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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.

Vlak voor het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief las ik in de krant nieuwe 
informatie over wat nu toch wel het einde 
van een deel van de grootse Zuidas-plannen 
lijkt te worden. De banken trekken zich 
terug als financiers en de overheid zal 
nu niet gretig bijspringen met de nodige 
miljoenen. Dat dok, dat lijkt steeds minder 
waarschijnlijk!

Gelukkig maar, denkt de Vriend van het 
Beatrixpark dan. Weer even respijt van nog 
meer hoogbouw rondom en ingrepen in het 
park.

Ik realiseerde me ook weer hoezeer het lief 
en leed van het relatief kleine Beatrixpark 
de laatste jaren verweven is geraakt met de 
grootschalige stedenbouwkundige plannen 
en problemen rond de Zuidas.

In deze Nieuwsbrief vind u daarover weer 
de nodige informatie. Het Bestuur van de 
Vereniging is voortdurend bezig met regels 
en wetten, instanties en raden, commissies 
en ambtenaren. We zitten op die manier 
haast meer binnen te vergaderen, dan dat we 
lekker in het park lopen! 

Het is maar goed dat het groene seizoen 
weer aanbreekt, met straks in de zomer 
even reces van alle plannenmakers. Tijd dus 
voor excursies, bezoek aan de vernieuwde 
kinderspeelplaats, nog eens kijken naar 
de beelden van de Leeuwen, dansen op 
het Muziekfestival en geuren en kleuren 
genieten in de Artsenijhof. 

Over al die kanten van ons park – het 
vechten tegen de bedreigingen, en het 
genieten van het moois – vindt u hierna 
informatie. U kunt lezen over gesprekken 
met de stadsdeelraad, over de Artsenijhof, 
over de vorderingen van de renovatie en nog 
meer nieuws over de Leeuwen. Ook zijn 

interviews gehouden met medewerkers van 
het stadsdeel.

Wilt u nog meer weten, heeft u vragen, 
of wilt u gewoon eens met de mensen 
kennismaken die zo druk met het park 
bezig zijn, dan bent u van harte welkom op 
de jaarvergadering. Een uitnodiging met de 
jaarstukken is bijgevoegd. Het bestuur stelt 
uw mening en ideeën, die u op die avond 
kunt inbrengen, uiteraard zeer op prijs.

En bent u verhinderd, dan kunt u op onze 
site altijd veel informatie over het park 
vinden, zoals bijvoorbeeld de ambtelijke 
stukken van alle zaken die met kap- en 
bouwvergunningen te maken hebben; alle 
vorige nieuwsbrieven en veel foto’s.

Elodie Luinge
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Van de voorzitter
Na de voor het park teleurstellende 
uitspraak van de voorzieningenrechter 
begin november 2008 werd duidelijk dat de 
gemeente niet lang gewacht heeft met het 
kappen van het eerste deel van de bomen 
in de zuidwesthoek van het park, om zo 
voorbereidingen te treffen voor gedeeltelijke 
aanleg van de grote parkeergarage in het 
Beethovenkavel. De noodzaak om tot 
bouwen over te gaan is groot, omdat door 
ING met AKZO Nobel is overeengekomen 
dat het nieuwe hoofdkantoor in die hoek 
gebouwd zal gaan worden. Niet alle 
procedures zijn echter afgerond. Over die 
nog lopende procedures kunt u lezen in het 
artikel over Zuidas en op onze website.

De aanblik van het kaalgeslagen deel van het 
park zal misschien de ontwikkelaars vrolijk 
stemmen, maar wij kregen en krijgen er veel 
vragen over: “waarom hier, konden jullie 
dat niet tegengaan, waarom heb ik hier niets 
over gehoord, wat is er hier aan de hand 
etc.” 

In onze nieuwsbrieven hebben wij u altijd 
goed op de hoogte gehouden van onze inzet. 
Ook blijven wij bij alle betrokken instanties 
aandringen op goede communicatie naar 
omwonenden en gebruikers van het 
park. Een goed middel daarvoor is naast 
het verspreiden van bewonersbrieven 
het ophangen van mededelingen in de 
informatiekasten bij de diverse ingangen van 
het park. Helaas zijn die informatiekasten 
heel vaak het doelwit van vernielingen en 
de informatie wordt ook niet altijd duidelijk 
genoeg opgehangen.

In het oudste deel van het park wordt 
gewerkt aan het opknappen van het 
zogeheten Ereplateau, waar o.a. een nieuwe 
keerwand wordt gemaakt door de keitjes 
te gebruiken die als cirkels in de grote wei 
lagen. Die cirkels dateerden, net als het 
Ereplateau, nog van de Floriade van 1972; 
ze waren toen prachtig beplant met kleurige 

bollen en eenjarigen. Naderhand zijn ze 
volledig overgroeid geraakt en gaven ze 
problemen bij het grasmaaien. Terugbrengen 
op Floriadeniveau is onbetaalbaar en dus 
onhaalbaar. Daarom is besloten deze cirkels 
te verwijderen en een golvend breed pad 
te maken met hergebruik van dezelfde 
materialen. De zitcirkels blijven wel 
gehandhaafd. 

De bouw van het parkgebouw dat het 
huidige toiletgebouwtje bij het kinderbad 
zou vervangen en als onderkomen zou gaan 
dienen voor de beheerder van het badje 
en de tuinlieden, is uitgesteld tot najaar 
2009 omdat nog niet alle procedures zijn 
afgerond.

Het tijdelijke kunstwerk van de ‘dronken’ 
bankjes zal worden verwijderd en u krijgt 
daar twee mooie parkbanken voor terug. 
Verwacht wordt dat deze werkzaamheden 
begin april zijn afgerond. 

De opknapbeurt van de speeltuin bij het 
kinderbadje is dan ook klaar. Reden voor 
een bescheiden feestje op donderdag 16 april, 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd. (zie 
aankondiging elders in dit blad). 

Behalve die uitnodiging treft u ook de 
oproep voor de Algemene Ledenvergadering 
aan, die traditiegetrouw in Vrijburg 
plaatsvindt op 23 april a.s. Zie hiervoor ook 
agenda en verslag van de vorige bijeenkomst.  
In het jaarverslag 2008 berichten wij over 
een aantal zaken die zich binnen het park 
afspeelden. Ondertussen is het bestuur 
ook druk doende met het opstellen van 
een nieuw beleidsplan voor de komende 
jaren. Dit beleidsplan borduurt voort 
op het Beleidsplan 2004 (in te zien via 
onze website). Bedoeling van het nieuwe 
beleidsplan is dat er voor onze leden en 
voor derden (politici, pers, omwonenden) 
een toetsbare visie van het bestuur voor 
de komende jaren ligt. Bij alle afwegingen 
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houden wij  bestaan, bescherming en 
onderhoud van het park voor ogen. Wij 
zullen ons helaas vooral moeten richten 
op de  Zuidasontwikkelingen, met name 
in het deelgebied Beethoven, het RAI-
terrein, de zuidzijde (DOK?, Ravel, 
Vivaldi) en de oostelijke kruising (kabels/

leidingenbrug over A10) en de gevolgen 
voor het park. Er is overleg over de 
groencompensatie. Daarnaast zal de nodige 
aandacht uitgaan naar communicatie naar 
de leden middels nieuwsbrief en website, 
werving van nieuwe leden en parkgerichte 
activiteiten zoals het onderhoud van de 
Artsenijhof door vrijwilligers, bomen- 
en plantenwandelingen, vogelexcursies, 
muziekfestival etc.  Het nieuwe beleidsplan 
verwachten wij eind mei mee te sturen met 
de acceptgiro. Mocht u suggesties hebben 
voor het beleidsplan dan vernemen wij deze 
graag van u voor 30 april a.s.: schriftelijk 
aan het adres van onze secretaris of per      
e-mail aan : beatrixpark@hotmail.com 

Tenslotte hopen wij met u op een mooie 
lente en zomer in het park zonder al te veel 
overlast van bouwactiviteiten en vooral 
zonder vernielingen. 

