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Van de redactie

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.

Het bestuur van uw Vereniging is, zoals 
uit de nieuwsbrieven blijkt, zo door 
het jaar heen met een caleidoscoop aan 
onderwerpen in de weer. Ook deze keer 
doet zij daarvan verslag in de voor u 
liggende Nieuwsbrief.

De voorzitter geeft een overzicht van het 
afgelopen half jaar.Voor u als relatieve 
buitenstaander lijkt dat misschien ‘meer 
van hetzelfde’, voor het bestuur is dat 
telkens een nieuw en toch weer even ander 
hoofdstuk in een al jaren doorlopend 
patroon.

Om u een idee te geven van de juridische 
kant van dat verhaal is een overzicht 
opgenomen van de procedures die op dit 
moment gevoerd worden. Regelmatig 
staat het bestuur ook even stil bij de 
uitgangspunten en de doelen van al die 
activiteiten: daarvoor is destijds het 
beleidsplan als toetssteen geschreven. We 
geven u een idee van wat uit dat beleidsplan 
inmiddels bereikt is en waarom nog even 
gewacht wordt met het schrijven van een 
nieuw plan.

Vaste redactionele rubrieken zijn, naast het 
reguliere verslag van de penningmeester, 

de berichten uit de Artsenijhof en het 
werk van de vrijwilligers, met daarbij de 
beschrijving van een van de planten uit die 
kruidentuin. Dit keer een extra verhaal 
over groen: hoe het bestuur de Sassafras 
adopteerde. 

Contacten met de wereld om het 
Beatrixpark heen horen ook bij de 
belangenbehartiging van het park. In 
deze Nieuwsbrief vindt u een interview 
met Groenbeheer, over de beleidskeuzes 
die gemaakt worden en ideeën die zij 
hebben. En we zijn op de thee geweest 
bij twee buurtscholen: het Vossius en het 
St.Nicolaas.

In het park zelf is ook het nodige gebeurd: 
de renovatie is grotendeels af, er is een 
muziekfestival geweest en de fontein is 
feestelijk heropend, als je dat zo mag 
noemen. Over al die zaken wordt u nader 
geïnformeerd.

We hopen dat u na lezing weer iets wijzer 
bent geworden, en net als wij nog altijd 
enthousiast(er) over ons Beatrixpark!

De redactie.

Zicht op het park vanuit het nieuwe Elicium gebouw.
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Van de voorzitter
Door de prachtige zomer en het schitterende 
najaar werden zeer veel bezoekers naar het 
Beatrixpark gelokt. Vooral het kinderbadje 
en de vernieuwde speeltuin waren 
bijzonder populair bij (groot)ouders en 
(klein)kinderen, waarbij het erg plezierig is 
dat na afloop in dat deel van het park meestal 
niet veel troep ligt. Natuurlijk helpt het dat 
er op zonnige dagen een toezichthouder 
is die o.a. belast is met de zorg van het 
kinderbadwater, maar ook op dagen dat 
de toezichthouder er niet is, omdat de 
temperatuur niet boven de 21 graden Celsius 
komt, wordt de meeste rommel nog steeds 
braaf in de prullenbakken gegooid. Was dat 
ook maar het geval in de rest van het park !! 
Ondanks het feit dat er bijna altijd wel een 
prullenbak in de buurt is wordt er nog steeds 
heel veel troep gewoon achtergelaten en 
lukt het kennelijk niet om de lege flessen en 
verpakkingen in een afvalbak te deponeren 
of – als die al vol zit – een andere bak te 
zoeken of het afval gewoon mee naar huis te 
nemen. In weekenden met mooi weer plaatst 
het stadsdeel soms extra containers en zetten 
zij ook een extra ploeg opruimers in, maar 
dat lijkt nog steeds niet voldoende. Wellicht 
moet er toch heel veel strenger gehandhaafd 
worden, ook bij vernielingen, graffiti spuiten 
en kampvuurtjes stoken. En die handhaving 
zou dan vooral in weekenden en op drukke 
momenten heel frequent moeten zijn. Want 
niet alleen het bestuur ergert zich aan dit 
soort gedrag, getuige de vele telefoontjes die 
wij met name in het weekend en de vroege 
avonduren krijgen over onbehoorlijk gedrag 
en/of overlast. U kunt natuurlijk ook bellen 
met de politie: 0900-8844.

Er is hard gewerkt in het park: de fontein 
in de eendenvijver is geheel gerestaureerd 
en spuit weer. De fontein in de grote vijver 
is hersteld en  spuit nu behoorlijk hoog. De 
gerenoveerde speeltuin bij het kinderbadje 
ziet er prachtig uit, de hondenwei zonder 
de Floriadecirkels maar met een breed pad, 
ligt er fraai bij. Een aantal leden wees ons 
erop dat bij de zitcirkels  de vernieuwde 
bestrating wel iets hoger is gelegd omdat 

ook de onderlaag moest worden opgehoogd, 
waardoor de hondenvrienden nu ietsje 
lager zitten. Ophogen van de cirkels met 
een extra laag stenen werd erg kostbaar. Er 
staan twee banken waarop men desgewenst 
toch wat hoger kan gaan zitten. De grote 
wei ligt er weer zeer verzorgd bij. Het 
Ereplateau is klaar en wordt in de loop van 
oktober ingeplant. In een van de muurtjes 
hebben vereniging en stadsdeel papieren en 
elektronische documenten als een soort van 
tijdscapsule laten inmetselen. Wij rekenen 
erop dat  die waarschijnlijk pas over vele 
jaren ontdekt zullen worden, want de 
muurtjes zien er erg degelijk uit en gezien 
de monumentale status van het park zal het 
niet snel voor andere doeleinden gebruikt 
mogen worden.

Nog steeds heeft het bestuur vier 
keer per jaar overleg met de afdeling 
Groenvoorzieningen van het stadsdeel. 
Wij hopen dat ook te continueren na 
de samensmelting van de stadsdelen 
Zuideramstel en Oud Zuid. Verder houdt 
het bestuur zich nog steeds bezig met alle 
ontwikkelingen rondom Zuidas, maar ook 
Noord-Zuidlijn, uitbreiding sporen en 
spitsstroken A10 hebben onze aandacht, 
evenals het nieuwe structuurplan van de 
gemeente Amsterdam. Daarnaast besteden 
bestuursleden zorg aan de Artsenijhof, het 
verzorgen van de website, het bijhouden 
van het ledenbestand/de administratie,
onderhouden van contacten met andere 
groenverenigingen, stadsdeel en overige 
instanties. En natuurlijk de artikelen voor de 
halfjaarlijkse nieuwsbrief. Ook proberen wij 
de vragen die leden en niet-leden ons stellen 
zo goed en snel mogelijk te beantwoorden. 
 
Maar bovenal genieten wij van ‘ons’ 
prachtige park, dat nu in mooie herfsttooi 
is en misschien deze winter weer een 
sprookjesachtige aanblik biedt als er sneeuw 
ligt.

Marleen Munniksma
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Zuidas
Al ruim tien jaar houdt het bestuur 
van onze vereniging zich bezig met de 
ontwikkelingen in en van de Zuidas. We 
hebben ons kritisch, maar zeker niet 
afwijzend tegenover de plannen opgesteld en 
hebben altijd geprobeerd om de projecten 
op hun waarde voor de stad te schatten. Het 
behoud en belang van het Beatrixpark stond 
en staat daarbij altijd voorop. En het lijkt 
erop dat we nu een beetje geholpen worden 
door de kredietcrisis. 

In het deelproject Beethoven, gelegen 
in de zuidwesthoek van het park, is dit 
zeer goed merkbaar. Vorig jaar bij de 
voorzieningenrechter leek het erop dat 
met grote voortvarendheid gebouwd zou 
(moeten) gaan worden aan parkeergarage 
en nieuw hoofdkantoor voor AkzoNobel. 
Het gebied moest uiterlijk per 1 juli 
2009 bouwrijp worden opgeleverd. De 
tijden zijn gekeerd. Bomen werden wel 
gekapt en de uitkijkheuvel met cascade 
werd afgegraven, maar voorlopig wordt 
er zeker niet gebouwd op die plek. Het 
stadsdeel heeft gras gezaaid en er wordt nu 
bekeken of men op deze plek een tijdelijk 
‘groen’ kunstwerk kan realiseren, omdat 
er vooralsnog niet eerder dan in 2011 op 
die plek gebouwd zal worden. (eigenlijk: 
gegraven in plaats van gebouwd, want het 
gaat om de ondergrondse parkeergarage) 
Allen & Overy dat zich naast AkzoNobel 
aan de Beethovenstraat wilde vestigen, heeft 
inmiddels helemaal van nieuwbouwplannen 
afgezien.

