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“Wij zijn geen 
actiegroep, wij zijn 
een vereniging 

van Vrienden”  Zo lichtte de 
voorzitter, Marleen Munniksma, op 
de ledenvergadering het concept 
beleidsplan toe. Ook voor Vrienden 
geldt, dat het goed is om een idee te 
hebben waar je naar toe wil. 

Bovendien is het goed om met een 
klein bestuur van vrijwilligers af te 
bakenen waar je wel of niet energie 
in wilt en kunt steken. Daarom 
maakt het bestuur elke vijf jaar 
voor zichzelf in Beleidsplannen de 
stand van zaken op, en kijkt vooruit. 
Daarom ook maken we telkens een 
afgewogen keuze of we iets op- of 
aanpakken en bijvoorbeeld of we 
juridische stappen nemen. Daarbij 
helpt dit beleidsplan. 

De grondhouding van het huidige 
bestuur is al jaren: praten, 
overleggen, meedenken en zo op 
tijd informatie krijgen en invloed 
uitoefenen. Dus niet vechten tegen 
de vooruitgang en het feit dat de 
gemeente nu eenmaal woningen 
wil bouwen en dat de Zuidas groeit 
en dat het Dok er komt. Maar wel 
meepraten over waar en hoe, en 
welk effect dat op het park heeft. 

Soms, als het nodig is, laten we 
wel onze Vrienden-tanden zien; 
vooral ter bescherming van het 
Monumentale deel en de Artsenijhof.

Wat we vooral ook willen doen is 
zorgen dat u als bezoeker van het 
park blijft genieten; met dingen als 
steun aan vrijwilligers; verzorgen 
van bomenbordjes, erachteraan 
zitten als iets vernieuwd moet 
worden.  

Het eerste beleidsplan betrof 
de periode 2004-2008; In 2010 is 
dit opgevolgd door het tweede 
beleidsplan, lopend van 2010-2014. 
In het najaar van 2015 hebben we het 
derde beleidsplan gepubliceerd. Nu, 
in het voorjaar van 2020 is het vierde 
plan verschenen. Dit is besproken op 
de Algemene Ledenvergadering. We 
hebben de opmerkingen van leden 
verwerkt. Bij deze Nieuwsbrief vindt 
u dus het plan voor 2020-2025.

We geven daarin de huidige stand 
van zaken weer en de verschillende 
ontwikkelingen in het park en de 
directe omgeving. Soms refereren 
we aan resultaten uit het verleden. 
En geven waar relevant een blik 
vooruit. We benoemen de kansen en 
bedreigingen, de sterktes en zwaktes.  
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MARLEEN MUNNIKSMA

Het Beatrixpark 
blijkt dan zeer 
gewaardeerd te 

worden door jong 
en oud
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O O K  I N  H E T  B E AT R I X PA R K .

VAN DE

Na een lange hete zomer, 
die vooral beheersd werd 
door corona en de daarmee 

gepaard gaande maatregelen, breekt 
nu een periode aan waarin er nog 
steeds onzekerheid is over al dan niet 
gedeeltelijke lockdown. 
 
De beperkingen die aan de bevolking 
worden opgelegd zorgen ervoor 
dat het park meer dan ooit bezocht 
wordt door buurtbewoners, en ook 
door Amsterdammers die wat verder 
weg wonen en die in de coronatijd de 
hen onbekende plekjes in hun eigen 
stad zijn gaan opzoeken. 

Het Beatrixpark blijkt dan zeer 
gewaardeerd te worden door jong 
en oud: de vernieuwde speeltuin 
en het kinderbad met kiosk, de 
goed onderhouden Artsenijhof met 
bijzondere beplanting (en helaas 
steeds kalere buxushaagjes), de 
grote weide met het Ereplateau, 
de vijver met vaste plantentuin, de 

bordjes op de bomen. Hulde voor 
de vrijwilligers, die in kleinere 
groepjes, want corona, toch de hele 
zomer aan het werk bleven in de 
kruidentuin. En nog meer hulde 
voor de buurtbewoners die uit eigen 
initiatief de woekerende Japanse 
duizendknoop gingen bestrijden op 
plekken waar de gemeente dit (nog?) 
niet ging doen en daarbij ook meteen 
de bramenranken, hoog opgeschoten 
brandnetels en andere ongewenste 
beplanting deskundig en met 
nimmer aflatende vastberadenheid 
week in week uit verwijderden. 

Brecht van Beers nam het voortouw 
en werd al snel geholpen door twee 
nieuwe bestuursleden: Nahna de 
Braak en Tanneke den Blaauwen die 
samen met familie en vrienden flink 
de handen uit de mouwen staken, 
net als oudgediende en bestuurlid 
Anne-Mariken Raukema. 

Gelukkig konden deze twee nieuwe 
bestuursleden, die al ruim een 
jaar de bestuursvergaderingen 
bijwoonden en werden ingewerkt, 
officieel worden geïnstalleerd 
tijdens een toch wel heel 
bijzondere uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering op 17 augustus jl. 
in de grote kerkzaal van Vrijzinnig 
Centrum Vrijburg. Grote opkomst 
(bijna 40 mensen, toegestane 



Vlak voor het begin 
van de Algemene 
Ledenvergadering op 
17 augustus jl.
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VOORZITTER

Nahna de Braak 
en Tanneke 

den Blaauwen, 
worden officieel 

geïnstalleerd tijdens 
een bijzondere 

uitgestelde ALV op 
17 augustus jl. 

alle bankjes hebben een opknapbeurt 
gehad!

maximum was 50!), handen reinigen, 
afstand houden dus iedereen op 
ruim anderhalve meter en grote 
betrokkenheid en veel emoties.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling 
geweest om tijdens deze vergadering 
een gastspreker toelichting te 
laten geven op de plannen van het 
Conservatorium met de Kapel en het 
Klooster. Maar we besloten het kort 
en zakelijk te houden. Geen nazit 
met wijntje bij een bestuurslid thuis, 
maar na het opruimen allemaal 
gewoon naar huis, want we wilden 
geen enkel risico lopen. 

Binnen het bestuur werd hard 
gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. 
Het bestuur heeft elkaar vaak 
gesproken, geappt en gemaild, maar 
is sinds de ALV niet meer bij elkaar 
geweest. Ook de contacten met de 
gemeente verlopen louter digitaal 
en dat gaat soms moeizaam, soms 
juist reuze efficiënt, want beperkt 
tot alleen zaken die op de agenda 
staan en geen uitstel verdragen. 
Want uitstel en onzekerheid is er 
wel: wanneer wordt brug 449 over de 
Beethovenvijver weer opengesteld 
(dus gerepareerd/vervangen?), 
wanneer wordt er eindelijk actie 
ondernomen om de buxushaagjes 
in de Artsenijhof te vervangen 
of de Amberboom bij de ingang 
C.Dopperkade? Sloten moeten 
worden gebaggerd en slootkanten 
onderhouden, wanneer en door wie, 
stadsdeel of afdeling van centrale 
stad, of waternet?? Nu ook de meeste 
ambtenaren vanuit huis werken en 
niet even de kamer van een collega 
kunnen binnenlopen om iets te 
vragen blijkt dat de gemeentelijke 
instanties niet altijd goed met 
elkaar communiceren en dat er veel 
onduidelijkheid is over taken en 
verantwoordelijkheden.  

Maar gelukkig werden de bankjes 
schoongespoten, was op zonnige 
dagen het kinderbadje altijd gevuld 
met schoon water, werden er 
extra vuilniscontainers geplaatst 
en ook geleegd en plaatste men 
zelfs extra toiletvoorzieningen. Er 
werd een poging gedaan om alle 
door honden gegraven gaten in de 
grote weide te vullen en er ligt een 
toezegging om de fonteinen weer 
te laten spuiten omdat eindelijk de 
electriciteitstoevoer weer is hersteld. 

