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VERENIGING VRIENDEN
VAN HeT beATriXPArK 

EEN DVD caDEau!

Parkonderhoud 
zwaar onder druk.

Op zoek naar 
continuiteit in 
het belangrijke 
verenigingswerk!

Na een jaar werk is er 
binnenkort weer een 
nieuw Groen Boekje



inhoud

LaatstE NIEuws

elodie luiNGe

Dat zit zo: in 2014 benaderde 
choreografe, filmmaker 
en voormalig danseres 

Ruth Meyer de Vrienden van het 
Beatrixpark. Haar idee was een 
dansfilm te maken met een grote rol 
voor de verbeelding. Deze zou een 
dag lang spelen in het Beatrixpark – 
van zonsopkomst tot zonsondergang. 
Met tussendoor fragmenten van Huis 
ter Heide, waar de familie Meyer 
in de oorlog ondergedoken zat. 
Meyer vroeg of wij de film wilden 
sponsoren voor een klein bedrag 
en dat werd (mede na overleg op 
de ledenvergadering) door ons 
toegezegd – in ruil voor dvd’s met 
het resultaat voor alle Vrienden. Er 
gingen jaren overheen, en de film 
werd anders. Het park speelt nog wel 
een rol, maar een kleinere.  U kunt 
verderop in deze nieuwsbrief meer 
lezen over de achtergrond van deze 
documentaire. (pagina 14)

En verder: 
Op 31 oktober zou een hoorzitting 
plaatsvinden op het stadhuis, over 
alle bezwaren tegen de vergunning 

voor het maken van een popupterras 
aan de zuidzijde van de waterkom 
in de Boerenwetering, langs het 
fietspad dat de RAI met het park 
verbindt. We kregen op 30 oktober 
bericht dat dit is uitgesteld “om 
juridische en organisatorische 
redenen”. We wachten dit af. 

Voor het bouwen van een waterterras 
door en voor Strandzuid in de 
Boerenwetering Havenkom loopt 
nog het vergunningentraject bij 
de Omgevingsdienst. Daar hebben 
wij als vereniging - net als veel 
(andere) omwonenden - bezwaar 
tegen ingediend. Het vervolg hiervan 
zullen we berichten op onze site, 
in de kolom Nieuws. Waternet 
heeft al een vergunning hiervoor 
verleend, ook daartegen is door 
ons en anderen bezwaar ingediend. 
Om die bezwaren te behandelen is 
nu een commissie ingesteld. Wordt 
vervolgd. 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt 
u onze brieven lezen die wij hebben 
gestuurd naar aanleiding van deze 
vergunningen. (pagina 4)
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lAATsTe Nieuws

De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het bestuur van de 
Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.
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VoorziTTer
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oVer het bestuur:  
Een aantal jaren is de 
bestuurssamenstelling van de 
vereniging ongewijzigd gebleven. 
Het grote voordeel daarvan is dat 
we goed op elkaar zijn ingespeeld, 
dat we bij ziekte, familieproblemen 
of vakanties elkaars taken kunnen 
overnemen en dat we samen het 
geheugen van de vereniging vormen, 
daarbij geholpen door ons papieren 
en digitale archief. We zijn inmiddels 
een fijne vriendengroep geworden.   
Het nadeel is dat een zekere mate 
van vastroesten en “dit hebben 
we al zo vaak gezien/besproken/
meegemaakt” op de loer ligt. We 
worden allemaal een dagje ouder 
en soms vallen de taken ons zwaar. 
De digitale wereld stelt ook steeds 
hogere eisen. 

wie zoeken we?  
Daarom zijn wij al weer enkele 
jaren op zoek naar nieuwe, liefst 
jongere, mensen. Zo hopen we 
de continuïteit te garanderen, 
bestaande en enigszins ingesleten 
patronen te doorbreken en nieuwe 
inzichten en ideeën te introduceren. 
Gelukkig hebben we twee nieuwe 
aspirant bestuursleden gevonden, 
Nahna de Braak en Tanneke den 
Blaauwen, die inmiddels al enkele 
bestuursvergaderingen – die altijd bij 

een bestuurslid thuis plaatsvinden - 
hebben bijgewoond, die af en toe zijn 
aangeschoven bij overleg met andere 
instanties en die we nu inwerken 
om ervoor te zorgen dat zij met hun 
enthousiasme en met nieuwe energie 
taken van de oudere bestuursleden in 
de toekomst kunnen overnemen. In 
de regel draait wie in het bestuur zou 
willen een jaar met ons mee, en als 
zij na dat jaar nog steeds bereid zijn 
om in het bestuur plaats te nemen 
worden zij officieel voorgedragen en 
geïnstalleerd tijdens de Algemene 
Leden Vergadering. Jammer genoeg 
is het ons nog steeds niet gelukt om 
de man/vrouw verhouding in het 
bestuur enigszins recht te trekken. 
Wie weet lukt het ons (of die nieuwe 
bestuursleden!!) om in de toekomst 
toch ook meer mannen voor dit 
leuke, interessante, uitdagende 
maar ook tijd en energie vergende 
vrijwilligerswerk te vinden. 

wat doen we eigenLijk?  
We verdelen de diverse taken binnen 
het bestuur zo goed mogelijk want 
het kost energie, interesse en tijd, 
soms overdag, soms ’s avonds om 
te overleggen met wethouders/
ambtenaren van stadsdeel en/of 
centrale stad, met leden van andere 
belangenorganisaties of met andere 
instanties, zoals bijv. RAI of Art 



De presentatie tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering
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LopeNde zakeN eN juridisChe proCedures: 
hieroNder eeN toeLiChtiNG oVer de Nieuwste 
oNtw ikkeLiNGeN.

zuIDas EN hEt paRk

HeT besTuur VAN de VrieNdeN

Zuid. Tijd om vragen van bewoners 
of leden te beantwoorden. Tijd en 
interesse om beleidsstukken te 
lezen en eventueel zienswijzen in 
te sturen. Creativiteit, interesse 
en tijd om samen met de redactie 
twee keer per jaar een nieuwsbrief 
te maken en op tijd te versturen, 
ledenadministratie en financiën 
bij te houden. Folders te maken en 
te verspreiden om nieuwe leden te 
werven, er is een website die moet 
worden onderhouden, er moeten 
regelmatig nieuwe bomenbordjes 
worden besteld en opgehangen 
en schoongemaakt. Er wordt 
overlegd met de vrijwilligers die 

in de Artsenijhof werken. Het 
bestuur bespreekt en beschrijft 
iedere vijf jaar een beleidsplan, 
waarin zij een visie voor de 
toekomst presenteert. We proberen 
om af en toe mee te lopen bij de 
maandelijkse bomenwandelingen 
of wonen activiteiten bij die andere 
groenverenigingen organiseren. 
Maar vooral moet je het leuk blijven 
vinden om op een prettige manier 
met anderen samen te werken en 
de belangen van het Beatrixpark te 
behartigen.   
En we schrijven bijna allemaal 
altijd een of meerdere stukjes voor 
de nieuwsbrief, de halfjaarlijkse 

papieren Nieuwsbrief waar we best 
wel trots op zijn, en die bijzonder 
gewaardeerd wordt door veel leden. 

en u? 
Voelt u zich aangesproken, kom 
dan eens vrijblijvend praten met 
een van ons. Kijken of het klikt. En 
u kunt ook best “deel-bestuurder” 
zijn. Om niet alles meteen te moeten 
weten en te doen, maar specifiek iets 
te doen wat u leuk vindt…werken 
aan de nieuwsbrief, de website, de 
Artsenijhof of de juridische kwesties? 

we horen het graag Van u.  

Het Beatrixpark is een openbaar park waarvoor 
de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark al 
bijna 40 jaar als belangenbehartiger optreedt. De 

gemeente Amsterdam is en blijft eigenaar, beheerder en 
eindverantwoordelijke. Stadsdeel zuid is verantwoordelijk 
voor het grootste deel, maar het zuidelijke nieuwe deel 

van het park valt onder de Zuidas. Inderdaad, dat is 
soms best onhandig, als er iets geregeld moet worden. 
In 2005 werd dankzij inspanningen van het bestuur 
voor het oudste deel van het park de gemeentelijke 
monumentenstatus verkregen, waardoor in dat deel van 
het park niet gebouwd kan/mag worden. 

