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Laatste Nieuws
Cadeautje:
de Bomenkaart van
het Beatrixpark
Elodi e Lui nge

V

oor al onze leden een
verrassing bij deze
nieuwsbrief: een overzicht
van alle bomen in het Beatrixpark,
met een kaart erbij, zodat u ze kunt
terugvinden.
Henk Wolters, de IVN gids die ook de
wandelingen in het park verzorgt, is
al jaren onze trouwe adviseur voor
de bomenbordjes. Hij zorgt ervoor
dat wij precies weten hoe de bomen
heten, zodat we de juiste bordjes
kunnen laten maken en ophangen.

stap verder gegaan. Geholpen door
Mien Vermue, Loes Lesterhuis en
Joke Hellemons heeft hij alle bomen
met een bordje genummerd, en die
nummers zijn op de juiste plaats op
onze plattegrond gezet door onze
vaste vormgeefster Julie Overberg.
Met als resultaat wat nu voor u ligt
als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Dus op naar het park, (zodra
dat weer kan) maak een flinke
wandeling, en zoek alle bomen op
die u nog niet kent!

En nu is hij op ons verzoek nog een

Juridische zaken

O

p dit moment speelt nog
steeds het een en ander
inzake de vergunningen
die StrandZuid heeft aangevraagd,
en waarover een voorlopig besluit
is genomen. Daarnaast is er ook

een vergunning afgegeven voor het
afmeren in de Boerenwetering.
Wie hierover meer wil weten kan
terecht op onze site, onder de
rubriek: Nieuwsberichten.

inhoud
2		 Laatste Nieuws
3		 Van de voorzitter
5		Zuidas
6		Uit de Artsenijhof
7		Rozemarijn in de Artsenijhof
9		INTERVIEW MET Henk Wolters
12		IVN rondleidingen
12		 Van de penningmeester
13		 Ledenadministratie
14		Jaarcijfers 2019
15		 Leeuwen
16		JAARVERSLAG 2019
18		 Berichten
19		 Aanbouw
20		 Bijenkasten
22		 Het Groene Boekje
23		Plattegrond Beatrixpark
24		 Vriend worden

Redactie Nieuwsbrief Mw. M.J.K. Louisse | Mw. E.E. Luinge | Mw. L. Lesterhuis
Vormgeving Mw. J.M. Overberg | www.julieoverberg.com
Foto’s O.D. Overberg
Druk Palteam Duivendrecht
De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het bestuur van de
Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

2

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020

Voorzitter

Van de

voorzitter

Bestuur
Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark
Voorzitter

Alles is opeens onzeker
geworden in deze tijd.

Mw. H.Th.C. Munniksma
Doornburg 125,
1081 JX Amsterdam
020 676 2643

Marle en M unni k sma

I

edereen, dus ook het bestuur,
wordt gedwongen om planningen
los te laten. Vergaderingen,
overleggen en bijeenkomsten gaan
opeens niet door, de geplande datum
voor de Algemene Ledenvergadering
moest worden verschoven. Hoe
moet dat nu met het benoemen van
twee nieuwe bestuursleden, die al
ruim een jaar meegedraaid hebben
en zelfs al een eigen takenpakket
hebben gekregen, hoe gaat het met
de afspraken met de gemeente,
hoe nu verder met Zuidasdok, met
het verwijderen van de Japanse
duizendknoop, wordt het park nog
wel onderhouden of kan dat ook al
niet meer?

De geplande datum
voor de Algemene
Ledenvergadering
moest worden
verschoven
Soms leidt het ook tot goede acties:
omdat we niet rond de tafel konden
zitten, hebben we de handschoenen
aangedaan en zijn met prikstok
en vuilniszak en met anderhalve
meter afstand een middag rommel
gaan oprapen in het park, waar het
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Secretaris

vanwege het mooie weer toen nog
vrij druk was.

Mw. M.J.K. Louisse
W. Pijperstraat 35,
1077 XL Amsterdam
020 662 0227

De Artsenijhof
vrijwilligers
popelen om
onkruid te gaan
wieden.

Penningmeester
Mw. B. van Helden-Pathuis
Leden
Mw. E.E. Luinge
06 546 300 56
Mr. A.A.M. Hesseling

De situatie half april: inmiddels is
het stiller geworden, is gelukkig
de kinderspeeltuin eindelijk weer
bespeelbaar. Maar wie gaat/durft
er nog naar toe? De Artsenijhof
vrijwilligers popelen om onkruid
te gaan wieden, maar kan dat
eigenlijk wel of lijkt afstand houden
toch niet mogelijk. En onze vele
oudere vrienden en vriendinnen,
hoe zouden die het maken ? De
natuur komt uit de winterslaap, de
bomen hebben weer prille groene
blaadjes, narcissen bloeien, vogels
maken nesten, maar het aantal
parkbezoekers is beperkt en op de
bankjes, die nog steeds niet ontdaan
zijn van de groene aanslag, durft nu
bijna niemand meer te gaan zitten.
Hoe lang nog ? Dat weet niemand.

Wimbledonpark 19,
1185 XK Amstelveen
020 671 4371
Mw. A.M. Raukema
Sloestraat 9,
1078 BE Amsterdam
06 361 969 84
Secretariaat Vereniging
W. Pijperstraat 35,
1077 XL Amsterdam
Website EN MAILADRES
www.vriendenbeatrixpark.nl
mail@vriendenbeatrixpark.nl
Bankgiro (IBAN)
NL17 INGB 0004 2952 62

Maar achter de schermen worden
mooie plannen gesmeed. Bij toeval
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Voorzitter

De kinderspeeltuin is gelukkig eindelijk weer bespeelbaar. Maar wie gaat/durft er nog naar toe?
De IVN wandelingen gaan nu even
niet door, maar straks hopelijk weer
wel. Dan is iedere geïnteresseerde
bezoeker van harte welkom op de
eerste zondag van de maand. Maar
gelukkig kunt u zelf ook al een
bomenwandeling doen in uw eigen
tempo en als het u uitkomt want u
bent nu in BEATRIXPARK
het bezit gekomen
van een
PLATTEGROND
goed gedocumenteerde
bomenkaart.
BOMENKAART 2019
En mocht u belangstelling hebben
voor medicinale planten: het nieuwe
groene boekje met alle flora van de
Artsenijhof is inmiddels klaar en kan
via ons secretariaat gekocht worden.

Natuurlijk kunt u altijd een kijkje
nemen op onze website www.
vriendenbeatrixpark.nl, waar wij
zoveel mogelijk het laatste nieuws
over het park publiceren en waar u
doorkiesmogelijkheden kunt vinden
naar andere websites.
Zolang het reizen en uitgaan beperkt
is kan een rondje Beatrixpark
misschien zorgen voor afwisseling,
vreugde en ontspanning.
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stuitten wij op een poëzie-initiatief
in Amsterdam Zuid, dat dit voorjaar
op pleintjes zou gaan plaatsvinden…
maar nu natuurlijk even nog niet
door kan gaan. Wij hebben er bij
de organisatoren op aangedrongen
om deze gedichten ook in het park
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Maar gelukkig kunt
u zelf ook al een
bomenwandeling
doen in uw eigen
tempo met de goed
gedocumenteerde
bomenkaart

speelweide
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Zuidas en het park

DOKKEN VOOR HET DOK
De recente conclusie van oud-minister Sybill a
Dekker, die in opdracht van de overheid onderzoek
deed naar nut en noodzaak van Zuidasdok,
luidt dat het project ondanks te ver wachten
problemen en extra kosten toch door moet gaan.