De nieuwbouw van het St.Nicolaaslyceum 
zal wel doorgaan, al moet daarvoor wel 
eerst de Christus Geboortekerk worden 
gesloopt en zullen helaas ook weer bomen 
worden gekapt. Dat gaat deze winter 
gebeuren. De school kan dan in de loop 
van het volgend jaar gaan bouwen en zal 
waarschijnlijk anderhalf jaar later kunnen 
verhuizen. Dan kan het oude schoolgebouw 
worden gesloopt en kan een deel van het 

schoolterrein als park worden ingericht, dit 
als compensatie voor het deel van de ‘natte 
vallei’ dat voor bouwplannen is aangewezen 
als gevolg van de zogeheten groen voor 
rood/rood voor groen afspraken  

Een lichtpunt is dat de geplande 
parkeergarage, die eerst in- en uitgangen 
zou hebben aan de Prinses Irenestraat en 
aan een nog aan te leggen ventweg parallel 
aan en vlak langs de A10, alleen een in-
en uitgang krijgt via de ventweg aan de 
zuidzijde; en een ander lichtpunt is dat het 
fietstunneltje voorlopig openblijft waarmee 
de oost-westfietsroute een stuk veiliger 
blijft.
 
Het Rijk bestudeert nog steeds de varianten 
op het DOK (het ondergronds brengen van 
de bundel van rijksweg A10 treinsporen en 
metrolijnen). Het rapport van de commissie 
van den Berg wordt voor het eind van 
het jaar verwacht. Prorail wil wel het 
aantal treinen opvoeren dat langs Zuidas 
rijdt (OVSAAL) en ook Rijkswaterstaat 
gaat de vluchtstroken van de A10 Zuid 
transformeren tot spitsstroken. Wij hebben 
ons over deze plannen laten informeren en 
bij beide instanties middels een zienswijze 
goede geluidswerende maatregelen geeist, 
dus betere en hogere schermen, om het 
verblijf in het Beatrixpark zo aangenaam 
mogelijk te houden.

Over de kabels- en leidingenbrug, die hoog 
boven de A10 aangelegd zou worden om 
de bundel van nutsvoorzieningen die ten 
zuiden van de snelweg ligt door te trekken 
naar de noordzijde (Beatrixparkkant) 
hebben wij niets meer vernomen. Ook 
hier zullen de plannenmakers de uitkomst 
van de studie van het Rijk afwachten en 
eventueel hun plannen moeten bijstellen.

Wel zullen er al kabels en leidingen worden 
verlegd in de Prinses Irenestraat, ze worden 
verder naar het noorden opgeschoven. Op 

Ontwikkeling Beethovenkavel:

Enkele jaren een nutteloos groen 
grasveld.
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dit moment wordt bekeken welke bomen 
daarvoor moeten sneuvelen en welke bomen 
behouden kunnen blijven. We dringen er 
bij de gemeente op aan om de buurt (en ons) 
tijdig en goed te informeren. 

In september jl. opende de RAI vol trots 
het Elicium, een gebouw met heel veel extra 
zalen, conferentieruimtes en kantoren. Wij 
feliciteerden toen Hans Bakker, directeur, 
en vroegen hem meteen naar de plannen 
voor het hotel op het RAI terrein. Ook die 
plannen zijn uitgesteld. Maar Strand Zuid 
lijkt een (voorlopig) blijvertje: ze feesten nu 
zelfs in de wintermaanden door en heten 
dan Zuidpool. Hopelijk vooral binnen, 
want de daar geproduceerde muziek is soms 
– en dan altijd in het weekend – zeer ver 
hoorbaar. 

De commissie Veerman is voor de Noord-
Zuidlijn tot de conclusie gekomen dat van 
twee kanten geboord zou moeten worden, 
dus niet alleen vanaf het centrum maar 
ook vanaf het Scheldeplein. Inmiddels 
hebben de eerste informatierondes daarover 
plaatsgevonden, want boren vanaf het 

zuiden betekent wel veel extra overlast voor 
de buurt, omdat er ook aan die kant een 
hele installatie gebouwd moet worden en al 
het slib over een grote afstand moet worden 
afgevoerd. Voor het park heeft dit weinig 
consequenties, wel hebben wij zeker gesteld 
dat het park niet als opslagterrein voor 
bouwmateriaal gebruikt mag worden, dat 
‘langzaam verkeerroutes’ duidelijk en kort 
gehouden moeten worden en dat het park 
goed toegankelijk moet blijven voor alle 
omwonenden. 

Voor het Projectbureau Zuidas is Klaas de 
Boer als nieuwe directeur aangesteld. Hij is 
de derde directeur, na de heren Kolthek en 
Stoutenbeek. Hij was hiervoor directeur bij 
DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening). Hij 
heeft van ons het Beatrixparkboek gekregen 
en wij hopen dat hij net als zijn voorgangers 
het park zal zien als de parel van de Zuidas. 
Want telkens weer blijkt dat mensen in hun 
woon- en werkomgeving de nabijheid van 
een park heel belangrijk vinden.

Marleen Munniksma

Het Elicium.



Op deze plek voorlopig geen 80 
meter hoog hotel!
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Zoals u in diverse bijdragen in deze Nieuwsbrief kunt lezen, is het bestuur op 
verschillende fronten actief bezig met inspraakrondes en bezwaarprocedures. Vaak is 
dat in samenwerking met anderen, zoals de Bomenstichting, de bewonersvereniging 
Prinses Irenestraat/Parnassusweg of individuele bewoners van de buurflats. Als u hierover 
meer wilt weten, kunt u de meeste stukken raadplegen op onze site, meestal onder het 
hoofdstukje van het betreffende onderwerp. Kunt u iets niet vinden, vraag er dan gerust om 
bij de redactie van de site (beatrixpark@hotmail.com).
 
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark voert op dit moment de volgende procedures 
tegen de Gemeente Amsterdam en/of het Stadsdeel Zuider Amstel:

a. Het voornemen tot het aanleggen van een brug (leidingenbrug) over de A10. 
De Gemeente heeft op 27 april 2009 de bezwaren, geuit in de zienswijze, verworpen. 
Op 8 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
Een datum voor de behandeling is nog niet vastgesteld. 

b. Het toestaan van (grote) reclame-uitingen op hoge gebouwen, dat lichthinder  
veroorzaakt. 
Het bezwaarschrift is op 13 mei 2009 ongegrond verklaard. 
Op 23 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2009. 
De uitspraak wordt verwacht omstreeks 24 november 2009. 

c. De vergunning tot het kappen van 226 bomen. 
Het besluit B&W is van 13 augustus 2008. 
Op 15 september 2008 is een bezwaarschrift ingediend.  
Ook is getracht in een kort geding het kappen te voorkomen. De rechtbank heeft het 
kappen echter toegestaan. 
Op 13 mei 2009 is de beschikking uitgesproken, waarbij ons bezwaar ongegrond 
werd verklaard. 

 Op 23 juni 2009 is een beroepschrift ingediend. 
Op 16 december 2009 om 14.15 uur wordt dat beroep door de Rechtbank behandeld. 

Joep Hesseling

Dossiers, dossiers.....

Impressie van de leidingenbrug.

Zuidas - Lichtas? 

Bomenkap biedt altijd een 
treurige aanblik

Joep Hesseling
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Beleidsplan 2004 t/m 2008 – verantwoording
Het eerste beleidsplan van de vereniging, dat de periode 2004 t/m 2008 omvatte, begon met 
de constatering dat er rond het Beatrixpark altijd wel wat te doen was. In de jaren ‘70 was er 
de Floriade, die grote delen van het park een ander aanzien gaf, in de jaren ‘80 confisqueerde 
de RAI de prachtige zuidoosthoek van het park, in de jaren ‘90 kwam als compensatie 
daarvoor in de zuidwesthoek de zo geheten “natte vallei”, en vanaf 2000 worden er plannen 
gemaakt (en deels uitgevoerd) voor enorme hoogbouw langs de zuidkant van het park, 
waaraan een groot deel van diezelfde “natte vallei” weer ten offer zal vallen. 

In die context moeten wij ons afvragen: “Wat is er eigenlijk terecht gekomen van al die 
beleidsvoornemens van vijf jaar geleden? Blijft er onder de huidige omstandigheden nog wel 
een toekomst voor het park over? Trouwens, kunnen wij daar überhaupt nog wel iets aan 
sturen?” Onderstaand willen wij beknopt aangeven, wat er in de afgelopen jaren wel of niet 
gelukt is en toelichten waarom wij nu nog even wachten met een nieuw beleidsplan.