Dus blijft u vooral ook de komende 
tijd het Beatrixpark bezoeken en 
waarderen, geniet van het prachtig 
aangelegde park, houdt u aan de 
regels, ruim uw rommel op maar 
vooral: blijf gezond.  
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TO E N  R U I M  2 5  J A A R  G E L E D E N ( ! ! )  D E  E E RST E 
ZU I DA S P L A N N E N  I N  D E  G E M E E N T E  A M ST E R DA M  W E R D E N 
G E M A A KT  ZAG  H E T  E R  H E E L  A N D E RS  U I T  DA N  N U 

ZUIDAS, HOE NU VERDER?

MARLEEN MUNNIKSMA

ZUIDAS, HOE NU VERDER?

Het oudere deel van het 
Beatrixpark kreeg in 2005 
bescherming tegen deze 
bouwplannen, maar het 

nieuwere deelviel daar niet 
onder en valt nu ten prooi aan 

deze bouwplannen. 

Toen ruim 25 jaar geleden (!!) de eerste 
Zuidasplannen in de gemeente Amsterdam werden 
gemaakt, aangekondigd, besproken, bekritiseerd 

en aangenomen zag het gebied er op papier heel anders 
uit dan nu: minder omvangrijk, met 600.000 m2 kantoren 
langs de snelweg. Die weg moest ondergronds, het gebied 
werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid in 
oostelijke en westelijke richting, naast kantoren werden 
ook woningen en voorzieningen toegevoegd, de 600.000 
m2 werd bijna 2.000.000 m2 en nog steeds moet de weg 
ondergronds. 

Het oudere deel van het Beatrixpark kreeg dankzij de 
gemeentelijke monumentenstatus in 2005 bescherming 
tegen deze bouwplannen, maar het nieuwere deel dat 
naast de A10 lag en dat ooit als compensatie diende voor 
uitbreidingsplannen van de RAI viel daar niet onder 
en viel, en valt nu ten prooi aan deze bouwplannen. 
Het enorme terrein van het oude St.Nicolaaslyceum 
werd vergroend, dat wil zeggen de tijdelijke inrichting 
moest verzorgd zijn en er niet jarenlang braak liggen 
als een rommelig bouwterrein. Er kwam een grote 
waterpartij,  de natte vallei werd heel sterk verkleind, 
een gemeentewerf en kerkgebouw werden afgebroken 

en in plaats daarvan werden kantoren en een nieuw 
onderkomen van de school neergezet. De ooit op die plek 
geplande derde afslag dwars door het park , kwam er, 
mede dankzij een handtekeningactie onder onze leden en 
heel, heel veel inspreken in stadsdeel en gemeenteraad, 
gelukkig niet. 

Vele Zuidasvisies later en met voortschrijdend inzicht 
werden plannen keer op keer gewijzigd hetgeen onder 
meer leidde tot een kortere ondertunneling van de 
A10: een lange tunnel was te kostbaar. De gemeente 
Amsterdam moest bijdragen in alle kosten en dus werd 
de grond langs de flanken van de snelweg uitgegeven 
en zo optimaal mogelijk bebouwd met kantoren en 
woontorens, alle voorzien van eigen ondergrondse 
parkeergarages met even zoveel in- en uitritten. Dit 
intensieve gebruik van de beschikbare ruimte leidde 
er toe dat veel ondernemingen uit andere delen van 
de stad, het land of het buitenland zich in dit gebied  
gingen vestigen (en soms zelfs binnen de Zuidas weer 
van kantoorruimte wisselden zoals bijv. Stibbe en 
Looyens & Loeff). Deze gebouwen liggen vrij dicht 
tegen het terrein aan waar de snelweg, die nu nog op 
een dijk ligt, ondergronds moet worden gebracht (het 
dok). Buitenlandse investeerders wisten de Zuidas als 
toplocatie ook te vinden.

Omdat de aanleg van het dok erg complex werd o.a. 
vanwege die nabijheid van zoveel hoge bebouwing, 
kreeg Zuidplus, een samenwerkingsverband van drie 
grote bouwondernemingen, de opdracht. De eerste 
voorbereidende werkzaamheden, die qua complexiteit al 
zeer pittig waren, werden gestart. In de loop van 2019 zag 
Zuidplus af van verdere uitvoering van de bouwplannen 
zoals die er lagen en werden er zelfs twijfels geuit of 
Zuidasdok wel een goed idee was. 
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Eind 2019 werd Mevrouw Sybilla Dekker gevraagd om nut 
en noodzaak te onderzoeken en na consultatie van een 
flink aantal partijen kwam zij begin 2020 tot de conclusie 
dat uitbreiding en ondertunneling van de A10, alsmede 
een forse en liefst zo snel mogelijke vergroting van 
station Amsterdam Zuid zeer wenselijk en noodzakelijk 
was, maar dat gezien de omvang van het project het beter 
was om dit in deelprojecten aan te besteden aan en uit te 
laten voeren door verschillende aannemers. Het totale 
project zal zeker een miljard duurder worden en veel 
later afgerond zijn. 
 
Over de verdeling van alle kosten zijn door Rijk, provincie 
en gemeente destijds duidelijke afspraken gemaakt. Maar 
het blijft de vraag of deze afspraken werkelijk in beton 
gegoten waren en ook in beton zullen worden omgezet. 

Vooralsnog gaat de gemeente verder met de realisatie 
van de plannen in de flanken. Dat wil zeggen dat de 

twee woontorens langs de A10 in de zuidoosthoek van 
het park (Uitvoeringsbesluit Beethoven, kavel 6 en 
7) nu gebouwd gaan worden, weliswaar pas nadat de 
Japanse duizendknoop in die hoek op adequate wijze 
is verwijderd. Ook worden inmiddels voor kavel 2 (het 
terrein langs de Prinses Irenestraat) gegadigden gezocht. 

De verbouwing van convict en kapel tot een dependance 
van het Conservatorium gaat binnenkort starten en zal 
in 2022 afgerond zijn. Via de website van Zuidas of door 
u in te schrijven voor hun nieuwsbrief kunt u zich op de 
hoogte stellen van alle plannen van de gemeente.  
 
Het bestuur van de Vrienden blijft zich vooral inzetten 
voor het nakomen van de gemaakte afspraken omtrent 
omvang, beperking van overlast en bereikbaarheid van 
het park. Of door corona en nog verder voortschrijdend 
inzicht de plannen wederom zullen wijzigen weet op dit 
moment niemand. 

Het bestuur van de Vrienden 
blijft zich vooral inzetten voor het 
nakomen van de gemaakte afspraken 
omtrent omvang, beperking van 
overlast en bereikbaarheid van het 
park.

FOTO IDEE??

ZUIDAS, HOE NU VERDER?

Wassenaar, 31 maart 2020 
Geachte heer/mevrouw, 
In de periode van november 2019 tot maart 2020 heb ik een zeer brede groep van stakeholders gesproken, waaronder 
deskundigen uit de verschillende vakgebieden van bouw, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Ik heb in de 
brede zin betrokkenen gesproken uit het heden, en het verleden. Daarnaast heb ik een drietal onderzoeken laten doen 
om de betekenis van het project Zuidasdok op het gebied Zuidas en de verdere vervoersregio beter te onderbouwen, 
gericht op de toekomst. 

Graag wil ik u danken voor uw bijdragen aan deze opdracht. De constructieve sfeer van de gesprekken en de wijze 
waarop mijn verzoeken tot informatie werden voldaan, heb ik als zeer prettig ervaren. Dit heeft het werken aan deze 
opdracht zeer aangenaam en interessant gemaakt. 

Hierbij bied ik u mijn eindrapportage aan. Mijn belangrijkste conclusie en aanbeveling is om voortvarend door te 
gaan met de realisatie van de huidige scope van het project Zuidasdok en een eenmalige extra bijdrage te doen. Nut 
en noodzaak worden ruim aangetoond. In mijn eindrapportage onderbouw ik deze conclusie. Ik heb daarnaast een 
tiental aanbevelingen aan de bestuurders opgenomen. 

