plannen voor de 
toekomst hebben onze instemming. 
De huidige kwaliteit zal versterkt worden; natuurbeleving 
blijft vooropstaan; de ingangen worden verbeterd; er 
komt niet meer verharding dan er nu is; de ecologische 
waarde wordt versterkt. En heel belangrijk: toegestane 
evenementen mogen alleen kleinschalig en buurtgericht 
zijn. 
De leden worden opgeroepen mee te denken en hun 
reactie door te geven aan het bestuur. 

Overige zaken:
Er is een geocache (een soort van schat die deelnemers 
moeten vinden via een digitale speurtocht) verstopt bij 
een van de leeuwen bij de Artsenijhof. 
Het filmproject heeft een jaar stilgelegen; het ziet er naar 
uit dat er nu wel begonnen wordt met de opnames.

8. Bestuurssamenstelling
Er zijn vier bestuursleden (Mirjam Louisse, Barbara 
van Helden-Pathuis, Joep Hesseling en Anne-Mariken 
Raukema) van wie de termijn ten einde loopt. Zij worden 

NOTULEN
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allen met instemming van de vergadering voor drie jaar 
herbenoemd. 

9. Statutenwijziging
Zoals vorig jaar tijdens de ledenvergadering 
aangekondigd heeft oud-notaris Van Helden op verzoek 
van het bestuur de statuten onder de loep genomen. Hij 
geeft ter vergadering toelichting hierop. 
Ten eerste constateert hij dat aan alle formaliteiten 
inzake de oproep en het na te melden punt van 
statutenwijziging is voldaan en dat het ontwerp van 
het voorstel tot statutenwijziging meer dan tijdig op de 
website van de vereniging is geplaatst.
Hij geeft een kort overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen:
- aanpassing aan de ANBI eisen
- modernisering (email verkeer)
- betere regeling indien leden om een buitengewone 
algemene ledenvergadering verzoeken. Dat is mogelijk 
met 10% van de leden en dan kan ook in die vergadering 
die 10% besluiten nemen. Wel is uitdrukkelijk 
opgenomen dat voordat men een dergelijk verzoek doet, 
eerst uitvoerig met het bestuur moet worden overlegd. In 
de regel zal het bestuur gehoor geven aan een dergelijk 
verzoek.

Vragen:
Een lid vraagt waarom zij geen fysiek exemplaar van de 
statuten heeft ontvangen. De heer van Helden verwijst 
naar de Nieuwsbrief van de vereniging waar duidelijk 
staat waar het voorstel in te zien was en dat – indien 
zij een papieren exemplaar had willen hebben, één 
telefoontje voldoende was geweest.
Een van de leden vraagt waarom er geen quorumvereiste 

is voor besluiten (bij zijn VvE is dat wel het geval). 
De heer Van Helden legt uit dat een quorumvereiste 
van belang is indien besluiten van de vergadering 
verplichtingen aan de leden kan opleggen (denk aan 
hogere service bijdrage bij een VvE) maar bij een 
vereniging als deze die enkel geld uitgeeft voor het park, 
geldt het principe dat voorstellen van het bestuur met 
een gewone meerderheid in een vergadering genomen 
kunnen worden ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.
Verder zijn er geen vragen en het voorstel wordt met 
applaus (unanimiteit) aangenomen.
Voorts wijst de vergadering elk lid van het bestuur 
alsmede mr R.J.C. van Helden en iedere medewerker van 
het notariskantoor Mr M.J. Meijer cs aan om de akte van 
wijziging van de statuten bij de notaris te tekenen.
Het bestuur is de heer Van Helden bijzonder erkentelijk 
voor alle tijd en energie die hij besteed heeft aan deze 
nieuwe statuten. 

10. Rondvraag en sluiting
- De heer Van Helden dankt het bestuur voor opnieuw 
een jaar lang inzet en memoreert twee ‘successen’: het 
Beatrixpark wordt geen bouwterrein bij de aanleg van het 
Dok, en de ingang van de garages in Beethoven komen 
aan de A10 kant en niet in de prinses Irenestraat. 
- Mevrouw Wevers beaamt dit: zij hoort vanuit de kant 
van Zuidas en elders dat de inzet en betrokkenheid van 
het bestuur en de vereniging zeer gewaardeerd wordt. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en 
sluit de vergadering.
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PENNINGMEESTER | LEDENADMIN