Doelstellingen van 2004

a. Gelet op alle plannenmakerij van de Amsterdamse overheid leek het ons noodzakelijk 
dat onze vereniging nauw bij allerlei ontwikkelingen betrokken zou worden c.q. blijven. 
Met name werd direkt overleg met het Stadsdeel Zuideramstel, met het Projectbureau 
Zuidas en met de Dienst Ruimtelijke Ordening over de toekomst van het park en de 
direkte omgeving daarvan van primair belang geacht.

b. Daarnaast waren er natuurlijk allerlei voornemens en wensen die met het gebruik en de 
beleving van het park zelf te maken hadden. Het voert te ver om in dit kader daarvan 
alle details te noemen, maar de belangrijkste komen hieronder aan de orde.

Ad a. Betrokkenheid bij voorbereiding en besluitvorming Zuidas-projecten
Door allerlei externe oorzaken zijn plannen, die in 2004 de gemoederen nog hevig bezig 
hielden, zomaar komen te vervallen. De derde afslag van de A10 bleek niet zo’n goed idee 
meer te zijn, ook het zogeheten DOK-model is in de ijskast gelegd en de uitvoering van een 
leidingenbrug over de A 10, die bij de vuistenheuvel in het park zou moeten aanlanden, lijkt 
eind 2009 ook geen prioriteit meer te zijn.

Terugziend, na 5 jaar overleg vond het bestuur in 2004 de ongeclausuleerde ontwikkeling 
van het plan Beethoven, waar in een hoog tempo vele tienduizenden m3’s giga-gebouwen 
leken te worden voorbereid, (met een onduidelijke toekomst voor de “natte vallei”) ronduit 
een bedreiging..

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om bij die ontwikkelingen partij te zijn. Met kracht 
werd gehamerd op het gelijk blijven van het parkoppervlak. “Als er groen zou verdwijnen, 
moest het elders worden gecompenseerd”, was onze stelling: “rood voor groen / groen voor 
rood!”. Dit is verder het geaccepteerde uitgangspunt van alle planontwikkelingen gebleven. 
En bij alle plannen voor dit gebied is onze vereniging sindsdien gehoord.

Niettemin werd inmiddels een stuk “natte vallei” bouwklaar gemaakt, zonder dat er 
compensatie heeft plaats gevonden. Het bestemmingsplan is nog steeds niet aangepast. Tegen 
voortijdige bomenkap en leidingenaanleg moet telkens weer actief stelling worden genomen.
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Een nieuwe bedreiging voor het park tekende zich begin 2008 af, toen de RAI plannen 
bekend maakte voor de bouw van een 80 meter hoog hotel vlak aan de rand van het 
haventje aan de Boerenwetering. In combinatie met een eveneens aan die kant misschien 
(?) te bouwen katholiek kerkelijk centrum, zouden deze plannen de oostkant van het 
park opzadelen met dominante bouwwerken, die de schaal van de groene overzijde 
ernstig aantasten. De vereniging tekende direct bezwaar aan. Intussen gooide ook hier de 
kredietcrisis – gelukkig - roet in het eten, al is het niet duidelijk of uitstel werkelijk tot afstel 
zal gaan leiden.

Ad b. Aandacht voor het park zelf
Om te voorkomen dat het Beatrixpark onderwerp van “sluipende” bebouwing zou kunnen 
worden, heeft het bestuur in 2005 de rijks-monumentenstatus aangevraagd. Dat verzoek is 
afgewezen. Wel kreeg het park de erkenning als gemeentelijk monument. Deze kwalificatie 
zal in de toekomst mogelijke bouwinitiatieven ernstig bemoeilijken. 

Het bestuur voert regelmatig overleg met het dagelijks bestuur van Zuideramstel over 
diverse beleidsaspecten van het park. Met de afd. Groen worden eens per kwartaal over 
uitvoeringszaken en voornemens afspraken gemaakt. Hoewel het al jaren in de pen zit, 
heeft het stadsdeel nog steeds geen beheerplan voor het park opgesteld.

Het park zelf is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen stevig onderhanden genomen. 
Rondom de grote vijver is de bloemenkrans in ere hersteld, de palissade is vrijwel 
geheel vernieuwd, er zijn nieuwe banken geplaatst, de prullenbakken zijn vervangen, 
bij het kinderbadje zijn de speelwerktuigen en de bestratingen gemoderniseerd, er zijn 
informatieborden gekomen, het Ereplatau en de grote speelweide zijn opgeknapt, de fontein 
in de eendenvijver werkt eindelijk weer, de kunstwerken zijn goed onderhouden, etc. 
Daarmee is de verlanglijst van 2004 voor een belangrijk deel gerealiseerd.

Ook de Artsenijhof is in zijn oude glorie hersteld. Na een wat aarzelend begin verloopt  de 
samenwerking tussen de ruim 20 vrijwillig(st)ers en de professionals van de afd. Groen van 
Zuideramstel nu feitelijk heel gesmeerd. Voor deskundige coaching van de vrijwillig(st)ers 
heeft het stadsdeel waarderingssubsidies toegekend. Eind 2007 is een bescheiden catalogus 
van de in de hof voorkomende kruiden verschenen. Kortom, de ideeën van 2004 zijn 
bereikt.

Een van de oude wensen van het bestuur was de herleving van een of meer 
muziekevenementen. Ook die wens is in vervulling gegaan: enkele jaren geleden startte 
Petra Holtkamp haar eendaagse muziekfestival in augustus en dat festival is hard op weg een 
goed bezochte traditie te worden.

Ook op een ander front werd een succesje geboekt: na een lange strijd is een illegale 
tuinuitbreiding ten koste van het park via de rechter ongedaan gemaakt. 

Negatief  in het nieuws bleven onverminderd de vernielingen die parkbezoekers aanrichten. 
Het lukt niet een zodanig toezicht- en handhavingsysteem te ontwikkelen, dat vandalisme 
slagvaardig kan worden bestreden. 
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Beleidsplan 2009 / 2014

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op de uitgave van een volgend 
beleidsplan. Er tekenen zich immers heel wat nieuwe ontwikkelingen in de regio af. 
Desondanks is besloten met het formuleren van een volgend plan te wachten tot er op een 
aantal bijzondere beleidsgebieden meer duidelijkheid bestaat. Wij noemen:

a. De gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2010 en in samenhang daarmee de 
totstandkoming van nieuwe stadsdelen met nieuwe deelraden en bestuurders. Dat vergt 
ongetwijfeld een herschikking van ons netwerk in de wereld van lokale importanties.

b. De aankondiging van een nieuwe Structuurnota voor Amsterdam, waarin (wellicht) 
nieuwe visies komen te staan op de ontwikkeling van noordelijk Buitenveldert en of 
zuidelijk Zuid. Van belang is dat er tevens een Structuurvisie Groen is geconcipieerd, die 
ongetwijfeld van invloed zal zijn op de positie van het park in de komende jaren..

c. Aangekondigd is, dat de Commissie v.d.Berg in december a.s. ten aanzien van financieel 
haalbare varianten voorstellen zal doen over de toekomst van het Dokmodel c.q. over 
een of meer alternatieven daarvoor.

Het bestuur is van plan in het voorjaar van 2010 op basis van de dan bekende (maar nooit 
voldoende) gegevens zijn nieuwe beleidsplan te produceren en te distribueren.
 
Amsterdam, 27-10-2009 
Willem Smit 

Bloemencirkels vervangen door 
looppad van keitjes.
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“Vanuit de Zuidas”
In september jl. verscheen het boek “Vanuit de Zuidas”, een uitgave van uitgeverij Bas 
Lubberhuizen in samenwerking met het Virtueel Museum Zuidas.

De auteurs hebben van januari t/m maart 2009 hun intrek genomen in het voormalige St. 
Nicolaaskloooster en van daaruit de Zuidas verkend en hun impressies en gedachten over 
dit nieuwe stuk stad opgeschreven. De voorzijde van dit boek is een deel van de tekening 
plattegrond Zuidas van Jan Rothuizen. Eind november verschijnt “De zachte atlas van 
Amsterdam”, ook met tekeningen van Jan Rothuizen. De uitgever is Nieuw Amsterdam.

verkoop@lubberhuizen.nl / www.virtueel-museum.nl

St. Nicolaasklooster
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Reden genoeg voor een bezoek
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Uit de Artsenijhof
In de afgelopen zeven maanden is er weer 
veel (maar nooit genoeg...) werk verzet 
in de Artsenijhof. Vooral in het voorjaar, 
toen de vrijwilligers al in maart te maken 
kregen met snel opschietend onkruid, 
kwamen we handen te kort. Gelukkig heeft 
een oproep in de wijk- en milieubladen 
geleid tot de instroom van ongeveer tien 
nieuwe vrijwillig(st)ers, die zich met veel 
enthousiasme in de dinsdagochtend- en 
woensdagavondgroepen hebben gemengd. 
Mede dankzij hun activiteiten heeft de hof er 
ook dit jaar weer mooi bijgestaan.