Het be stuur van de Vr ie nde n

M

et ZuidPlus, het consortium van drie
bouwondernemingen (Heijmans uit
Nederland, het Amerikaanse Fluor en Hochtief
uit Duitsland), is echter zelfs na mediation geen
overeenstemming bereikt. Naar alle waarschijnlijkheid
wordt het contract met ZuidPlus afgekocht en wordt het
Zuidasdok-project in deelprojecten aanbesteed. Dit gaat
ongetwijfeld leiden tot vertraging, en dus langer overlast
in de wijde omgeving van de A10.
Namens belanghebbenden heeft ook de voorzitter van
de Vrienden meegepraat bij een overleg met mevrouw
Dekker. In dat overleg hebben wij naar voren gebracht
dat de afspraak, dat in het park geen bouwterrein zou
komen, moet worden gehandhaafd. Bovendien dat
tijdens de bouwfase de overlast beperkt moet worden en
dat de afscheidingen tussen bouwwerkzaamheden en
park, omdat ze er waarschijnlijk jarenlang zullen staan,
een groen karakter moeten hebben. De tunnelmond zal
in ieder geval groene geluidswanden moeten krijgen en
de benodigde nutsgebouwen zien wij graag weggewerkt
achter groen. Over de uiteindelijke fietsroutes hebben
wij in dit overleg niet gesproken omdat dit waarschijnlijk
opnieuw aan de orde komt op gemeentelijk niveau. Wel
hebben wij andere organisaties, die met ons aan tafel
zaten, gesteund in hun verzoeken om de OV knoop op
Zuidas met voorrang aan te passen. De voorgestelde
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

onderdoorgang voor fietsers en voetgangers die vanaf
het park richting Buitenveldert gaat moet alleen voor
langzaam verkeer bestemd zijn. Wij rekenen erop dat met
deze wensen rekening wordt gehouden en zullen in ieder
geval alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Ondertussen zijn ruim 100 bomen langs de A10 gekapt
als voorbereiding op de bouw van twee woontorens op
kavel 6 en 7. Dit is nu al gebeurd, omdat er rekening
moest worden gehouden met het broedseizoen en het
verwijderen van de Japanse duizendknoop, die in dat
gebied woekert. De bouw kan pas daarna plaatsvinden.
De komst van de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten, deel van de Conservatorium afdeling) in
convict en kapel gaat zo goed als zeker door. Ook daar
zal de komende twee jaar een flinke verbouwing nodig
zijn. De met ons besproken en getoonde plannen zien er
erg fraai uit en als iedereen zich aan de spelregels houdt
(bouwverkeer, bestemmingsverkeer, overlast beperken,
niet commercieel, alleen cultureel/maatschappelijk
etc.) kan dit een heel mooie toevoeging aan het park
betekenen. Voor onze leden zal waarschijnlijk in het
najaar tijdens de ALV – mits deze doorgang kan vinden
– een korte presentatie worden gegeven over hoe dat er
straks uit komt te zien. We houden u via onze website op
de hoogte van de ontwikkelingen.
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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Uit de

Artsenijhof
Coronajaar of jubileumjaar?
Mi rjam Loui sse

M

6

isschien wordt dit bericht
uit de Artsenijhof wel een
historisch bericht. Nog
nooit in het 20-jarig bestaan van het
vrijwilligerswerk in het Beatrixpark
hebben we het begin van het seizoen
in het voorjaar moeten afblazen,
zelfs niet voor het weer. Maar dit
zijn geen gewone tijden waarin
u deze Nieuwsbrief leest. Er zijn
plannen gemaakt om met een paar
vrijwilligers per keer te werken, met
gepaste afstand en goed vooroverleg
over wat er gedaan kan worden,

maar zonder koffie en theedrinken
gezellig bij elkaar. Wij hebben dan
ook geen idee welke gevolgen deze
situatie voor de Hof heeft, vooral
wat betreft de beplanting. Kunnen
we nieuwe planten kopen; wordt
het een droog of nat voorjaar en/
of zomer; hoe kunnen wij de
situatie goed afstemmen met het
stadsdeel?? Onzekerheid alom, maar
dat er betere tijden komen, dat kan
niet anders. En dat vieren van het
jubileum dat doen we ook heus wel,
wanneer en waar dan ook.

Er zijn plannen
gemaakt om met een
paar vrijwilligers per
keer te werken.

Nieuwe Groene Boekje
Na het slechte nieuws, het goede
nieuws: het aangekondigde nieuwe
Groene Boekje is inmiddels
beschikbaar en ziet er geweldig uit.
Er is ongelofelijk veel tijd in gaan

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

zitten voor Marjan Stomph en José
Deckers en de klankbordgroep. De
gebruiksvriendelijkheid, vooral
voor leken, stond voorop. Maar ook

We hopen dat we
met deze publicatie
een brede kring van
geïnteresseerden in
medicinale kruiden
een plezier hebben
gedaan
perfectionisme kost tijd en energie
maar was de moeite waard in dit
geval. En de professionele lay-outinbreng van Julie Overberg konden
we niet missen. De Artsenijhof
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020

ARTSENIJHOF | Rozemarijn

is een heel bijzondere plek en
de Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark beschouwt het als een
van haar kerntaken deze Hof zo
goed mogelijk in stand te houden
en daarnaast hopen we dat we met
deze publicatie een brede kring
van geïnteresseerden in medicinale
kruiden een plezier hebben gedaan.
Wij hopen dus dat de Artsenijhof
er ook in 2020 mooi en goed

onderhouden uit zal kunnen zien.
Het stadsdeel zal worden gevraagd
om vooral de paden goed te
onderhouden, die zijn bij nat weer
soms heel glad en gevaarlijk door
groene aanslag. De vraag is of de
eikenprocessierups zich dit jaar weer
zo sterk kan ontwikkelen. Ook dat
moet het stadsdeel goed in de gaten
houden.

kijk vooral ook op de website onder
Artsenijhof. Er staan momenteel
ca. 30 vrijwilligers op onze lijst,
maar we kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken, zowel voor
de dinsdagochtend als voor de
woensdagavond.
Voor informatie en aanmelding :
mail@vriendenbeatrixpark.nl

Voor de actuele stand van zaken,

Wij hopen dus dat de
Artsenijhof er ook in
2020 mooi en goed
onderhouden uit zal
kunnen zien.

Rozemarijn

in de Artsenijhof
Marion Verwaal

T

ot vorig jaar heeft u in
de Nieuwsbrief trouw de
rubriek van José Deckers
gevonden, waarin zij een kruid uit
de Artsenijhof onder de loep nam.
Na vele jaren wilde zij het stokje
graag aan iemand overdragen en
daar heb ik mij voor aangeboden.
Dank, José, voor al je interessante
wetenswaardigheden over onze
kruiden. Voor de belangstellenden:

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

25 kruidbeschrijvingen zijn
gebundeld en te vinden op de
website van de Vereniging voor
Vrienden van het Beatrixpark.
Op de website is ook een steeds
geactualiseerd plantenoverzicht te
vinden.
Ikzelf werk sinds 2003 mee aan het
onderhoud van de Artsenijhof en de
laatste zes jaar draag ik ook bij aan

het organiseren van het werk.
Het kruid waar ik deze rubriek mee
wil starten is rozemarijn.
Rozemarijn, Rosmarinus officinalis
(rosmarinus: dauw der zee,
officinalis: uit de werkplaats van de
apotheek) staat in het noordvak, in
vak 70. Het is een groenblijvende
vaste plant met onderaan
houtachtige takken en sterk
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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Rozemarijn

aromatische, naaldachtige bladeren.
Rozemarijn bloeit vanaf de vroege
lente tot de vroege zomer en soms
opnieuw in de vroege herfst met
kleine violet/lichtblauwe bloemen.
Rozemarijn behoort net als tijm en
pepermunt tot de lipbloemenfamilie.