Nogmaals dank ik u voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
Sybilla M. Dekker 
Gezaghebbende Derde Zuidasdok
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BOOTJES, BOOTJES, BOOTJES

Begin april 2020 heeft het bestuur van de 
vereniging - in en na overleg met enkele 
betrokken leden en omwonenden - formeel 

bezwaar aangetekend tegen de afgegeven vergunning 
voor ligplaatsen voor bootjes in de Boerenwetering, aan 
de RAI zijde, tegenover de Artsenijhof.  

Onze bezwaren golden de onduidelijke gang van 
zaken: was er een vergunning afgegeven voor alleen 
Mokumboot, en zo ja voor hoeveel bootjes dan (10 of 14?), 
of had Oranjeboot ook een vergunning gekregen voor 
datzelfde gedeelte? Daarnaast brachten wij naar voren 
de eventuele overlast die deze bootjes konden geven, 
zowel wat lawaai, vervuiling van het oppervlaktewater 
betreft, als de waterkanten en verstoring van nesten in de 
waterkom.  

De hoorzitting die eind april digitaal zou plaatsvinden 
kon niet doorgaan omdat niet alle uitgenodigde partijen 
gelijk met elkaar konden communiceren. De gemeente 
beloofde een nieuwe hoorzitting te houden. Lange tijd 
hoorden wij niets. Totdat een van de belanghebbenden 
inmiddels een beroep had aangetekend tegen de 
verleende vergunning en wij werden benaderd door 
de rechtbank. Al snel bleek dat dit beroep niet in 
behandeling kon worden genomen alvorens de gemeente 
de hoorzitting had geregeld. Deze hoorzitting vond 
uiteindelijk plaats op 15 oktober en verliep moeizaam, 
want er waren problemen met de ontvankelijkheid 
van enkele bezwaarden op grond van een te laat 
binnengekomen machtiging. Ook de ondertekening 
van onze bezwaarbrief werd nog nader onderzocht, 
maar in orde bevonden – gelukkig waren de beide 

BOOTJES,
BOOTJES, BOOTJES

MARLEEN MUNNIKSMA

H E T  B E ST U U R  H E E F T  E E N  FO R M E E L  B E ZW A A R 
A A N G E T E K E N D  T E G E N  D E  A FG E G E V E N 
V E R G U N N I N G  VO O R  L I G P L A ATS E N  VO O R 
B O OTJ E S  I N  D E  B O E R E N W E T E R I N G

ondertekenaars uit het bestuur in de ALV van 17 augustus 
herbenoemd!! - en uiteindelijk bleek dat de Vrienden wel 
hun bezwaar mochten verdedigen.  
 
Omdat wij tijdens de hoorzitting onze twijfels uitten 
over handhaving door de gemeente/waternet heeft de 
eigenaar van Mokumboot zich bereid verklaard om hun 
contactgegevens beschikbaar te stellen aan leden van de 
vereniging die last mochten ondervinden van de bootjes. 
Ons is toegezegd dat er bij overlast meteen actie zal 
worden ondernomen. Ook voor vuilnis worden adequate 
maatregelen genomen en omdat de bootjes binnen een 
bepaalde tijd terug moeten worden gebracht ligt het in 
de verwachting dat overlast ’s avonds niet na 22.00 uur zal 
plaatsvinden. 
 
Corona zorgt er voorlopig voor dat de bootjes slechts met 
een beperkte bezetting mogen varen.  
 
Op 28 oktober kwam de beslissing op bezwaar binnen:  
het bezwaarschrift van de vereniging is ontvankelijk 
maar ongegrond verklaard. Mokumboot krijgt een 
ligplaatsvergunning voor de periode van 1 maart 
2020 tot 1 maart 2024, tenzij de uitgifteregeling voor 
ligplaatsvergunningen door gemeente wordt gewijzigd.  
De inbreng van de STOR/gemachtigde mevrouw Mante 
werd niet-ontvankelijk verklaard, want kwam te laat 
binnen.

Op onze website kunt u ons bezwaarschrift vinden, en 
de volledige uitspraak en het verslag van de hoorzitting 
aanvragen.  Er staan ook de contactgegevens van 
Mokumboot.
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PENNINGMEESTER | LEDENADMIN

VAN DE

TANNEKE DEN BLAAUWEN

LEDENADMINISTRATIE
ELODIE LUINGE

PENNINGMEESTER

Eind mei van dit jaar ontvingen 
alle vrienden het verzoek de 
jaarlijkse contributie voor 

de vereniging over te maken. Voor 
het eerst geen acceptgiro, maar 
een verzoek het bedrag zelf over 
te maken naar de rekening van de 
vereniging. Tot nu toe hebben 662 
leden betaald en gemiddeld werd 
ruim €27,-- overgemaakt. Vorig jaar 
hadden 817 leden hun contributie 
rond deze tijd al betaald. We 
hopen dat dit verschil niet door de 
afwezigheid van de acceptgirokaart 
veroorzaakt is.

Voor de duidelijkheid, de jaarlijkse 
bijdrage is slechts 5 euro omdat we 
graag willen dat iedereen lid kan 
worden ongeacht de omvang van 
zijn of haar portemonnee. Maar 

we zijn wel dankbaar voor iedere 
euro die u extra geeft. Zo zijn dit 
jaar al een aantal stevige scheppen 
en tuinhandschoenen gekocht om 
de duizendknoop te bestrijden (zie 
bericht elders in de nieuwsbrief). 
Ook dit jaar ontvingen we een 
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 sturen.

Wilt u bij het betalen ALSTUBLIEFT 
uw LIDNUMMER vermelden? 

Dat staat boven uw naam op het 
adresetiket van de nieuwsbrief. 
Indien het lidnummer niet lukt is het 
adres ook behulpzaam. 

Soms betalen mensen voor andere 
mensen en kunnen wij de naam 
niet herkennen. Banken vermelden 
zelf niet het adres van de eigenaar 
van de rekening. Zo zijn we al twee 
jaar op zoek naar mevrouw T. Levie 
die contributie betaalt, terwijl 
haar naam niet voor komt in ons 
adressenbestand. Misschien kunt u 
als u dit leest een email sturen naar 
mail@vriendenbeatrixpark.nl en uw 
lidnummer of dat van het lid waar u 
voor betaalt door willen geven? 

Bij voorbaat heel veel dank. 

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze 
vorige nieuwsbrief van 
April 2020

Aantal leden op 1 april 2020 1045
Nieuwe leden 29
Opgezegd, verhuisd of anderszins 51

Aantal leden op 1 november 2020 1023

Het sturen van de brief met de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering naar alle leden heeft ertoe 

geleid dat meer dan anders reacties zijn gekomen met 
opzeggingen van verhuisde leden, nabestaanden en 
dergelijke. Vandaar de afname van het ledenaantal. 
Diezelfde brief zorgde er wel voor dat er meer leden dan 
ooit de vergadering bezochten. 

We zijn blij met die betrokkenheid, en nog altijd heel 
trots op de grootte van onze vereniging. 

Wij hebben nu van 356 geïnteresseerden een mailadres, 
dat we uitsluitend gebruiken voor het incidenteel 
versturen van een nieuwsflash. 



Ook in 2021 elke maand wandelend op ontdekking 
in het Beatrixpark. Voorzover de Corona-
maatregelen dit toelaten organiseren de Vrienden 

van het Beatrixpark en het IVN ook voor 2021 weer 
maandelijkse rondleidingen door ons mooie park onder 
leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien 
Vermue. 

Corona-maatregelen.  Wij houden ons aan de actuele 
voorschiften zoals die van kracht zijn op het moment 
van de rondleiding. Aanmelding vooraf per e-mail is 
altijd verplicht (henk.snezana@kpnmail.nl), dus niet 
telefonisch, en u ontvangt bericht of er plaats is. Het 
maximaal toegestane aantal deelnemers kan variëren.

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 wanneer worden ze geoogst? 