Uiteraard zijn er elk jaar ook vrijwilligers 
die zich uit het werk moeten terugtrekken.  
Persoonlijke omstandigheden veranderen 
nu eenmaal. Zo heeft Tineke Cuperus vorig 
jaar  haar specifieke inbreng als mollen-
bestrijdster in de Artsenijhof moeten 
opgeven, toen zij weer een baan vond. Zij 
heeft jarenlang (door volgens een planmatige 
aanpak mottenballen in de mollengangen 
aan te brengen) op haar eentje vrijwel de 
gehele hof molvrij gehouden. En wat haar 
terugtreden voor consequenties had voor 
de beplanting en de paden was dit jaar 
goed te zien. De mollen keerden massaal 
terug, ondermijnden de paden -waarin 
prompt verzakkingen optraden- en ook 
de buxushaagjes, die voor een deel droog 
vielen en gingen verdorren. Diverse kruiden 
moesten extra aandacht krijgen, als er weer 
eens in hun wortels was gewroet.We zoeken 
dus nu een nieuwe specialist m/v.

De samenwerking met de afd. 
Groenvoorzieningen van Zuideramstel bij 
het beheer van de hof was onveranderd 
goed. Nieuwe afspraken zijn gemaakt 
over de planning van de bestellingen 
voor het komende jaar. Als de leverancier 
van het stadsdeel bepaalde planten niet 
kan leveren, gaan we zelf op zoek, 
bijvoorbeeld op de maandagmarkt op 
het Amstelveld of de zaterdagmarkt op 
de Noordermarkt. Zo konden dit jaar 

een paar moeilijk verkrijgbare planten als 
IJzerhard, Tabaksplant en (winterharde) 
Cistusrozen worden verworven. In enkele 
hete periodes hebben functionarissen van 
Groenvoorzieningen met professionele 
apparatuur de besproeiing van de hof 
zorgvuldig voor hun rekening genomen.  

De coaching van ons vrijwilligerswerk door 
Arend v.d. Beld, staffunctionaris van de 
Hortus van de VU, werd dit jaar verfijnd. 
Eens in de 14 dagen maakte hij met een van 
de vrijwilligsters een inspectiewandeling 
door de hof; gezamenlijk stelden zij dan de 
lijst met werkzaamheden samen, die in de 
komende weken moesten worden verricht. 
De lijst werd  ter uitvoering gedistribueerd; 
wekelijks werden ook de vorderingen 
gecommuniceerd.

In de komende wintermaanden zal speciaal 
voor onze vrijwillig(st)ers onder supervisie 
van de IVN een cursus “geneeskrachtige 
kruiden in de Artsenijhof” worden gehouden, 
die in het voorjaar in de buitenlucht z’n 
vervolg gaat krijgen. 

Mede als gevolg van het intensieve 
gebruik van het tuingereedschap hebben 
wij voortdurend behoefte aan aanvulling 
daarvan. Weliswaar heeft de vereniging wel 
wat potjes waaruit nieuwe aankopen kunnen 
worden betaald, maar er blijft altijd wat te 
wensen over. Wij doen dus een beroep op 
de leden om zich te melden, als zij nog wat 
tuingereedschap over hebben. Met name 
hebben wij nog tenminste één kruiwagen 
nodig. Een telefoontje of een mailtje 
naar Willem Smit (coördinator van het 
vrijwilligerswerk in de Artsenijhof) is genoeg: 
6854646 of willem-smit@planet.nl. Hem kunt 
u tevens bellen als u mee wilt gaan doen met 
het vrijwilligerswerk. Echte plantenkennis is 
niet nodig, dat komt al doende vanzelf wel.

Willem Smit

Aardpeersoep eten uit eigen hof.
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Groot hoefblad is een vaste plant die 40 
– 100 cm hoog wordt. De plant heeft lange 
knolvormige wortelstokken. In het vroege 
voorjaar ontspruiten hieruit lange stengels 
met talrijke roze/rode bloemhoofdjes 
aan een aar. De bladeren volgen later en 
vormen grote, tot wel een halve meter 
brede, hoefvormige bladen, later meer 
hart-niervormig. De zaden hebben een 
wittige haarkroon. Groot hoefblad (Petasites 
hybridus) behoort tot de Composietenfamilie 
en is een inheemse plant in heel Europa.  De 
plant groeit langs de waterkant. Hoewel 
groot hoefblad in de Artsenijhof vrij droog 
staat, doet hij het daar toch goed.

Voor medicinaal gebruik worden zowel 
de wortelstokken als de bladen gebruikt.  
De wortelstokken bevatten alkaloïden, 
slijmstoffen en vluchtige olie en hebben een 
slijmoplossende, zweet- en urinedrijvende 
werking.  Er kan ook een hoeststillende thee 

Groot hoefblad in de Artsenijhof
van worden gemaakt, die ook helpt tegen 
heesheid. Uitwending kunnen de bladeren 
worden gebruikt als een pijnstillend en 
wondhelend verband. Bij de opgraving van 
een prehistorisch  mijnwerkerskamp in 
Oostenrijk werd  een kluwen van gedroogde 
en gebundelde bladeren van groot hoefblad 
aangetroffen dat door archeologen werd 
geïnterpreteerd als een wondcompres. 
Mogelijk zijn de bladeren van  groot 
hoefblad al heel lang op deze wijze gebruikt. 

José Deckers
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Stengel met bloeiende aar van groot hoefblad.

Groot hoefblad.

Zaden met wittige haarkroon van groot 
hoefblad.
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Het Vossius Gymnasium en het Sint-
Nicolaaslyceum (het SNL) liggen dicht 
bij het Beatrixpark. Tijd voor een nadere 
kennismaking met de buren, vonden 
wij daarom. Namens het bestuur van de 
Vereniging zijn Mirjam Louisse en Elodie 
Luinge op de thee geweest bij de rectoren 
van beide scholen. We ontmoetten een week 
na elkaar de heer Van Muilekom van het 
Vossius, en de heer Van Rooijen van het 
SNL. Beide rectoren zijn relatief nieuw: ze 
zijn respectievelijk circa 2 en 1 jaar rector 
in Amsterdam Oud Zuid en ZuiderAmstel. 
Maar het Beatrixpark is beiden zeer bekend, 
en ook de Vereniging is niet nieuw voor 
ze (“ ik weet niet helemaal zeker of we lid 
zijn, maar als dat niet zo is worden we het 
meteen hoor!”). We hebben met beiden 
gesproken over henzelf, over hun school 
in het algemeen , maar natuurlijk vooral 
over wat wij als Vereniging enerzijds, en 
zij als school anderzijds voor elkaar zouden 
kunnen betekenen.

Wat meteen opvalt is het verschil in 
schaalgrootte van beide scholen: het Vossius, 
ooit bedoeld voor zo’n 400 leerlingen, heeft 
er nu bijna 800; het SNL heeft jarenlang 
rond de 900 leerlingen gehad, en is nu net 
over de 1000 gegroeid – komend jaar hoopt 
men weer te kunnen minderen. Door de 
ligging ten opzichte van het park gebruiken 
de leerlingen van het SNL het Beatrixpark 
het meeste om even lekker uit te waaien 
tussen de lessen. Ze maken ook dankbaar 
gebruik van het basketbalveldje. De Vossius-
leerlingen komen er vooral in de grote 
pauze, tussen half 1 en kwart over 1.

Er is ook een ander verschil tussen de 
leerlingen: de leerlingen van beide scholen 
komen uit de gehele stad en de dorpen 
daaromheen, maar op het Vossius zitten toch 
ook veel leerlingen die zelf uit Amsterdam 
Zuid komen. De Vossius-leerlingen kennen 

de buurt dus vaak al beter, en hebben 
zelf misschien ook wel als kind in het 
kinderbadje gespeeld! En hun ouders wonen 
hier in de buurt...misschien bent u als lezer 
wel een van hen. 