VoorziTTer
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zuIDas EN hEt paRk

zuidAs eN HeT PArK

Waternet-gebouwtje aan de Diepenbrockstraat 
De bestaande nutsgebouwen van o.a. Waternet en 
Liander vallen buiten de formele grenzen van het 
park.  Onlangs heeft Ziggo een verzoek ingediend om 
op de dekplaat van de Waternetkelder, dus vlak tegen 
het bestaande gebouwtje aan, een verdeelstation te 
bouwen dat nodig is om circa 150.000 digitale klanten 
in de directe omgeving te bedienen. Nu gebeurt dat nog 
vanaf een andere locatie op het schoolterrein van het 
Montessorilyceum, maar daar moeten zij weg. Aangezien 
dit een vorm van dubbel grondgebruik is, er voor dit 
gebied geen monumentale status geldt en het een 
nutsvoorziening betreft hebben wij geen bezwaar tegen 
deze uitbreiding, mits er geen bomen worden gekapt, de 
maximale hoogte van 5 meter niet wordt overschreden en 
het gebouwtje past bij de omgeving. Ons is toegezegd dat 
het hele gebied een opfrisbeurt zal krijgen. De toegang 
tot deze gebouwen blijft via de aparte ingang aan de 
Diepenbrockstraat.   
 
Het zuidelijke deel (“Beethoven fase 2”): Bouwen in het 
Beatrixpark? 
Ruim 10 jaar geleden, in 2007, werd door de 
gemeenteraad besloten om het meest zuidelijke deel 
– de zogenaamde natte vallei – te bebouwen. Daar was 
een lange procedure van inspraak aan vooraf gegaan, 
waarvan het bestuur van de vereniging telkens gebruik 
heeft gemaakt om haar standpunten en zienswijzen in 
te brengen. Het geplande bouwvolume baarde ons toen 
al zorgen, maar hebben wij helaas niet tegen kunnen 
houden. Wel heeft onze inspraak er o.a. toe geleid dat 
de Prinses Irenestraat NIET de ontsluitingsweg voor 
dit gebied, maar een autoluwe fietsroute met beperkt 
bestemmingsverkeer zou worden. Ook werd afgesproken 
dat het park qua omvang gelijk moet blijven (rood voor 
groen/groen voor rood), en dat een waterpartij/vijver een 
duidelijke afscheiding tussen park en bebouwing zou 
gaan vormen, waarbij het water aan alle zijden voor 
iedereen toegankelijk zal blijven. Dat houdt ook in  geen 
bebouwing tot aan de rand van deze vijver of enorme 
overhangen over het water. 
De bomenkap in Zuidas mocht pas plaatsvinden 
als alle procedures waren afgerond, zodat er geen 
jarenlange kaalslag zou ontstaan.  Ook hebben wij erop 
aangedrongen dat een tijdelijke inrichting een groene 
kwaliteit moet hebben en dat het park altijd goed 
toegankelijk blijft vanuit iedere buurt.  
Het ooit toegezegde museum zal er niet komen, het 
daarvoor geplande bouwvolume werd  toegevoegd aan 
de woningbouwplannen. Het vrijgevallen kavel zal een 
groene inrichting krijgen.
  
Inspraak: 
In drie buurtgerichte bijeenkomsten kon worden 

meegedacht over de plannen voor de nieuwe gebouwen. 
Voor ons is belangrijk dat de zichtlijnen en de beleving 
daarvan vanuit het park bewaard blijven, dus zo laag 
mogelijke bebouwing aan de kant van het park/langs 
Prinses Irenestraat. 
 
We wezen er tevens op dat er rekening moest worden 
gehouden met de windhinder/schaduwwerking in 
verband met parkbezoekers, fietsers, voetgangers en dat 
de gebouwen liefst een organische uitstraling zouden 
moeten hebben met bijv. rondingen en verticaal groen en 
op maaiveldniveau mooie beplanting.  
Parkeren van auto’s en fietsen vooral ondergronds. Geen 
ontsluiting van dit gebied via de Prinses Irenestraat, met 
uitzondering van nood-en hulpdiensten, maar geen last 
minute calamiteitenwegen toevoegen.  

En nu? 
De plannen zijn inmiddels behoorlijk definitief. Voor 
leden die ons nu ongerust mailen met de vraag waarom 
er gebouwd gaat worden in het park hebben wij dus 
geen ander antwoord dan bovenstaande historische 
ontwikkeling. Het is niet anders; de gemeente moet 
huizen bouwen en heeft daar dit stuk grond voor 
gekozen. In de eerste helft van 2020 zullen de definitieve 
plannen in een informatieve bijeenkomst openbaar 
worden gemaakt. Wij zullen dan met kritische blik 
bekijken wat er van onze inbreng terecht is gekomen.   

Convict en Kapel: het Conservatorium ziet daar 
toekomstmuziek in. 
Er zijn inmiddels nieuwe plannen gelanceerd voor het 
convict en de kapel, die allebei de monumentenstatus 
hebben gekregen, maar wel met als voorwaarde gebruik 
voor een maatschappelijke of culturele bestemming. 

De AHK /het Conservatorium wil er graag leslokalen 
voor studenten en een kleine concertzaal onderbrengen, 
met in ‘de plint’ een kantine/restaurant (en dat kan dan 
eventueel nog steeds restaurant AS zijn). Het gebouw 
zal hiervoor wel flink verbouwd moeten worden. Op 7 
november heeft hierover een voorlichtingsbijeenkomst 
plaatsgevonden.  
Wij zijn niet tegen deze plannen (hoewel we natuurlijk 
liever hadden gehad dat dit gebouw was gesloopt en 
dat daar park voor terug was gekomen…) maar zijn wel 
kritisch op het hele verbouwproces: bouwverkeer zal 
waarschijnlijk alleen via de Prinses Irenestraat kunnen 
rijden.  
We gaan aandacht vragen voor de eindfase, wanneer er 
dagelijks wordt lesgegeven: waar zetten de studenten/
docenten hun fietsen (auto parkeren is niet mogelijk), 
hoe wordt de toevoer van bepaalde zaken geregeld 
(beperkte toegangstijden voor bestemmingsverkeer 



Gelukkig staat hier geen groot hotel.
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moeten worden gehandhaafd) en als er inderdaad 200 
kleine concerten per jaar worden gehouden: hoe worden 
de bezoekersstromen geregeld en hoe wordt de overlast 
voor de buurt beperkt en hoe wordt de buurt hierover 
geïnformeerd. 

RAI en Strandzuid: ook hier nieuwe plannen.  
Bij de RAI nadert het NHOW hotel zijn voltooiing en het 
zal waarschijnlijk volgens planning eind 2019 worden 
geopend. De fietsroute bij het hotel is al aangepast en op 
maaiveldniveau moet het daar straks heel aangenaam 
worden om te wandelen en te fietsen.  
Heel lang geleden had de RAI plannen om dit grote hotel 
aan de rand van de Boerenwetering te plaatsen, dus heel 
dicht tegen het park aan, maar dankzij veel overleg, 
inspraak en voortschrijdend inzicht is gelukkig besloten 
om dit hotel te bouwen nabij een afrit van de A10, nabij 
een bestaande buurt, vlakbij NS-station en metro- en 
tramhaltes. 

Strandzuid 
Wel is toen vrij snel daarna Strandzuid neergestreken 
als tijdelijke horeca, omdat de RAI nog steeds andere 
plannen heeft (had??) met het terrein aan de kom. 
Strandzuid is er nog steeds, de vergunningen en status 
blijven onduidelijk, de overlast is er wel maar blijft 
dankzij allerlei afspraken toch beperkt, omdat muziek 
bij de meeste evenementen volledig binnen wordt 
afgespeeld. 
 
Nieuwe terrassen. 
De exploitant wil heel graag een groot terras maken 
in het midden van de havenkom. Dus in/op het water. 
Daarvoor is inmiddels een vergunning afgegeven door 
Waternet, waarover wij zo onze bedenkingen hebben 
en waartegen wij namens de bezoekers van het park 
formeel bezwaar hebben gemaakt.  Wij vinden dat de 
kom zo open mogelijk moet blijven, ook om baggeren 
altijd goed mogelijk te maken, want dat is toch best vaak 
nodig gezien de beplanting langs de kom en het drijfvuil 
dat zich ophoopt omdat het hier stilstaand water betreft. 