Zoals gebruikelijk treft u in deze 
voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze 
Vereniging aan. Op dinsdag 26 februari 2019 

heeft de kascommissie, bestaande uit mevrouw 
T. den Blaauwen en de heer R.J.C. Vijverberg bij 
de penningmeester thuis de jaarcijfers over 2018 
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 
€ 2.011,81. Aan contributies ontvingen wij in 2018 
€ 19.830,05, afkomstig van 850 leden, die dus gemiddeld 
€ 23,00 overmaakten. Wij danken alle vrienden heel 
hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij ontvingen wij een 
behoorlijk aantal zeer royale bijdragen. De gulle gevers 
zullen een bedankbriefje van het bestuur ontvangen.

In mei of juni krijgt u weer de acceptgiro in de bus voor 
het overmaken van de contributie over 2019. Voor de 
duidelijkheid nogmaals: de jaarlijkse bijdrage is vrij 

met een minimum van € 5,00 per persoon per jaar 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.) Een andere optie is het 
vermelden van volledige postcode en huisnummer.

Indien u de bijdrage over 2018 nog niet betaald heeft, 
dan vindt u een herinnering bij de 2019 acceptgiro. U 
kunt de contributie van 2018 dan tegelijk met de bijdrage 
van 2019 overmaken. 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. U kunt 
dit voorkomen door alsnog uw achterstallige contributie 
over te maken.

Voor vragen, mededelingen en adreswijzigingen kunt u 
ons e-mail adres gebruiken:
mail@vriendenbeatrixpark.nl

VAN DE 
PENNINGMEESTER
BARBARA VAN HELDEN -PATHUIS

LEDENADMINISTRATIE
BARBARA VAN HELDEN -PATHUIS EN MIRJAM LOUISSE

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds 
onze vorige nieuwsbrief van november 2018

Aantal leden op 1 november 2018  1018
Nieuwe leden     31
Opgezegd, verhuisd of anderszins  14

Aantal leden op 1 maart 2019    1035

Oproep van de ledenadministratie:
Wilt u alstublieft bij betaling van de contributie altijd 
uw lidnummer vermelden? Dit nummer staat boven uw 
naam op het adresetiket van deze nieuwsbrief en in mei/
juni rechtsboven op de acceptgiro. Als u het lidnummer 
niet (meer) kunt vinden, is vermelding van de volledige 
postcode en huisnummer ook een optie. Bij voorbaat 
dank, u bespaart ons hiermee veel tijdrovend speurwerk!
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BARBARA VAN HELDEN -PATHUIS

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
JAARCIJFERS 2018

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2018 (in euro's)
Staat 2018 Staat 2017 Begroting 2019 

Inkomsten
Contributies en giften  19.830,05  17.075,25  19.000,00 
Verkoop boeken en kaarten  41,00  40,00 
Rente spaarrekening  76,98  282,46  60,00 
bijdrage stadsdeel planten  30,00 
periodieke uitkering  100,00  100,00  100,00 
Totaal  20.007,03  17.528,71  19.200,00 

Uitgaven
Nieuwsbrieven  5.523,65  6.122,60  5.600,00 
Porti nieuwsbrieven en ophalen post  1.937,79  2.176,97  2.500,00 
Secretariaat en ledenadministratie  2.508,84  2.157,67  1.500,00 
Bomenbordjes en onderhoud  1.327,09  1.000,00 
Kosten betalingsverkeer  289,91  286,71  300,00 
Betaalde contributies/donaties  90,00  213,50  100,00 
Artsenijhof en vrijwilligers  1.934,29  754,30  1.500,00 
Verenigingskosten en bestuur  1.920,21  714,35  1.000,00 
Flyers en ophangbakjes  441,89  523,72  250,00 
Jaarvergadering  336,15  308,60  600,00 
Opslag  317,50  350,00 
Feestjes plaatsing beeld  1.367,90 
Totaal  17.995,22  2.176,97  14.700,00 

Reservering filmproject  6.000,00 
Reservering juridische kosten  5.000,00 
Reservering film The making of  2.500,00 
Totaal  13.500,00 
positief saldo  2.011,81  4.270,29 
negatief saldo  9.000,00 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Eigen vermogen 1-1-2018  91.484,74 
Bij: positief saldo  2.011,81 

 93.496,55 
Saldo rekening courant 31-12-2018  25.875,31 
Saldo spaarrekening 31-12-2018  67.621,24 
Eigen vermogen 31-12-2018  93.496,55 

Nota bene: Het tekort in de begroting voor 2019 wordt ruimschoots gedekt door de reserve. In totaal is 13.500 euro aan 
reserveringen opgenomen. Indien deze eenmalige posten niet worden gebruikt, is er sprake van een positief in plaats 
van een negatief saldo.