• Het programma is elke maand anders, afhankelijk van 
onder andere de bloeitijden. 

VO O RZOV E R  D E  CO R O N A - M A AT R E G E L E N  D I T  TO E L AT E N 
O R G A N I S E R E N  D E  V R I E N D E N  VA N  H E T  B E AT R I X PA R K  E N  H E T 
I V N  O O K  VO O R  2 0 2 1  W E E R  M A A N D E L I J KS E  R O N D L E I D I N G E N 
D O O R  O N S  M O O I E  PA R K  O N D E R  L E I D I N G  VA N  I V N -
N AT U U R G I D S E N  H E N K  WO LT E RS  E N  M I E N  V E R M U E .

• Wanneer u regelmatig meedoet hebt u op deze 
manier een uitstekende mogelijkheid om kennis te 
maken met de wereld van de kruiden. 

In de Artsenijhof zijn honden, zonder uitzonderingen, 
ook aangelijnd, niet toegestaan.

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur, telkens op de eerste zondag van 
de maand. 

Dat zijn voor 2021 de volgende data en locaties.

• Bomen:  3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 3 
oktober, 7 november, 5 december. 

• Artsenijhof:  2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 
september. 

• De wandelingen gaan altijd door, ongeacht de 
weersomstandigheden, behoudens code rood.

• Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij 
de parkingang Boerenweteringpad (aan de 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg).

• Het park heeft beperkte horeca, toiletten en 
schuilgelegenheid. 

• Op zondag is parkeren in de omgeving van het park 
gratis 

• Deelname: Iedereen is welkom, maar houdt er 
rekening mee dat deze wandelingen geen specifieke 
activiteiten voor jongere kinderen zijn.

• Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
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IVN RONDLEIDINGEN

ELKE MAAND WANDELEND
OP ONTDEKKING IN HET BEATRIXPARK



UIT DE 
ARTSENIJHOF

MIRJAM LOUISSE
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ARTSENIJHOF

Er kwamen wel veel 
aanmeldingen van 

nieuwe vrijwilligers, 
er was veel behoefte 

aan buiten bezig zijn.

H E T  CO R O N A S E I ZO E N .  H E T  J A A R  2 0 2 0 
ZA L  W E L  A LT I J D  A LS  ZO DA N I G  I N  D E 
H E R I N N E R I N G  VA N  D E  V R I J W I L L I G E RS
B L I J V E N  H A N G E N .

Buiten zijn was 
belangrijk, de Hof 
werd gebruikt voor 
allerlei doeleinden, 
schilderclubjes, 
yogalessen etc.

Dat wil echter niet zeggen 
dat er niet is gewerkt in de 
Hof, integendeel. Alle lof 

voor de creativiteit en inzet in dit 
rare seizoen. Na de schrik van de 
eerste weken lockdown werden er 
plannen gemaakt om toch te kunnen 
werken binnen de afgekondigde 
maatregelen: kleine groepjes met 
afstand in de verschillende gedeelten 
van de Hof. En dat zelfs iedere 
dag! Dat vergde een behoorlijke 
organisatie met goede afspraken. 
Gezellig koffie drinken en even 
pauzeren met elkaar was er niet 
bij helaas. Desondanks was er 
belangstelling genoeg.

Sinds juli werd er weer alleen 
gewerkt op dinsdagochtend en 
woensdagavond en is geprobeerd 
het werk en de vrijwilligers ook toen 

goed te spreiden, met afstand en ook 
dat ging tot het eind van het seizoen 
prima. Voor zover we weten hebben 
we binnen de groep vrijwilligers 
(nog) geen coronazieken gehad. Er 
kwamen wel veel aanmeldingen 
van nieuwe vrijwilligers, er was veel 
behoefte aan buiten bezig zijn. Niet 
allemaal zijn die ook blijven komen 
maar op dit moment hebben we een 
behoorlijk grote groep.

Helaas kon de altijd heel gezellige 
en verbindende zomerlunch met z’n 
allen in de Hof ook niet doorgaan. 
Volgend jaar weer, daar rekenen 
we maar op. En ook het 20-jarig 
jubileum vieren moest worden 
uitgesteld, maar dat het er een keer 
van komt is zeker!

Belangstelling
De intelligente lockdown in het 
voorjaar betekende behoorlijke 
drukte in de Artsenijhof, veel meer 
dan anders. Overal werd meer 
gewandeld en meer buurtbewoners 
ontdekten de Hof. Buiten zijn 
was belangrijk, de Hof werd 
gebruikt voor allerlei doeleinden, 
schilderclubjes, yogalessen etc. 

Niet iedereen bleek dan flexibel en 
hield rekening met de werkende 
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vrijwilligers, helaas. Ook fitnesslessen vlakbij met 
keiharde muziek, op verzoek wel wat gedempt.
 
Deze drukte is overigens de laatste maanden van dit 
seizoen verdwenen.

En dan het heerlijke hete weer! Een grote uitdaging voor 
de vrijwilligers. Omdat er iedere dag werd gewerkt kon er 
dagelijks veel water worden gegeven en dat was toch ook 
wel weer te zien aan de beplanting. Kortom, het was geen 
seizoen als alle voorgaande.

Amsterdam Museum
Vanaf 15 mei brengt dit museum een digitale 
tentoonstelling over Corona in de stad. Er is een aparte 
zaal ingericht met bijdragen van vrijwilligers. Onze 
vrijwilligers hebben daaraan een mooie bijdrage geleverd 
die nog eens laat zien hoe inspirerend het onderhoud van 
de Artsenijhof kan zijn. Ze hebben daarmee een plekje 
veroverd in de geschiedenis van Amsterdam, aldus het 
museum.

Voor meer informatie over de tentoonstelling, zie https://
www.coronaindestad.nl/wp-content/uploads/2020/06/Al-
twintig-jaar-samen-in-een-groene-oase-ook-in-coronatijd.
pdf

Biologisch tuinieren?
Geheel in lijn met de tijdgeest wordt er ook in onze 
groep vrijwilligers samen met de adviseur steeds meer 
nagedacht over biodiversiteit en biologisch werken in de 
Artsenijhof. Dat betekent kritisch kijken naar meststoffen 
en compost. Een paar jaar geleden is begonnen met zelf 
compost en bladaarde proberen te maken, een tijdrovend 
en intensief proces. We gaan ons verder oriënteren en 
brainstormen. Vergeleken met 10 jaar geleden is ook de 
gemeente Amsterdam zich veel meer bewust van het 
milieu, met gif spuiten is praktisch geheel verboden. 
Alternatieve methoden zijn helaas niet altijd effectief 
en zijn arbeidsintensiever en dus duurder. Dat zien we 
bijvoorbeeld bij het onkruidvrij en schoon houden van de 
paden in de Hof. Dat is al een paar jaar niet echt gebeurd 
al is dit wel de taak van het stadsdeel.  Ook de bestrijding 
van konijnen op een diervriendelijke manier is weinig 
effectief. De konijnen hebben een feestjaar achter de 
rug; voor de vrijwilligers is het soms om wanhopig van te 
worden.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich altijd nog aanmelden, 
ook in de winter wordt er wel gewerkt, al betreft het 
dan vooral onkruid wieden, en natuurlijk in het najaar 
heel veel blad harken. Voor informatie en aanmelding : 
mail@vriendenbeatrixpark.nl

ARTSENIJHOF

Helaas worden er de laatste 
tijd heel veel plantjes 
gestolen en zaden afgeknipt, 

veel meer dan andere jaren! 

• Het is verboden om (delen van) planten, 
heesters of bomen mee te nemen

• Er mogen geen honden in de hof
• (Brom)fietsen zijn niet toegestaan, u vindt 

fietsenrekken bij de ingang of bij het 
kinderbadje

• Afval in de afvalbakken alstublieft: ze worden 
regelmatig geleegd

• Laat de naambordjes van de planten, heesters 
en bomen alstublieft staan 

EEN AANTAL REGELS
Voor ons en de vrijwilligers is dat 
onacceptabel. We denken eraan 
bij de ingangen verbodsborden te 
plaatsen en boetes te aankondigen. 