Een rond eiland in het midden zal het manoeuvreren met 
logge baggerschuiten onmogelijk maken. De bezoekers 
die op het eiland bediend worden zullen niet van 
versterkte muziek kunnen genieten, maar waarschijnlijk 
wel onder invloed van drank en spijs behoorlijk goed 
hoorbaar zijn, want het water en de harde gevels van 
de RAI vormen een soort echoput/klankkast.  En er zal 
heus wel iets (hopelijk niet iemand) in het water vallen of 
waaien.  
Overigens geldt voor de oevers aan de kant van het park 
een strikt afmeerverbod, dus alle bezoekende bootjes 
(die voor 21.00 uur ’s avonds weer weg moeten zijn, want 
dan wordt de toegangsbrug weer neergelaten) moeten 
aanleggen aan de RAI-zijde.   
Daarnaast heeft de horeca-ondernemer vergunning 
gevraagd voor een zogeheten pop-up terras aan de 
zuidzijde van de waterkom. Dat is het nieuwe opgeknapte 
stuk waar je langsfietst als je uit het park komt en langs 
de RAI gaat. Ook hier hebben wij bezwaar tegen gemaakt: 
nog meer lawaai over het water!, en hinder voor 
bezoekers van het park.  

Waterkwaliteit 
Het is bovendien onduidelijk wie verantwoordelijk is en 
blijft voor het schoonhouden van de Boerenwetering. 
Dat geldt overigens ook voor alle waterpartijen in het 
park, want daar blijven stadsdeel en Waternet over 
naar elkaar wijzen. Met als gevolg dat de boel niet 
wordt schoongemaakt. Bijvoorbeeld de sloot bij het 
parkgebouwtje: die stinkt al jaren. En het lukt ons maar 
niet om duidelijk te krijgen wie daar moet baggeren. Dat 
wordt dan ook ten onrechte niet gedaan. 
Alleen voor het kinderbadje is dat heel goed geregeld, 
want als dat in gebruik is wordt de waterkwaliteit 
dagelijks meermalen gecontroleerd en het wordt iedere 
avond weer leeggepompt en schoongemaakt. Al is de 
Vereniging geen eigenaar van het park, het bestuur zal er 
alles aan (blijven) doen om het park openbaar, schoon en 
toegankelijk te houden. Op de volgende pagina's kunt u 
lezen welke brieven wij hebben verstuurd.
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
T.a.v. Dhr. Turksema 
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam 
 
Cc:  Directie RAI Amsterdam 
Gebiedsmanager Zuidas/ stadsdeel Amsterdam Zuid 
Dhr. M. Pais, StrandZuid 
 

Amsterdam, 13 mei 2019 
Betreft:  
Aanvraagnummer 4252805.    Aanvraagnaam: Waterterras Strand Zuid BV.   Ingediend op 4-3-2019 
 
 
Geachte heer Turksema,  
 
Tijdens overleggen met lokale belanghebbenden (zoals het “RAI-beraad”) zijn wij op de hoogte gebracht van het voornemen van de 
horecaonderneming StrandZuid, te Amsterdam, gelegen op het RAI-terrein, om een waterterras aan te leggen in de grote kom van de 
Boerenwetering achter de RAI.  
 
Dit voornemen, waarvoor inmiddels een aanvraag voor een vergunning is ingediend, heeft veel losgemaakt bij omwonenden en liefhebbers 
van het Beatrixpark. Tegen deze vergunning kan, voor zover wij begrepen hebben, geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Op 
verzoek van de leden van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark die hier met klem om hebben gevraagd tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering op 7 mei jl., sturen wij u deze brief. Onze vereniging telt meer dan 1.000 leden. Wij willen u vragen om bij het beoordelen 
van deze aanvraag voor een vergunning rekening te houden met de volgende overwegingen. 
 
Het Beatrixpark wordt altijd geroemd – en terecht – als oase van rust tussen het drukke stadsgeweld van RAI, de Zuidas, en binnenkort de 
verbreding van de A10 en de bouw van het Dok. Dat is ook een van de redenen waarom het evenementenbeleid van Amsterdam het 
Beatrixpark minimaal belast: de overlast aan de randen is nu en in de toekomst dermate groot, dat het park zelf zoveel mogelijk ontzien 
dient te worden. Destijds is om dezelfde reden besloten aan de achterzijde van de RAI – waar nu StrandZuid is - geen grootschalig hotel te 
bouwen, dat het park zou overschaduwen. Amsterdam moet zuinig zijn op die toch al kleine gebieden waar mensen zonder herrie plezierig 
kunnen sporten, hun hond uitlaten en van de natuur genieten.  
 
Het nu geplande terras gaat over die, ook gevoelsmatige, grenzen van het park heen: de optische rust van de grote waterkom tussen park 
en RAI wordt doorbroken. En de wérkelijke rust ook, zo wordt gevreesd: een paar honderd mensen op een terras bovenop het water, dat 
geeft veel geluid dat extra ver draagt door de weerkaatsing. Het zal ook meer overlast veroorzaken in de vorm van drijfvuil, meer bootjes, 
meer gedoe.  
 
Naar wij altijd hebben begrepen is StrandZuid een tijdelijke horecagelegenheid, in afwachting van definitieve bestemmingsplannen. Het 
aanleggen in de waterkom, met een verankering in de bodem, van een terras is moeilijk in te denken als tijdelijk. Dat betekent, dat als te 
zijner tijd StrandZuid zou verdwijnen en daarmee tevens de controle op overlast, er een houten terras overblijft, waar niemand onderhoud 
aan zal plegen. Dat dit een terecht schrikbeeld is, is nu al te zien aan de erbarmelijke staat van bijvoorbeeld de kade en de waterkant in dit 
stuk van de Boerenwetering, en het maandenlange moeten wachten op herstel van de kapotte brug die deze waterkom ’s nachts afsluit. 
Die afsluiting is ook niet voor niets overeengekomen tussen RAI en omwonenden, zodat overlast op tijden dat er geen toezicht is 
voorkomen kan worden.  
 
Wij willen benadrukken dat de huidige uitbater van StrandZuid zich immer inspant om rekening te houden met anderen; destijds is 
bijvoorbeeld op ons verzoek storende verlichting door hen weggehaald en waren zij vorig jaar net als alle anderen erg geschrokken van de 
vergunning die door de omgevingsdienst was verleend om vuurwerk af te steken voor een feest op hun terrein, terwijl dat vuurwerk aan de 
overzijde in het park werd ontstoken. Maar eenzelfde verantwoordelijkheidsgevoel hebben we nog niet gezien bij het Waterbedrijf in 
Amsterdam, waaronder dit stuk water valt waar het terras gepland is.  
Die vergunning vorig jaar voor vuurwerk riep overigens toen wel vragen op over het beleid van de Omgevingsdienst inzake het behoud van 
rust in de natuur (vogels, vleermuizen). Wij hopen dat bij uw instantie inmiddels een genuanceerder inzicht is ontstaan.  
 
Conclusie:  
De vraag van de leden van de Vereniging is kort samengevat, of het belang van deze horecaondernemer, die al een grote capaciteit heeft, 
moet gaan boven het belang van de rust, flora en fauna en de bezoekers van het park. En daarnaast zullen er goede keuzes gemaakt 
moeten worden voor de lange termijn vanuit een visie op dit gebied. Wij willen u wijzen op de bezwaren die vanuit bewoners (onder meer 
de StOR) zijn en worden gemaakt, en voegen daar met klem aan toe de oproep aan u om er alles aan te doen om ook aan de randen van 
het Beatrixpark zoveel als mogelijk rust te bewaren. Alle huidige bezoekers en gebruikers van het park zullen er dankbaar voor zijn, en dat 
zijn er vast aanzienlijk meer dan de gasten op het waterterras.  
 
 
Tot toelichting uiteraard immer bereid, met vriendelijke groet,  
 
namens de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,  
het Bestuur. 

zuidAs eN HeT PArK
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VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
secretariaat:  Willem Pijperstraat 35 1077 XL Amsterdam    
e-mail: mail@vriendenbeatrixpark.nl   site: www.vriendenbeatrixpark.nl  Iban: NL17INGB0004295262  

Waternet,  
Afdeling Juridische zaken,  
Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. 
 
Betreft:  
Verleende wijziging van de Watervergunning voor het aanleggen van een waterterras,  
ter hoogte van Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam - AGV - WN2019-006143 
 
L.S.           Amsterdam, 25 okt 2019 
 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de verleende vergunning om in de havenkom van de Boerenwetering, achterzijde RAI, ter hoogte 
van Strandzuid, een waterterras te bouwen.  
 