Marleen Munniksma, voorzitter 

Zuidas
Voor iedereen is het duidelijk : ondanks 
alle inspanningen van het bestuur en 
andere belanghebbende organisaties en 
particulieren om de zuidwesthoek van 
het park te behouden, wordt in dit deel 
(Zuidasproject Beethoven) alles op alles 
gezet om de uitkijkheuvel en een deel van 
de natte vallei bouwklaar te maken voor 
de aanleg van een parkeergarage onder het 
nieuwe hoofdkantoor van Akzo Nobel. 
Een deel van het bomenbestand is voorlopig 
even gered en zal waarschijnlijk pas in 
het najaar worden geveld, als de Prinses 
Irenestraat weer opgebroken wordt om 
kabels en leidingen te verleggen. Ook hier 
is hevig verzet tegen geweest. Er is in ieder 
geval bepaald dat als alle werkzaamheden 
in de Prinses Irenestraat voltooid zijn  
aan de parkzijde weer een volwaardige 

aanplant van bomen moet komen. Er 
lopen nog procedures bij het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
over ontheffing van flora- en faunawet. 
Begin maart is er nog steeds geen bericht 
van de gemeentelijke bezwarencommissie, 
waar op 14 oktober 2008 een hoorzitting 
heeft plaatsgevonden.
 
Ondertussen blijft het bestuur wel in 
overleg met het Projectmanagementbureau 
over de verdere plannen voor dit 
gebied. Aan dit overleg nemen ook 
vertegenwoordigers van de Princesseflat en 
een delegatie van de Prinses Irenebuurt deel, 
net als ambtenaren van diensten van de 
centrale stad en het stadsdeel. De vereniging 
wil een opmeting van het uitgeruilde deel 
laten maken om de afspraak groen voor 

De grote kaalslag is begonnen.
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rood/rood voor groen, te borgen. Het 
bestuur zoekt uit of het mogelijk is een 
notariële akte op te stellen  waarin alle 
afspraken die over deze uitruil gemaakt zijn, 
worden vastgelegd, zodat op die manier de 
belangen van het park zeker gesteld kunnen 
worden in de toekomst. De oorspronkelijke 
planning zoals deze is vastgelegd in het 
Uitvoeringsbesluit Beethoven is volledig 
losgelaten, wat inhoudt dat er nu eerst veel 
parkgroen verdwijnt en dit pas veel later 
zal worden gecompenseerd, op het moment 
dat de school verhuisd is naar de nieuwe 
locatie op de plek waar nu de Christus 
Geboortekerk staat.

Inmiddels is er een ander plan gelanceerd: 
vanuit de commissie Kunst en Cultuur 
laat de gemeente onderzoeken of een 
enorme expositieruimte, waar hele grote 
kunsttentoonstellingen kunnen worden 
georganiseerd in combinatie met andere 
activiteiten, grote bezoekersaantallen 
richting Zuidas zou kunnen trekken. Een 
wereldplek om iets te willen. Locatie: 
Beethoven. Dit gebouw zou dan een icoon 
kunnen zijn aan de rand van het park. Eind 
vorige eeuw lag er ook al zo’n soort plan : er 
zou een mooie kunsthal met een beeldentuin 
worden aangelegd om eerst als tijdelijke 
huisvesting te dienen voor het Stedelijk 
Museum en het Rijksmuseum en als daar 
de verbouwingen klaar waren zouden in 
dit gebouw grote kunsttentoonstellingen 
worden gehouden. Maar dit ging niet door 
omdat in 2004 er met ING vastgoed een 
akkoord werd afgesloten, waarbij ING in 
ruil voor de ontwikkeling en exploitatie van 
een Designmuseum 60.000m2 kantoren en 
woningen mocht bouwen op die plek. Eind 
2008 zou dit museum, waar de gemeente 
een symbolische erfpacht van 1 euro per 
jaar voor rekende en ook nog 13 miljoen 
euro startkosten voor gaf, worden geopend. 
Protesten tegen deze koppelverkoop werden 
genegeerd.

Nu is het 2009, kredietcrisis, en is er nog 
steeds geen zicht op wat voor museum 

dan ook. Het Stedelijk Museum en het 
Rijksmuseum staan nog steeds in de 
steigers en vanuit het Rijk wordt een 
haalbaarheidsonderzoek over het DOK 
verricht, waarvan de uitkomst ergens 
medio dit jaar wordt verwacht. Vragen 
om meer duidelijkheid over de toekomst 
van met name de Beethovenplannen 
worden nauwelijks beantwoord. Zelfs 
als wij via andere bronnen vernemen dat 
bepaalde plannen niet doorgaan, wordt 
dit noch bevestigd noch ontkend. Zeer 
verontrustend is het dan wanneer via de 
voorzieningenrechter wordt medegedeeld 
dat Projectbesluit en Uitvoeringsbesluit 
slechts als werkdocumenten van de 
gemeente moeten worden beschouwd en 
dat daar geen rechten aan ontleend kunnen 
worden, maar dat tussen gemeente en ING 
wel afspraken zijn gemaakt die keihard zijn.
 
Wij proberen nu via de Wet Openbaarheid 
Bestuur (WOB) deze afspraken in handen te 
krijgen, daarop worden immers alle plannen 
binnen Beethoven gebaseerd.

Inmiddels is op 7 maart in de Volkskrant 
het bericht verschenen, dat de Kunsthal op 
de Zuidas (voorlopig) niet doorgaat. Martijn 
Sanders, de voorzitter van de commissie die 
de mogelijkheden daartoe onderzoekt, zou 
met de huidige financiële situatie te weinig 
draagvlak zien, en dit wordt onderschreven 
door Gehrels.

Voor de oostzijde van het park, op het RAI 
terrein, zijn ook megalomane  plannen 
gemaakt. Ook daar moet een icoon 
verrijzen in de vorm van een mega hotel 
met 800 kamers, uitkijkend over het water 
van de Boerenwetering en het park. Tevens 
heeft het bisdom Haarlem bedongen dat 
in ruil voor de Christus Geboortekerk een 
groot kerkelijk centrum moet verrijzen 
dichtbij de kapel aan de Diepenbrockstraat 
3. Liefst in het park – dat is dankzij de 
Monumentale status van dat deel van het 
park gelukkig onmogelijk -  maar anders 
langs de Boerenwetering.

Fietsers krijgen het moeilijk.

Planning RAI-hotel (zie pijl).
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Ook daarover wordt al heel lang 
onderhandeld. Er bestaat nog weinig 
zekerheid. Protesten tegen locatie en 
omvang hotel en kerkelijk centrum hebben 
nog weinig effect gehad. Er worden mooie 
plaatjes getoond, waarop vanuit het park 
nauwelijks iets te zien lijkt te zijn van deze 
gebouwen. Op diezelfde plaatjes staat de 
Ernst&Young toren erg op de achtergrond, 
dus nauwelijks zichtbaar, daarmee 
suggererend dat de gebouwen het park niet 
hinderen. Wij zien dat anders.
  