JAARCIJFERS 2018
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Voor u ligt een verslag in vogelvlucht over het 
afgelopen jaar, 2018.  We gaan kort in op zaken 
die het Beatrixpark in algemene zin betreffen, 

en daarna meer op in detail op bijzonderheden. We 
geven een beeld van de activiteiten, de overleggen en de 
vertegenwoordiging van het park naar buiten.

Algemeen
2018 begon met een initiatief van een aantal verontruste 
bewoners en belanghebbenden om een raadsadres 
in te dienen tegen de bebouwing van ‘kavel 2’ in het 
bestemmingsplan van Beethoven 2 - het gebied tussen 
AkzoNobel / Stibbe en restaurant As. Op hun verzoek 
heeft het bestuur het raadsadres medeondertekend.

Intussen vernielde de storm van 18 januari een aantal 
bomen en struiken in het park.

In de loop van januari vond de besluitvorming in de 
gemeenteraad plaats over het bestemmingsplan voor het 
gebied tussen AkzoNobel en restaurant As. Op initiatief 
van een betrokken bewoner (Den Blanken) heeft een 
groep burgers en verenigingen nogmaals een beroep 
gedaan op de politiek om zorgvuldiger om te gaan met 
het weinige groen dat er op de Zuidas nog rest. Ook werd 
een schouw georganiseerd met de raadsleden van de 
commissie die hierover de gemeenteraad adviseert. 

Voorzitter Marleen Munniksma heeft namens de 
Vrienden opnieuw ingesproken. Het heeft helaas 
allemaal niet mogen baten; zo is na ruim tien jaar 
gesteggel over dit gebied nu duidelijkheid. Zoals het 
Bewoners Platform Zuidas het formuleerde: “Voor 
omwonenden en betrokkenen is het een treurige uitslag, 
maar wel de consequentie van de stedelijke democratie.”
Begin februari werd de nieuwe Rosenthalbank geplaatst; 
ooit werd via een legaat van mevrouw Rosenthal, die 
aan het park woonde, voor de boom bij de ingang van de 
Dopperkade een mooie ronde bank geschonken aan het 
Beatrixpark: de Rosenthalbank. Deze was de laatste jaren 
erg in verval geraakt. Het heeft een tijd geduurd, voordat 

een en ander geregeld was, maar nu heeft het stadsdeel 
dan toch gezorgd voor een prachtig nieuw exemplaar. 
Helaas werd in de zomer de karakteristieke boom door 
vandalen afgezaagd en wachten we tot op de dag van 
vandaag op vervanging met een nieuwe amberboom. 

De paden werden eindelijk allemaal goed aangepakt en 
na bewerking opgehoogd met zogeheten Padvast. Het 
resultaat is merkbaar: de grote plassen van de afgelopen 
jaren zijn weg. 

In maart werd Zuidas behoorlijk aangevallen op de 
plannen voor de bomenkap, met tegelijkertijd de belofte 
van vergroening van de Zuidas. Die kap is nodig voor 
de ontwikkeling van het Zuidasdok. Het artikel waarin 
de dienst Zuidas uitleg geeft, werd op de website van de 
Vrienden geplaatst. Wat niet betekent dat de visie van 
het bestuur samenvalt met die van de gemeente – het is 
puur informatievoorziening. Dat wordt door sommige 
omwonenden helaas wel eens door elkaar gehaald. 

In april verscheen de eerste van de twee jaarlijkse 
Nieuwsbrieven, met alle relevante stukken voor de 
ledenvergadering van 22 mei. Het Kingsland evenement 
op Koningsdag is voor het park goed verlopen. We zijn 
blij met alle extra beschermende maatregelen, zoals een 
hek om de Artsenijhof en veel wc’s en prullenbakken. 

In het late voorjaar verscheen in Blaadje, het blad van 
de Vereniging van veldbiologen (KNNV), een artikel van 
Elly Schouten over Oscar Wilde in het Beatrixpark. We 
mochten het met toestemming van de KNNV overnemen 
in onze najaarsnieuwsbrief. 