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is een vereniging met ruim 1000 leden, die al veertig jaar opkomt voor de belangen 
van het park. Wij willen namens alle leden en gebruikers het park ook beschermen tegen de oprukkende drukte en bebouwing 
aan Zuidas en RAI-zijde, zodat dit unieke stadspark nog een beetje de oase van rust natuur en ruimte kan bieden die het bedoeld 
is te zijn.  
 
Ons bezwaar richt zich op twee hoofdzaken:  
- ten eerste de waterkwaliteit en de vervuiling 
- ten tweede de rust in en rond het Beatrixpark.  
 
Ten eerste:  
De havenkom in de Boerenwetering is een eindpunt, zonder doorstroming. Daarom ligt vervuiling door zwerf- en zinkvuil 
voortdurend op de loer. Op dit moment is het onderhoud van het water in en rond het Beatrixpark al onvoldoende. Zo zijn er 
stinkende sloten, die niet worden schoongemaakt omdat de afdeling Groenvoorziening meent dat Waternet hiervoor 
verantwoordelijk is, en omgekeerd wijst Waternet naar het stadsdeel. Wij trekken hierover als vereniging al jaren vergeefs aan de 
bel. Een terras in de waterkom, met daarop mensen die dingen in het water gooien, servetjes die wegwaaien, meer bootjes etc. 
zal extra veel vervuiling geven. Door het terras midden in de kom kunnen baggerboten hier nog nauwelijks goed hun werk doen.  
N.B. de open ruimte in de havenkom is minder dan gesuggereerd wordt in de vergunning:  
op bijlage 4 is niet ingetekend een betonnen constructie in de zuidhoek van de kom. Die tekening is dus niet te gebruiken als 
onderbouwing. Uit de oorspronkelijke vergunning is af te leiden dat het onderhoud door de eigenaar van het terras, Strandzuid, 
zal worden gedaan. Dat is opmerkelijk, omdat dit een tijdelijke horeca gelegenheid is. Wie gaat op termijn zorgen dat het terras 
wordt onderhouden en wie zorgt voor schoonmaken van de waterkom, als StrandZuid er niet meer is?  Het te bouwen terras is 
een permanente constructie, in tegenstelling tot de horecagelegenheid waar het bij zou horen! 
 
Ten tweede: 
Het Beatrixpark wordt door de gemeente in alle stukken genoemd en geroemd om de rust, de hoge kwaliteit van de natuur en de 
bijzonder plaats in de overdrukke driehoek tussen ZuidAs, RAI en Beethovenbuurt. In het evenementenbesluit van de gemeente is 
daarom in het Beatrixpark slechts een minimaal aantal kleine evenementen toegestaan.  Ook is dat een van de redenen dat er een 
afmeerverbod geldt aan de zijde van het park, en dat er goede afspraken zijn over de brug die ’s nachts de toegang afsluit naar de 
waterkom.  Dat is niet voor niets: bijvoorbeeld geluid van feestende mensen draagt ver over water. Een nieuw terras, midden op 
het water, tast de ruimte en de rust van dit wateroppervlak en dus van het park aanzienlijk aan en trekt nog meer bootjes aan, 
met alle risico’s van dien; handhaving is er nauwelijks. Daarnaast zijn er ook nog plannen van de horecaondernemer om een extra 
terras te openen aan de zuidzijde van de waterkom; dan komt het geluid en de drukte van alle kanten.  
 
Wij herhalen aan u de oproep die wij ook deden aan de Omgevingsdienst (zie bijlage): 
Laat de rust en het belang van open natuurlijk schoon water in de Boerenwetering prevaleren boven het plezier op korte termijn 
van een aantal gasten van een tijdelijke horecagelegenheid die nu al een forse capaciteit heeft. Wij vragen u met klem uw 
verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het water van de Boerenwetering.  Houdt rekening met de lange termijn en 
de ecologische waterkwaliteit. Een vergunning als deze past daar niet in. 
 
Verder onderschrijven wij de bezwaren zoals die zijn ingediend door andere belanghebbenden, (o.a.de StOR, mevrouw Mante). 
Wij achten het daarom niet nodig hun terechte procedurele bezwaren hier te herhalen.  
 
 
Tot toelichting uiteraard immer bereid, met vriendelijke groet,  
namens de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,  
Het Bestuur. 
 
 
Bijlage: 
Brief aan Omgevingsdienst inzake waterterras dd 13 mei 2019 

zuidAs eN HeT PArK
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VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
secretariaat:  Willem Pijperstraat 35 1077 XL Amsterdam    
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College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering,  
afdeling Juridische Zaken,  
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.  
 
 

Amsterdam, 20 augustus 2019 
 
 
Betreft:  
zaaknummer 8841193, de aanvraag OLO-4252271 en documentnummer 13957522 d.d. 10 juli 2019 
 
 
Geacht college, geachte mevrouw/meneer, 
 
Bij deze maken wij bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor het Pop-upterras bij StrandZuid, grenzend aan de 
RAI enerzijds en aan het water van de Boerenwetering cq. het Beatrixpark anderzijds.  
 
Al eerder maakten wij bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een waterterras bij 
StrandZuid, pal naast de locatie waar dit Pop-up terras nu zou gaan komen. (kopie: zie bijlage ).De bezwaren die wij hebben 
geuit tegen het verlenen van een vergunning voor het bouwen van het waterterras zijn wat ons betreft één op één 
overdraagbaar op deze nieuwe aanvraag. Immers, door de geplande uitbreiding zal de (geluids-)overlast alleen maar 
toenemen. Gelieve die argumenten dan ook op deze vergunning van toepassing te beschouwen.  
 
Wij maken ook bezwaar tegen het onduidelijke door elkaar lopen van deze twee zaken/vergunningen, waarvan er een is 
vergund en de ander niet, zoals blijkt uit het geluidsadvies dat als bijlage bij de stukken voor de vergunningsaanvraag is 
gevoegd: 
Citaat uit de vergunnings-informatie:  “ De te verwachten geluidsniveaus in het Beatrixpark zijn weliswaar niet in de tabel 
opgenomen maar zijn wel gekwantificeerd in de tekst van hoofdstuk 5 na de tabel (zo ook in de aanvraag voor het 
waterterras). De cumulatie ervan met het waterterras is niet nader beschouwd omdat hier geen toetsingskader voor 
beschikbaar is. Het nader kwantificeren en beoordelen van geluid op een niet geluidgevoelige locatie biedt daarom vanuit 
een goede ruimtelijke ordening geen meerwaarde.” (Van DB Advies) 
Wij vragen ons overigens af wie bepaald heeft dat het Beatrixpark een “niet geluidgevoelige locatie” zou zijn.  
 
Wij wijzen u op het misleidende gebruik van de term Pop-up, dat suggereert dat dit tijdelijk van aard zou zijn; in de 
vergunningsaanvraag staat dat dit NIET tijdelijk is bedoeld, maar voor een deel van het jaar…maar dan wel elk jaar, in de 
zomer, als het park veel gebruikt wordt.  
 
Voor verdere argumentatie willen we u graag tevens verwijzen naar de bezwaarschriften die t.a.v. deze vergunning voor 
een Popup-terras zijn ingezonden door directe omwonenden, zoals de heer K. den Blanken, mevrouw I. Mante , de StOR 
(Stichting Overleg Raibuurten). Als vereniging hebben wij een andere status dan deze inzenders van een bezwaar; wij zijn 
het echter met hun mening en argumenten alleszins eens, en steunen en onderschrijven hun zienswijzen en argumenten. 
Uitvoerige herhaling daarvan in ons schrijven achten wij derhalve niet nodig; zij spreken voor zich.  
 
 
Tot toelichting uiteraard immer bereid, met vriendelijke groet,  
 
namens de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,  
het Bestuur. 
 
 
 
 
- bijlage - : brief aan omgevingsdienst dd 13-5-2019 
lage - : brief aan omgevingsdienst dd 13-5-2019 
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ArTseNiJHof

Temidden van 
die opvallende 

verwaarlozing van 
het park vormt de 

Artsenijhof echt een 
uitzondering. 

De laatste maanden 
verschijnen er in de 
publiciteit opvallend veel 

artikelen en ingezonden brieven over 
de belabberde staat van onderhoud 
van de parken in Amsterdam. Ook 
over het Beatrixpark. 