De Artsenijhof is er voor iedereen, 
om van te genieten en bijvoorbeeld 
niet om van te eten.  Daarom hierbij 
nogmaals een aantal regels.
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ARTSENIJHOF: EEN KRUID

MARION VERWAAL

EEN KRUID
H E R FST T I J LO O S

UIT DE ARTSENIJHOF 

Inspiratie voor de keuze van het kruid kwam dit 
keer uit de krant. In het artikel ‘Pil tegen jicht kan 
nieuwe hartaanvallen voorkomen’ (NRC, 1 september 

2020) werd beschreven dat uit onderzoek onder 5.500 
patiënten blijkt dat een pilletje met 0,5 milligram 
colchicine bij patiënten die eerder een hartaanval 
hebben gehad, het risico op ernstige hartcomplicaties 
en het overlijden daaraan met 30 procent vermindert. 
Het gaat hier om een reeds geregistreerd geneesmiddel 
zonder patent, waardoor de farmaceutische industrie 
niet geïnteresseerd was in verder onderzoek maar enkele 
Nederlandse en Australische cardiologen waren dat wel. 
Colchicine, een alkaloïde, is een ontstekingsremmende 
stof die oorspronkelijk werd gewonnen uit het zaad en de 
bol van herfsttijloos, colchicum autumnale. 

Het gebruik van hersfttijloos is al heel lang bekend. In de 

eerste eeuw na Chr. beschrijft Dioscorides in De materia 
medica het als een middel tegen jicht. In 1820 werd 
colchicine voor het eerst scheikundig geïsoleerd.

Herfsttijloos is een bolgewas waarvan de bloem sterk 
op die van de krokus lijkt. Hij bloeit in de herfst, maar 
de bladeren en vruchten komen pas in het volgende 
voorjaar. Krokussen kennen we vooral uit het voorjaar, 
maar er zijn ook herfstbloeiers. De herfstkrokussen 
horen echter tot de familie van de Iradaceae, terwijl de 
herfsttijloos tot de herfsttijloosfamilie, de Colchicaceae, 
hoort. Onderscheid is o.a. te zien in het aantal 
meeldraden: de herfsttijloos heeft er zes en de krokus 
slechts drie. De bol kan ook als droogbloeier, dus zonder 
aarde op de vensterbank bloeien.

De plant komt oorspronkelijk uit West-Azië en het 

Herfsttijloos is een 
bolgewas waarvan 
de bloem sterk op die 
van de krokus lijkt. 
Hij bloeit in de herfst, 
maar de bladeren en 
vruchten komen pas in 
het volgende voorjaar.
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ARTSENIJHOF: EEN KRUID | BRUG

BRUG AFGESLOTEN
GEVAARLIJKE

Al sinds begin van de zomer is 
brug 449, (de Gustav Leon-
hardbrug) die de Beethoven-

straat verbindt met de grote speel-
weide, afgesloten met hekken. Zeer 
tot ongenoegen van veel parkge-
bruikers die via die brug het park 
inlopen. Het bestuur kreeg daarover 
veel klachten. Het stadsdeel meldde 
ons dat de brug heel gevaarlijk zou 
zijn. De omwonende parkgebruikers 
geloofden dat niet en raadpleegden 
ingenieurs en bouwkundigen. Die 

waren veel minder pessimistisch en 
meenden dat met wat lapmiddelen 
en een laagje bitumen de brug heel 
goed begaanbaar zou zijn, vooral om-
dat er alleen fietsers en voetgangers 
gebruik van maken. De deskundigen 
van de gemeente hebben ons echter 
verzekerd dat je misschien zo op het 
oog niet ziet dat er wat aan de hand 
is, maar dat de fundering echt geheel 
verrot is en dus gevaarlijk. Het her-
stel van de brug is gepland voor het 
2e kwartaal van 2021. 

Brug nummer 1971 (met de rode 
leuning, doorgaande route Groene 
Zoom) is vlak na de kerstvakantie aan 
de beurt voor vernieuwing wegdek. 

Overigens is brug 430, bij de ingang 
van de Diepenbrockstraat sinds kort 
vernoemd naar Prins Friso. 

U kunt de nummers en namen van 
alle bruggen - met kaart- in Amster-
dam hier vinden: 
www.bruggenvanamsterdam.nl

Middellandse Zeegebied en dankt 
zijn naam aan de groeiplaats in het 
Klein-Aziatische gewest Colchis, 
een landstreek aan de oostkust 
van de Zwarte zee, de streek waar 
de mythologische Medea, bekend 
met het gebruik van dodelijke 
kruiden, woonde.  Verder verwijst 
de naam naar het bloeien in de 
herfst (autumnus: herfst) en de 
merkwaardige groeicyclus die zich 
niets aan lijkt te trekken van de 
jaargetijden (tijdloos). Herfsttijloos 
komt nu, met uitzondering van 
het noorden in geheel Europa voor 
in bossen, langs duinpaden en in 
vochtige weilanden. Het is zeer 
giftig, het vee graast erom heen. 
Herfsttijloos staat in de Nederlandse 
Rode Lijst van 2012 als zeldzaam en 
matig afgenomen.

En dan in de Artsenijhof. Helaas is 
de herfsttijloos daar nu niet te zien. 

Vele jaren was er in overvloed  wel 
colchicum byzantinum te zien. Tot 
we erop attent gemaakt werden dat 
dat een gekweekte, grotere variant 
is. En daar we een artsenijhof zijn 
moeten we de juiste soort hebben.

Dus helaas, deze zijn verwijderd 
en de juiste soort werd bij een 
gerenommeerde kweker besteld.

Opnieuw echter een teleurstelling, 
ook deze waren voor de colchicum 
autumnale té groot. Uiteindelijk 
kregen we dan vorig jaar de juiste, 
geplant in vak 40. En deze herfst: 
niets. Geen enkele heeft het, 
waarschijnlijk vanwege de droogte, 
overleefd. We gaan ze dus opnieuw 
planten. We overwegen nog even 
het vak, misschien toch elders. Maar 
u weet, dat is dan te vinden op het 
plantenoverzicht op de website, 
volgende herfst!
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INTERVIEW

CHARLES HAAK

LOES LESTERHUIS

S I N D S  M E I  J. L .  STA AT  O P  D E  W E BS I T E  VA N 
V E R E N I G I N G  V R I E N D E N  VA N  H E T  B E AT R I X PA R K  E E N 
L I N K  ( W W W. I N H E T VO N D E L PA R K . N L / I N D E X . H T M L )

Het archief heeft ...prachtig 
getekende kaarten, voorzien 
van namen van planten en 

bomen en soms geïllustreerd 
met botanische tekeningen. 

Als je de link aanklikt vind je een schat aan 
informatie over de natuur, de historie en het 
heden van het Vondelpark, maar naast deze 

informatie over het Vondelpark bevat het eveneens 
het archief van C.W.F. Haak. Het archief heeft ook 
een onderdeel dat gaat over het Beatrixpark. Prachtig 
getekende kaarten, volgens een inzichtelijke volgorde 
gecategoriseerd, voorzien van namen van planten en 
bomen en soms geïllustreerd met botanische tekeningen.

Ik ben verrast over de vele mooie kaarten en informatie 
en vraag me af of ik meer over deze Charles Haak te 
weten kan komen. Daarom wend ik me tot degene die de 
website in beheer heeft, Hans Homburg. Hans is al lange 
tijd vrijwilliger in het Vondelpark, onder andere in de 
Rozentuin.

Als ik Hans bel, vertelt hij mij dat hij het materiaal heeft 

gekregen van Hein Koningen. Deze was tot zijn pensioen 
Hoofd Groen bij de Gemeente Amstelveen en een 
goede vriend van Charles. Hij raadt me aan voor meer 
achtergrondinformatie bij hem te rade te gaan. 