In mei ontving het bestuur van de gemeente Amsterdam 
de definitieve versie van de Kadernota Beatrixpark. Het 
bestuur van de vereniging heeft deze intern besproken, 
in de ALV toegelicht en de ontwikkelingen worden bij 
gehouden.

Op 22 mei vond in centrum Vrijburg weer de jaarlijkse 

JAARVERSLAG 2018

JAARVERSLAG 2018
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Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Ter 
vergadering is een voorstel goedgekeurd door de leden 
voor aanpassing van de statuten van de vereniging.

In juni werden de werkzaamheden bij de ingang van het 
park bij de RAI voltooid en deze is prachtig opgeknapt. De 
twee leeuwen zijn terug en staan sindsdien op een stevige 
sokkel. Dit is het begin van een trend die het nieuwe 
management van de RAI inzet: meer betrokkenheid 
bij en overleg met de buurt en meer aandacht voor de 
‘achterkant’ van de RAI. 

Ook in de zomermaanden gingen de werkzaamheden in 
de hele Zuidas (inclusief Zuidasdok) door. Op de website 
van de Vrienden werden de ‘maandkaarten’ beschikbaar 
gesteld; deze geven informatie over de werkzaamheden 
in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de 
komende tijd. In de zomer werd ook een groot aantal 
nieuwe bomenbordjes opgehangen en bestaande bordjes 
kregen een schoonmaakbeurt. De wereld-hondenshow in 
de RAI heeft niet geleid tot (de gevreesde) overlast in het 
park.

Eind september werd op de speelweide het 
indrukwekkende beeld Future Past Glory geplaatst, naar 
ontwerp van het Amsterdamse kunstenaarsduo Heringa 
| Van Kalsbeek en mede door hen in een smederij 
Van Rijn in Hazerswoude-Rijnsdijk gerealiseerd.  Op 
12 oktober vond in het bijzijn van ruim driehonderd 
belangstellenden de feestelijke onthulling plaats van 
het beeld Future Past Glory. Het is een prominent 
aanwezig beeld in roestvrijstaal en een eerbetoon aan 
de ontwerpster van (onder andere) het Beatrixpark, 
Jakoba Mulder. Na korte speeches van de wethouder 
cultuur, Touria Meliani, en de voorzitter van de 
stadsdeelcommissie, Sebastiaan Capel, werd onder 
tromgeroffel het monumentale beeld ‘onthuld’. Het beeld 
roept zeer uiteenlopende reacties op, van bewondering 
tot verguizing. We herhalen het hier daarom nog maar 
eens: de keuze voor dit beeld is niet door het bestuur of 
de vereniging gemaakt, maar door de beleidsadviseur 
kunst en cultuur van het stadsdeel. 
In november verscheen de tweede papieren Nieuwsbrief 
van dit jaar, met onder andere veel aandacht voor de 
onthulling van het monumentale beeld voor Jakoba 
Mulder. Deze maand stopte na vele jaren trouwe dienst 
een van de actieve vrijwilligers van de Artsenijhof, José 
Deckers als redacteur. Ter gelegenheid hiervan werd 
een boekje (in zeer beperkte oplage) gemaakt met haar 
25 bijdragen aan de Nieuwsbrief over karakteristieke 
planten in de hof. De digitale versie is via de website 
beschikbaar. Ook in november organiseerde de Geert 
Groote school weer -dat doen ze al 35 jaar – een Sint 
Maartens lampionnenoptocht. 

Net als gedurende het hele jaar werd vrijwel dagelijks 
de mail en de website (www.vriendenbeatrixpark.nl) 
bijgehouden en geactualiseerd. In december werd een 
artikel van dr. Ab Flipse, universiteitshistoricus aan 
de VU over prof. Lever geplaatst. Prof. Lever was een 
van de grondleggers van de VU en bezocht met grote 
regelmaat zijn geliefde Beatrixpark. Ter herinnering aan 
hem werd jaren geleden een drietal Sassefrassen op de 
bloemenweide geplant.  De grond van deze weide zal 
worden verschraald zodat de wilde bloemen en planten 
een betere ondergrond krijgen en de weide weer in oude 
glorie zal gaan bloeien en groeien. Op deze weide staat 
ook een groot insectenhotel. Helaas zijn bij deze eerste 
werkzaamheden een aantal paden beschadigd. Ook deze 
schade zal worden hersteld. In maart werden nieuwe 
wilde bloemen ingezaaid. (zie elders in deze nieuwsbrief) 
De hoop is dat de biodiversiteit zal toenemen. 