De aanvoer van een noodzakelijk pakket aan 
kabels en leidingen leidde tot het ontwerp 
van een brugconstructie, die hoog boven de 
A 10 het netwerk vanaf de zuidzijde naar 
de noordzijde(parkkant) transporteert en 
tevens als veilige voetgangersverbinding 
moet gaan dienen.Via trappen kan men dan 
over de brug over de snelweg wandelen. 
Kijkend (genietend van?) naar Zuidas, de 
files en misschien ooit ook de aanleg van 
het DOK. Deze constructie is echter alleen 
noodzakelijk als die tunnelconstructie 
werkelijk wordt gebouwd. Gebeurt dat 
niet, dan kunnen al die kabels en leidingen 
gewoon onder de A10 worden gelegd en 
ondergronds door het park in een mooie 

buis of tunnel. Daarom hebben wij een 
zienswijze ingediend bij de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht: wij willen dat een dergelijke 
brugconstructie met aanlanding in het 
Beatrixpark vlak achter de RAI alleen wordt 
uitgevoerd als er zekerheid is over het DOK, 
als het groen dat hiermee verloren gaat 
wordt gecompenseerd, als voor deze kabels 
en leidingen ondergronds door het park een 
buis wordt geboord en dus niet weer de hele 
boel wordt opengegooid en bomen worden 
gekapt..  

Het park staat dus behoorlijk onder druk, 
het zal minder rustig worden. Allereerst is er 
de herrie van alle bouwwerkzaamheden. En 
daarna waarschijnlijk veel meer bezoekers.
Die zijn uiteraard welkom. maar dat vereist 
ook meer toezicht in het park. Er zal meer 
geïnvesteerd moeten worden in onderhoud 
van paden en groen en de waterkwaliteit 
moet tijdens en na de bouw goed worden 
bewaakt. Een gemeente met grootse plannen 
moet ook oog hebben voor de huidige 
bewoners en gebruikers van de omgeving 
van Zuidas en daarin investeren. Daar zullen 
wij op blijven wijzen.

Marleen Munniksma

Herstel
Na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief hebben de mensen van de afdeling 
Groenvoorziening Zuideramstel ons laten weten, dat zij niet gelukkig zijn met een door ons 
geplaatste foto. Daarop zijn een of meer medewerkers van de dienst herkenbaar afgebeeld 
tijdens het zagen van een boom. Zij hadden graag gezien dat wij hiervoor, in verband met de 
privacy van de afgebeelde personen, vooraf toestemming hadden gevraagd.
Wij hebben daar begrip voor en bieden betrokkenen onze excuses aan.

De redactie.

Kabels en leidingenbrug.

Einde aan deze heerlijke rust?
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De website van de Vrienden van het 
Beatrixpark was tot voor kort het werk 
van Frank Warendorf. Hij heeft de site 
ontwikkeld en zorgde voor beheer, 
onderhoud en - grotendeels - redactie. Frank 
is echter geen lid meer van het bestuur. 
Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand 
die zijn it-werkzaamheden wil en kan 
overnemen. Voor de redactie van de site is 
bestuurslid Elodie Luinge verantwoordelijk. 

We zoeken iemand die onze website wil 
beheren en onderhouden

Het gaat niet om betaald werk. Wel om 
vakkundige inzet en goede kennis van het 
programma “Dreamweaver”. Een kwestie 
van waarschijnlijk één uurtje per week. 
Wie interesse heeft is van harte welkom om 
dat te laten weten aan Elodie Luinge 
(elodie.e@mac.com, of 06.54630056) 
Op dit moment is het beheer uitbesteed, 
omdat we snel een deskundig iemand nodig 
hadden.

Tijdens de komende ledenvergadering in april zal aan de leden een nieuw bestuurslid worden 
voorgedragen als opvolger van Mr Frank Warendorf. Joep Hesseling draait inmiddels al 
weer enige maanden “ op proef” mee in het bestuur, en zijn inbreng wordt daarbij bijzonder 
gewaardeerd. Het bestuur is dan ook verheugd dat wij zo’n actief en betrokken nieuw lid 
mogen verwelkomen.

Mr A.A.M. (Joep) Hesseling, advocaat sinds 1973, heeft 5 kinderen en 5 kleinkinderen 
en woont in de Titiaanstraat 40. Hij werkt sinds 3 jaar met veel plezier als vrijwilliger in 
de Artsenijhof. Hij werkt ook aan het natuurpad in het Vondelpark en helpt daar bij de 
paddentrek. Hij zal, als hij als bestuurder wordt gekozen, de vereniging bijstaan in de diverse 
lopende en komende juridische procedures. 

Even voorstellen...

Algemene LedenVergadering
Vereniging Vrienden 
van het Beatrixpark

donderdag 23 april 2009
20.00 uur

www.vriendenbeatrixpark.nl

  Vereniging Vrienden van het Beatrixpark     maart 2009

Secretariaat
Mirjam Louisse
Willem Pijperstraat 35 
1077 XL Amsterdam
tel. 020-6620227 

Voor vragen over het park
e-mail het secretariaat allegro@xs4all.nl

Nieuwsbrieven
De vereniging geeft tweemaal per jaar een 
nieuwsbrief uit. Overzicht nieuwsbrieven

Handige informatie
plattegrond november 2004
bestuurssamenstelling
doelstelling
logo
eerste levensteken van de vereniging
foto van de week
beleidsplan 2004
jaarverslagen
Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark 
de Artsenijhof
het kinderbadje

 klik op de foto's voor vergroting 
Zuidas v.a. Beatrixpark, 21 april 1998 © Aerophoto-Schiphol B.V 

Het Beatrixpark
Het Beatrixpark is een klein park in het zuiden van Amsterdam. Het is aangelegd in 
1938. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is in 1981 door omwonenden 
opgericht om te voorkomen dat een deel van het park zou worden opgeofferd voor 
bebouwing. De vereniging heeft dit niet weten te voorkomen, maar wel is bereikt dat 
in 1994 ter compensatie een braakliggend gebied aan het park is toegevoegd: de 
Natte vallei. In 2005 heeft het oude deel van het park de gemeentelijke 
monumentenstatus verworven. De vereniging heeft ongeveer 1.200 leden. 

Lid worden?
U kunt lid worden door 5 euro over te maken op giro 4295262 t.n.v. Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark, Amsterdam of door aanmelding met het formulier.

Voorbereiding bouw AkzoNobel begonnen

Foto: een deel van de gronden waarop volgens de planning van de gemeente 
halverwege 2009 de parkeergarage en het hoofdkantoor van AkzoNobel zullen 
worden gebouwd. Op 16 januari 2009 is hierover een bewonersbrief (pdf) verspreid.

Zienswijze kabelbrug ingediend

http://www.vriendenbeatrixpark.nl/  (1 of 3)3/24/2009 12:15:23 PM
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Uit de Artsenijhof 
De wintermaanden zijn voor de vrijwilligers 
m/v van de Artsenijhof altijd wat moeilijk. 
Ze komen dan 1 x per maand inspecteren 
hoe de Hof erbij staat; ze verwijderen 
de afgewaaide takken, ze ruimen 
hoofdschuddend het ergste afval op, ze 
repareren de kapot gegane naambordjes, 
kortom, ze redderen wel wat maar ze doen 
eigenlijk niets… Ze wachten tot de natuur 
hen roept.

Intussen trokken de vroege bloeiers in 
de Artsenijhof zich ook dit jaar niets aan 
van de -volgens de statistieken- strenge 
winter 2008/2009. De verschillende 
Helleborussoorten  en de Gaspeldoorn 
stonden als vanouds vanaf december in 
bloei, eind februari  kwamen ook de prille 
knoppen van het Groot hoefblad en de 
Russische rabarber, de Sleutelbloemen en 
de Herfsttijloos te voorschijn. En vanaf half 
maart waren ook de vrijwillig(st)ers weer te 
zien. 