Als we Jan van Muilekom horen praten, 
dan is het duidelijk dat het Vossius een 
goede band heeft opgebouwd met de 
directe omgeving; er wordt veel overlegd 
met de buren. Zo is bijvoorbeeld het 
voetbalverbod voor de buurt ontstaan. Dat 
voetballen gebeurt dus meer in het park 
dan tussen de auto’s en in de tuinen van de 
buren. De school heeft ook goed contact 
met de buurtregisseur van de politie, en 
is bewust bezig met het beheersen van 
eventueel vandalisme. Net als zijn collega 
van het SNL laat de rector weten, dat als 
tijdens schooltijd de leerlingen iets in het 
park uithalen wat niet hoort, dat dan de 
school zeker zal ingrijpen. Van allebei de 
scholen lopen regelmatig docenten een 
rondje mee in het park. Hans van Rooijen 
heeft naar eigen zeggen het afgelopen jaar 
gelukkig nog niet op die manier hoeven in 
te grijpen. Sinds enige tijd worden er geen 
bovenbouwfeesten meer gegeven op de 
locatie van het Sint-Nicolaaslyceum. Dat 
scheelt ook overlast en rotzooi in het park, 
zoals we die vroeger tijdens en voorafgaand 
aan die feesten helaas te veel gehad hebben.

We filosoferen met de rectoren over de 
mogelijkheden om lessen op school te 
combineren met een leerzaam bezoek aan 
het park...als je meer weet van je omgeving, 
ben je er ook zuiniger op, denken wij. Er 
is nog geen echte lesbrief over het park 
beschikbaar, het zou een aardig idee zijn 
om die te maken. We tippen lezers van 
deze nieuwsbrief met een didactische 
achtergrond, die ook wat van het park, van 
biologie of van kunst weten: hier ligt een 
geweldige kans om betrokken te zijn bij het 

Kennismaking met de buren: het Vossius 
en het St. Nicolaas

Jan van Muilekom
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maken van zo’n lesbrief. Wij kunnen u in 
contact brengen met de scholen!

Op het Vossius worden in het park wel 
lessen gegeven in het kader van onder 
andere kunstbeschouwing. We zeggen toe 
dat de redactie zal zorgen voor een totaal 
overzicht van alle artikelen die ooit over de 
kunst in het Beatrixpark hebben gestaan. 
Wie weet kan de kunst in het park nog 
onderwerp zijn voor een examenklas! En 
natuurlijk gaan de biologieleraren regelmatig 
met klassen het park in. 

We opperen het idee om ook vanuit 
een maatschappijvormings kant naar 
het park te kijken: hoe gaat dat met de 
ontwikkeling van de Zuidas, wat doet 
zo’n Verenigingsbestuur in contacten met 
de lokale politiek? Van Muilekom, die 
zelf een achtergrond heeft als historicus 
en filmwetenschapper, ziet misschien 
mogelijkheden voor een filmles. En Van 
Rooijen is vooral enthousiast over de 
‘kunstroute Beatrixpark’. Dit zijn allemaal 
onderwerpen die in zo’n lesbrief aan de orde 
zouden kunnen komen.

Van Muilekom vertelt verder over de 
maatschappelijk stage die de leerlingen 
verplicht volgen: nu is dat in de 4e klas 
40 uur, maar in de nabije toekomst wordt 
dat voor meer klassen maar liefst 72 uur. 
Wie weet is dat een goede gelegenheid 
om leerlingen kennis te laten maken 
met bijvoorbeeld de vrijwilligers in de 
Artsenijhof?

Uiteraard kan de op handen zijnde 
verhuizing van het SNL niet onbesproken 
blijven: hoewel hij bekent dat hij liever 
bezig is met het onderwijs management, 
is Van Rooijen natuurlijk trots op het 
definitieve ontwerp voor het nieuwe 
schoolgebouw. Binnenkort zal daarover 
op de site van de school meer te zien zijn. 
Voor het Beatrixpark zal die verhuizing niet 
veel verschil maken: de leerlingen blijven 
gewoon onze buren. Ze moeten hooguit een 

bruggetje over en 100 meter verder lopen 
om in het park te komen. Dat zullen ze 
misschien vaker doen: de luxe van de enorme 
eigen buitenruimte die de school nu heeft op 
zijn gebied zal in de nieuwe situatie toch een 
stuk minder zijn. De ingang van de school 
is straks wel meer van het park afgewend, in 
een zijstraat haaks op de Prinses Irenestraat.

Beide rectoren zullen de redactie van hun 
schoolkrant wijzen op het bestaan van onze 
Vereniging en onze Nieuwsbrief. Wie weet 
kan daar een leuke samenwerking uit komen 
en verschijnt er binnenkort een stuk over het 
park in hun schoolkrant. En wat ons betreft 
zijn de biologieleraren of anderen van beide 
scholen van harte welkom om iets in onze 
Nieuwsbrief te publiceren. Bekend maakt 
bemind!

Elodie Luinge en Mirjam Louisse

www.nicolaas.nl 
www.vossius.nl

Hans van Rooijen

Impressie van de nieuwbouw.



Pagina 1� Nieuwsbrief 28e jaargang, najaar 2009

Een interview met Gerard de Ruijter, die 
sinds 2003 teamleider Parken is bij het 
stadsdeel Zuideramstel.

Op weg naar de werf van het stadsdeel 
Zuideramstel fietste ik, om inspiratie op te 
doen voor het gesprek dat ging komen, nog 
even door het Beatrixpark. Flink trappend 
over het Boerenweteringpad, verheugde ik 
me al op de mooie bollen, die de komende 
lente zullen gaan bloeien, zodat de vraag bij 
me opkwam: hoe krijgen de hoveniers dat 
voor elkaar: zo’n mooi gemengd palet aan 
kleuren en maten?

Bij de ingang van de werf (overigens geen 
entree, zoals ik me die bij een werf voorstel, 
nee: een gebouw, duidelijk onder architectuur 
gebouwd, met een ruime hal waar was 
gedacht aan de zichtlijnen, net zo als in het 
oorspronkelijke ontwerp van het park, werd 
me gedurende het interview duidelijk), werd 
ik ontvangen door Gerard de Ruijter. Mijn 
eerste doel was om wat meer te horen over 
de opnieuw ingerichte bloemenkrans bij 
de vijver met de fontein. Een schot in de 
roos: Gerard bleek nauw betrokken te zijn 
geweest bij verschillende Floriade’s in zijn 
loopbaan (Rotterdam, Haarlemmermeer). 
Dus hij heeft vast veel affiniteit met bloemen, 
dacht ik meteen. Inderdaad, ooit had hij 
zich in zijn opleiding gespecialiseerd in de 
bloemsierkunst om later na zijn eerste baan, 
min of meer gedwongen door de situatie 
op de arbeidsmarkt, de richting van het 
hoveniersvak in te gaan.

“Maar had er al niet eens een interview over 
de bloemenkrans in het blaadje gestaan?”, 
vroeg Gerard me bij de start van het gesprek. 
Ik dacht van niet, maar zeker weten doe ik 
het niet, antwoordde ik. Intussen waren er 
door mijn fietstocht via het park eigenlijk 
ook wat meer vragen over het praktisch 
beheer van het Park opgekomen. Dat kwam 
mooi uit: we zouden in het gesprek ook wat 
andere zaken de revue laten passeren.

Toch eerst iets over de bloemenkrans. De 
bloemenkrans vormt de prachtige vaste-
planten-borders rondom de vijver met de 
fontein. Het ontwerp is van Bureau Ad 
Rem en het is gefinancierd met gelden 
vanuit de Zuidas. Zelf zit ik er niet vaak, 
maar ik wandel er graag om en door 
heen. En wanneer het volop zomer is, zie 
ik een puzzel van een Engelse tuin van 
1500 stukjes voor me. Prachtige kleuren 
en van laag naar hoog opgebouwd. Het 
ontwerp past in de stijl van het Engelse 
landschap. De zorg van de bestuursleden 
van de vrienden van het Beatrixpark dat het 
onderhoud problematisch zou zijn, blijkt in 
de praktijk door slimme personeelsplanning 
en beplanting te zijn ondervangen. In plaats 
van 7 planten per vierkante meter, zijn er 
11 planten per vierkante meter geplant. 
Bij de aanleg zijn de jonge plantjes, die 
teveel waren, neergezet in de Spiegeltuin 
in het Amstelpark. Overigens is de krans 
‘self supporting’, in het voorjaar worden 
de planten gescheurd en hergebruikt om 
er ontstane gaten in de borders mee op te 
vullen. De binnenring bestaat uit één soort 
beplanting: Schildblad (Darmera peltata). 
De borders er omheen zijn gevarieerd. 
In de winter laten de hoveniers het loof 
zitten, dit geeft mooie accenten wanneer er 
mistdruppels en sneeuwvlokken op liggen. 
De fontein wil de afdeling Groenbeheer 
deze winter door laten spuiten. Maar 
kunnen we er dan nog wel schaatsen? vraag 
ik. Tegen die tijd zien we wel weer, wuift 
hij mijn vraag weg. 