Activiteiten
Als vanouds verzorgde Henk Wolters, IVN-gids, elke 
eerste zondag van de maand een natuurexcursie door het 
park. In de wintermaanden door het (monumentale deel 
van het) park, ’s zomers door de Artsenijhof. Het jaar 2018 
overtrof nog het aantal deelnemers ten opzichte van 2017. 
Voor de afdeling Amsterdam waren deze wandelingen 
– door het groot aantal deelnemers werd Henk Wolters 
stilaan bijgestaan door Mien Vermue  – de grootste 
publiektrekker van de IVN Amsterdam.  Permanente 
aandacht (op de website, in de digitale en papieren 
nieuwsbrieven en in de plaatselijke en landelijke pers) 
had duidelijk resultaat. Ter gelegenheid van het 80-jarig 
bestaan van het Beatrixpark, organiseerden Henk Wolters 
en Elly Schouten speciaal voor alleen de Vrienden twee 
excursies, in juni en september.

In de zomer werd bij de Artsenijhof een ‘official 
geocache’ verstopt, een soort digitaal schatzoeken voor 
volwassenen en jongeren. 

The British School organiseerde het hele jaar eigen 
activiteiten voor hun leerlingen.  De Amsterdammama’s 
kozen wederom het park uit als locatie voor hun 
paasfestiviteiten en voor hun Halloweenprogramma. 
Fitnessgroepjes en personal trainers zijn vooral in de 
ochtend- en de avonduren in het park actief. 

Overleggen
Ook in 2018 vond regelmatig overleg plaats met stadsdeel 
Zuid, de dienst Zuidas en RAI. In vrijwel alle gevallen 
vertegenwoordigde voorzitter Marleen Munniksma 
de Vrienden van het Beatrixpark, meestal samen met 
een van de andere bestuursleden. Vier keer vond het 
zogenaamde ‘vierseizoenenoverleg’ plaats met de 
gebiedsbeheerders van Zuid over het groenonderhoud in 

JAARVERSLAG 2018
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het park. Er werd onder meer gesproken over de paden, 
de speelwerktuigen, de Artsenijhof, de amberboom in de 
Rosenthalbank. 

Tip: door het jaar heen op de hoogte blijven van 
de activiteiten van het bestuur en ontwikkelingen 

in en om het park? Kijk dan regelmatig op www.
vriendenbeatrixpark.nl in de linkerkolom bij Nieuws en 
actuele berichten. Bestuurslid Elodie Luinge houdt deze 
wekelijks up to date. Mist u iets? Stuur dan een mail naar: 
mail@vriendenbeatrixpark.nl 

Voor de herinrichting van de speeltuin bij het 
kinderbad wordt gesproken met een aantal 
buurtbewoners die zich hiervoor hebben 

aangemeld. Wanneer de nieuwe toestellen worden 
geplaatst is op dit moment nog niet bekend. Wel hebben 
wij aangedrongen om de gebruikers van de speeltuin 
goed over de voortgang te informeren. 

Op een aantal plekken in het park zijn kastjes 
opgehangen, die door bestuursleden regelmatig worden 
bijgevuld met onze ledenwervings-folder. Deze vorm 
van verspreiding van verenigingsfolders heeft in 2018 
een enorm aantal nieuwe leden opgeleverd! Hopelijk 
zet zich dat door in 2019. Alle nieuwe leden hebben een 
welkomstpakket in de bus gehad, met onder meer het 
beleidsplan en het Jubileumboek. Ook bereiden we een 
nieuwe informatiefolder over het park voor, die vanaf 
het tweede kwartaal van 2019 op diverse plaatsen gratis 
verkrijgbaar zal zijn. De vrijwilligers van de Artsenijhof 
zijn druk bezig om het groene boekje te optimaliseren en 
van nieuwe informatie en foto’s te voorzien.

Er is een korte documentaire gemaakt over de 
totstandkoming van het kunstwerk Future Past Glory. 
Deze film zal in première gaan op de ALV in mei 2019 en 
daarna vertoond worden o.a. bij AkzoNobel, in Zuidas, 
bij de RAI en zal ook te bekijken zijn op de website van 

onze vereniging, stadsdeel en bewonersplatform Zuidas. 
Er wordt naar gestreefd om het nieuwe beeld op te laten 
nemen in de Art Zuid 2019 route. 