Toch heeft de winter wel wat sporen 
nagelaten. In de zuid-oostelijke hoek van 
de Hof waaide tijdens enkele rukwinden 
in december de gehele top uit de daar al 
sinds de Floriade (1972) staande Grove 
den; na rijp beraad werd ultimo februari 
een kapvergunning afgeven zonder 
herplantplicht. Bovendien valt te vrezen 

dat de beide aangetaste Paardenkastanjes 
in het noordelijke deel het in de komende 
jaren niet zullen redden. In het voorjaar zal 
worden geïnventariseerd, hoe de overige 
struiken en bomen erbij staan. Sommige van 
hen lijken hun definitieve einde te naderen.

Vorig jaar is nagegaan welke planten niet 
goed zijn aangeslagen, ofwel omdat de 
bezonning niet goed was, ofwel vanwege 
verkeerde grondsoorten, waterhuishouding, 
bemesting, e.d. In het najaar van 2008 zijn 
vervolgens verscheidene plantbedden voor 
herinrichting gereedgemaakt. Daarom wordt 
er dit jaar dus nogal wat gewijzigd. Intussen 
hebben de vrijwilligers half april ook diverse 
nieuwe medicinale kruiden in de Hof 
geplaatst, waaronder de (echte) Berendruif 
en de Dropplant.  

Als logisch gevolg van al deze veranderingen 
wordt nu een geactualiseerde uitgave 
voorbereid van de in 2007 uitgebrachte 
inventarisatie van de in de Hof aanwezige 
kruiden, het zogeheten Groene Boekje. In 
de loop van het jaar zullen geleidelijk de 
helder witte naambordjes in de plantbedden  
worden vervangen door bordjes van een wat 
minder in het oog springende kleur.

Het onderhoud van de Artsenijhof vergt 
meer steun dan de inzet van de huidige ruim 
20 vrijwilligers m/v. We kunnen nog altijd 
de hulp van nieuwe werkers gebruiken. 
Speciale plantenkennis is geen voorwaarde, 
maar wel de bereidheid gezamenlijk 
iets moois van de Hof  te maken. Elke 
dinsdagochtend en woensdagavond -als het 
weer tenminste niet al te beroerd is- kunt u 
er terecht; gereedschap is aanwezig.

Nadere informatie over  het 
vrijwilligerswerk is digitaal via de e-mail te 
verkrijgen via willem-smit@planet.nl, of 
mondeling via tel. 020 6864646.  

Willem Smit
Drie mannen en een boom.

 Snoeien doet groeien.

Koffie, broodjes en aardpeersoep 
voor de harde werkers.



Pagina 928e jaargang, voorjaar 2009Nieuwsbrief

Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) is 
een vaste plant uit de ranonkelfamilie 
(Ranunculaceae).  In de Artsenijhof 
groeit hij in het middendeel van de tuin. 
De stengelbladen zijn sterk behaard en 
handvormig. De bloei tijd is april/mei. 
De bloem bestaat uit zes purperkleurige 
bloembladeren, die onderaan wat bleek 
en zilverig zijn. Tijdens de bloei heeft 
de plant een hoogte van ca. 20 cm en hij 
kan daarna zo’n 40 cm hoog worden. ’s 
Zomers  vertoont de plant een pruikenbol 
van uitstaande, harige vruchten; vandaar 
de naam wildemanskruid.  De plant wordt 
tijdens de bloei druk door bijen en hommels 
bezocht. Hij staat in Nederland op de Rode 
Lijst van verdwenen planten. 

De plant is giftig: contact van het sap met 
de huid of slijmvliezen kan tot ontstekingen 
leiden. 

In de Klassieke Oudheid werd deze plant al 
als medicinaal kruid gebruikt.  De bekende 
Griekse arts Hippocrates (ca.460 – ca. 370 
v. Chr.) paste het kruid toe bij hysterische 
angstaanvallen en menstruatiepijnen.  In de 
homeopathie wordt uit het verse kruid een 

Wildemanskruid in de Artsenijhof
middel bereid dat gebruikt wordt bij pijn 
en migraine. Het wordt ook als huidmiddel 
toegepast.

Wildemanskruid kan ook als verfplant 
worden gebruikt. Van de bloemen wordt 
een groene verfstof verkregen.

José Deckers

Wildemanskruid in bloei.

Vrucht van wildemanskruid

Activiteitenagenda 2009
16 april om 15.30 uur   afronding en feestelijke opening renovatie  

19 april om 6.00 uur  vogelexcursie in het Beatrixpark

23 april om 20.00 uur  algemene ledenvergadering
     bovenzaal Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterst 31 

vóór 30 april    uw suggesties voor het beleidsplan

30 mei om 6.00 uur  vogelexcursie in het Beatrixpark

21 juni om 14.00 uur   IVN-wandeling

23 of 30 augustus    Muziekfestival 2009 in het Beatrixpark (13.00 t/m 18.00 uur)

25 oktober om 14.00 uur  IVN-wandeling
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Hoe vorderen de renovatiewerkzaamheden 
van de kinderspeelplaats, de cirkels en het 
Ereplateau?

Met mijn bloknootje in de hand en mijn 
potlood achter mijn oor meldde ik mij op 
25 februari bij het nieuwe Stadsdeelkantoor. 
Mijn missie was om te temperaturen hoe 
het staat met de renovatiewerkzaamheden 
van de kinderspeelplaats, de cirkels en het 
Ereplateau. Mijn informanten waren: Ed 
Helder, directie toezichthouder en Eduard 
Otte, projectleider, beiden ambtenaren van 
het Stadsdeel Zuideramstel, werkzaam bij de 
afdeling Projecten en in hun functie direct 
betrokken bij de renovatie.

De kinderspeelplaats 
Eerst kwam in ons gesprek de speelplaats 
aan bod. De kaart met de plannen voor de 
speelplaats werd uitgevouwen. En heet van 
de naald werden de belevenissen verteld. 
Mijn eerste vraag was waarom er zo lang 
hekken om de speelplaats stonden. De 
hekken zijn er voor de veiligheid van de 
kinderen, want de speelplaats is namelijk nog 
niet speelklaar. Er is een kink in de kabel 
gekomen bij het leggen van de vloeren onder 
de kleine speeltoestellen, vertelde Ed Helder. 
De aannemer heeft een vloer gelegd, waarbij 
hij er op gokte dat de buitentemperatuur 
hoog genoeg zou zijn ( 9 graden). Maar dat 
bleek te optimistisch, tijdens de afgelopen 
vorstperiode was het toch te koud. Vlak na 
het storten was er ook nog eens een fikse bui 
over de pasgelegde vloer gekomen, waardoor 
er vocht in de vloer kwam. De projectleiding 
heeft uiteindelijk de vloer afgekeurd, hetgeen 
betekende dat de pasgelegde vloer gesloopt 
en vervolgens opnieuw gelegd moet worden. 
Dit hoefde niet bij het grote speeltoestel. 
Daar was het leggen van de ondervloer wel 
goed uitgepakt. In de komende weken, 
wanneer de buitentemperatuur weer 
omhoog gaat, worden de werkzaamheden 
aan de vloeren afgerond. Op de vloer onder 
het grote speeltoestel komt een toplaag. 

En de vloer onder de kleine speeltoestellen 
wordt opnieuw gestort. Als sluitstuk wordt 
de inrichting van de speelplaats gekeurd 
door een derde instantie: de firma Compang. 
Wanneer zij groen licht geven, kunnen de 
kinderen veilig spelen op de toestellen.

Op mijn vraag of er nog een bepaalde 
filosofie zit achter het materiaal of de vorm 
van de nieuwe speeltoestellen, antwoordde 
Ed Helder dat de toestellen weer allemaal 
van hout zijn, zoals het vroeger ook was. 
Wat betreft de bestrating rondom het 
speelplaatsje is er gebruik gemaakt van de 
gebakken stenen, die er al lagen. Deze stenen 
zijn dus hergebruikt. En de bobbel, die er nu 
nog in deze bestrating zat, zal verdwijnen. 
Op deze plek moet een put opgemetseld 
worden, waarna het oppervlak weer gelijk 
komt met de bestrating. 