Ik vuur mijn andere vragen af. Vooral over 
de praktische zaken. Discussie over de 
nieuwe beleidsvisie over het groenbeheer, 
die binnenkort wordt gepresenteerd, laat 
ik over aan het bestuur, Groenbeheer 
en de Dienst Ruimtelijke Ordening. 
Gerard somt wel snel even de kaders op: 
zichtlijnen, Engels landschap en ruimte; 
voortbordurend op de eerste schetsen van 
de Floriade. Ik vraag of Jakoba Mulder (het 

Groen binnen het Beatrixpark

Het blad van de Darmera 
peltata. 

Schildblad (Darmera peltata). 
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hoofd van de Dienst Publieke Werken in 
het midden van de vorige eeuw) niet meer 
invloed heeft gehad op het eerste ontwerp. 
Gerard kent haar niet, maar het lijkt hem 
een interessant onderwerp voor een artikel 
in de Nieuwsbrief. (noot van de redactie: 
er worden door een comité pogingen 
ondernomen een beeld van haar in het 
stadsdeel te laten plaatsen. Daarover zult u 
ongetwijfeld te zijner tijd in de Nieuwsbrief 
meer lezen).

In mijn hoofd loop ik tijdens het gesprek 
mijn rondje Beatrixpark af. Imaginair 
kom ik bij het modderige deel bij de 
eendenvijver. Is die modder daar bewust 
neergelegd? Gerard is niet helemaal 
tevreden met dat stukje Beatrixpark. Op 
het stukje is bagger uit de vijver gestort. 
Deze bagger is vet en daardoor slaat de 
grond dicht. Er zijn plannen in de maak 
om dit gebiedje te verbeteren: een minder 
brede strook voor de eenden en een ander 
type hekwerk. Hij zou graag weer zwarte 
zwanen in de vijver zien. De kwaliteit van 
het water wil hij gaan verbeteren door 
bruisers in het water te plaatsen. Nu wijk 
ik in mijn hoofd toch wat van mijn rondje 
af. Ik vraag Gerard waarom er soms zo 
lang bagger langs de kant van de beekjes die 
dwars door het park lopen, ligt? Ook daar 
ligt uitvoerend beleid aan ten grondslag, 
hoor ik. De grond wordt gecategoriseerd: 
klasse 1 tot 4, waarbij grond klasse(1) 
prima grond is en kan blijven liggen, maar 
klasse (4) moet altijd worden afgedekt en 
weggehaald. 

Nog een detailvraag: hoe komt het dat 
de rododendrons zo mooi bloeien? Thuis 
haal ik de uitgebloeide bloemen er braaf 
uit, omdat het verhaal is dat daardoor de 
bloei wordt vergroot. Het antwoord is 
simpel: je moet niet alles geloven wat in 
die handboeken staat. Daarbij komt dat 
we in het park niet iedere struik kunnen 
bijwerken, daar is gewoon geen capaciteit 
voor. Waar ik tijdens het voorjaar van 
heb genoten, is de bollenroute langs het 

Boerenweteringpad. Hoe krijgt krijgen ze de 
strook zo mooi wat betreft kleuren, soorten 
en maten. Machinaal: 30 euro per vierkante 
meter, is het antwoord. Jammer dat ik dat 
vorig jaar heb gemist, ik had zo’n machine 
wel eens willen zien werken. Gerard voorspelt 
dat de bollen komend jaar nog mooier zullen 
bloeien. Als een soort keukenprins verklapt 
hij me dat hij ze flink laat bemesten.

De natuurweide (tegenover de eendenvijver): 
Groenbeheer laat het gras daar maar tweemaal 
per jaar maaien, zodat je je  in een ruig 
grasland waant. Aan de Artsenijhof doen zijn 
hoveniers niet heel veel. Zij knippen de hoge 
hagen. Maar de vrijwilligers zorgen voor het 
mooie resultaat. Wanneer de vrijwilligers het 
bijltje er bij neer zouden leggen, zou hij een 
groot probleem hebben. Nu dit deel van het 
park een gemeentelijke monumentale status 
heeft, behoort de Artsenijhof te worden 
bijgehouden volgens een hoge standaard en 
daar gaan heel wat uurtjes in zitten. 

Het gesprek loopt naar het einde. Gerard 
somt uit de losse pols nog wat van zijn wensen 
op: meer kleurschakeringen, bijzondere 
boomsoorten (overigens zonder dat het een 
chaos wordt). Ik vraag hem nog even naar 
de houtsnipperpaden. Die gaan verdwijnen, 
zegt hij stellig, ze passen niet in de Engelse 
landschapsstijl. Snippers worden afgevoerd 
naar een manege of een composteringsbedrijf.

Loes Lesterhuis

Nb : In onze Voorjaarsnieuwsbrief 2010 
proberen we het hele beplantingsplan van 
de bloemensingel op te nemen zodat u als 
bezoeker door de seizoenen heen kunt 
bekijken wat er nu eigenlijk bloeit.

Impressies van de bloemenring 
rond de grote vijver.
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Het bestuur koestert de Sassafras
Een jaar of drie geleden vroeg het bestuur 
aan professor Lever, onze adviseur die 
ook de autoriteit is op bomengebied, 
welke bijzondere medicinale boom wij als 
vereniging zouden kunnen schenken aan de 
Artensijhof in het Beatrixpark.

Hij kwam met verschillende ideeën. Voor 
het jubileum-geschenk wilden we eerst zijn 
suggestie De Sassafras (Sassasfras albidum 
officinalis) opvolgen. Maar toen we die 
boom gingen zoeken bij de Nederlandse 
kwekers, bleken er alleen kleine stekjes te 
krijgen te zijn. Daarom is het toen toch 
de forse Zilverspar geworden, die op de 
hondenweide bij de zitcirkel is geplaatst.

De Sassafras sprak ons nog steeds erg aan, 
en we bleven dat een leuk idee vinden. 
Dus toch maar naar die kwekerijen, en een 
zestal kleine sassafrasjes gekocht! Maar: 
die waren te klein voor het park, en zelfs 
voor de Artsenijhof. Het risico was te 
groot dat ze niet herkend zouden worden, 
en bijvoorbeeld zouden sneuvelen bij een 
onderhoudsbeurt.

Elk van de bestuursleden heeft daarom een 
boompje geadopteerd en in zijn of haar 
tuin opgenomen. Een is er meteen in de 
Artsenijhof gezet, en die heeft het inderdaad 
niet overleefd. Nu zijn drie van de 
oorspronkelijke zes nog in leven, en ze zijn 
– hoewel langzaam - gegroeid; twee ervan 
hebben zelfs gebloeid dit voorjaar. Tijd dus 
voor een volgende stap: met de mensen van 
Groenvoorziening is afgesproken dat zij 
de Sassafrassen zullen ophalen bij de drie 
bestuursleden die er nog een hebben staan, 
om ze onder te brengen in de kwekerij 
van het Amstelpark. Daar kunnen ze dan 
nog een paar jaar aansterken, voordat ze 
definitief naar het Beatrixpark gaan.

We hopen dat dit lukt... op een 
bomeninformatiepagina op internet stond 
dat verplanten ze niet zo goed bevalt. 

Misschien is dat de reden wel dat er nog 
maar drie over zijn?? Of misschien ook wel 
het feit dat ze liefst wat zure grond hebben, 
terwijl de meeste stadstuinen in Zuid, zoals 
die van ons, meestal neutraal zijn. Het 
overplanten zal dus zeer zorgvuldig moeten 
gebeuren.

Wat is er zo bijzonder aan de Sassafras? 
Wat ons vooral aanspreekt is de bijzondere 
eigenschap dat de boom variabele 
bladvormen heeft. Elke boom heeft 
drie verschillende vormen van blad, en 
dat maakt de verschijning ervan heel 
levendig. Verder hebben de bladeren mooie 
herfstkleuren.

De boom zou bovendien goed in de 
Artsenijhof passen. Vanaf de zestiende 
eeuw stond de Sassafras, afkomstig uit het 
oosten van de USA, bekend als leverancier 
van medicinale olie, gewonnen uit de bast 
en de wortels. Die olie werd ook al door de 
Choctaw-indianen gebruikt, bijvoorbeeld 
bij reumatische aandoeningen.

Naast tabak was de olie lang het grootste 
exportproduct vanuit Amerika naar 
Europa. Hij werd ook gebruikt om 
geur te geven aan zeep, en om root 
beer (‘wortelbier’) mee te maken. 
Verdamping helpt de lucht in ruimtes 
waar gerookt wordt te zuiveren. Maar 
de moderne chemie heeft ontdekt dat 
het hoofdbestanddeel van de olie, safrol, 
kankerverwekkend is, en narcotiserend. 
Daarom is handel in deze olie nu verboden. 
(hoewel...wie op internet gaat zoeken 
vindt verschillende smartshops die sassafras 
schors en olie aanbieden.) Er zit onder meer 
MDMA in, een bestanddeel van ecstasy.