Het blijkt dat zonder veel 
communicatie het niveau van 
onderhoud is teruggebracht van 
niveau A tot niveau B en zelfs 
tot niveau C (sober!) De centrale 
stad heeft de regie hierover naar 
zich toegetrokken, de stadsdelen 
kunnen niet anders dan volgen, lijkt 
het. Prioriteit wordt gegeven aan 
herstel van kaden en bruggen na 
decennia van verwaarlozing. Ook 

parkoNderhoud zwaar oNder druk.

de bestrijding van de als onkruid 
oprukkende, bijna onuitroeibare 
Japanse duizendknoop, vergt een 
behoorlijk budget. Het spreekt 
vanzelf dat het bestuur van 
de vereniging dit niet zomaar 
accepteert. Zij is hierover al in 
discussie met de verantwoordelijke 
wethouder(s).

er was werk genoeg: 
planten delen/
scheuren, verplaatsen, 
aanvullen, compost 
toevoegen, nieuwe 
ideeën bedenken, 
aanplanten en 
natuurlijk het eeuwige 
onkruid wieden.

De Artsenijhof als tegenwicht.
Temidden van die opvallende 
verwaarlozing van het park vormt de 
Artsenijhof echt een uitzondering. 
Hier zorgen vrijwilligers al sinds 
het jaar 2000 (!) op verzoek van 
de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark voor het onderhoud van 
deze unieke medicinale kruidentuin. 
Zij faciliteert, financiert en koestert 
die inzet van de vrijwilligers, die is 
enorm. De parkbezoeker waardeert 
dat, en ook de rondleidingen door de 
Hof zijn altijd een groot succes. Daar 
mag van de gemeentelijke overheden 
ook wel iets tegenover worden gezet 
door te zorgen dat ook het park als 
geheel de aandacht krijgt die het 
verdient. Zo laat ook het onderhoud 

Ossentong (Anchusa officinalis) 
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Voor verdere informatie 
en aanmelding over het 

vrijwilligerswerk: 
mail@vriendenbeatrixpark.nl

de traditionele zomerlunch in de 
hof was weer een zonnig succes. 

van de paden e.d. in de Hof dit jaar echt te wensen over.

Seizoen 2019
Het was gelukkig een minder droge zomer dan vorig jaar 
en met name de regen op het eind van de zomer heeft 
veel grotere problemen voorkomen. Maar werk genoeg: 
planten delen/scheuren, verplaatsen, aanvullen, compost 
toevoegen, nieuwe ideeën bedenken (aanplant Ossetong, 
Duindoorn, Duizendblad) en natuurlijk het eeuwige 
onkruid wieden. Helaas heeft de jaren geleden door 
ons gekochte en geplante Amandelboom het niet gered. 
Ook de konijnen blijven het werk van de vrijwilligers 
ondermijnen, daar hebben ze al mee leren leven. Het 
staddeel heeft wel gezorgd voor een berg compost, de 
Vereniging zal de champignonmest weer aanvullen.

Met het composteren wordt ook steeds meer ervaring 
opgedaan. Voor de karakteristieke buxus- haagjes 
wordt de ramp van de buxusmot en –schimmel steeds 
duidelijker zichtbaar. Dat is al in een eerder stadium met 
het stadsdeel besproken. Toen maakte men wel plannen 
voor vervanging maar in het licht van de financiële 
problemen wordt die ramp alleen maar groter.

De traditionele zomerlunch in de Hof met zelfgemaakte/
gekochte gerechten was weer een zonnig succes. We 
brachten met een groep vrijwilligers een interessant 
bezoek aan de Johannahof bij de Overtoom, de vroegere 
stadskwekerij van Amsterdam in het Vondelpark. Daar 

hebben de bewoners van dat straatje een heel bijzondere, 
plantrijke tuin aangelegd, een heel stille oase midden 
in de drukke stad. Dit seizoen heeft ook Wil Melgers de 
vrijwilligers weer met raad en daad bijgestaan.

Volgend jaar wordt het twintigste jaar voor het 
vrijwilligerswerk, een jubileum dus, dat moet gevierd 
worden. Dit seizoen werd in november ook weer 
afgesloten met het traditionele najaarsoverleg met alle 
vrijwilligers. Een kleine enthousiaste groep gaat ook op 
dinsdagochtend in de winter door met vooral onkruid 
wieden en overleg over nieuwe plannen voor het volgend 
jaar.

Elders in deze Nieuwsbrief leest u over het maken van 
een nieuw Groen Boekje, actuele informatie over alle 
aanwezige planten in de Artsenijhof. Een enorme klus 
waar een kleine groep vrijwilligers mee bezig is geweest 
het afgelopen jaar en waarop we als Vereniging heel trots 
kunnen zijn.

Momenteel staan er ca. 30 vrijwilligers op de lijst, niet 
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen 
wisselt het aantal dikwijls. Nieuwe vrijwilligers zijn 
daarom altijd welkom. Voor informatie en aanmelding: 
mail@vriendenbeatrixpark.nl . 
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GroeNe boeKJe

MArJAN sToMPH, ooK NAMeNs José deCKers

GRoENE BoEkjE
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Na eeN jaar werk is  er BiNNeNkort  weer eeN Nieuw GroeN 
Boekje,  de iNVeNtarisatie  VaN de mediCiNaLe pL aNt eN iN de 
zo GeNoem de artseNijhof.  

Waarom duurde het een jaar om het Groene 
boekje te herzien? Allereerst zijn alle 
veranderingen in de Artsenijhof nagegaan 

en doorgevoerd. Er waren planten die niet meer goed 
gedijden en die vervangen zijn door andere planten. 
Ook sommige botanische familienamen zijn gewijzigd 
op basis van het huidige DNA-onderzoek. Dit onderzoek 
van planten geeft een andere kijk op plantenfamilies dan 
de kijk naar fenomenen van planten. Van elke plant is 
opnieuw de medicinale werking nagegaan. 

In de nieuwe alfabetische lijst van de planten met 
de medicinale werking is bij elke plant de bron met 
herkomst van de informatie over de werking vermeld. 
Dat is nieuw. In vorige versies van het Groene Boekje 
stond wel een lijstje met bronnen, maar de bron stond 
niet bij elke plant apart vermeld. In deze herziene versie 
van het Groene Boekje staan de belangrijkste werkingen 
vermeld. Wil je nog verdere informatie dan zijn de 
bronnen dus te raadplegen. Hoe ziet die vermelding 
eruit? (zie hiernaast)

De bronnen (waarnaar met de nummers wordt 
verwezen) zijn gekozen op basis van uitgebreid advies 
van diverse kanten. Verschillende opleidingen voor 
fytotherapie adviseerden ons het standaardwerk Groot 
Handboek Geneeskrachtige Planten 8e druk van de arts 
Dr. Geert Verhelst. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
de ook in het vorige Groene Boekje gebruikte bronnen 
Geneeskrachtige Planten in de Kruidentuin van het 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en de Kruiden-
encyclopedie van Vermeulen. Op advies van de afdeling 
Plantkunde van de Universiteit van Wageningen is ook 
Wikipedia gebruikt. De informatie over planten op 
Wikipedia blijkt regelmatig te worden gecontroleerd door 
diverse universiteiten op betrouwbaarheid. Tot slot is er 
een Engelstalige website van plantkundigen opgenomen.  
Een gepensioneerde apotheker, die regelmatig de Hof 

bezoekt, hebben wij geraadpleegd over planten waar 
helemaal geen medicinale werking van bleek te vinden, 
maar die al jaren in de Hof staan, zoals de prachtige 
Adelaarsvaren: 

Aardpeer (Helianthus tuberosus) Gebruikt bij  
darmproblemen, botontkalking (1),suikerziekte (2)

Absintalsem (Artemisia absinthium) Eetlustopwekkend (1, 2), 
verbetert stofwisseling (1, 3)

De klankbordgroep met Marion Verwaal, John Barnick 
en Hans Boersma is ons steeds ter wille geweest in 
het herzieningsproces door alles meerdere keren te 
controleren. Het was een leuke maar heel intensieve 
opdracht die wij onszelf hadden gesteld.

HeT 
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PeNNiNGMeesTer | ledeNAdMiN

VAN de

bArbArA VAN HeldeN-PATHuis

LEDENaDmINIstRatIE
bArbArA VAN HeldeN-PATHuis eN MirJAM louisse

In juni van dit jaar ontvingen alle 
vrienden de jaarlijkse acceptgiro 
voor het overmaken van de 

contributie. Tot nu toe hebben 817 
van de leden betaald en gemiddeld 
werd er ruim € 22,-- overgemaakt!

Voor de duidelijkheid nogmaals:
De jaarlijkse bijdrage is vrij, met een 
minimum van € 5,--. Het gemiddelde 
bedrag dat wordt overgemaakt ligt 
rond de twintig euro. Wij danken 
een ieder voor zijn of haar bijdrage, 
waarmee wij onder meer tweemaal 
per jaar deze uitgebreide nieuwsbrief 
kunnen uitgeven.