Rondom het badje zijn nieuwe afvalbakken 
en nieuwe banken geplaatst. Er komen 
nog nieuwe balken. Die liggen er nog niet, 
maar komen op korte termijn, beloofden de 
mannen.    
 
De Cirkels en het Ereplateau
Via de kaart gingen we vervolgens verder 
naar de Cirkels en het Ereplateau. Dit dankt 
zijn naam aan het Floriadetijdperk: toen 
de bloemen, die de hoogste prijzen hadden 
gekregen, daar werden tentoongesteld. Ook 
hier zijn weer hekken geplaatst voor de 
veiligheid en om diefstal te voorkomen.

Ed vertelde dat alle keitjes uit het Ereplateau 
hergebruikt worden voor de bestrating 
bij het grasveld. In totaal betreft dit 770 
vierkante meter x 110 = 84.700 keitjes. 
Het blijkt een hels werk om dit te leggen, 
want de keitjes uit het Ereplateau zijn niet 
allemaal van dezelfde grootte. Er moet dus 
ouderwets worden bestraat: elk keitje moet 
met de hamer op maat worden gemaakt en 
met de hand worden gelegd. Maar het werk 
vordert gestaag. 

Renovatiewerkzaamheden 

Nieuwe houten speeltoestellen.

Vorstschade, vloer opniew 
gelegd.
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Intussen is het gras, waarin voorheen bollen 
zaten, die slechts nog sporadisch opkwamen, 
omgeploegd. Als het wat warmer wordt zal 
het gras in twee etappes worden ingezaaid, 
dit om te zorgen dat er wel ruimte blijft om 
de honden uit te laten. 

Het kunstwerk met de bankjes van Platform 
21 is onlangs weggehaald en staat op een 
andere bestemming te wachten bij de werf 
van de Zuidas.

Eduard vertelde verder nog dat bij elk 
renovatiewerk bodemonderzoek wordt 
gedaan. Bij dit project zijn er gelukkig 
geen bijzonderheden aangetroffen. Bij het 
weghalen van het asfalt  (aan het begin van 
het pad aan de zuidzijde) stuitte men wel op 
oude troep (stenen et cetera),  maar die is 
afgevoerd.

Op het Ereplateau zijn drie bomen tijdelijk 
weggehaald, omdat ze kans liepen te 
worden beschadigd. Ze worden in het najaar 
weer teruggeplant. Op mijn vraag naar de 
gevolgen voor de vogels, was het antwoord 
dat de werkzaamheden geen blijvende 
invloed zullen hebben op de vogelstand. De 
ervaring is dat de roodborstjes en de meesjes 

gewoon weer terug komen in de bomen 
en bij de voederbakken. Wat er verder 
nog gebeurt is dat op het Ereplateau het 
hoofdpad weer bestraat wordt met keitjes 
en dat de kleine paadjes worden bedekt met 
schors. De onderbeplanting wordt weer 
hetzelfde zoals dat was: hosta’s en andere 
bodembedekkers. 

Op dit moment is men volop bezig met de 
keerwand op het Plateau. Oorspronkelijk 
was die van hout. Dit hout is weggehaald 
en wordt vervangen door een betonnen 
ondergrond. Hierop worden basaltmuren 
gemetseld en daarop komen dan weer 
dekstenen. 

De geplande feestelijke opening op 16 april 
wordt zeker gehaald. En dit alles voor het 
bedrag van 3,5 à 4 ton, gefinancierd uit het 
Groeifonds Groen, toegekend door het 
College van Burgemeester en Wethouders 
 
Ik bedank de mannen van het Stadsdeel, 
loop terug door het park en voel dat het ligt 
te wachten op de lentezon.
  
Loes Lesterhuis

Afronding en feestelijke opening 16 april, om 15.30 uur.
In aanwezigheid van bestuursleden van de Vereniging Vrienden van 
het Beatrixpark zal wethouder Henk Boes, lid van het Dagelijks 
Bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel, bij wijze van opening 
samen met Marleen Munniksma nog een deksteen op de keermuur 
van het Ereplateau (bij de hondenweide) metselen. Daarna gaan 
we lopend door het park naar café-restaurant As om wat met 
elkaar te drinken. Alle leden van de Vereniging vrienden van het 

Beatrixpark zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
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Binnenkort zijn de kleintjes en hun 
(groot)ouders weer helemaal welkom 
bij het badje in ons mooie park. De 
kinderspeelplaats is namelijk compleet 
opgeknapt. Om daar een extra feestelijk tintje 
aan te geven, hebben we een fotowedstrijd 
bedacht. De leukste foto’s komen dan in de 
Najaarsnieuwsbrief.

Het gaat om foto’s van spelende kindjes. 
In het badje of op de speelplaats. Alleen of 
samen met hun moeders, vaders, opa’s en 
oma’s, speelgoed of huisdier. Lachend of 

Kinderspeelplaats als nieuw

Op leeuwenjacht (vervolg)
Mijn bijdrage over de vier leeuwenbeelden in 
het Beatrixpark in de vorige Nieuwsbrief is 
met veel plezier gelezen, heb ik gemerkt uit 
de reacties. Daarom nog een vervolg.

Doeke Roos jr. uit Vlissingen, degene die al 
jaren geleden veel feiten verzamelde over de 
zwerftocht van de 16 leeuwen bij het Centraal 
Station in Amsterdam, is ook nu weer 
enthousiast geworden naar aanleiding van ons 
artikel. Via een oproep in de Telegraaf van 
2 december 2008 kreeg hij heel wat reacties, 
waarvan er vooral één een schot in de roos 
bleek. Daarvan deed de Telegraaf op 9 januari 
2009 verslag. 

In Amstelveen heeft Theo van Baarsen een 
leeuw met het wapen van Amsterdam staan 
bij de ingang van zijn huis. Een andere, ook 
met het wapen van Amsterdam, staat bij een 
nicht van hem in de achtertuin in Noord.

Handtakeltje
De twee leeuwen zijn afkomstig van zijn 
opa, die ca. 100 jaar geleden betrokken was 
bij de sloop van het westelijke spoorviaduct 
naast het Centraal Station. Hij verwijderde 
de twee beelden met een handtakeltje en 
vervoerde ze met een dekschuit naar zijn 
bedrijf in Buiksloot, dat handelde in zand 
en grind. Toen het bedrijf in 1970 werd 
onteigend kreeg kleinzoon Theo van 
Baarsen de leeuwen in zijn bezit, één schonk 
hij er aan zijn nicht. Een paar jaar geleden 
heeft hij de beelden nog laten repareren, een 
kostbare zaak.

De krant meldt verder dat er ook twee 
leeuwen zijn getraceerd bij de Goorpoort in 
Elburg op de stadswallen. Deze zijn in 1954 
door een kunsthandelaar uit Amsterdam 
geschonken. De schilden dragen echter 
niet het rijkswapen en het wapen van 
Amsterdam, maar dragen de beeltenis 

Onbekende bekenden

huilend. Bedenk het maar.

Stuur uw foto of foto’s op naar 
beatrixpark@hotmail.com. In jpeg formaat. 
Vermeld uw naam en adres. En laat ook 
- voor het geval dat u met uw foto één van 
de winnaars bent - even weten of u akkoord 
gaat met gratis plaatsing in ons kleurrijke 
blad. 

Doe mee! Wie weet staat u kind of 
kleinkind straks stralend in de volgende 
nieuwsbrief. 

Wakers of Wachters?
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van een poort, waarschijnlijk later bij een 
restauratie aangebracht, zoals dat ook 
gebeurde met de Vlissingse leeuwen.