Het is een
groenblijvende vaste
plant met onderaan
houtachtige takken
en sterk aromatische,
naaldachtige
bladeren.
De plant kan uitgroeien tot een struik
van anderhalf à twee meter. Hoewel
afkomstig uit het Middellandse
Zeegebied is rozemarijn redelijk
winterhard, teveel regen kan

8
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echter een probleem vormen. Het
is een geliefd kruid in de keuken,
in kosmetische producten en al
van oudsher wordt het medicinaal
gebruikt.
In teksten van Grieken en Romeinen
wordt rozemarijn al vermeld. De
Romeinen gebruikten het niet alleen
als smaakmaker bij vlees, maar
ook om de houdbaarheid ervan te
verlengen. Tijdens pestepidemieën
in de Middeleeuwen zou een takje
rozemarijn om de hals gedragen zijn
en zou het in ziekenkamers verbrand
zijn om de lucht te zuiveren. Alleen
al door de verfrissende, opwekkende
geur is het begrijpelijk dat
rozemarijn hiervoor werd gebruikt.
Interessant is dat nu uit onderzoek
bekend is dat de scheikundige
inhoudsstoffen van etherische olie
van rozemarijn o.a. een antiseptische
werking hebben. De etherische olie
die door distillatie verkregen wordt,
is echter zeer geconcentreerd. Voor

10 ml etherische olie zijn ongeveer
0,5 tot 1 kilo bloeiende toppen nodig.
Wat een enkel takje dus vermag?
In de keuken is rozemarijn een
heerlijke kruidige toevoeging
bij gebraden vlees of gebakken
aardappelen, het is te gebruiken in
marinades of voor het aromatiseren
van olie of azijn.
Het wordt in veel kosmetische
producten gebruikt, zoals in
shampoo, haartonic, bad- en
massageolie, gezichtscrème en zeep
vanwege de frisse, opwekkende geur,
de antiseptische eigenschappen
en de gunstige werking op de
doorbloeding en de spieren.
De etherische olie van rozemarijn
kan verdampt worden om de lucht
te zuiveren of kan aan plantenolie
toegevoegd worden voor een
massageolie.
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INTERVIEW MET

Henk Wolters

Het is een wonder, dat stukje
natuur zo dichtbij
Loes Lest er h ui s

E

en groot aantal bomen
in het Beatrixpark heeft
in de loop der jaren een
naambordje gekregen. Ze worden
bevestigd en bijgehouden door de
Vereniging van de Vrienden van het
Beatrixpark en het IVN (Instituut
voor Natuureducatie). Dat is een
flinke klus, waar Henk Wolters
(natuurgids IVN) veel aan doet. Soms
zakken de bordjes naar beneden,
klappen ze om of ze worden door een
onverlaat gestolen of aan een andere
boom gehangen. Bezoekers hebben
diverse keren aan het bestuur van de
Vereniging gevraagd om de bomen
waaraan een bordje is opgehangen
op een kaart te zetten. De afgelopen
zomer heeft Henk met twee
vrijwilligers van de Artsenijhof en
zijn collega-gids Mien Vermue vele
middagen door het park gestruind.
Met als resultaat: de bomenkaart.
Op de plattegrond staan alle bomen
ingetekend die een bordje hebben.
In totaal 274 bomen zijn op de kaart
vermeld met de Nederlandse naam,
de botanische naam en wanneer
dat van toepassing is ook met
de cultivarnaam. Als voorbeeld:
Dubbelbloemige paardenkastanje,
Aesculus hippocastanum, Baumanni.
Zowel de bomenbordjes als de
bomenkaart moeten natuurlijk
steeds weer worden geactualiseerd
als er nieuwe bomen bijkomen
of als er bomen verdwijnen. De
bomenkaart is als bijlage bij dit
voorjaarsnummer toegezonden aan

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

de leden van de Vereniging.
Deze bomenkaart is de aanleiding
dat ik met Henk Wolters praat over
zijn betrokkenheid bij het park.
Iedere maand geeft Henk een
rondleiding in het park. Soms een
bomenwandeling, dan weer een
kruidenwandeling, afhankelijk
van het seizoen. Ik vraag hem hoe
het komt dat hij zoveel van bomen
en kruiden weet, want hij is geen
bioloog of botanicus. Hij vertelt

dat hij zijn kennis over bomen en
kruiden heeft opgedaan door actief te
zijn bij het IVN en de Dendrologische
Vereniging. Zijn belangstelling voor
kruiden komt voort uit een contact
dat hij ooit had met een holistisch
therapeut. Deze had bij zijn praktijk
een kruidentuin. Henk interesseerde
zich ook voor de medicinale kant van
de kruiden. Een dag per week volgde
hij een cursus geneeskrachtige
kruiden in het Noord-Brabantse
Haaren. Maar zijn kennis heeft hij

NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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INTERVIEW

vooral vergaard door goed te kijken
naar een boom of een plant, door
vakliteratuur er op na te slaan en
door heel veel in de natuur te zijn.

In totaal 274
bomen zijn op de
bomenkaart vermeld
met de Nederlandse
naam, de botanische
naam en wanneer dat
van toepassing is ook
met de cultivarnaam.
Henk is geboren in Zutphen.
Genieten van de natuur was van
huis uit een vanzelfsprekendheid. In
1982 verhuisde hij naar Amsterdam
en kwam hij in de Rivierenbuurt
te wonen. Hij wandelde vaak
door het Amstelpark waar de
gebouwtjes van het IVN stonden,
een bezoekerscentrum en een
lesgebouw. Henk werd lid en ging
een cursus natuurgids volgen. In
deze cursus kreeg hij als opdracht
om een jaar lang een zogenaamd
“adoptiegebied” te bestuderen.
Omdat Henk dicht in de buurt van
het Beatrixpark woonde, koos hij dat

park als adoptiegebied. Hij raakte
onder de indruk van de variëteit van
het park. Het viel hem op dat het
weliswaar een klein compact park
is, maar dat er veel verschillende
bomen en geneeskrachtige kruiden
staan. Nu weet hij dat het gaat om
ongeveer 274 stuks en resp. 250
soorten. Voor de Floriade in 1972
werd de Artsenijhof aangelegd, toen
veel geprezen, maar in de jaren erna
verwaarloosd. Gelukkig kwamen
er op initiatief van de Vrienden
vrijwilligers in actie die zich in de
loop der jaren hebben ingezet om de
Hof zoveel mogelijk terug te brengen
in de oorspronkelijke staat en ook
goed te onderhouden.
Als gediplomeerd natuurgids leek
het Henk leuk om rondleidingen
te gaan geven in het Beatrixpark.
Zo gezegd, zo gedaan. In het begin
gaf hij alleen bomenwandelingen.
Daar kwamen in de loop der tijd
wandelingen in de Artsenijhof bij,
de kruidenwandelingen. Eerst waren
het zo’n vier rondleidingen per jaar.
Na zijn pensioen in 2005 ging hij
iedere maand een rondleiding geven.
Henk weet altijd de deelnemers te
verrassen met sprekende verhalen
over de bomen en de planten.
Zo vertelt hij dat de Indianen
vroeger het blad van de Westerse

bijvoet (Artemisia ludoviciana)
in hun mocassins stopten tegen
vermoeidheid. Dat de drie
Sassafras-bomen zijn geplant ter
nagedachtenis aan professor Jan
Lever, die in de buurt van het park
woonde en een belangrijke inbreng
had bij de keuze van de bomen in het
park.
Per jaar nemen er rond de
200 deelnemers deel aan de
rondleidingen, vertelt Henk. Hij ziet
een duidelijk verschil in publiek.
Bomenliefhebbers zijn meestal niet
veel in kruiden geïnteresseerd en
kruidenliefhebbers hebben vaak
alleen interesse in kruiden. De
laatsten doen soms een opleiding op
het gebied van medicinale kruiden.
Bij een kruidenrondleiding start
Henk altijd met een belangrijk
advies: probeer nooit iets zelf uit
met de kruiden. Als je op zoek bent
naar een medicijn op basis van
kruiden: wend je tot een vakkundige.
Het luistert allemaal zeer nauw. De
meeste kruiden zijn geneeskrachtig
én giftig.
Henk is blij met de communicatie
rondom de wandelingen. In de
Nieuwsbrief van de Vrienden,
in het blad van het IVN, in de
Amsterdam-bijlages van de NRC
en van Het Parool worden ze

Iedere maand geeft
Henk een rondleiding
in het park. Soms een
bomenwandeling,
dan weer een
kruidenwandeling,
afhankelijk van het
seizoen.
10
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altijd aangekondigd. Zelf heeft
Henk een flyertje gemaakt over de
rondleidingen. Hij stuurt deze toe
aan geïnteresseerden, die vooraf
contact met hem opnemen. Ook
deelt hij aan het einde van een
rondleiding folders uit over het park.