Ook dit jaar ontvingen wij een groot 
aantal zeer royale bijdragen. De 
gulle gevers zullen in december 
een bedankbriefje van het bestuur 
ontvangen. 

Oproep van de ledenadministratie: 
Mocht u uw contributie nog niet 
voldaan hebben, wilt u dit dan 
voor het eind van het jaar doen? 
Dan hoeven wij geen kostbare 
herinneringen te versturen. 

Wilt u bij uw betaling ALSTUBLIEFT 
uw LIDNUMMER vermelden? 
Dat staat boven uw naam op het 

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze 
vorige nieuwsbrief van Mei 2019 

Aantal leden op 1 maart 2019  1035
Nieuwe leden  37
Opgezegd, verhuisd of anderszins  46
Aantal leden op 1 november 2019  1026

We hebben onze ledenadministratie overgezet naar 
een nieuw programma, en daarvoor alle bestaande 
adressen nog eens goed doorgespit. Ook hebben we nu 

binnen ons adressenbestand een splitsing aangebracht: 
van bovenstaande 1026 zijn er eigenlijk een aantal 
geen formeel lid: het zijn adressen van instellingen of 
organisaties (zoals het stadsdeel of een perscontact) 
die wel in ons bestand staan, omdat ze bijvoorbeeld de 
Nieuwsbrief ontvangen, maar die geen betalend lid zijn. 
Op dit moment zijn dat er 48. 

Wij hebben van 283 geïnteresseerden een mailadres, dat 
we uitsluitend gebruiken voor het incidenteel versturen 
van een nieuwsflash. 

pENNINGmEEstER

adresetiketje van de nieuwsbrief en 
rechtsboven op de acceptgiro. Als 
u het lidnummer niet (meer) kan 
vinden, dan is uw volledige postcode 
plus huisnummer ook goed, daarmee 
kunnen wij U altijd terugvinden in 
het ledenbestand.  

De banken vermelden zoals u weet 
bij een overschrijving geen adres, 
alleen een naam en een bedrag. Wij 
kunnen dan vaak niet nagaan van 
wie de betaling afkomstig is.

Bij voorbaat dank, u bespaart ons 
hiermee veel tijdrovend speurwerk!
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PArAllel

paRaLLEL

ANNe-MAriKeN rAuKeMA

“ VerBeeLdiNG is  eeN soort VLuCht Naar BiNNeN”
de daNsfiLm,  Naar eeN idee VaN ruth meyer,  is  kL aar

Parallel, zo heet uiteindelijk de film die Ruth Meyer 
al jarenlang van plan was te maken. Alle Vrienden 
van het Beatrixpark treffen deze op dvd aan bij deze 

nieuwsbrief. Het park speelt een belangrijke rol in de 
film. Een gesprek met regisseur Ellen Blom. 

Twee jaar geleden werd Ellen Blom benaderd door 
filmproducente Julia Emmering. Blom maakt inmiddels 
25 jaar fictiefilms en documentaires voor onder andere 
Het uur van de wolf. Ze maakte Only me, een documentaire 
over de rythm- en bluesgroep Platters, die in de jaren 50 
wereldberoemd waren met Only you (en dan die lange 
uithaal gevolgd door ... can make all this change in 
me / For it’s true, you are my destiny). Genadeloos is een 
documentair portret van jazz-saxofonist Gijs Hendriks 
(1938). Niet alleen kunst en cultuur, ook human interest 
heeft haar belangstelling. Vorig jaar werd haar laatste 
documentaire Waarheen leidt de weg uitgezonden inclusief 
concertregistratie. Nu is ze bezig met een fictieve 
ontmoeting tussen Anne Frank en de Joodse goochelaar 
Ben Ali Libi – pseudoniem van Michel Velleman – waar 

Willem Wilmink een gedicht over schreef. Velleman 
woonde net als de familie Frank aan het Merwedeplein.

Van route naar film
Ruim drie jaar al was Ruth Meyer bezig met haar project 
dat uitmondde in Parallel. ‘Vijf jaar werken aan een film 
is abnormaal lang’, zegt Ellen Blom. ‘Maar het is dan 
ook een complex traject geweest. Veel verschillende 
kunstenaars met overvolle agenda’s, heel duidelijke 
opvattingen en zeer nauwgezet.’ Aanvankelijk wilde Ruth 
Meyer een route door het Beatrixpark, met beeldend 
kunstenaars. Het zou een directe vertaling moeten 
worden van haar oorlogsverhaal. Als meisje woonde 
Meyer met haar ouders en zusje in de Deurloostraat en 
kwam toen veel in het park. Er was nog geen sprake van 
een film, het zou een route worden. 

Pas daarna kwam het idee van de film. Meyer zag grote 
parallellen tussen haar herinneringen aan de oorlog en 
haar artistieke carrière – de basis van de film. Eerder 
waren twee andere regisseurs bij de film betrokken, 

de filM
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PArAllel

maar die trokken zich terug. Toen de ideeën concreter 
werden, werd naar financiering gezocht. Het NPO-fonds, 
een van de grootste financiers voor dit soort films, wees 
het plan af en moest dus een nieuw worden gemaakt. 
Op dat moment werd Ellen Blom erbij gehaald en ze 

Meyer zag grote parallellen 
tussen haar herinneringen aan 

de oorlog en haar artistieke 
carrière – de basis van de film.

de eerste scene is lang en 
beklemmend. een danser 
is bezig zich te bevrijden 
vanonder een enorm stuk 

plastic. de scene laat je 
ervaren hoe groot de behoefte 

kan zijn om te ontsnappen 
begon bij nul. Ze voerde gesprekken met alle kunstenaars 
die Ruth Meyer op het oog had. Al deze bevindingen 
verwerkte ze in een nieuw plan. De verbeelding als 
overlevingsstrategie vormde een rode draad in alle 
gesprekken. De vraag die Blom hen daarop stelde was wat 
betekent verbeelding voor jou? Ofwel, wat is de kracht 
van verbeelding? Dat was een interessantere insteek 
dan bijvoorbeeld een chronologisch verhaal over het 
leven van Ruth Meyer. Blom verlegde de focus en veel 
overleggen volgden. Meyer begon te begrijpen dat ze niet 
zowel hoofdpersonage als regisseur kon zijn. ‘Ik heb heel 
veel respect voor Ruth. Ze heeft een indrukwekkende 
carrière achter de rug en heeft de regie aan mij moeten 
overdragen. Dat betekent dat ze me veel vertrouwen 
heeft gegeven. Petje af.’ Blom spreekt duidelijk met 
bewondering en waardering voor Meyer. Gaandeweg 
bleek dat bij Ruth Meyer Alzheimer was geconstateerd. 
Dat zou een mooi element toevoegen aan de film. ‘De 
verbeelding is in haar hele leven dominant geweest. Dat 
dit een rol blijft spelen tot het einde van haar leven, is 
een troostende gedachte’, aldus Blom.  

Beatrixpark en andere locaties
Het duurt even voor het park in beeld komt. De eerste 
scene is lang en beklemmend. Een danser is bezig zich 
te bevrijden vanonder een enorm stuk plastic. De scene 
laat je ervaren hoe groot de behoefte kan zijn om te 

ontsnappen; verbeelding kan daarbij een krachtig middel 
zijn, zoals blijkt uit het verhaal van Ruth Meyer. Een van 
de dansers/choreografen was verleden jaar zomer zo 
onder de indruk van de treurbeuken op de speelweide, 
dat hij besloot een nacht onder het overhangende 
bladergroen door te brengen. Niet wetende dat op dat 
moment de opmars van de eikenprocessierups zijn 
hoogtepunt bereikte. Ook in het park. Danser onder de 
bulten en gek van de jeuk. Zijn dans over de helende 
werking van de natuur en verbeelding kreeg ongewild 
nog een andere laag. Ellen Blom was erg onder de indruk 
van de schoonheid ervan de bomen in combinatie met de 
kunstwerken en dansen. 