Ook de leeuwen die bij de particuliere 
buitenplaats Leeuwenburg aan de Vecht 
staan zijn van hun oorspronkelijke wapens 
ontdaan, maar de eigenaar weet niet 
waarom, noch hoe de beelden daar, ook 
ca.100 jaar geleden, zijn terechtgekomen. 
Afgaande op de ouderdom van deze 
bovengenoemde vier leeuwen, moeten 
ze wel van de westelijke onderdoorgang 
afkomstig zijn. Opmerkelijk blijft dat er 
toch een verschil is tussen de leeuwen van 
“oost” en “west”, toch verschillende makers? 
Bezitters van de ‘westelijke” leeuwen vinden 
die mooier, eleganter, je zou er jaloers van 
worden!

Kortgeleden meldde zich ook nog iemand 
uit Wassenaar bij Doeke Roos die vertelde 
in het bezit te zijn van twee authentieke 
leeuwen, maar daarover kan ik weinig 
bijzonderheden melden.

Alles bij elkaar betekent dit dat alle 16 
leeuwen waarnaar werd gezocht nu zijn 
gevonden. Dus kun je constateren dat het 
een ingewikkelde zwerftocht is geweest 
voor die beesten, dat er behoorlijk met ze 
is gesold en dat ze dus kennelijk niet tot het 
nationale erfgoed behoorden.

Toch hebben die kolossale beelden wel 
altijd tot de verbeelding gesproken van 
kunstenaars, zoals van fotograaf Jacob Olie 
en schilder Martin Monnickendam. Deze 
twee mannen moeten bijna op dezelfde 
plaats hebben gestaan daar bij het Centraal 
Station, om die leeuwen op hun eigen 
manier te vereeuwigen.

Verschillende mensen hebben me ook nog 
verwezen naar een paar leeuwen die voor 
de Rijkspostspaarbank zouden hebben 
gestaan aan de van Baerlestraat, het gebouw 
waarin de afgelopen jaren het Amsterdams 
Conservatorium huisde. Toevallig stond 

er in “Ons Amsterdam” van februari 2009 
dat deze leeuwen nu voor het ING-kantoor 
aan de Haarlemmerweg staan. Ze stonden 
oorspronkelijk op het dak van het in 1874 
gesloopte Oudezijds Herenlogement op 
de Grimburgwal. De directeur van de 
Rijkspostspaarbank vond ze in de tuin van 
het Rijksmuseum en zette ze in 1977 voor 
de deur in de van Baerlestraat, omdat de 
bank net een leeuw als logo had gekozen! 
Dertig jaar later kost dat logo de bank heel 
wat hoofdbrekens. Maar dit zijn dus geen 
Centraal Stationleeuwen.

Wakers en Wachters
Tenslotte nog een kijkopdracht voor u als 
parkbezoeker. 

Toen de Vlissingse leeuwen vorig jaar 
moesten worden gerepareerd (veel kogelgaten 
en gaten van granaatscherven uit de Tweede 
Wereldoorlog) kwam een oude discussie naar 
boven of de beelden destijds niet verkeerd 
om waren geplaatst. De leeuwen stonden met 
hun schild van de kijker af maar was dat wel 
juist? Monumentenzorg is van mening dat de 
leeuwen traditioneel van elkaar af behoren te 
kijken met de schilden gericht op de kijker 
en dus de koppen er vandaan en adviseerde 
de beelden na de renovatie van positie te 
wijzigen.

In Zeeland dachten ze daar anders over. 
Restaurateur Hans van den Berg legt uit: “je 
hebt verschil tussen wakers en wachters. Dat 
zie je ook vaak bij kerken, daar staan soms 
wachters, soms wakers, dat is de beslissing 
van eigenaar of monumentenzorg.Wachters 
kijken van je af en tonen hun schild, de 
wakers kijken je aan”.

Vlissingen besloot tot handhaving van de 
“wakers”, zoals ze daar altijd onder aan de 
“Trap naar Zee” hadden gestaan.

Waarschijnlijk hebben de organisatoren van 
de Floriade in 1972 zich niet afgevraagd of er 
in het Beatrixpark bij de Artsenijhof en de 
RAI nu wakers of wachters moesten staan. 

Renovatie Vlissingse leeuwen. 
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Leeuw in Amstelveen

Wakers en Wachters?
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U als parkbezoeker kunt nu gaan uitzoeken 
hoe dat heeft uitgepakt. Bij de ingang van 
de Artsenijhof zou ik zelf graag wakers 

Als afsluiting van de serie over de verhalen 
achter de beelden in het Beatrixpark had 
ik nog een gesprek met Koos Otten, 
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud 
van de kunst in de openbare ruimte in 
stadsdeel Zuideramstel. De afgelopen jaren 
heb ik regelmatig een prima overleg met 
hem gehad over de beelden in het park.

Koos Otten is sinds 2000 werkzaam bij het 
stadsdeel. Tot die tijd was hij tuinman bij 
van Wieringen Prins hoveniers die een groot 
gedeelte van het groenonderhoud verzorgen 
in Zuideramstel. In 2000 werd hij gevraagd 
om bij het stadsdeel te komen werken in 

het groenonderhoud en sinds 2006 is hij 
werkvoorbereider Bedrijfsbureau Beheer 
Openbare Ruimte. Daarnaast kreeg hij ook 
het beheer en onderhoud van de kunst in 
de openbare ruimte min of meer op zijn 
bordje geschoven, toevallig heeft hij wel 
een Rietveldacademie achtergrond. Zijn 
werkplek heeft hij in de mooie nieuwe 
stadsdeelwerf aan de Van Heenvlietlaan.

In het stadsdeel Zuideramstel staan 63 
kunstwerken in de openbare ruimte, 9 
daarvan in het Beatrixpark. Tot nu toe 
is Koos Otten vooral bezig geweest met 
achterstallig onderhoud, kunst was (en is?) 

Beheer en onderhoud van kunst in de 
openbare ruimte

zien, misschien helpen die beter tegen 
vernielingen! Zou het kloppen? Ik ga het 
gauw eens uitzoeken.

Mirjam Louisse
Bronnen :   
De Telegraaf van 2 dec. 2008 en 9 jan. 2009,  
Doeke Roos jr. : o.a. Stadsveste Vlissingen, nov. 2008, 
Ons Amsterdam febr. 2009-03-09

Koos Otten

Aanbrengen nieuwe pomp in 
beeld van Ellen Roos

Foto Jacob Olie, 1894, leeuwen bij het Centraal Station. 
(Stadsarchief Amsterdam)

Oostertoegang van het Centraal Station. 
Aquarel van Martin Monnickendam (1874-1943), 
collectie Stadsarchief.
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niet alleen een stiefkindje in het beleid, maar 
vooral ook in het budget van het stadsdeel.

De fusieproblemen van de stadsdelen 
hebben ook niet bijgedragen aan meer 
aandacht voor de aanwezige kunst. Voor 
het jaar 2009 is een budgetverhoging gelukt 
van € 14.000,--., en dat geeft wat ruimte voor 
beter beheer. Daarvoor heeft trouwens ook 
Paul Slettenhaar, wethouder economische 
zaken, zich hard gemaakt. 

Op dit moment, zegt Koos Otten, kan 
hij voorzichtig stellen dat de staat van de 
meeste kunst redelijk goed is. Vandalisme is 
helaas niet te voorkomen maar “je mag een 
kunstwerk niet aan vandalisme tenonder 
laten gaan”, is zijn overtuiging. Daarom 
heeft hij De Vuisten ook onmiddellijk laten 
herstellen toen deze in 2007 gedeeltelijk 
waren vernield, hoewel het beeld niet in 
een goede staat verkeerde en er al eens een 
discussie was gevoerd over verwijdering. De 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
vindt de symboliek van het beeld bijzonder 
in de strijd voor het park en is blij met 
het herstel van dit beeld. (Evenals de 
Vereniging, vond ook Koos Otten het beeld 
wel erg wit na de reparatie, hij heeft het dan 
ook weer wat grijzer laten verven, beter 
passend bij de oorspronkelijke betonlook!)