De vriendschap wordt enthousiast bevestigt door Hein, 
wanneer ik de volgende dag contact met hem zoek. Hein 
en Charles ontmoetten elkaar in de jaren zestig in het 

EEN VRIEND VAN HET 
BEATRIXPARK (1896 - 1976)
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INTERVIEW

Door zijn gedegen aanpak 
lukte het hem om zo het hele 
Vondelpark te inventariseren. 
Met zijn tekenachtergrond was 
hij in staat om dit om te zetten 

in een groot aantal kaarten.

Jacques P. Thijssepark in Amstelveen. Charles besloot 
daar eens een kijkje te gaan nemen, omdat hij had 
gehoord dat het zo’n prachtig park was. Geleidelijk aan 
was er vervolgens een intensieve vriendschap tussen 
beide mannen ontstaan, vertelt hij.

Hein schetst mij een beeld van Charles. Een erudiet man, 
een autodidact op het gebied van botanica en cartografie 
en een doorpakker. Hij werd geboren in Beverwijk en 
woonde een groot deel van zijn leven in Amsterdam. 
Zijn vader had een juwelierszaak. Charles paste niet 
in het patroon van een familie van middenstanders 
en ondernemers, hij had meer affectie met kunst. 
Hij volgde een opleiding aan de Tekenschool van het 
Rijksmuseum. Na zijn opleiding kon hij aan de slag bij de 
Post en Telegraafdienst van de Gemeente Amsterdam als 
tekenaar.

In de jaren vijftig emigreerde hij naar Noorwegen. Hij 
gaf daar schilderles, kreeg opdrachten en leerde zichzelf 
Oud-Noors. Na een aantal jaren keerde hij weer terug 
naar Nederland.

Daarna woonde hij in Amsterdam-Zuid. Hij wandelde 
veel in het Vondelpark. Dit park was toen nog in de oude 

staat, volgens het ontwerp van Zocher. Charles raakte 
gefascineerd door alle boomsoorten en planten die 
hij ontdekte. Met behulp van aangeschafte botanische 
studieboeken werden ze allemaal zorgvuldig onderzocht 
en gedetermineerd. Tijdens zijn speurtochten had 
hij veelvuldig contact met de tuinmannen van het 
Vondelpark. Ze wisselden informatie uit en wezen elkaar 
op bijzondere vegetatie. Door zijn gedegen aanpak lukte 
het hem om zo het hele Vondelpark te inventariseren. 
Met zijn tekenachtergrond was hij in staat om dit om te 
zetten in een groot aantal kaarten. De kaarten werden 
door hem gecategoriseerd en ondergebracht in een 
inzichtelijk geheel van verschillende schaalgrootte. Op 
de kaarten werd de vegetatie aangegeven. Weggetjes 
en paden werden door hem van namen voorzien. 
Geregeld gaf Charles rondleidingen in het park, 
waarbij hij zijn verhalen illustreerde met voorwerpen 
uit zijn herbarium. De kaarten zijn later van veel nut 
geweest bij de restauratie van het Vondelpark, omdat 
door het opsplitsen van de Dienst Openbare Werken 
over de deelraden, het oorspronkelijke archief van het 
Vondelpark niet meer te vinden was.

Op dezelfde wijze als het Vondelpark heeft Charles Haak 
ook het Beatrixpark in kaart gebracht. Een totaalkaart 
is ingedeeld in onderdeel A t/m D. Ieder onderdeel is 
nauwgezet ingetekend, voorzien van namen van planten 
en bomen. Ook op deze kaarten hebben de weggetjes en 
sloten in het park van hem een naam gekregen. Op een 
overzicht is de bloeitijd van de bomen aangegeven. Er 
zitten handgeschreven blaadjes in over de historie van 
het Beatrixpark. Van een aantal bomen in het Beatrixpark 
heeft hij botanische tekeningen gemaakt. 

Het was gezien hun vriendschap en gemeenschappelijke 
interesse voor de handliggend dat Hein na het overlijden 
van Charles Haak, zijn archief kreeg. Dit archief zat in 
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In het Vondelpark 
is een pad bij de 

Koeienweide naar 
Charles Haak 

vernoemd.

INTERVIEW

een tweetal ordners, door Hein 
boekjes genoemd. Het grootste deel 
betrof het Vondelpark maar een 
niet onbelangrijk deel betrof het 
Beatrixpark. Hans Homburg heeft 
op zijn beurt de archiefmappen van 
Hein Koningen gekregen en alles 
gedigitaliseerd. Hierdoor is het 
werk van Charles Haak zorgvuldig 
bewaard en toegankelijk geworden.

Aan Henk Wolters (de IVN-gids, 
die maandelijks rondleidingen 
door het Beatrixpark geeft) vraag 
ik of hij Charles Haak kende en of 
hij veel verschillen heeft ontdekt 
tussen de kaarten van Haak en 
de huidige aanplant. Na grondig 
navlooien, schrijft hij mij dat veel 
hetzelfde is gebleven maar dat er 
toch ook het nodige is veranderd. Zo 

zijn de Colorado- zilverspar (Abies 
concolor), de Nordmann-zilverspar 
(Abies nordmanniana), tegenwoordig 
populair als kerstboom, maar 
dan op huiskamerformaat, de 
Zwarte spar (Picea mariana), de 
Bijenboom (Tetradium daniellii), 
de Pennsylvanische es (Fraxinus 
pennsylvanica) verdwenen. De 
duindoorn (Hippophae rhamnoides) 

is recent weer aangeplant in de 
Artsenijhof. Maar er staan nu ook 
veel nieuwe soorten die toen niet 
voorkwamen. Bijvoorbeeld de mooie 
groep Watercypressen (Etasequoia 
glypostroboides) aan de zuidzijde van 
de hondenweide. 

In het Vondelpark is een pad bij de 
Koeienweide naar Charles Haak 
vernoemd. Het werk van Haak 
is ook voor het Beatrixpark van 
grote waarde. Een pad naar hem 
vernoemen kan niet meer, want 
dat is er al. De Gaffel-Wetering, 
een door Charles bedachte naam 
voor het water om de huidige wilde 
bloemenweide in het Beatrixpark, zal 
ik echter zelf altijd verbinden aan de 
prachtige kaarten en tekeningen van 
Charles Haak.
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TANNEKE DEN BLAAUWEN

D E  G E M E E N T E  H E E F T  D E Z E  ZO M E R  H A A R  B E WO N E RS 
D E  G E L E G E N H E I D  G E G E V E N  P L A N N E N  I N  T E  D I E N E N 
VO O R  V E R B E T E R I N G E N  VA N  D E  B U U RT E N .

NIEUWE KOEPELTJES?

Iedere buurt krijgt 100.000 euro (buurtbudget). Een 
mooi, groots opgezette actie. Voor het Beatrixpark 
had het bestuur van de Vrienden bedacht dat het 

leuk zou zijn als het koepeltje dat ooit bij de grote vijver 
als schuil en kletsplek diende weer terug geplaatst 
zou kunnen worden. En dan meteen ook het half 
vergane koepeltje op het Ereplateau aan de rand van de 
hondenweide vervangen! Deze koepels zijn onderdeel 
van het monumentale deel van het park; ze hadden 
dus eigenlijk al veel eerder hersteld/teruggezet moeten 
worden. 

We vroegen een ontwerpbureau een nieuwe duurzame 
koepel te ontwerpen met dezelfde maten als de koepel 
die ooit als onderdeel van de Floriade geplaatst was. De 
nieuw te bouwen koepels zou ongeveer 50.000,00 euro 
kosten. En zelfs 70.000 als het een geheel ‘sustainable’ 
versie zou zijn. Veel geld, maar aangezien een koepel 
3.8 bij 3.8 meter is en het plaatsen daardoor alleen al 
kostbaar is, een onvermijdelijk bedrag. 

Het plan werd ingedeeld bij de buurt Buitenveldert-
Zuidas, want daar valt eigenaardig genoeg voor de 
gemeente-ambtenaren het Beatrixpark bij deze actie 
onder.  