De ontwikkelingen omtrent Zuidasdok, Beethoven 2 en 
convict/kapel worden door het bestuur op de voet gevolgd. 
Het bestuur is nog altijd toe aan verjonging en uitbreiding; 
een enthousiast lid heeft zich daarvoor al bij ons gemeld en 
zal de komende tijd worden ingewerkt. Maar we kunnen 
nog altijd meer nieuwe mensen gebruiken. 

Twee bestuursleden hebben zich aangemeld voor de 
schouw voor de maatregelen voor Kingsland/Rai op 
koningsdag. Het bestuur zal blijven aanschuiven bij 
RAI-overleggen, overleggen met Zuidas en Zuidasdok en 
stadsdeel.  

De maandelijkse rondleidingen door IVN zullen door ons 
worden gepromoot en gesteund. 

Het blijft nog even spannend hoe de beplanting de 
lange droge zomer en het ook vrij droge najaar van 2018 
heeft doorstaan.  In ieder geval gaat in het voorjaar de 
kiosk weer open, komt er vanaf 1 mei weer water in het 
kinderbadje op zomerse dagen met een temperatuur boven 
de 20 graden en zal het bestuur zich weer blijven inzetten 
voor het Beatrixpark. 

VOORUITBLIK 2019

VOORUITBLIK 2019



BLOEMRIJKE WEIDE

LOES LESTERHUIS

EEN 
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INTERVIEW

Op een frisse ochtend in maart praat ik, zittend 
op een bank aan het pad langs de Bloemenweide 
in het Beatrixpark, met Florinda Nieuwenhuis. 

De Bloemenweide ligt in het monumentale gedeelte 
tegenover de Eendenvijver. Florinda is één van de 
stadsecologen van de Gemeente Amsterdam. 

Als kind speelde ze graag buiten, hutten bouwen, tuintjes 
maken. De natuur trok haar later nog steeds, het werd de 
studie Milieukunde. Als stadsecologe ontwikkelt zij beleid 
en voert zij dat beleid in de praktijk ook daadwerkelijk 
uit. Die combinatie ligt haar goed. Haar aandachtsgebied 
is sinds vijf jaar het stadsdeel Amsterdam Zuid. 

Wij praten samen over de plannen met de Bloemenweide. 
De weide is tijdens ons gesprek een omgeploegd veld 
van zwarte aarde doorkliefd met geulen. Maar dit gaat 
veranderen. 

De stadsecologen zien het als uitdaging om in de stad, 
die steeds meer versteend raakt, de natuur meer plek te 
geven. En het groen zo in te richten dat de biodiversiteit 
toeneemt. Dat er daardoor meer insecten, zoals vlinders 
en bijen komen. Want zij leveren een positieve bijdrage 
aan onze leefomgeving.

Een lang gekoesterde wens van Florinda was om iets met 
de Bloemenweide in het Beatrixpark te doen.
Het is een groene weide van gras. Aan het eind van de 
zomer is het gras wat hoger. Tussen het gras groeit Kleine 
Berenklauw en Ridderzuring. Op de berenklauw komen 

veel insecten af, maar de plantendiversiteit in de weide 
kan een stuk groter. De ligging van de Bloemenweide is 
prachtig: volop in de zon. Echt een goede voorwaarde om 
er een bloemrijke weide van te maken. 

INTER VIEW  FLORINDA NIEUWE NHUIS,  8  MAART  2019
STADSECOLOGE GEMEENTE AMST ERDAM

De ligging van de 
Bloemenweide is prachtig: 
volop in de zon. Echt een 

goede voorwaarde om er een 
bloemrijke weide van te maken. 

Maar de Bloemenweide ontwikkelen kost geld. En dat was 
de afgelopen jaren niet beschikbaar. Misschien hielp de 
vraag van een vaste parkbezoeker aan het bestuur of de 
Bloemenweide niet kon worden ingezaaid. In ieder geval 
kende in 2018 de centrale stad een budget toe. Er werd 
besloten om dat budget te besteden aan het inzaaien van 
de Bloemenweide. 

Florinda pakte het vanaf de start grondig aan. Er was 
wel een bodemonderzoek naar de grond van de weide 
gedaan. De conclusie was dat de grond voedselrijk was. 
Voor een bloemrijke bloemenweide geldt: hoe schraler 
de grond is, hoe beter. 