Bij een
kruidenrondleiding
start Henk altijd met
een belangrijk advies:
probeer nooit iets zelf
uit met de kruiden.
Waar komen de deelnemers
vandaan, vraag ik Henk. “Ik denk
dat het merendeel uit Amsterdam
komt”. Maar een tijdje geleden
nam een echtpaar uit Nijmegen in
de loop van de week contact met
hem op om te informeren of de
komende wandeling zou doorgaan.
Het antwoord was ja, altijd. Die
zondag viel de regen met bakken
uit de hemel. Henk spoedde zich
naar het verzamelpunt aan het
Boerenweteringpad en onder het
afdakje van het Vind-hek zag hij
twee mensen staan. Met “U komt
vast voor de rondleiding” sprak
hij hen aan. Inderdaad, in de
stromende regen liep hij met ze
door het Park. Hij nam ze mee langs
alle bijzondere bomen en kruiden.
Ze waren onvermoeibaar. Aan het
einde vroegen ze of ze toch wel alles
gezien hadden. Daarna vertrokken ze
opgewekt weer richting Nijmegen.
Ik ben benieuwd of Henk een
lievelingsboom heeft. Na wat
wikken en wegen, antwoordt hij een
voorliefde te hebben voor de Ginkgo
biloba. In het park staan ze op het
pad tussen de Kastanjering en de
Eendenvijver. Een oeroude boom
uit Azië, honderden miljoenen jaren
oud. Alles aan de boom fascineert
hem. De vorm van het blad, de
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

bijzondere nerven, de vruchtjes
aan de dunne steeltjes, de kleuren
van het blad in de verschillende
jaargetijden. Hij bezocht het
Ginkgomuseum in Weimar, de
woonplaats van Goethe, die ook een
voorliefde had voor Ginkgo’s. De
Nieuwe Ooster begraafplaats heeft in
het logo het Ginkgoblad verwerkt.
Voorafgaand aan een rondleiding
loopt Henk altijd de route langs.
Op zoek naar nieuwigheden,
bloeiende bomen of planten, fysieke
struikelblokken. Hij schat in of er
voldoende ruimte is om met de
groep rond het perk te staan, waar
de plant wordt toegelicht. Op een
zondag stonden er ooit bij een
Kruidenrondleiding bij de start al 20
deelnemers in de Artsenijhof, maar
er bleken tot zijn grote verbazing
nog 40 deelnemers aan het begin
van het Boerenweteringpad te staan.
In totaal dus 60 personen. Dat werd
improviseren. De elektronische
stemversterkers, ofwel de
roeptoeters, die Henk en zijn collega
van de Vrienden hebben gekregen,
kwamen toen goed van pas. Alle

weersomstandigheden maakte
hij mee tijdens de wandelingen.
Extreme hitte, een enorme hoosbui
of een sneeuwbui in maart.
Aan het einde van een wandeling
gaat Henk rond met de collectebus.
Het bedrag komt ten goede aan het
IVN. Hij wijst de deelnemers op de
mogelijkheid om lid te worden van
de Vereniging van Vrienden van het
Beatrixpark. Met als aanmoediging
de uitsmijter: “Als je wilt dat het park
hier over tien jaar nog is, moet je lid
worden van de Vereniging”
Zelf kan hij altijd genieten van
het park. Hij herinnert zich dat
hij tijdens een mooie lange zomer
iedere avond een Gehakkelde
Aureliavlinder zag zitten terzijde van
het vijvertje in het middenvak van
de Artsenijhof. Een grijzige vlinder
met een sterk gekartelde vleugelrand
en een kleine, witte letter C aan de
onderkant van de achtervleugels.
Het is een wonder, dacht Henk, dat
stukje natuur zo dichtbij.

Henk heeft een
voorliefde voor de
Ginkgo biloba. In
het park staan ze op
het pad tussen de
Kastanjering en de
Eendenvijver. Een
oeroude boom uit
Azië, honderden
miljoenen jaren oud.
Alles aan de boom
fascineert hem.
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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IVN | penningmeester

elke maand met het IVN

op ontdekking in het Beatrixpark
ONDER VOORBEHOUD VAN CORONA-VOORSCHRIFTEN

U

kunt nog steeds 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. 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: 4 oktober, 1 november, 6 december.
Artsenijhof: 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: henk.snezana@kpnmail.nl,
020 664 45 06

Van de

penningmeester
Barbar a van H e lde n- Path uis

Z

oals gebruikelijk treft u in
deze voorjaarsnieuwsbrief de
jaarcijfers van onze Vereniging

aan.
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Op 14 april 2020 heeft de
kascommissie, bestaande uit
mevrouw L.C.M. Zuiderwijk en de
heer R.J.C. Vijverberg en mevrouw

T. den Blaauwen via een online
verbinding de jaarcijfers over
2019 gecontroleerd. Na grondige
inspectie, narekenen van alle
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020

ledenadmin

cijfers, controleren van het kasboek
en de bankafschriften, werd de
jaarrekening goedgekeurd. Het jaar
werd afgesloten met een negatief
saldo van € - 2.383,82, dit door
bijdragen aan twee kunstprojecten.
Aan contributies ontvingen wij in
2019 € 18.942,55, afkomstig van 786
leden, die dus gemiddeld € 24,00
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. Een
bijzonder grote donatie van € 5.000
kregen wij van de Dog-world show,
die blij waren dat de honden even in
het park mochten bijkomen van de
showbizz in de RAI. Het bestuur is

van plan dit geld te gebruiken voor
het vernieuwen van een of meer
paviljoentjes bij de grote vijver en het
honden speelveld.
In mei of juni krijgt u een brief
in de bus met het verzoek tot het
overmaken van de contributie over
2020.
Voor de duidelijkheid nogmaals: de
hoogte van 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
vermeld in de brief). Een andere
optie is het vermelden van volledige

postcode en huisnummer.
Indien u de bijdrage over 2019 nog
niet betaald heeft, dan wordt u
hieraan herinnerd in de 2020 brief.
U kunt de contributie van 2019 dan
tegelijk met de bijdrage van 2020
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-mailadres gebruiken:
mail@vriendenbeatrixpark.nl

Ledenadministratie
Elodi e Lui nge

I

n deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds
onze vorige nieuwsbrief van November 2019

Aantal leden op 1 november 2019
Nieuwe leden
Opgezegd, verhuisd of anderszins

1026
23
4

Aantal leden op 1 april 2019

1045

Wij hebben van 302 geïnteresseerden een mailadres, dat
we uitsluitend gebruiken voor het incidenteel versturen
van een nieuwsflash.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Oproep van de ledenadministatie:
Wilt u alstublieft bij betaling van de contributie uw
lidnummer vermelden? Dit nummer staat boven uw
naam op het adresetiket van deze nieuwsbrief. De banken
vermelden bij een overschrijving geen adres, alleen een
naam en een bedrag. Wij kunnen dan vaak niet nagaan
van wie de betaling afkomstig is. 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!
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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Jaarcijfers 2019

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Jaarcijfers 2019
Barbar a van H e lde n- Path uis

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2019 (in euro's)
Inkomsten
Contributies
Giften en periodieke uitkeringen
Verkoop boeken en kaarten
Rente spaarrekening
Bijdrage stadsdeel planten en informatieborden
Overige
Totaal
Uitgaven via bank
Nieuwsbrieven
Porti nieuwsbrieven en post
Secretariaat en ledenadministratie
Bomenbordjes, Bomenkaart en onderhoud
Kosten betalingsverkeer
Betaalde contributies/donaties
Artsenijhof en vrijwilligers (vnl kasuitgaven)
Verenigingskosten, website, en bestuur
Flyers en ophangbakjes
Jaarvergadering
Opslag
Feestjes
Filmproject ParallelA38
The making Future Past Glory (beeld Jakoba Mulder)
Culturele projecten
Nieuwe paviljoenen
Totaal
positief saldo
negatief saldo

Staat 2019

Staat 2018

Begroting 2020

18.942,55
5.590,00
0,00
33,81
2.929,41
71,40
27.567,17

19.830,05
100,00

19.000,00
150,00
150,00
0,00
p.m.