Het afgelopen jaar heeft hij zich intensief 
beziggehouden met het beeld L ápres-midi 
d’un faune, van Ellen Roos (1926) dat in 
de zogenaamde eendenvijver staat en veel 
meer bekend is als zittende vrouwenfiguren. 
Vooral op verzoek van onze vereniging is 
onderzocht of de fonteinfunctie van het 
beeld weer kon worden hersteld. Dat bleek 
veel ingewikkelder en duurder dan gedacht. 
Toen het beeld was weggehaald bleek er van 
alles mis, de bodemplaat was losgescheurd 
en ook de fundering in het water was heel 
slecht. De kosten zijn inmiddels al tot 
boven de € 10.000,- gestegen. Met het bedrijf 
Binder Art Services wordt op dit moment 
een creatieve oplossing bedacht voor de 
toevoer van het water naar de spuitgaten, 

want er moet voldoende druk op komen te 
staan voor de fonteinfunctie. Koos Otten 
heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. 
Hij en wij hopen dat Ellen Roos dan 
persoonlijk de fontein weer in werking kan 
stellen.

Met de andere beelden in het park zijn er op 
dit moment weinig problemen, De spelende 
hond heeft wat last van groene aanslag, niet 
iedereen kan dat waarderen, dat moet dus 
zo nu en dan worden verwijderd. Flora is 
altijd aantrekkelijk voor graffitispuiters, dat 
wordt ook in de gaten gehouden.

Voor nieuwe kunst in de openbare 
ruimte is er op dit moment geen beleid 
ontwikkeld bij het stadsdeel en voor 
kunst in Zuidas liggen de initiatieven en 
verantwoordelijkheden elders. 

Mirjam Louisse

Flora zonder graffiti.

Zo gaat het worden.
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering
Algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Beatrixpark op
donderdag 23 april 2009 om 20.00 uur 
in de bovenzaal van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, 
Herman Gorterstraat 31 (lift aanwezig).

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2008
4. Jaarcijfers
 Verslag kascommissie
5. Jaarverslag
6. Begroting 2009
7. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park
 (zie ook Nieuwsbrief en jaarverslag)
8. Bestuurssamenstelling

Pauze

Na de pauze zal Arjen Breur een korte presentatie geven over het Milieucentrum 
Amsterdam, de hoofdgroenstructuur en de nieuwe bomenverordening van de 
Centrale Stad. Arjen is beleidsadviseur stadsnatuur bij Milieucentrum Amsterdam, 
momenteel is hij tevens tijdelijk interim-directeur van het Milieucentrum.

9. Sluiting

Noot bij agendapunten 4 t/m 6 : de jaarcijfers en de begroting zijn in deze 
nieuwsbrief opgenomen, het jaarverslag is los bij gevoegd, het verslag van de 
kascommissie wordt op de vergadering uitgereikt.

Toelichting bij agendapunt 8 :  Frank Warendorf heeft zich inmiddels uit het 
bestuur teruggetrokken. Het bestuur stelt voor om Mr. Joep Hesseling als nieuw 
bestuurslid te benoemen. Joep heeft al een aantal maanden meegedaan als aspirant 
bestuurslid. 

Boomkruiper

Roodborstje
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Aanwezig: volgens de presentielijst 25 leden, en zes bestuursleden: 
Munniksma (voorzitter), Louisse (secretaris), Van Helden-Pathuis (penningmeester) en 
Luinge, Warendorf en Smit (bestuursleden).
Afwezig met bericht: 9 leden.

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering en wijst de aanwezigen daarbij op 
de maquette van het nieuw te bouwen parkgebouw, die in de zaal staat opgesteld. De 
bestuursleden worden voorgesteld.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2007
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Jaarcijfers
Penningmeester Barbara van Helden licht de jaarcijfers toe.
Zij vraagt daarbij aandacht voor onder meer de volgende zaken:
- de gemiddelde betaalde contributie is € 15,- terwijl de norm op € 5,- gesteld is.
- er zijn twee speciale giften ontvangen.
- het bedrag dat voor de nieuwsbrief is opgenomen is vertekend, omdat hierbij ook 
 nog de laatste editie van het jaar ervoor is meegenomen.
- een grote post is de voorraad boeken over het Beatrixpark, die de vereniging van de 
 drukker heeft overgenomen om te voorkomen dat die in de ramsj ging.
- Het bestuur heeft zich (dit jaar voor het eerst) op een etentje getrakteerd, 4 van de 
 bestuursleden waren kortgeleden al 10 jaar in functie.
- De begrote infokast is uiteindelijk door het stadsdeel geplaatst en dus niet door ons 
 betaald.
De kascommissie heeft schriftelijk doen weten de juistheid van het financieel overzicht 
te hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Zij adviseren de leden om het 
bestuur decharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascie merkt nog op dat de 
nieuwsbrief naar verhouding duur is, maar dat iedereen meent dat dit het waard is.
Mevrouw Bannier wordt herbenoemd als lid van de kascommissie; de heer Schaake meldt 
zich aan om de heer Delprat te vervangen als tweede lid.

5. Jaarverslag 2007
De leden van het bestuur lichten kort gedeeltes uit het jaarverslag toe.
Willem Smit meldt groei van het aantal vrijwilligers, en kondigt aan dat dit jaar een 
schaduwmeting zal plaatsvinden, met mogelijk kap tot gevolg van bomen, die de 
kruidentuin te veel beschaduwen. Het kap- en snoeiplan dat hier bij hoort zal een paar jaar 
in beslag nemen.
Frank Warendorf vertel over de ontwikkeling van de diverse flora en fauna (onder meer 
de vondst van een bijzondere slangenhuid die, naar later bleek, was van de Malpolon 
monspessulanus (hagedisslang). Die komen in Nederland niet voor, wel in Zuid-Europa).

Notulen ALV Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark op 22 april 2008

Marleen Munniksma

Willem Smit

Barbara van Helden
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Marleen Munniksma licht de bouw van het nieuwe parkgebouw toe; het ontwerp is in goed 
overleg met het bestuur tot stand gekomen. De vrijwilligers krijgen in dit gebouw een eigen 
ruimte; en omdat de gemeente dat niet ‘om niet’ aan derden beschikbaar mag stellen, zal de 
vereniging dit letterlijk voor een appel en een ei van het stadsdeel huren.
Zij memoreert een aantal gebeurtenissen uit het voorgaande jaar en te verwachten 
ontwikkelingen, die met name in verband staan met alle bouwplannen rondom de Zuidas 
en het RAI-hotel. Zij houdt hierbij een vlammend betoog over hoe het bestuur namens de 
vereniging zal blijven vechten om alle bedreigingen van het Beatrixpark het hoofd te blijven 
bieden.

6. Begroting
De begroting wordt per onderwerp toegelicht; er zijn geen vragen over; de begroting is 
hiermee goedgekeurd.

7. Kort verslag over ontwikkelingen in het park, en rondvraag.
De heer Van Helden maakt het bestuur een compliment voor alle inspanningen, en doet 
een oproep tot meer bekendheid geven aan ons park, dat toch het Central Park van 
Amsterdam is!

De heer Spanhoff vraagt om herstellen van de overkappingen; de voorzitster wijst erop dat 
er –helaas- dan groter risico is op overnachtingen met bijbehorende overlast.