Er werd opnieuw een bureau Bodemonderzoek 
ingehuurd, dat ook de laag onder de bovenlaag 
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INTERVIEW

onderzocht. Daaruit bleek dat 
de grond daar ijzer en kalk 
(schelpenresten) bevatte. De 
grond van de weide bleek ook flink 
verdicht. Door te ploegen, krijg je 
weer meer lucht in de aarde. Maar 
ploegen verstoort wel weer het 
bodemleven. Een typisch geval van 
uit twee kwaden moeten kiezen. Om 
de startsituatie van het inzaaien zo 
optimaal mogelijk te krijgen werd 
afgelopen januari de grond geploegd. 
De laatste klussen om de grond 
zaaiklaar te maken zijn egaliseren en 
wegwerken van kuilen. 

Florinda kijkt tijdens ons gesprek 
zo nu en dan op haar telefoon, 
want zij verwacht een bericht van 
de aannemer. Zij heeft met hem 
afgesproken dat het egaliseren op 
korte termijn gebeurt. Op 29 maart 
wil zij met buurtbewoners de grond 
gaan inzaaien. Voordat zij via de 
Vereniging van Vrienden van het 
Beatrixpark de bewoners voor deze 
datum gaat uitnodigen, wil zij met 
zekerheid weten dat de grond dan 
zaaiklaar is. 

Voor het inzaaien is gekozen voor 

Florinda wil, voordat 
er in september 

wordt gemaaid, een 
plukdag organiseren.

twee mengsels van vaste planten. 
In de binnenste ring komt een 
mengsel van kalkminnende planten. 
En daar omheen een mengsel van 
vaste bloeiende planten met een 
breder bereik. Tegelijk worden 
ook eenjarigen gezaaid, zoals 
korenbloemen, klaprozen en 
ganzenbloemen, om ook dit jaar al 
van bloemen te kunnen genieten.
Omdat het venijn vaak in de 

staart ligt, noemt Florinda nog 
één probleem. Aan de rand van 
de bloemenweide, tegen de kant 
waar struiken en bomen staan, 
groeit Japanse Duizendknoop. In 
diverse projecten wordt de Japanse 
Duizendknoop radicaal aangepakt 
door de grond af te graven tot 
aan het grondwater. Omdat de 

ervaring is dat anders toch steeds 
weer ergens wortels opduiken. Dit 
jaar werkt Florinda hiervoor een 
plan uit. Voorlopig heeft ze het 
deel van de weide waar de Japanse 
Duizendknoop groeit en een flink 
stuk daar omheen, niet geploegd en 
met een markering afgezet. 

Nadat er is ingezaaid, wordt rondom 
de weide een jaar lang een hek 
geplaatst. Dit om de opkomende 
bloemen een beschermde 
omgeving te bieden, zodat ze goed 
kunnen uitgroeien. De weide was 
tot nu toe een regelmatig bezochte 
plek voor hondenbezitters. In het 
komende jaar zal dat niet kunnen, 
omdat honden graven en daardoor 
voorkomen dat de planten goed 
kunnen kiemen. 

Na het eerste jaar, als de zaden 

Florinda noemt 
nog één probleem. 
Aan de rand van 
de bloemenweide, 
tegen de kant waar 
struiken en bomen 
staan, groeit Japanse 
Duizendknoop.

Op 28 maart was het zover: tien kinderen en tien volwassen hebben onder regie van 
Florinda verschillende zaadmengsels ingezaaid

Japanse Duizendknoop.



VOGELWANDELING
DOOR HET PARK OP 12 MEI.
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INTERVIEW | VOGELWANDELING

Ook dit jaar organiseren we 
weer een vogelwandeling 
onder leiding van Theo van 

Lent.  Maar we proberen het deze 
keer om 7.00 uur, een uur later dan 
vorige keren. Wie weet brengt dat 
een paar enthousiastelingen meer op 
de been. 

Theo is echter elk uur van de dag 
even enthousiast! Hij gaat een dag 
van tevoren zelfs zoeken naar de 
zangterritoria van de vogels en 

EEN UURTJE L ANG ER SL APEN MAG …

brengt een extra kijker en vogelboek 
mee.

Wandeling zondag 12 mei, aanvang 
7.00 uur ’s ochtends, verzamelen bij 
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

goed aangeslagen zijn, gaat het hek weg. Er mag dan 
voorzichtig op olifantenpaadjes tussen de bloemen 
worden gelopen door bezoekers. 