5.513,08
4.176,46
784,01
1.642,80
573,00
716,80
1.167,26
1.119,99
5.011,80
470,59
275,44

20.007,03

19.300,00

5.523,65
1.937,79
2.508,84
1.327,09
289,91
90,00
1.934,29
1.920,21
441,89
336,15
317,50
1.367,90

5.600,00
2.300,00
800,00
1.000,00
300,00
700,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
600,00
300,00

6.000,00
2.499,76

29.950,99

17.995,22
2.011,81

-2.383,82

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Eigen vermogen 1-1-2019 Bankrekeningen
Bij: negatief saldo
Verwacht kapitaal op bank
Saldo rekening courant 31-12-2019
Saldo spaarrekening 31-12-2019
Eigen vermogen 31-12-2019
Korte termijn schuld aan kas
Effectief eigen vermogen 31-12-2019

76,98

5.000,00
5.000,00
25.800,00
-6.500,00

93.496,55
-2.383,82
91.112,73
23.598,48
67.655,05
91.253,53
-140,80
91.112,73

Nota bene: Het tekort in de begroting voor 2020 wordt ruimschoots gedekt door de reserve
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PARALLEL

Ook de leeuwen houden 1,5 meter afstand. Overigens, dit zijn niet de twee leeuwen die echt aan de oostkant van het station
hebben gestaan. Die staan bij de ingang van de Artsenijhof.

Leeuwen toegelicht
Voor wie de beelden van de Leeuwen bij de
ingang van de Artsenijhof een warm hart
toedraagt hierbij een bericht van het
Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
Elodi e Lui nge

I

n april 2020 zal het boek “De verdwenen leeuwen
van het Amsterdamse Centraal Station” uitkomen.
Daarin beschrijven we de geschiedenis van de
beelden, de reden van hun komst bij het Centraal Station
en de redenen van hun vertrek. Bovendien doen we
verslag van de zoektocht naar hun huidige standplaats,
want geen van de leeuwen staat nog op zijn originele
plek. We vonden tot nu toe 16 van de 22 exemplaren
terug.

het Centraal Station en de directe omgeving daarvan. De
kosten van het boek bedragen € 14,50.

Het boek heeft een B5-formaat: 17 cm x 24 cm en
telt 150 bladzijden. De helft van het boek bestaat uit
beeldmateriaal, waaronder veel historische foto’s van

Wilt u dit boek aanschaffen? Stuur dan een email aan
leeuwenCS@kpnmail.nl

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Binnen Amsterdam zullen wij geen verzendkosten in
rekening brengen. Wilt u het boek bezorgd hebben op
een adres buiten Amsterdam, dan zullen we het boek
aan u opsturen als een zogenoemd brievenbuspakje,
waarvoor het postbedrijf ons 4 euro in rekening brengt.
In dat geval bedragen de totale kosten € 18,50 (14,50 + 4).

NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020
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JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019

H

et jaar 2019 werd een jaar
vol aangename en minder
aangename verrassingen
voor het Beatrixpark. Het bestuur
werd dit jaar uitgebreid met twee
aspirant bestuursleden, Tanneke den
Blaauwen en Nahna de Braak, die na
een jaar inwerken naar verwachting
als bestuurslid zullen worden
benoemd tijdens de ALV van 2020.
Er werd eindelijk gewerkt aan de
wilde bloemenweide: nadat de
grond was voorbewerkt werd door
vrijwilligers en kinderen onder
leiding van het stadsdeel de weide
opnieuw ingezaaid en werd er
een tijdelijke omheining om het
ingezaaide gedeelte geplaatst. Helaas
was het daarna een hele lange tijd
droog en zeer warm weer en zal
pas in 2020 blijken of het tweejarig
mengsel tot wasdom is gekomen
of dat er opnieuw moet worden
gezaaid.
Het warme, droge voorjaar en de
hete lange zomer leidden ertoe dat
het kinderbadje wekenlang open
was. Er waren bijna dagelijks veel
enthousiaste bezoekers, die echter
wel teleurgesteld waren dat de
kinderspeeltuin zo weinig te bieden
had. Wel werd aan bezoekende
kinderen ter compensatie extra
speelgoed verstrekt zodat er toch iets
te doen was. Een door vrijwilligers
aangelegde wilgentunnel werd al
binnen enkele dagen vernield.
Jarenlang overleg, o.a. door een
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werkgroep samengesteld uit
buurtbewoners/gebruikers had
geleid tot een mooi ontwerp, maar
het zou tot het najaar van 2019 duren
eer de renovatie kon beginnen.
Tot eind maart waren de nieuwe
speeltoestellen nog deels omgeven
door een omheining, omdat de
vereiste zachte rubberen onderlaag
alleen aangebracht kan worden als
de ondergrond voldoende droog is.
En dat lukte dus alsmaar niet in de
bijzonder natte winterperiode. Dat
natte weer zorgde ook voor heel veel
groene aanslag op de parkbanken
en voor toch weer veel plassen op
de paden en drassige plekken op
de grote weide. De grote weide die
trouwens ook geteisterd wordt door
vele door honden gegraven (val)
kuilen.
De buxushagen in de Artsenijhof
worden ondanks de goede zorgen
van de vrijwilligers, steeds
kaler en lijden duidelijk onder
buxusschimmel. Zij zullen vervangen
moeten worden door een ander
soort groenblijvend lage hagen.
Het Groene Boekje met foto’s en
beschrijvingen van alle aanwezige
planten is aan herziening toe en hier
werd in 2019 heel hard aan gewerkt,
zodat in 2020 een nieuwe editie
verschijnt.
In 2019 werd op initiatief van
de Vereniging een vernieuwde
versie gemaakt van de grote
informatieborden, en deze werden in
het najaar in alle aanwezige kasten