Bij de eerste ronde moesten we tenminste 50 stemmen 
krijgen, wat we makkelijk haalden. Daarna deed de 
gemeente een haalbaarheidsonderzoek, waarna we met 
20 andere projecten door mochten naar de twee ronde. 

Echter in de tweede ronde mochten alleen de bewoners 
van Buitenveldert en de Zuidas stemmen op ons plan. 
De gebruikers van het Beatrixpark die veelal uit (Oud-)
Zuid en de Rivierenbuurt komen, mochten er dus niet 
op stemmen. De Buitenvelderts hebben het Gijsbrecht 
van Aemstelpark en het Amsterdamse bos en komen 
niet zo vaak in het Beatrixpark, weten wij op basis van 
de adressen van onze vrienden. Kortom het plan is 
gesneuveld in de tweede ronde. 

Op de Algemene Ledenvergadering in augustus hebben 
de leden van de Vrienden niet ingestemd met het idee 
om vanuit de Vereniging een fors bedrag  hieraan te 
besteden. 

Dus gaan we nu op zoek naar een andere subsidiebron 
voor het plaatsen van de koepel(s).

©Beemsterbouwers

NIEUWE KOEPELTJES?
BUURTBUDGET ZUID:

Basis optwerp (alleen voorlopig ontwerp 
beschikbaar) 8 platen Cortenstaal incl onderframe



NAHNA DE BRAAK

JAPANSE DUIZENDKNOOP!
TEN STRIJDE TEGEN DE
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JAPANSE DUIZENDKNOOP!

M I SS C H I E N  H E E F T  U  E R  A L  W E L  VA N  G E H O O R D :  D E  J A PA N S E 
D U I Z E N D K N O O P.  E E N  WO E K E R P L A N T  D I E  O P  V E L E  P L A ATS E N 
I N  N E D E R L A N D  VO O R KO M T  E N  O O K  I N  H E T  B E AT R I X PA R K  O P 
V E RS C H I L L E N D E  P L E K K E N  B E G I N T  O P  T E  R U K K E N .

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar de 
bestrijding van de duizendknoop serieus ter hand 
genomen, maar het verwijderen van de plant is 

erg  kosten- en arbeidsintensief en vergt een lange adem.

Invasieve exoot
De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt 
internationaal tot de 100 meest invasieve exoten 
gerekend. Als de plant eenmaal ergens gevestigd is, 
dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. De plant 
verspreidt zich door wortelstokken en plantresten en niet 
zoals veel andere planten door middel van zaden. Door 
het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming 
van een nagenoeg gesloten bladerdek wordt de andere 
vegetatie geheel overgroeid en op de duur verdrongen. 
Japanse duizendknoop kan zich nog verder verspreiden 
door het vermogen zich te vestigen op een groot aantal 
bodemtypes en binnen diverse leefmilieus. De sterke 
wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop 
kunnen ernstige schade veroorzaken aan gebouwen, 
leidingen en wegen. 

Duizendknoopbrigade 
De zich snel verspreidende duizendknoop in het 
Beatrixpark was al een tijd een doorn in het oog van 
Brecht van Beers, één van de leden van de Vereniging. 
Zij woont naast het park en had zich al een tijd geleden 
verdiept in de plant. Ze wist daardoor hoe lastig hij 
te verwijderen is en hoe gedegen dat aangepakt moet 
worden om het probleem niet juist groter te maken. 
Toen zij afgelopen voorjaar een van de bestuursleden in 
het park bezig zag met het verwijderen van brandnetels 
en bramenstruiken, raakte ze aan de praat en bracht ze 
haar plan ter sprake om met een groepje vrijwilligers 
het duizendknoopprobleem aan te pakken. Ze had zich 
hierbij laten inspireren door de ‘duizendknoopbrigade’ 
uit Renkum, die als sinds 2017 actief is om met 
vrijwilligers de woekeraar te lijf te gaan. 

Er kwamen al gauw enthousiaste reacties van bestuur en 
leden van het Beatrixpark, maar het leek wel verstandig 
om een en ander eerst met de gemeente af te stemmen. 
Het kostte enige moeite om de juiste contactpersoon 
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DE SPEELTUIN

te vinden maar na wat e-mails en 
telefoontjes bleek Renze Haitsma 
daarvoor de aangewezen man. Hij 
is de coördinator bij de gemeente 
voor de communicatie met burgers 
over de aanpak van de duizendknoop 
in heel Amsterdam. Hij was erg 
enthousiast over het idee met een 
groep vrijwilligers de duizendknoop 
te lijf te gaan. Er is overlegd over de 
juiste aanpak (ook met de oprichter 
van de brigade uit Renkum), er 
is materiaal  bekostigd door de 
Vrienden en op een mooie dag in 
juli was de eerste ‘duizendknoop-
verwijder-dag’. Daarna volgden 
er nog vele uurtjes rooien. Via 
de gemeente zijn er grote zakken 
gekomen, waarin het snoeiafval 
afgevoerd kon worden. 

Inmiddels is er ook voor 
het Beatrixpark een echte 
‘duizendknoopbrigade’ ontstaan: een 
groepje vrijwilligers dat ongeveer 
twee keer per week in wisselende 
samenstelling de duizendknoop te 
lijf gaat. 

Aanpak
De duizendknoop moet met wortel 
en al worden verwijderd, omdat 
zelfs hele kleine stukjes wortel 
weer uit kunnen groeien tot nieuwe 
planten. Die wortels zitten soms 
diep in de grond, dus er moet gespit, 
gewoeld en gespeurd worden om te 
zorgen dat er zo min mogelijk resten 
achterblijven. Zeker in het begin zijn 
er talloze grote zakken gevuld met 
plantresten. 

Hoe lastig het is om alles weg te 
halen, bleek na enkele weken: 
stukken die de brigade op het oog 
helemaal ‘schoon’ had gemaakt, 
stonden weer vol kleine plantjes!  Op 

zich geen verrassing, want door de 
ingewonnen informatie en uitleg van 
Renze wisten de vrijwilligers al dat 
het een kwestie van een lange adem 
zou worden. Het idee is de plant 
de komende jaren consequent te 
verwijderen. Er komen dan ieder jaar 
minder planten op en na een aantal 
jaren zou de plant voorgoed uit het 
park verdwenen moeten zijn. 

Japanse bladvlo
Een mogelijke nieuwe methode om 
te helpen bij het aanpakken van de 
duizendknoop is het inzetten van 
de Japanse bladvlo.  Onlangs is er 
een landelijke proef gestart, o.a. 
aan het IJsbaanpad in Zuid met 
vijfduizend bladvlooien. In een 
artikel in het Parool vertelt Suzanne 
Lommen, entomoloog verbonden 
aan de universiteit van Leiden, er 
dit over: “De bladvlo voedt zich met 
het sap uit de vaten en put de plant 
op die manier langzaam uit. Met 
name de jonge scheuten hebben 
daar last van. De hoop is dat we 
hiermee in elk geval de groei van 
de Japanse duizendknoop kunnen 
afremmen.” Ze meldt verder dat de 
Japanse bladvlo uitsluitend interesse 
heeft in de duizendknoop. ‘Alle 
andere planten laat hij met rust. Dat 
betekent dat er geen sprake is van 
een negatief effect op de natuur.”

Locaties
De verschillende plekken waar 
duizendknoop in het park staat 
en waar de duizendknoopbrigade 
actief is, zijn door Brecht van Beers 
in kaart gebracht (zie bijgaande 
kaart). De gemeente heeft zelf de 
bloemenweide (plek 7) onder handen 
genomen. Afgelopen zomer is een 
bedrijf twee weken bezig geweest 
met het verwijderen van de grote 

hoeveelheid planten die daar stond 
en vervolgens met het afgraven en 
zeven van de grond om te zorgen dat 
er geen stukjes wortel achter zouden 
blijven.  Op plek 6 staat de Sachalinse 
duizendknoop. Die lijkt zich 
nauwelijks te verspreiden en staat er 
eigenlijk heel mooi, dus daar is nog 
niet begonnen met verwijderen. 