Wat ook nog wel wordt gebruikt is het 
filé-poeder, als smaakmaker en bindmiddel 
in de Cajun filé-gumbo-gerechten uit 
Louisiana.

De Sassafras in de Hortus van 
de VU.

De drie verschillende 
bladvormen van de Sassafras.
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De Sassafras is niet veel in Nederland te 
vinden. Langs het Twentekanaal staat 
een beschermde groep van deze bomen. 
Hoewel in allerlei dendrologische bladen de 
boom wordt aangeprezen, is verkrijging en 
vermeerdering erg moeilijk. Dat komt door 
de tweehuizigheid (er zijn verschillende 
bomen nodig om het zaad te laten rijpen); 
en dus ook door het niet makkelijk 
verplanten. Meestal wordt geprobeerd te 
vermeerden via de wortelopslag.

Er staat ook een exemplaar in de Hortus 
van de VU: langs het water, daar waar de 
vetplanten achter de cactuskas staan, staat 
een 2,5 meter hoog nog vrij jong boompje. 
Op de foto kunt u zien hoe mooi de 
bladeren daarvan zijn.

We zullen u op de hoogte houden van het 
wel en wee van onze Sassafrasjes!

Elodie Luinge

Deze zomer vond voor de vijfde keer het 
Muziekfestival Beatrixpark plaats in het 
Beatrixpark in Amsterdam. Vanwege het 
eerste lustrum van dit muzikale evenement, 
dat dit jaar plaatsvond op zondag 30 
augustus tussen 12.00 en 17.30 uur, was 
gekozen voor een feestelijk programma 
rondom opera en muziektheater. Uiteraard 
weer met muziek voor jong en oud! 

Hoewel het die dag ook Uitmarkt was, 
kwam in de loop van de middag het 
publiek toch weer in grote getale naar 
het Muziekfestival Beatrixpark, voor 
velen inmiddels een vaste afsluiting van 
de zomer! Als publiekstrekker zong de 
klassieke zangeres Laura Stavinoha, alias 
De Drijvende Diva, vergezeld van twee 
waternimfen om 12.00 uur op het water 
voor Strand Zuid het publiek toe dat op 
de wal aandachtig luisterde naar deze 
sprookjesachtige verschijning.

Marga Bosch, voorzitter van opdrachtgever 
Stichting Muziek aan de Schelde, 
opende om 12.30 uur het Muziekfestival 
Beatrixpark officieel. Daarna gaf Theater 
Vandenbulck uit Den Bosch een uitbundige 
voorstelling onder de naam Help!, een 
boeiende muziektheatervoorstelling voor 
kleuters. Voor de wat oudere kinderen 

was de voorstelling Miles en Tram 7 van 
het Utrechtse gezelschap Wolfspeelt. De 
jonge jazz zanger Vincent Prenger en zijn 
jazz ensemble vertelde het verhaal van  
het jongetje Miles, wiens vader onlangs is 
overleden en het liedje dat hij aan het maken 
was, maar nu niet weet hoe verder te gaan. 
Gelukkig is er tram 7 die hem helpt om 
verder te gaan met het liedje en met zijn 
verdriet. 

Het programma werd vervolgd met de 
voorstelling 1001 Nacht door zangeres 
Renée Harp en haar pianist Fred Gest. 
Niet alleen vertolkte Renée fraaie Spaanse 
en Franse liederen, maar ook nam zij 
de presentatie van het festival voor haar 
rekening.

Als afsluiting en klap op de vuurpijl gaf het 
Londense operagezelschap Young London 
Opera een voorstelling van de hilarische 
komische opera Der Schauspieldirektor 
van W.A.  Mozart. De zon was ondertussen 
goed op dreef en het kinderbadje gevuld 
met een groot publiek dat genoot van deze 
productie. We hopen het gezelschap nog 
eens te mogen verwelkomen!

Voor kinderen waren er weer diverse 
activiteiten, zoals schminken en een kleine 

Muziekfestival Beatrixpark 2009

Sassafrassen langs het 
Twentekanaal.
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zweefmolen. Platform 21 had voor de 
gelegenheid één van hun kunstenaars 
ingezet om kinderen te leren hoe van een 
sok een (opera)pop te maken onder de titel 
Sokopera! 

Naast de vaste horeca was dit jaar Wijn 
en Spijs aanwezig met een tot espressebar 
omgebouwde Deux CV auto. De nieuwe 
breakfast/lunchroom @Seven uit de 
Scheldestraat verkocht heerlijke sandwiches 
en smoothies.

Het publiek waardeerde het programma, 
zo bleek uit het publieksonderzoek, 
en daarmee is opera wellicht een extra 
onderdeel dat vaker deel zal uitmaken van 
het Muziekfestival Beatrixpark.

Het festival werd dit jaar financieel mogelijk 

gemaakt door het Stadsdeel Zuideramstel 
(hoofdsponsor), Projectbureau Zuidas, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, onze 
nieuwe partner Rabobank Amsterdam 
e.o. en de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark.

Ook danken we weer onze vrijwilligers en 
de gastvrouwen die de zangers van de Young 
London Opera onderdak hebben geboden! 
Eén van hen, onze fotograaf Fred Singer, 
legde één en ander vast op de gevoelige plaat. 
Een selectie van de foto’s kunt u zien op 
www.festivalbeatrixpark.nl

Hopelijk tot volgend jaar!

Petra Holtkamp
Impresariaat Muziekfontein

Eind 2008 is het stadsdeel begonnen met 
de renovatie van de kinderspeelplaats, 
het zogenaamde Ereplateau en de 
bloemencirkels op de hondenweide.
Deze twee laatste onderdelen dateren van 
de Floriade 1972, een evenement destijds 
gesitueerd in een nieuw park (Amstelpark) 
en het  al bestaande Beatrixpark met 
nieuwe toevoegingen (waaronder ook de 
Artsenijhof).

De bloemencirkels waren ingeplant met 
bollen en eenjarigen, maar zijn door de 
jaren heen overgroeid met gras omdat 
goed onderhoud te duur was geworden. 
Ook het Ereplateau aan de westkant van 
de hondenweide zag er slecht en vervallen 
uit. Vorig jaar werd daarom besloten om 
de cirkels weg te halen en te vervangen 
door een uitwaaierend looppad met kleine 
steentjes.

De vervallen houten keerwand van het 
Ereplateau is vervangen door een gemetselde 
keerwand waarvoor de bijzondere 
granietkeien uit de bloemencirkels zijn 
gebruikt. Het grootste probleem vormde de 
ondergrondse steunwand voor dit nieuwe, 
veel zwaardere, plateau. De verwijderde 
bomen worden in het najaar teruggeplaatst, 
evenals de nieuwe onderbeplanting.

De feestelijke afronding van deze 
renovatie werd gevierd op 16 april jl. 
Portefeuillehouder Parken en Groen, Henk 
Boes en Marleen Munniksma, voorzitter 
van de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark, hebben gezamenlijk een laatste 
steen gemetseld van de keermuur van het 
Ereplateau. Op verzoek van de Vrienden 
van het Beatrixpark is daarbij een DVD 
ingemetseld met daarop de allerlaatste 
gegevens van de website van de Vereniging, 

Feestelijke afronding 
renovatiewerkzaamheden

De stenen zijn prachtig 
hergebruikt.
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inclusief de nieuwsbrieven uit het digitale 
tijdperk, met daarop de tekst :

“Op deze CD staat de integrale inhoud van de 
website van de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark tot April 2009. Deze informatie 
is ingemetseld ter ere van de afronding 
van de renovatie van het Beatrixpark in 
Amsterdam in de muur van het zogenaamde 
Ereplateau. Wij groeten de vinders van dit 
tijdsdocument”.

De voorzitter van de Vereniging, mw. 
M.Munniksma en de wethouder van 
stadsdeelraad Zuideramstel, dhr. H.Boes.

En  nu maar hopen dat als over, 
bijvoorbeeld een eeuw (!), die keermuur 
weer eens gerenoveerd moet worden, 

zal kunnen worden vastgesteld dat speel/
hondenweide en Ereplateau al die tijd door 
ambitieuze beleidsmakers met rust zijn 
gelaten!

Na afloop van het metselwerk was er op 
uitnodiging van het stadsdeel een gezellige 
borrel in restaurant AS.