Andere herkenbare locaties: tapdanser op leeftijd op 
de kruising van Beethovenstraat en Stadionweg. Blom: 
‘Wat je niet ziet is dat urenlang verkeersbegeleiders 
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het verkeer plat legden.’ De Albert 
Cuypmarkt, waar Ruth Meyer rozen 
koopt. De Soesterduinen, vlak bij 
Huis ter Heide, waar de Meyers een 
deel van de oorlog doorbrachten. 
‘Omdat ik in Zeist woon, ken ik het 
Blookerpark bij Huis ter Heide, 
maar dat is veel kleiner dan het 
Beatrixpark. En minder mooi’, aldus 
Blom. De oplettende kijker herkent 
tramhalte Brink aan de Middenweg, 
bij Betondorp. Dat was een puur 
pragmatische oplossing, een van de 
weinige haltes die te filmen waren 
op voldoende afstand. De locatie 
van de dansscènes van Krisztina de 
Châtel zullen niet velen herkennen: 
de binnenplaats van de Bijlmerbajes 
– kort voordat deze voorgoed 
verdwenen. 

Ode aan de verbeelding
Blom: ‘De film is niet in één 
genre onder te brengen. Het is 
een documentaire, maar ook 
een kunstfilm over dans, een 

wat je niet ziet 
is dat urenlang 
verkeersbegeleiders 
het verkeer plat 
legden. 

“dansementaire” dus.’ Eigenlijk 
een nieuw genre. De essentie is dat 
Parallel een ode aan de verbeelding 
is. En verbeelding heeft iedereen 
nodig. Met voldoende fantasie kan 
iemand zelfs het saaiste baantje 
leuk maken. Het maakt je rijker. 
‘Verbeelding is tegenwoordig vaak 

de essentie is dat 
Parallel een ode aan 

de verbeelding is. 
en verbeelding heeft 

iedereen nodig.
gekoppeld aan economisch nut. Dat 
is jammer. Kunst moet prikkelen, 
verrassen en uitdagen. Het ‘nut’ 
van Ruth Meyers verbeelding is dat 
het haar – met haar zusje – door de 
oorlog heeft geholpen. De rijkdom 
van de verbeelding en het nut ervan 
komen in dit geval samen.’ 

Tevreden en blij
In september ging Parallel in 
première, tijdens het Nederlands 
Filmfestival. Zowel Blom als 
Meyer werden bedolven onder de 
complimenten. Omdat de filmzaal 
daar, in het Louis Hartlopercomplex 
in Utrecht vol was, heeft Meyer 
daarna een extra vertoning 
georganiseerd in De Uitkijk, aan de 
Prinsengracht. Hoewel twee jaar 
bezig zijn met een film voor Blom 
lang is, kijkt zij er met plezier op 
terug. ‘Natuurlijk heb ik andere 
dingen ertussen door gedaan. We 
hebben uiteindelijk maar zeven 
dagen gedraaid. Dat is weer extreem 
weinig. We – cameraman Martijn 
Cousijn en ik – hebben alles gebruikt 
wat opgenomen is. Dat is ook 
bijzonder.’ Ruth Meyer is erg blij met 
en heel tevreden over de film.  

Op woensdagavond 11 december 
zendt de EO de film op tv uit. 

PArAllel
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iN HeT PArK

ANNe-MAriKeN rAuKeMA 

uRBaN souND LaB

siNds septemBer kuNt u iN  het sarphatipark eeN 
BijzoNdere Luister waNdeLiNG makeN:  de urBaN 
souNd L aB;  ook iets Voor het beatrixPark?

Hoewel dat park langgerekt is en tegen de – 
zeker in de ochtend- en avondspits – drukke 
Ceintuurbaan aan ligt, zijn ook hier heel 

verschillende geluiden te horen. Dat maakt het juist zo 
geschikt voor een luisterwandeling.  

De initiatiefnemers, het geluidskunstenaarskoppel 
Renate Zentschnig en Michiel Huijsman – tevens de 
drijvende krachten achter SoundTrackCity - bedachten 
het concept, werkten het uit en hielden het in september 
bij het Groen Gemaal ten doop. In kleine groepjes, 
tweetallen of wie alleen wilde gaan, alleen, toog men het 
park in, met een felgele folder. Daarin onder andere een 
korte toelichting op het kunstproject, een eenvoudige 
plattegrond van het park met twaalf markante 
plekken aangeduid. En opdrachten en ruimte voor 
aantekeningen.

Het was een bijzondere ervaring. Je bent je veel bewuster 
van klanken en geluiden, die je soms gewoonweg niet 
hoort, omdat je er niet alert op bent. Het ene luisterpunt, 
bijvoorbeeld de markante boom halverwege het park, 
bij de straat die ook ‘Sarphatipark’ heet, valt de stilte 
op. Aan de andere kant ligt het Heijmanspad, voorzien 
van houtsnippers. Die hoor je kraken onder je zolen, je 
hoort halsbandparkieten en door het loof hoor je het 
verkeer bijna niet. Dat is komende winter wel anders. 
Op het hondenuitlaatveldje is de kakofonie enorm. En 
bij de fontein hoor je meer dan alleen opspuitend en 

neervallend water.

De gele folder biedt ook ruimte om aantekeningen 
te maken. Wat je opvalt. Er staan ook vragen om de 
gedachten een beetje te sturen. Het zet je aan tot goed 
luisteren, of zelfs nog beter luisteren. Je kunt in een keer 
de hele wandeling doen. Je kunt er ook voor kiezen om 
deze op te delen, op andere momenten terug te keren 
en op dezelfde plaatsen andere geluidservaringen op 
doen. De initiatiefnemers nemen graag kennis van je 
ervaringen. Maar dat kun je ook doen door een foto van 
de ingevulde folder te maken en deze in te sturen. Dan 
houd je het boekje zelf en kunt zo vaak je wilt naar het 
park.

Het Beatrixpark is voor SoundTrackCity geen blinde 
vlek, integendeel. Hun allereerste geluidswandeling 
ontwierpen ze tien jaar geleden voor het Beatrixpark. 
Een paar bestuursleden is met hen in gesprek om nu 
ook voor ons park zo’n Urban Sound Lab te maken. Het 
Beatrixpark kent immers meer dan genoeg bijzondere 
plekken, niet alleen stille en verstilde, maar ook aan de 
voet van de A10 klinkt het als een stad aan de snelweg. 
Eigenlijk geen grotere contrasten mogelijk binnen zo’n 
relatief kleine oppervlakte.

In de volgende nieuwsbrief  - voorjaar 2020 -  hopen we u 
nader te informeren. Zie ook www.urbansoundlab.nl en 
www.soundtrackcity.nl

urbAN souNd lAb



elodie luiNGe

DE spEELtuIN 
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 om te klimmen, klauteren en balanceren + een  
 uitkijktoren met glijbaan in een zee met golven

5. Zandgraafmachine
 kan 360 graden ronddraaien 

8. Bosmeerboot
 schip ahoy! met verrekijker en stuurwiel

2. Schildpad 3D
 voor fantasie & rollenspel

3. Stappalen oversteek
 balancerend van de ene naar de andere plek

6. Speelhuis Schip 
 met megafoon en verrekijker

4. Zandtafel
 bouw je eigen zandtaartjes met de schep, het  
 bakje en draaiend rad

7. Krokodil 3D
 2 stuks voor fantasie & rollenspel
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iNTerView

missChieN weL het meest BezoChte st ukje 
VaN het park:  de kiNderspeeLpL aats,  met 
Badje eN speeLtuiNtje

Veel van onze leden hebben de laatste twee jaar 
gemerkt dat het daar niet zo goed mee gaat. De 
oude speeltoestellen zijn op een gegeven moment 

weggehaald, omdat die niet meer deugdelijk waren. Maar 
er kwam niets voor terug. 

We zullen u het verhaal van de ambtelijke molens 
besparen, maar het komt er op neer dat er telkens 
niet duidelijk was WIE er moest zorgen voor nieuwe 
speeltoestellen. Of waar het GELD dan vandaan 
moest komen. En toen er geld was, moest er een leuk 
ONTWERP komen. Daarvoor zijn ouders uitgenodigd om 
mee te denken. Waarna het weer stil bleef. Mooi plan.

Afijn, uiteindelijk is het de gebiedsmanager van 
het stadsdeel gelukt: het budget was rond en na 
meedenkbijeenkomsten is een mooi ontwerp gemaakt. 
(zie afbeelding).  De bedoeling was dat er nu werd 

doorgepakt, zodat in de herfstvakantie de kinderen op 
een nieuwe speelplaats konden spelen.  Dan zou ook 
de geliefde “vogelnest-schommel” weer teruggehangen 
worden. Toch weer uitstel.