Winterstop
De komende weken zal er nog een 
paar keer gewerkt worden door de 
vrijwilligers. In de winter groeit de 
duizendknoop niet maar in maart/
april pakken zij de draad weer op. We 
houden u op de hoogte.

Soorten
Japanse duizendknoop lijkt op de 
Sachalinse duizendknoop (Fallopia 
sachalinensis) en op de kruising 
tussen Japanse duizendknoop 
en Sachalinse duizendknoop, 
de Bastaardduizendknoop 
(Fallopia x bohemica). In het park 
staat voornamelijk de Japanse 
duizendknoop. De soorten 
duizendknopen lijken sterk op 
elkaar en moeten op eenzelfde wijze 
worden bestreden. 

Eetbaar
Op de site van de IVN staat: “De 
Japanse duizendknoop is overigens 
best een mooie plant en een prima 
groente. Hij is familie van de rabarber.  
De scheuten zijn het best eetbaar, ze 
bevatten veel vitamine A en mineralen 
en zijn best gezond. Geoogst in april, 
met een lengte tussen de 15 en 25 cm. 
lijken ze wel een beetje op asperges. 
Maar de smaak is als rabarber. Je 
maakt het ook klaar als rabarber. 
Het kan worden gekookt, gestoomd, 
verwerkt in jams, als groente worden 
gegeten, etc.”
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FILMEN IN HET PARK

IN HET PARK
FILMEN 

ANNE-MARIKEN RAUKEMA

TOT  T W E E  K E E R  TO E

In juli zijn er dicht bij de Cornelis Dopperkade 
en Beethovenstraat filmopnamen gemaakt voor 
een nieuwe, zeer bijzondere speelfilm. Het is de 

verfilming van het boek “MIJN BESTE VRIENDIN ANNE 
FRANK”, dat gebaseerd is op het levensverhaal van 
Hannah Goslar.

De verfilming van het boek “Mijn 
Beste Vriendin Anne Frank”, 

gebaseerd op het levensverhaal 
van Hannah Goslar.

De regie van dit waargebeurde verhaal is in handen van 
Ben Sombogaart (o.a. De Tweeling, Knielen op een bed 
violen, De Storm, Bride Flight). 

De opnamen in het Beatrixpark betreffen enkele scènes 
dichtbij de ingang van het park vanaf de Cornelis 
Dopperkade. Er is verfilmd dat Anne en haar vriendin 
Hannah spelen in het park met hun leeftijdsgenootjes. 

Filmacademie
Maandagmorgen (28 september) vroeg kwamen de 
eerste studenten bij het Kinderbadje aan. Het waren 
tweedejaars van de Filmacademie die in drie dagen tijd 
een korte speelfilm (vijf minuten) moesten opnemen.
Zoals een echte crew betaamd werd als een van de eerste 
de catering-tent opgezet. De filmset was keurig afgezet 

en herkenbaar. Omdat diezelfde dagen de gemeente – na 
maanden – weer eens wat aan groenonderhoud deed, 
moest een enkele keer een man met een elektrische 
maaier worden gevraagd het werk even stop te zetten. 

Een van de docenten had goede jeugdervaringen aan het 
Beatrixpark en met name het Kinderbadje en had dit als 
filmlocatie voorgesteld.

Omdat de herfst z’n intrede had gedaan werd het badje 
niet meer gevuld, maar omdat het soms wel regende 
en er een laagje water in het bassin stond, moest 
een volgende dag er wat water over de droge bodem 
worden gesproeid. Het kan immers niet zo zijn dat 
opeenvolgende shots verschillende decors hebben.

Het filmen lag vrijwel steeds op schema. De kleine 
vergaderruimte in het parkgebouwtje werd die dagen 
gebruikt als opslagruimte voor kostbare spullen. De 
jonge filmers waren de Vrienden erg erkentelijk deze te 
hebben mogen gebruiken. Na montage – want dat zit niet 
in de drie dagen – krijgen we het resultaat toegestuurd en 
zullen dit op de site zetten.

Tweedejaars Filmacademie 
studenten die in drie dagen 

tijd een korte speelfilm 
moesten opnemen
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BOERENWETERING

REDACTIE

E E N  A A N TA L  L E D E N  I S  D E  A FG E LO P E N  T I J D  D O E N D E 
G E W E E ST  O M  D E  O P E N B A R E  R U I M T E  B O E R E N -
W E T E R I N G KA D E  ( KA N T  RA I )  B I J  D E  G E M E E N T E  I N  B E E L D 
T E  B R E N G E N  E N  ‘ O N D E R  CO N T R O L E ’  T E  K R I J G E N .

BOERENWETERING

Een aantal leden is de afgelopen tijd doende geweest om:

a. de openbare ruimte Boerenweteringkade (kant Rai) 
bij de gemeente in beeld te brengen en ‘onder controle’ 
te krijgen. Aan de Rai-kant vond onder meer (gestolen) 
fietsenhandel plaats en werden gestolen sporttassen 
‘geleegd’. Tevens was de kade onbekend bij mora 
meldingen en viel niet onder reguliere schoonmaak 
gemeente.

b. te zorgen dat de (ook bewoonde) bootwrakken 
verwijderd worden. De bootwrakken plus bewoners 
hebben zich op dit moment incl. de fietsenhandel 
verplaatst naar de zijde Beatrixpark achter de 
Artsenijhof. Er zijn eveneens prostitutie activiteiten 
gesignaleerd.

c. het stuk van het park aansluitend op de hoekbank bij 
de brug (regelmatig bewoond door zwervers) over de 
Wielingenstraat vrij van afval en zwervers te houden 
middels meldingen openbare ruimte (mora’s). Ook de, 
waarschijnlijk verslaafde, vrouw luidruchtig aanwezig 
tijdens de laatste VvhB vergadering, is gemeld vanwege 
bedelen en bedreiging bewoners van de Wielingenstraat.

Er is bij deze acties ondersteuning van (tijdelijke) 
buurtmakelaar Manon van der Fangen en er is een 
team Veiligheid, Handhaving, Stadswerken en politie 
samengesteld. Het is de bedoeling dat er op termijn een 
plan komt voor de herinrichting van de openbare ruimte 
rond Boerenwetering, Bastion, de kleine brug naar het 
park en Noordkant Havenkom.
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REDEN GENOEG

REDEN GENOEG
VOOR EEN BEZOEK
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PLATTEGROND
BEATRIXPARK

PLATTEGROND BEATRIXPARK
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VRIEND WORDEN

U kunt ook een mailtje sturen naar mail@vriendenbeatrixpark.nl.  U krijgt dan een bevestigings-bericht van 
ons en informatie over het overmaken van de jaarlijkse bijdrage.

STUUR DIT STROOKJE NAAR HET SECRETARIAAT:  WILLEM PIJPERSTRAAT 35, 1077 XL AMSTERDAM

JA!  Ik word Vriend(in)  van het  Beatrixpark

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

VRIEND WORDEN

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

onderhoud te stimuleren.

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

Het Beatrixpark is een kostbaar 
stukje groen in de stad, op een 
kostbare plek in Amsterdam 

Zuid. De vereniging kan alle steun 
gebruiken bij onze inzet voor het behoud 
van het park. U kunt veel doen (in het 
bestuur), als vrijwilliger in de Arsenijhof 
werken of Vriend of Vriendin worden 
en blijven, zodat onze stem een groter 
gewicht in de schaal legt. 

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw 
omgeving die ook enthousiast is over het 
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip 
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro 
per jaar!

U kunt onderstaand strookje doorgeven, 
maar aanmelding via de site is natuurlijk 
ook mogelijk: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

VERENIGING VRIENDEN
VAN HET BEATRIXPARK

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

adres

postcode & woonplaats

telefoonnummerhandtekening

e-mail adres

naam (Hr/Mw)