Mirjam Louisse 

Ook 19 juni was een belangrijke dag voor 
het Beatrixpark. Na veertig jaar spuit er 
weer water boven uit het beeld Zittende 
Vrouwenfiguren, (de naam waaronder het 
beeld bij het stadsdeel stond geregistreerd) 
van Ellen Roos (1926) in de eendenvijver. 
Zo had ze het in 1962 ook bedoeld. Het was 
haar eerste beeld dat ze in opdracht maakte. 
Geïnspireerd door een muziekstuk van 
Claude Debussy gaf zij het de titel ‘l’Apres-
midi d’un faune’, twee vrouwenfiguren 
zittend onder een boom met een 
fluitspelende faun, een mythische figuur. De 
fonteinfunctie heeft maar kort gewerkt en 
door de jaren heen hebben eenden, reigers 
en andere vogels zich het beeld toegeëigend, 
met alle gevolgen van dien. 

Op verzoek van de vereniging heeft het 
stadsdeel zich met enthousiasme ingezet om 
die fonteinfunctie weer in ere te herstellen. 
Dat was veel ingewikkelder en duurder dan 
gedacht. Maar vooral de inzet van Koos 
Otten, bij het stadsdeel verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud van de kunst 

in de openbare ruimte, was belangrijk. 
Door zijn bemoeienis met het beeld is hij 
er gaandeweg aan gehecht geraakt, vertelde 
hij. Dat lijkt mij bij uitstek de functie van 
kunst en mede daarom was die 19e juni zo 
feestelijk.

Op uitnodiging van portefeuillehouder 
Openbare Ruimte Paul Slettenhaar, kon 
Ellen Roos persoonlijk de fontein weer 
laten spuiten. In haar dankwoord vertelde 
ze zeer ontroerd te zijn over de aandacht 
en zorg voor haar beeld, “dat maakt een 
kunstenaar op mijn leeftijd niet vaak 
mee”. Momenteel is zij als beeldhouwster 
vooral bezig met spiritualiteit en dan met 
name de Oosterse. “Ik heb het gevoel dat 
de cirkel van mijn leven zich sluit, mijn 
eerste beeld met de mythische fluitspeler 
en momenteel de inspiratie van de figuur 
van de Oosterse god Shiva, aldus Ellen. Met 
familie, vrienden (zelfs de bronsgieter die 
vijftig jaar geleden het beeld heeft gegoten 
was aanwezig), vrienden van de vereniging en 
beleidsmedewerkers van het stadsdeel werd 

Spuitende fontein

De ingemetselde boodschap voor 
het nageslacht.

Ellen Roos

Koos Otten
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er daarna op het terras van restaurant As 
enthousiast nagepraat met een hapje en een 
drankje.

Mirjam Louisse

In mei van dit jaar ontvingen alle vrienden 
een acceptgiro voor het overmaken van 
de contributie. Tot nu toe hebben 948 
van de 1183 leden betaald, en die maakten 
gemiddeld bijna € 16,00 over!! Wij danken 
een ieder voor zijn of haar bijdrage, 
waarmee wij tweemaal per jaar deze 
nieuwsbrief kunnen uitgeven en waarmee 
wij ook dit jaar weer de organisatie van het 
muziekfestival in het park konden steunen.

Opnieuw ontvingen wij enkele bijzondere 
giften:  Vier vrienden maakten ieder een 
bedrag van € 100 over en twee andere 
vrienden resp. € 75 en € 70. Inmiddels 
hebben deze zes mensen een bedankbriefje 
van het bestuur ontvangen. Ook kregen 
wij een subsidie van het stadsdeel, waarmee 
wij de scholing en begeleiding van de 

vrijwilligers van de Artsenijhof konden 
bekostigen.

De vrienden die de contributie nog niet 
voldaan hebben, ontvangen binnenkort een 
herinnering. Wij vragen u om dan nog voor 
het eind van het jaar uw bijdrage over te 
maken, zodat wij eind december de boeken 
kunnen afsluiten. De gemakkelijkste manier 
is met de acceptgiro. Mocht u elektronisch 
of met een eigen overschrijving willen 
betalen, dan graag de naam vermelden die op 
de acceptgiro staat, alsmede het lidnummer.

Alvast hartelijk dank!

Barbara van Helden,
penningmeester

Van de penningmeester

Nb.: De spuitgaten raken hier en daar toch 
verstopt. Koos Otten heeft gemeld dat de 
fontein tot midden november in werking 
blijft, tijdens de winter wordt afgesloten 
en in het voorjaar zal worden bekeken 
wat er nog aan de spuitgaten kan worden 
verbeterd.

Voor het volledige verhaal achter het 
beeld van Ellen Roos zie op de website 
Nieuwsbrief voorjaar 2007. 
www.vriendenbeatrixpark.nl 

Ook de vrijwilligers krijgen 
subsidie.
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In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van april 
2009. Er zijn nog maar 17 nieuwe leden nodig om de langzamerhand magische grens van 
1200 leden te bereiken. Geef dus uw buren, vrienden of kennissen die nog geen lid zijn het 
aanmeldingsstrookje achterop deze nieuwsbrief, zodat het jaar afgesloten kan worden met 
deze mijlpaal!

Aantal leden per 1 maart 2009     1190
Nieuwe leden        25
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)  32
Aantal leden per 21 oktober 2009     1183

Nieuwe leden sinds maart 2009:
Citizen M Hotel, Mw E. Couturier-Michael, Hr M. Ehrlich, Hr Q.R.M. Falger, Hr A.J.G. 
François, Hr. P.B.J. Hagebeuk, Mw F.M. Holwerda, Hr F. van Kolfschoten, Mw C.J. van 
Koningsveld, Mw E.M. Lautenslager, Hr L.H. Luyendijk, Mw H.C. Matthes-van Marle, 
Mw J.L. van der Meen, Mw D. Megens, Mw J. Meijer, Hr en Mw Mekking, Hr H. van 
Osch, Premsela Design Platform, Mw Pronk, Mw S. Schaake, Mw A. Stam, Mw M. van de 
Veen, Hr P. ten Voorde, Mw J.F.C. Voorhoeve, Mw J.J. de Weger

Ledenadministratie 

Jubileumboek

Er zijn nog maar 

17 nieuwe leden 

nodig om de 

langzamerhand 

magische grens 

van 1200 leden te 

bereiken.

De feestdagen komen er weer aan. Op zoek 
naar een leuk cadeau kunt u ook nog eens 
denken aan ons mooie jubileumboek met 
dvd, we hebben nog een behoorlijk aantal 
exemplaren beschikbaar. Een paar jaar 
geleden hebben we ook de voorraad van de 
uitgever overgenomen. We stellen het zeer 
op prijs als u ons een beeje helpt met de 
verkoop, het is immers een heel mooi boek 
over “ons” Beatrixpark. 

De kosten zijn 10 euro, te bestellen bij het 
secretariaat, tel. 020 6620227, of via e-mail: 
allegro@xs4all.nl
 
Mirjam Louisse

In memoriam
Enkele weken geleden kregen we van zijn dochter bericht dat plotseling ons oud bestuurslid 
Jerven Ober is overleden en in besloten kring is begraven. Het bestuur heeft zijn medeleven 
betuigd aan de nabestaanden.
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Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam. Het park 
is grotendeels als werkverschaffingsproject aangelegd en voor publiek geopend in 1938. 
Door de bouw van de RAI in 1961 kwamen de eerste veranderingen, de zogenaamde 
plasvijver moest worden verplaatst en werd het huidige kinderbadje.

Ten behoeve van de Floriade in 1972 in Amstelpark en Beatrixpark werd o.a. de 
Artsenijhof (kruidentuin) aangelegd. De uitbreiding van de RAI in het park is in 
1994 gecompenseerd met een terrein langs de ringweg, de Natte vallei. Momenteel is 
het park ca. 24 hectare groot. Het park is een schakel in de groene verbinding tussen 
de Amstelzone en het Amsterdamse Bos. In 1981 is de Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark opgericht om het park tegen uitbreidingen van de RAI te beschermen en 
goed beheer en onderhoud te stimuleren.

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

www.vriendenbeatrixpark.nl

Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens kost-
bare plek, in economische zin.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud 
van het park. De vereniging telt nu bijna 1.200 leden. Maar we zouden graag zien dat dit 
aantal stijgt zodat we in de toekomst sterk zullen staan. Kent u mensen in uw omgeving die 
enthousiast zijn over het Beatrixpark, attendeert u ze er dan op dat zij voor € 5 lid kunnen 
worden. U kunt dit strookje aan hen geven.  Aanmelding via de website is ook mogelijk.

Op naar de 1500

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark

Stuur dit strookje naar:     Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
      t.a.v. Mw. M.J.K. Louisse, W. Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal € 5 kunt overmaken

(Hr / Mw)

Tweemaal per 

jaar ontvangt u de 

Nieuwsbrief en u 

wordt uitgenodigd 

de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te 

wonen