geplaatst.
Op alle eerste zondagen van de
maand verzorgde het IVN weer
natuurwandelingen door het park,
waarbij in de wintermaanden de
bomen en in de zomermaanden de
Artsenijhof extra onder de aandacht
werden gebracht.
De bomenbordjes werden
schoongemaakt, een aantal bomen
kregen ook bordjes en er werden
alle ca. 275 verschillende soorten
bomen in kaart gebracht op een
overzichtelijke bomenkaart, die wij
gratis beschikbaar zullen stellen
aan onze leden en desgewenst aan
andere geïnteresseerden.
Met de najaarsnieuwsbrief werd
ook de DVD van de film Parallel
meegestuurd, die deels in het park
werd opgenomen en die ook voor
een klein deel door onze vereniging
werd gesponsord.
Begin november vonden op een
aantal avonden lichtperformances
plaats, die – omdat het project twee
maanden was uitgesteld – matig
bezocht werden, ook vanwege het
gure novemberweer. Toen bleek
wel dat de elektriciteitsvoorziening
in het park volstrekt onvoldoende
is om evenementen te houden die
stroomvoorziening vragen. (Er zal
dan altijd gebruik moeten worden
gemaakt van aggregaten/generatoren
en dat zien wij dus liever niet
gebeuren).
NIEUWSBRIEF: 38e JAARGANG, NAJAAR 2019
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Het kunstwerk Future Past Glory
werd opgenomen in de tweejaarlijkse
ART ZUID route. De beloofde bankjes
met zicht op het kunstwerk zijn nog
niet geplaatst.
Vier keer vond overleg plaats met
de afdeling Groenvoorziening van
het stadsdeel, waarbij vooral het
slechte onderhoud telkens weer
ter sprake kwam. Grootstedelijk
beleid (reorganisatie en voorrang
aan herstel kades en bruggen) heeft
geleid tot enorme bezuinigingen
bij onderhoud van groen en dat
is dus ook in het park heel goed
merkbaar. We geven het echter niet
op en zullen blijven aandringen
op goed onderhoud van bomen
en planten. Immers, anders gaan
de woekeraars het overnemen en
wordt er schade aangericht aan het
originele, beschermde monumentale
parkontwerp.
Inmiddels is een inventarisatie
gemaakt van bomen die een gevaar
vormen en die dus zullen worden
gekapt, maar wel allemaal vervangen
door nieuwe exemplaren van
dezelfde soort of door bomen die
op die plek beter zullen gedijen.
Voor een aantal beeldbepalende
bomen is de “monumentenstatus”
aangevraagd. Over de enkele jaren
geleden gestarte eikenroute, waarbij
in het park bijzondere eiken – die
geen last zouden hebben/krijgen
van de eikenprocessierups – zouden
worden geplant, is na het plotselinge
vertrek van de initiatiefnemer
binnen het stadsdeel niemand op de
hoogte.
Wel zal worden begonnen met de
zorgvuldige verwijdering van de
Japanse Duizendknoop die met name
in de voormalige natte vallei flink is
gaan woekeren.
De in 2007 voorgenomen
hoogbouwplannen in het nieuwere
deel van het park tussen AKZONobel en Convict werden in 2019
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

steeds concreter en inmiddels
worden de kavels 6 en 7 langs de A10
bouwrijp gemaakt. Voor de kapel
en het convict is belangstelling
getoond door het Amsterdams
Conservatorium die daar een
dependance wil gaan vestigen.
Overleg met alle betrokkenen
heeft in het najaar van 2019
plaatsgevonden en eind maart 2020
zal een beslissing hierover vallen.
De vereniging heeft net als een
aantal buurtbewoners in maart 2019
bezwaar gemaakt tegen plannen van
Strand Zuid voor een pop-up terras
langs de doorgaande fietsroute door
de RAI en voor een waterterras in
de kom van de Boerenwetering. De
procedure heeft lang geduurd; voor
het pop-up terras is het bezwaar
afgewezen.
In november vond een
langverwachte schouw plaats met
onder andere verantwoordelijk
stadsdeelbestuurder Rocco Piers en
ambtenaren. Een delegatie van het
bestuur heeft hen gewezen op de
zeer matige staat van onderhoud.
Niet alleen van groen, ook van
sloten en de vijver, de niet-werkende
fontein en bruggen. Resultaat
was dat na enkele dagen twee
gaten in een van de grote bruggen
provisorisch zijn hersteld.
Kingsland, het inmiddels bijna
traditionele feest op Koningsdag
op het Europaplein heeft in 2019
in het park geen overlast gegeven,
net zo min als het lichtfestival rond
de jaarwisseling. In het park zelf
organiseerde de Amsterdammama’s
voor jonge kinderen eind oktober
Halloween.
Het bestuur kwam in 2019 een
aantal keren in vergadering
bijeen; daarnaast namen meestal
telkens twee bestuursleden
deel aan overleggen met RAI,
gemeente en andere instanties.
Bijvoorbeeld met Vodafoon/Ziggo,

die met plannen komt om een extra
gebouwtje te plaatsen bovenop
de andere nutsgebouwtjes aan de
Diepenbrockstraat, net buiten het
monumentale deel van het park.
Twee voorlichtingsavonden daarover
werden door de buurt nauwelijks
bezocht. Het bescheiden gebouwtje
zal vanuit het park bijna onzichtbaar
zijn en de directe omgeving, waar het
nu heel erg vies en rommelig is, zal
worden opgeknapt (en bijgehouden).
In 2019 is voor de administratie van
de vereniging een nieuw systeem
ingevoerd; de vereniging heeft
een ander e-mail adres: mail@
vriendenbeatrixpark.nl. De website
kent nu ook een Engelstalige
component.
Voor 2020 zal het bestuur zich
inzetten voor beter en meer
onderhoud van het park, fonteinen
die eindelijk weer eens gaan spuiten
en bankjes die schoon genoeg zijn
om op te zitten, voor vervanging
van de omgezaagde amberboom
in de ronde bank bij de ingang C.
Dopperkade, voor kleinschalige
culturele evenementen zoals
bijvoorbeeld een geluidswandeling
door het park. De maandelijkse
rondleidingen zullen nog steeds
gehouden worden op elke eerste
zondag van de maand om 14.00
uur. De ontwikkelingen omtrent
Zuidasdok/ verbreding A10 hebben
volop onze aandacht en we zullen de
ledenwerving door het verspreiden
van folders blijven voortzetten.
De vrijwilligers van de Artsenijhof
krijgen hun 20-jarig jubileumfeestje.
We hebben een nieuw beleidsplan
opgesteld voor 2020-2025, dat in
concept aan de leden zal worden
voorgelegd.
Bestuur Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark
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Berichten

Berichten van de Zuidas

en het Stadsdeel

Bijgaand ter informatie twee bel angeijke
berichten aan alle bewoners en geinteresseerden:

1.
Over bomenkap en start bouwen.
Beste bewoners, ondernemers en andere
geïnteresseerden rondom Beethoven,
Volgende week starten de
voorbereidingen voor de bouw van
twee appartementengebouwen op het
veld tussen het St. Nicolaaslyceum en
de gebouwen van kapel en convict,
onderdeel van het project Beethoven fase
2.
Om dit gebied te ontwikkelen, moet als
eerste gestart worden met het bouwrijp
maken van de gronden. Het bouwrijp
maken bestaat onder andere uit de kap
van 110 bomen, het dempen van een
deel van het oppervlaktewater en het
saneren van de Japanse duizendknoop.
Uiteindelijk voorziet het gebied in twee
appartementengebouwen en een nieuwe
groene inrichting.
Op 31 januari 2020 heeft de
bestuursrechter uitspraak gedaan in
de beroepszaak die tegen de verleende
kapvergunning was aangespannen.
De rechter heeft geoordeeld dat de
kapvergunning terecht is verleend en
dat de bomen plaats mogen maken
voor de ontwikkeling van het gebied.
Volgende week starten we met de kap
van de bomen. Om de verdere omgeving
hier ook over te informeren, publiceren
wij binnen enkele dagen hierover
een bericht op de Zuidas-website. In
het verloop van 2020 worden meer
werkzaamheden uitgevoerd. Wij zullen
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u hierover tijdig informeren.
Het zorgvuldig opstellen van een nieuw
groenplan voor de openbare ruimte
is een belangrijk onderdeel van het
bouwplan. Wij zullen de omgeving
actief betrekken bij het maken van dit
plan.
2.
Over vervanging zieke bomen
Ieder jaar controleert de gemeente een
gedeelte van alle bomen in de stad. Het
beheer van de bomen in Amsterdam
is erop gericht om ze zo lang mogelijk
veilig en gezond te houden. Maar
bomen kunnen onveilig worden doordat
ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn.
Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen
er takken afbreken. Als de veiligheid
van het publiek in de buurt van de
boom in het geding raakt, moet de
gemeente maatregelen treffen. Wellicht
hebt u hier in de algemene nieuwsbrief
van de gemeente al iets over gelezen.
Een aantal bomen in Zuidas is nu aan
de beurt. Bij de boomcontrole zijn 72
bomen in Zuidas aangetroffen waarvan
het niet meer verantwoord is deze te
laten staan. Vanaf morgen worden deze
bomen gekapt. Op bijgaande kaarten (in
de bijlage) kunt u zien om welke bomen
het gaat.
Vervangen
Amsterdam heeft de ambitie om de
verwijderde bomen 1 op 1 te vervangen.
Bij voorkeur op dezelfde locatie. Soms
is vervanging op dezelfde locatie niet