Maar helaas, het laatste nieuws dat ons bereikte is een 
tegenslag in de financiële hoek: de bodembedekking, 
die als eerste gelegd moet worden voordat de toestellen 
geplaatst kunnen worden, blijkt waanzinnig duur en 
boven budget. Zodat een en ander nu weer stilligt. 

Het is om moedeloos van te worden. Voor de betrokken 
ambtenaren, voor Nicole van de kiosk, die zo haar best 
heeft gedaan in dit hele traject, en voor alle ouders, 
grootouders en kindjes. We blijven er bovenop zitten, aan 
stadsdeel-bellen trekken en deuren rammelen, en we 
hopen u te kunnen berichten dat in de kerstvakantie met 
mooi weer er een nieuwe speelplaats is. 
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5. Zandgraafmachine
 kan 360 graden ronddraaien 

8. Bosmeerboot
 schip ahoy! met verrekijker en stuurwiel

2. Schildpad 3D
 voor fantasie & rollenspel

3. Stappalen oversteek
 balancerend van de ene naar de andere plek

6. Speelhuis Schip 
 met megafoon en verrekijker

4. Zandtafel
 bouw je eigen zandtaartjes met de schep, het  
 bakje en draaiend rad

7. Krokodil 3D
 2 stuks voor fantasie & rollenspel

1

2
3

4 5

6

7
7

8

Amsterdam Beatrixpark



Amsterdam Beatrixpark

1

Amsterdam Beatrixpark

8

 speeltoren met klimgedeelte 
om te klimmen, klauteren en balanceren 
+ een uitkijktoren met glijbaan in een zee 
met golven 

 schildpad 3d 
voor fantasie & rollenspel 

 stappalen oversteek 
balancerend van de ene naar de andere 
plek 

 zandtafel 
bouw je eigen zandtaartjes met de schep, 
het bakje en draaiend rad 

 zandgraafmachine 
kan 360 graden ronddraaien 

 speelhuis schip 
met megafoon en verrekijker 

 krokodil 3d 
2 stuks voor fantasie & rollenspel 

 bosmeerboot 
schip ahoy! met verrekijker en stuurwiel

1

3

2

4

6

7

8

5

Amsterdam Beatrixpark

3

1. Speeltoren met klimgedeelte
 om te klimmen, klauteren en balanceren + een  
 uitkijktoren met glijbaan in een zee met golven

5. Zandgraafmachine
 kan 360 graden ronddraaien 

8. Bosmeerboot
 schip ahoy! met verrekijker en stuurwiel

2. Schildpad 3D
 voor fantasie & rollenspel

3. Stappalen oversteek
 balancerend van de ene naar de andere plek

6. Speelhuis Schip 
 met megafoon en verrekijker

4. Zandtafel
 bouw je eigen zandtaartjes met de schep, het  
 bakje en draaiend rad

7. Krokodil 3D
 2 stuks voor fantasie & rollenspel

1

2
3

4 5

6

7
7

8

Amsterdam Beatrixpark

NIEUWSBRIEF: 38e JAARGANG, NAJAAR 2019VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 19

de sPeelTuiN

we blijven er bovenop 
zitten, aan stadsdeel-
bellen trekken en 
deuren rammelen, 
en we hopen u te 
kunnen berichten dat 
in de kerstvakantie 
met mooi weer er een 
nieuwe speelplaats is.
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iNTerView | VoGelwANdeliNG

Soms zeggen we als bestuur 
gekscherend tegen elkaar: ‘laat 
iemand anders maar de datum 
prikken. Want als wij die kiezen 
regent het.’ Dat was jaren geleden al 
het geval bij bescheiden concerten 
in het park. Het 75-jarig jubileum 
viel deels in het water en tijdens 
de eerste bomenwandeling van dit 
seizoen, op de eerste zondag van 
oktober, regende het pijpenstelen.

Maar begin augustus, dan is de 
kans op droog weer groot. Een 
zonnetje stond nog niet eens op onze 
verlanglijst. Voor de eerste keer sinds 
Art Zuid elke twee jaar sculpturen 
van vermaarde Nederlandse en 
internationale kunstenaars toont 
in Zuid, doneerde de Vereniging 
Vrienden dit jaar een klein 

VrieNdeNwANdeliNG
LaNGs aRt zuID

ANNe-MAriKeN rAuKeMA

parkoNderhoud zwaar oNder druk.

geldbedrag. Omdat we ook wel zijn 
van ‘voor wat, hoort wat’, vroegen we 
een tegenprestatie in de vorm van 
een begeleide excursie voor alleen 
de Vrienden langs een deel van de 
biënnale. We kwamen de datum van 
vrijdag 2 augustus overeen.

Bijna dertig Vrienden meldden zich 
aan. En het regende. Niet constant, 
maar wel vaak en gestaag. Dat nam 
echter niet weg dat we in twee 
groepen van ongeveer twaalf na 
de koffie uiteen gingen vanaf het 
informatiepunt aan de Minervalaan. 
In tegenstelling tot eerdere edities 
was deze duidelijk meer realistisch 
van karakter. Meer figuratief, 
eigenlijk bijna alles herkenbaar. 
Dit, omdat eerdere edities minder 
publiek trokken dan gewenst. Met 

zo’n 350.000 belangstellenden uit 
binnen- en buitenland mag Art Zuid 
trots zijn op deze biënnale. 

We troffen het zeer met onze twee 
gidsen; twee van de vele tientallen 
vrijwilligers die een of meer keer 
per week groepen van verschillende 
pluimage rondleiden. Leerlingen 
van basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs, groepen die 
zich aanmelden of groepen die ter 
plekke ontstaan. Beide gidsen waren 
heel goed in staat om net dat beetje 
extra te vertellen over de beelden 
waar onze wandeling langs voerde. 
Een ander standpunt, doet al anders 
kijken. Heel leerzaam. We zien uit 
naar de editie 2021. Wandelt u dan 
ook mee?  

Josephine Moons



Ook in 2020 kunt u weer meedoen met de 
maandelijkse IVN-rondleidingen door ons mooie 
park onder leiding van Natuurgidsen Henk 

Wolters en Mien Vermue. 

In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de aandacht 
vooral uit naar de bomen. In het park staan ongeveer 250 
soorten, vrijwel allemaal 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 werkzame stoffen zitten er in en hoe en wanneer 
worden ze geoogst?  Het programma is elke maand 
anders, nu ook met enkele extra bijdragen van een 
bijengids. Wanneer u regelmatig meedoet hebt u op 
deze manier een uitstekende mogelijkheid om kennis te 
maken van 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, telkens  op de eerste zondag van 
de maand. Dat zijn voor 2020 de volgende data en locaties.

•	 Bomen:  5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 4 oktober, 1 november, 6 december. 
•	 Artsenijhof:  3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september. 
•	 De wandelingen gaan altijd door, ongeacht de weersomstandigheden, behalve bij code rood.
•	 Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de 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. Kinderen zijn 

welkom, maar houdt u er rekening mee dat deze wandelingen geen specifieke activiteiten voor jongere 
kinderen zijn. 

•	 Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl
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iVN-roNdleidiNGeN

ELkE maaND mEt hEt IVN
oP oNTdeKKiNG iN HeT beATriXPArK
ook iN 2020



Een aantal leden stuurt ons dan een mail. die 
pakken we op en geven we door aan de juiste 
instantie. Maar u kunt ook zelf melding doen. Hoe 

vaker hoe beter!

Als u in het park iets ziet wat niet mag, overlast 
veroorzaakt of u verontrust, dan kunt u een bericht kwijt 

via een van onderstaande mogelijkheden.

Denk aan vernieling, mensen die barbecueën, 
sportorganisaties die de speelplek van kindertjes 
inpikken, zwervers die onder de struiken slapen, zelfs 
zorgen over achterstallig onderhoud, dus woekerend 
onkruid.

eeN m ora meLdiNG (meLdiNG opeNBare ruimte amsterdam)  kaN:

Via internet op https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-
0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7Dformulier;

Via de smartphone app Verbeter de buurt

Telefonisch via 14 020

Via whatsapp op nummer 06-44440655

Via Twitter op @PoL_Pirenebuurt (dat is de politie; wijkagent Rene de Schipper)

Kamperen in het park is niet de bedoeling!
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MeldT HeT

mELDt hEt!!
aLs u door het park Loopt eN u ziet iets 
waar u ziCh zorGeN oVer maakt,  daN wiLt  u 
dat erGeNs kwijt.
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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.

adres

postcode & woonplaats

telefoonnummerhandtekening

e-mail adres

naam (Hr/Mw)