De Bloemweide zal in september worden gemaaid, 
misschien ook in juni. Niet de hele weide zal worden 
gemaaid. 25% van de bloemen blijft staan. Florinda wil, 
voordat er in september wordt gemaaid, een plukdag 
organiseren.

Florinda vindt het Beatrixpark een leuk park. Ze heeft in 
de zomer een werkbezoek gebracht aan de Artsenijhof. 
Doordat de vrijwilligers daar met veel inzet de perken 
verzorgen is de bijen-en vlinderstand in het hele Park 
veel diverser geworden. Zij adviseerde de vrijwilligers 
om niet te snel de planten, wanneer die zijn uitgebloeid, 
te snoeien. Juist in de holle stelen van de planten 
overwinteren de bijen en de andere insecten. Als de 
Artsenijhof in het voorjaar weer gaat ontluiken, raadt 
Florinda aan om de afgeknipte stengels in bosjes aan 
de randen van de perken te leggen. Buiten, rondom de 
Artsenijhof, zouden ook bloemenrijke zaden kunnen 
worden gezaaid. Dit alles ten behoeve van de toename 
van de bijen, vlinders, sluipwespen en andere insecten. 

Ik vraag Florinda of zij voor het Beatrixpark 
aanbevelingen heeft. Ze ziet veel kansen liggen voor het 
park, omdat het oorspronkelijk ontwerp is gebaseerd op 
de Engelse Landschapsstijl en dat meer aansluit bij een 
natuurlijke inrichting. Maar het park mag nog wel wat 
natuurlijker. In sommige delen van het park is dat al zo, 
maar het zou nog verder doorgevoerd kunnen worden. 
Zo zou ze graag langs de zomen van de grasvelden meer 
bloemen willen hebben. Meer natuurlijke wateroevers 
staat ook op haar wensenlijst. Dit alles zal ten goede 
komen aan een grotere biodiversiteit en uiteindelijk aan 
onze leefomgeving. 

Florinda wil het ecologisch beheer in het Beatrixpark 
gaan monitoren. Met een nulmeting als uitgangspunt wil 
zij de vooruitgang van de stand van de planten/vlinders/
bijen/vogels gaan meten. Zij wil dat graag doen met 
vrijwilligers. Want haar overtuiging en ervaring is dat 
met een gemotiveerde groep vrijwilligers de kwaliteit van 
een Park echt verbetert. Intussen zijn we flink afgekoeld. 
Florinda springt op en roept: Op naar de warme 
chocolademelk.

Wilt u meer weten?  F.Nieuwenhuis@amsterdam.nl

Alexanderparkiet, komt ook voor in het park.
foto: Theo van Lent
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IVN-RONDLEIDINGEN

Ook in 2019 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.  Bomen 
hebben in elk seizoen iets interessants te bieden en op 
deze wandelingen kunt u leren dat 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 groenblijvende loofbomen. 

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 erin en wanneer worden ze geoogst? 

Het programma is elke maand anders, soms ook met 
enkele extra bijdragen van een bijendeskundige. 
Wanneer u regelmatig meedoet hebt u op deze manier 
een uitstekende mogelijkheid om kennis te maken met 
de wereld van de kruiden. In de Artsenijhof zijn honden, 
zonder uitzonderingen, ook aangelijnd, niet toegestaan.

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de 
maand. Dat zijn voor 2019 de volgende data en locaties.

Ǹ� Bomen:  7 april, 6 oktober, 3 november, 1 december. 
Ǹ� Artsenijhof:  5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus,   

1 september. 
Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij de parkingang 
Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg). 
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
Deelname: iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is 
niet nodig, behalve voor groepen. 
Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl

ELKE MAAND MET HET IVN
OP ONTDEKKING IN HET BEATRIXPARK
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REDEN GENOEG

REDEN GENOEG
VOOR EEN BEZOEK
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PLATTEGROND
BEATRIXPARK

PLATTEGROND BEATRIXPARK
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VRIEND WORDEN

U kunt ook een mailtje sturen naar mail@vriendenbeatrixpark.nl.  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

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VRIEND WORDEN

De vereniging is opgericht in 1981 om het 
park tegen uitbreidingen van de omliggende 
bebouwing te beschermen en goed beheer en 

onderhoud te stimuleren.

Anno 2019 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met 
ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke 

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

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.
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