mogelijk door kabels en leidingen in de
grond, grondwater, bebouwing of gebrek
aan ruimte voor de boom om goed te
kunnen groeien. In overleg met het
projectbureau van de Zuidas wordt er
dan gezocht naar een geschiktere plek in
de nabije omgeving.
Het vervangen van de bomen kost tijd,
want er komt veel kijken. Zo doet de
gemeente eerst onderzoek om na te
gaan of de bodem gezond is. Daarna
moet het restant van de vorige boom
verwijderd worden. Als laatste richten
we een geschikte groeiplaats in voor
de nieuwe boom. Op die manier
hebben de bomen de beste kans om
zich goed te ontwikkelen. De gemeente
wil verwijderde bomen binnen 2
tot maximaal 3 jaar terug planten.
We planten de bomen tijdens het
plantseizoen tussen oktober en april.
Informatie
Heeft u vragen over de vervanging
van een boom bij u in de buurt? Meer
informatie kunt u vinden op:
www.amsterdam.nl/bomen. U kunt
ook een e-mail sturen naar: bomen@
amsterdam.nl (graag het boomnummer
vermelden, deze is te vinden op: https://
maps.amsterdam.nl/vervangen_
bomen/).
Zie ook: https://zuidas.nl/
blog/2019/72-bomen-verwijderd-omveiligheidsredenen/
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Aanbouw

nutsgebouwtje
aan de Diepenbrockstraat
Anne-M ar i k e n Rauk e ma

N

iet iedere parkbezoeker zal
het kennen: het drie meter
hoge nutsgebouwtje dat al
jaren verscholen ligt in het groen
tussen het eerste pad rechts vanaf
de ingang Boerenweteringpad en
de Diepenbrockstraat. Meer bekend
is het bij passanten die er vrijwel
ongezien hun behoefte konden doen.
Dat gebouwtje is al jaren in gebruik
door Waternet als rioolpompkelder.
Er staan drie pompen in, waarvan
er een of twee worden verwijderd,
en het grote expansievat wordt
vervangen door een nieuw,
kleiner exemplaar. De kelder komt
daardoor leeg. Eind februari zijn
de voorbereidingen begonnen voor
een nieuw gebouwtje pal achter
het bestaande. Dat wordt vijf meter
hoog. In juni wordt het binnenwerk
afgerond en in oktober vindt de
oplevering plaats. De opdrachtgever
is Ziggo.
De nutsvoorziening voor telecom
zit nu nog in het Montessorilyceum
aan de Pieter de Hooghstraat, maar
moet daar per 1 augustus uit zijn. De
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

school heeft het contract opgezegd,
met een fikse boete per overschreden
dag. Het is een van Ziggo’s tien
service- en distributiepunten in
Amsterdam. Van hieruit wordt
de kabeltechniek verspreid naar
de bekende grijze kastjes aan de
gevels van huizen. Sinds afgelopen
zomer is het vaste ingenieursbureau
van Ziggo (Z+V) bezig met zoeken
naar een andere locatie. De enige
mogelijkheid binnen de zoekstraal
van twee kilometer is dit punt.
Dit oude deel van het park valt niet
onder de monumentenstatus van
het park. De gemeente heeft een
tijdelijke vergunning afgegeven,
omdat Welstand en Bureau
Monumenten & Archeologie het
oorspronkelijke plan afgewezen
hebben – het zou te industrieel zijn.
Vanwege de tijdsdruk is nu een
tijdelijke vergunning van tien jaar
afgegeven.
Op het nieuwe bakstenen
gebouw wordt een flinke
antigraffiticoatinglaag aangebracht,

waardoor graffiti zoals er tot nu
toe op stond, wordt voorkomen.
Het bestaande gebouwtje wordt
in dezelfde kleur geverfd, zodat
het een geheel wordt en de graffiti
onzichtbaar wordt. Er komt een
hek omheen en bewegingssensoren
die de verlichting doen aanfloepen
als er mensen in de buurt zijn.
Er komen nadrukkelijk geen
zendmasten of andere hoge
objecten op het dak. Vanwege de
ventilatieroosters mag daar niets op
komen te liggen, ook geen sedum.
Maar aan de muren zullen wel
natuurvriendelijke voorzieningen als
bijen- en gierzwaluwkastjes worden
aangebracht. Er hoeven geen bomen
weg. Ziggo, Waternet en de gemeente
zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud van het gebouw.
De afgelopen maanden vonden twee
informatiebijeenkomsten voor de
buurt plaats, waar – ondanks huisaan-huis-brieven - de opkomst
minimaal was. Het bestuur van de
Vrienden was wel vertegenwoordigd
en kan u daarom informeren.
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Imkercursus

foto: Ko Veltman

Bijenkasten
in het Beatrixpark
een goed idee??
Mi rjam Loui sse

A

l zeker tien jaar is de
belangstelling voor het
houden van bijen enorm
toegenomen. De verhalen over de
achteruitgang van de biodiversiteit
lijken steeds dramatischer te worden
en dus ook de voedselschaarste voor
bijen. Ook als vereniging krijgen
we regelmatig de vraag of we een of
meer bijenkasten in het park willen
plaatsen. Een paar jaar geleden zijn
we het experiment aangegaan maar
niet met succes, integendeel. Vooral
het zoeken naar een goede, veilige
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plek voor de bijen maar ook voor de
bezoekers van het park was al een
hele klus. Het Beatrixpark is een
openbaar park zonder plekken die
kunnen worden afgesloten. In het
Vondelpark staan bijenkasten op een
omheinde, afgesloten weide. Onze
eerste zorg was dan ook mogelijk
vandalisme t.o.v. de bijen.
Maar ook de vrijwilligers die in de
Artsenijhof werken hadden hun
twijfels terwijl de bijen die Hof goed
kunnen gebruiken. Er heeft een kast

met een bijenvolk gestaan bij de
eendenvijver maar de organisatie van
de hobby-imker was moeizaam, het
bijenvolk heeft het niet overleefd en
ook de kast is later omvergetrokken.
Omdat er toch steeds verzoeken
blijven komen om kasten te plaatsen
leek het ons belangrijk om voor
de komende jaren een duidelijk
argument te hebben voor of tegen
nut en noodzaak van een of meer
bijenkasten in het Beatrixpark.
Daarvoor sprak ik met Ko Veltman,
NIEUWSBRIEF: 39e JAARGANG, VOORJAAR 2020

Bijenkasten

voorzitter van de AVBB en docent van de imkeropleiding
van die vereniging.
Amsterdamse Vereniging tot bevordering van de
Bijenteelt (AVBB)
Deze vereniging bestaat sinds 1913 en heeft 230
leden, waarvan 75 gediplomeerde actieve imkers. Het
merendeel van de imkers heeft zijn/haar bijen in de stad.
De vereniging is gevestigd in het Nieuwe Bijenpark in
het groengebied de Tuinen van West. Er bestaat ook een
Oude Bijenpark aan de Sloterweg, naast het Siegerpark.
(Wilhelm Sieger, scheikundig ingenieur, onderzocht het
geneeskundig effect van bijengif op reuma. Rond 1920 kocht
hij grond voor zijn bijvriendelijke Siegerpark. In 1936 kochten
imkers en tuiniers het stuk grond ernaast, het huidige Oude
Bijenpark. Een flink deel daarvan moest verdwijnen voor de
nieuwe snelweg naar Den haag. In 1966 werd het nieuwe
bijenpark in gebruik genomen).
Beide volkstuinparken zijn ontworpen in de Engelse
Landschapsstijl, zoals ook het Beatrixpark! De twee
parken zijn verenigd in de Stichting Bijenparken
Amsterdam (SBA).
In het Nieuwe Bijenpark staat ook het imkermuseum/
verenigingsgebouw waarin de cursussen worden
gegeven, maar ook lezingen en ook schoolkinderen
kunnen hier kennismaken met het magische leven van
de bij als bestuiver. Het park staat volledig in dienst
van de bijen, men zorgt voor een natuur voor bijen
(drachtplanten), er mogen geen bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt door de volkstuinders. Voor meer
informatie zie www.bijenpark.nl
Professionele imkers en hobby-imkers
Ko Veltman is blij met de vraag naar nut en noodzaak
van bijenkasten in ons park. De tijdgeest staat aan de
kant van de hobby-imker die met passie “de wereld wil
redden”, zegt hij.
Dit jaar hebben zich bijvoorbeeld 40 mensen aangemeld
voor de imkeropleiding terwijl hij er eigenlijk maar 10
echt kan toelaten om het niveau van de opleiding te
handhaven. Helaas is imker geen beschermd beroep,
iedereen kan zo aan de slag zonder diploma en zonder
vergunning. Hij is heel duidelijk in zijn antwoord : “niet
doen, tenzij jullie een educatief verhaal willen vertellen”.
Er zijn meer dan genoeg bijenvolken in de omgeving van
het Beatrixpark, zoals in het Amstelpark en op de Zuidas,
verzorgd door vakbekwame imkers. Een bij heeft een
actieradius van ca. 3 km, die komen dus makkelijk in het
Beatrixpark. Er is mogelijk een duidelijke verdringing
tussen bijenvolken aan de gang, de voedselconcurrentie
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is groter aan het worden. “Voor bescheiden insecten
aan de onderkant van de voedselketen, zoals vlinders,
is er steeds minder nectar voorhanden”, zegt. Ko. Ook
de wilde bij heeft steeds meer moeite voedsel te vinden.
In de groep van de honingbij bestaat er een belangrijk
onderscheid tussen de volken: zachtaardig, nietsteeklustig en zwermtraag zijn met name de kenmerken
die voor imkers belangrijk zijn.
De Artsenijhof, maar ook de wilgen, lindes, kastanjes,
acacia’s en de vele andere bomen en struiken in
het Beatrixpark zijn een enorme voedselbron voor
bloembezoekende insecten. “Ik denk dat het park zeker
een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit en dat bijen
en vlinders nog wel voldoende voedsel kunnen vinden”.
Maar zeker weten doet ook Ko Veltman dat niet.
De hobby-imker droomt soms van zijn/haar eigen potjes
honing waarmee misschien wel geld valt te verdienen
maar dat is een illusie, “je kunt er echt geen Mercedes
van rijden”, aldus Ko. Een redelijk aantal potjes honing is
meestal het resultaat, als het goed gaat.
Inventarisatie van de Amsterdamse bijenvolken
Momenteel vindt er een bijzondere samenwerking
plaats tussen de professionele imkers in Amsterdam en
omstreken om te inventariseren waar hun bijenvolken
staan en hoeveel dat er zijn.
Met hulp van studenten van o.a. de Hogeschool inHolland
wordt gemeten of er voedselconcurrentie bestaat tussen
bijen en andere bloembezoekers, zoals wilde bijen,
hommels en vlinders. Niemand die het echt weet. Pas
als duidelijk is of er plekken zijn waar te veel insecten
te weinig bloemen kunnen vinden, zijn maatregelen
effectief. Met de cijfers en een wetenschappelijke
onderbouwing kan de gemeente Amsterdam dan worden
geadviseerd meer aandacht te besteden aan het groen
op bepaalde plekken en vooral te zorgen voor bloeiende
planten. Niet iedereen in de imkerwereld zal daar blij
mee zijn vermoedt Ko Veltman, maar zijn ervaringen van
de laatste jaren dwingen de imkers min of meer tot deze
keuze. Vandaar ook de beslissing om per jaar maar een
tiental imkers op te leiden.
En dat educatieve verhaal vertellen, dat laat de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark voorlopig heel
graag over aan de professionals in het Nieuwe Bijenpark.
N.b. Ko Veltman geeft regelmatig lezingen over “de bij”,
soms samen met een deskundige over “de wilde bij”. Hij
zou dat ook graag een keer doen voor de vrijwilligers/
vrienden van het Beatrixpark.
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Het Groene Boekje

Het

Groene Boekje
We hadden het al aangekondigd,
maar nu is het er echt: het geheel
vernieuwde Groene Boekje.
Marle en M unni k sma

W

e hadden het al aangekondigd, maar nu is het
er echt: het geheel vernieuwde Groene Boekje.
In dit boekje, dat de Vrienden zelf uitgeven,
vindt u een compleet overzicht van alle geneeskrachtige
kruiden in de Artsenijhof, met daarbij het vak waar u ze
kunt vinden, de Nederlandse naam, de officiële Latijnse
naam, en een opsomming van de medicinale werking van
elk kruid. Het is gedrukt op stevig geplastificeerd papier,
zodat u het zonder bezwaar telkens mee kunt nemen als
u door het park wandelt.

bestuursleden. Stuur daarvoor even een mailtje met uw
gegevens. We kunnen het ook opsturen, dan komt het
per post en komen er portokosten bij.
Die 8 euro is overigens niet eens de kostprijs van dit
stevige full-color boekje, de Vereniging legt daar 4 euro
per boekje op toe. Dat doen we omdat we het voor u leuk
en betaalbaar willen houden.

Een enthousiaste groep mensen, die deel uit maakt van
de vrijwilligers die de Artsenijhof bijhouden is aan de
slag gegaan, met het bestaande Groene Boekje als basis.
Ze hebben de indeling omgegooid, waardoor raadpleging
nu veel makkelijker is.
Alle teksten zijn zorgvuldig bekeken op juistheid. Er zijn
in de loop van de tijd veel planten verplaatst; die staan nu
ook in het boekje weer op de juiste plaats.
U kunt het boekje bestellen tegen betaling van 8 euro. U
kunt het afhalen, na telefonisch contact, bij een aantal

U kunt het
boekje bestellen
tegen betaling
van € 8. Stuur
daarvoor even
een mailtje met
uw gegevens.
22
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Plattegrond Beatrixpark

Plattegrond
Beatrixpark
Zeemeermin 1
Leeuwen 2
Vleugelvormen 3
Your life is calling 4
Spelende Hond 5
Flora 6
Speelplastiek 7
Pinguïns 8
L’apres-midi d’un faune 9
Future Past Glory 10
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Fietspaden
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Vriend worden

Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark

D

e 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

Monumentenstatus van het oude gedeelte; de coördinatie
van de vrijwilligers in de Artsenijhof; het geven van
voorlichting via gedrukte Nieuwsbrieven, elektronische
nieuwsberichten en de website; het voortdurend
overleggen met locale en gemeentelijke bestuurders van
stadsdeel en Zuidas. De vereniging Vrienden van het
Beatrixpark heeft op dit moment zo’n 1000 leden.

Vriend worden

H

et Beatrixpark is een kostbaar
stukje groen in de stad, op een
kostbare plek in Amsterdam
Zuid. De vereniging kan alle steun
gebruiken bij onze inzet voor het behoud
van het park. U kunt veel doen (in het
bestuur), als vrijwilliger in de Arsenijhof
werken of Vriend of Vriendin worden
en blijven, zodat onze stem een groter
gewicht in de schaal legt.

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw
omgeving die ook enthousiast is over het
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro
per jaar!
U kunt onderstaand strookje doorgeven,
maar aanmelding via de site is natuurlijk
ook mogelijk:
www.vriendenbeatrixpark.nl

www.vriendenbeatrixpark.nl
JA ! Ik word Vr i en d(in) va n het Bea trixp a rk
naam (Hr/Mw)

adres

e-mail adres

postcode & woonplaats

handtekening

telefoonnummer

stuur mij elektronische nieuwsberichten

ja

nee

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