Mevrouw Schulte Nordholt vraagt het bestuur alert te zijn op zowel bomenkap als het op 
vreemde plaatsen neerzetten van nieuwe bomen, waarmee de ruimte-werking en zichtlijnen 
van het park op den duur worden belemmerd. Zij krijgt de bevestiging van het bestuur dat 
het hier voortaan nog meer alert op zal zijn.

De heer Schaake complimenteert de redactie met het artikel over de artsenijhof en vraagt 
om meer van deze artikelen.

Ten slotte wordt nog gesproken over de banken; of die wel of niet gelakt dan wel geolied 
zouden moeten zijn. Marleen Munniksma licht toe dat de keuze voor onbewerkt hout 
bewust is gemaakt, mede omdat deze banken nu sneller droog zijn na regen, en omdat 
onderhoud anders te kostbaar is.

Na de pauze geeft de heer Arend van de Beld, chef Kas en Tuin van de Hortus van de 
Vrije Universiteit als gastspreker een presentatie aan de hand van prachtige dia’s, over de 
planten die in de Artsenijhof te vinden zijn. Dank ook aan mw. Kracher voor die door haar 
gemaakte foto’s.

De aanwezigen storten zich daarna vol enthousiasme op de door hem uitgedeelde planten-
quiz.

Notulist: Elodie Luinge
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Zoals gebruikelijk treft u in deze 
voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van de 
vereniging aan. Op donderdag 12 februari 
2009 heeft de kascommissie, bestaande uit 
Mevrouw A. Bannier en de Heer J. Schaake, 
bij uw penningmeester thuis de jaarcijfers 
gecontroleerd. Na zeer grondige inspectie 
en narekenen van alle cijfers en controleren 
van het kasboek en de giro-afschriften werd 
de jaarrekening, met een kleine aanpassing, 
goedgekeurd. 

Aan contributies ontvingen wij in 2008        
€ 15.311,65 afkomstig van 990 leden, die dus 
gemiddeld een bijdrage van bijna € 15,50 
overmaakten. Wij danken alle vrienden voor 
hun bijdrage. Daarnaast ontvingen wij, zoals 
wij al meldden in de najaarsnieuwsbrief, een 
aantal grotere bijdragen, in totaal 
€ 1750,--! De grootste uitgavenpost was, zoals 
gewoonlijk, de nieuwsbrief. De scholing 
van de vrijwilligers van de artsenijhof kon 
opnieuw geheel worden betaald uit de 
subsidie, die wij hiervoor van het stadsdeel 
ontvingen. Verder hebben wij weer een 
bijdrage geleverd aan het Muziekfestival in 
het park op 10 augustus 2008. 

Binnenkort ontvangt u weer de acceptgiro 

voor het overmaken van de contributie 
over 2009. Betaalt u met deze acceptgiro, 
weet dan dat de postbank/ING is gestopt 
met het meezenden van een copie van de 
acceptgiro’s. U kunt dus geen mededelingen 
of adreswijzigingen meer op de acceptgiro 
schrijven. De gemakkelijkste betaling is 
met de acceptgiro. Mocht u elektronisch of 
met een eigen overschrijving willen betalen, 
dan graag naam, adres en postcode, zoals 
vermeld op de acceptgiro, overnemen. In 
beide laatste gevallen graag het lidnummer 
(rechts boven op de acceptgiro) vermelden. 
Als Mevrouw Jansen lid is en haar 
partner de Vries betaalt de contributie (of 
andersom), dan kunnen wij de betaling niet 
thuis brengen! Daarom staat er nu achter 
uw naam een lidnummer. Daarmee kunnen 
wij wel terugvinden van wie de betaling 
afkomstig is. Mocht u de bijdrage over 2008 
nog niet betaald hebben, dan vindt u een 
herinnering op de brief bij de acceptgiro en 
dan kunt u deze tegelijk met de bijdrage van 
2009 overmaken.

Alvast hartelijk dank!

Barbara van Helden-Pathuis, 
penningmeester 

Van de penningmeester

Ledenadministratie
In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds de vorige nieuwsbrief  2008. 
Wij zijn nog 10 leden verwijderd van de magische 1200-grens, dus hebt u buren, vrienden 
of kennissen die nog geen lid zijn, geef ze het aanmeldingsstrookje achterop de nieuwsbrief 
zodat wij het jaar 2009 kunnen afsluiten met minstens 1200 leden!

Aantal leden per 21 oktober 2008     1191
Nieuwe leden       13
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)  14
Aantal leden per 1 maart 2009     1190

Nieuwe leden sinds oktober 2008:
Mw  H. Alberts, Hr of Mw J.A. Alders, Hr J.C.W. Bosschieter, Hr J. Boszhard, Mw J.F. 
Brouwers, Hr en Mw F. Demenint, Mw B. van Driel-van Aken, Hr of Mw E. Groeneveld, 
Mw A. Prat Bascompte, Mw R. Spier-van der Woude, Hr S.G.F. Teunisse, Hr of Mw E.A. 
Waters, Fam A. Weglau

Aan contributies 

ontvingen wij in 

2008 gemiddeld een 

bijdrage van bijna   

€ 15,50 per lid.

Barbara van Helden
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 Begroting 2008 Staat 2008 Begroting 2009

Inkomsten

contributies € 15.500,00 € 15.311,65 € 15.500,00 
extra giften € 1.750,00 
verkoop boek en kaarten € 200,00 € 258,25 € 200,00 
subsidies € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 
rente kapitaalrekening € 1.700,00 € 1.737,26 € 1.600,00 
Restitutie Griffierecht € 285,00 

Totaal € 18.400,00 € 20.842,16 € 18.800,00 

Uitgaven
nieuwsbrief en porti € 10.000,00 € 6.022,41 € 11.000,00 
Reservering nieuwsbrief november 2008 € 4.079,52 
secretariaat  en ledenadministratie € 1.500,00 € 1.259,78 € 1.500,00 
bijdrage muziekfestival/vogeldag € 1.500,00 € 1.514,95 € 1.500,00 
jaarvergadering € 300,00 € 305,00 € 300,00 
betaalde contributies € 150,00 € 128,00 € 150,00 
artsenijhof € 1.000,00 € 568,61 € 1.000,00 
bestuurskosten € 250,00 € 345,30 € 250,00 
kosten betalingsverkeer € 134,72 € 150,00 
scholing vrijwilligers € 1.000,00 € 1.166,00 € 1.000,00 
aanschaf naambordjes op bomen € 2.500,00 € 2.500,00 
Diversen € 200,00 € 412,92 € 250,00 

Totaal € 18.400,00 € 15.937,21 € 19.600,00 

Batig saldo € 4.904,95 

Balans per 31 december 2008

eigen vermogen 01-01-2008 € 62.995,68 
bij: batig saldo € 4.904,95 
eigen vermogen 31-12-2008 € 67.900,63 

saldo rekening courant 31-12-2008 € 9.719,52 
saldo kapitaalrekening 31-12-2008 € 62.260,63 

€ 71.980,15 
af: reservering nieuwsbrief € 4.079,52 

€ 67.900,63 

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2008
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Deze zomer viert het Muziekfestival 
Beatrixpark het eerste lustrum! Hoewel 
de kredietcrisis aardig om zich heenslaat 
wil opdrachtgever stichting Muziek aan 
de Schelde hier toch graag een feestje 
van maken. Dit jaar vindt het muzikale 
evenement in het Beatrixpark plaats op 
zondag 23 of zondag 30 augustus tussen 
13.00 en 18.00 uur. De datum zal later in 
het voorjaar bekend worden gemaakt via 
de website www.festivalbeatrixpark.nl. 
Het thema van deze speciale editie is opera 
en muziektheater met, zoals gebruikelijk, 
voorstellingen voor jong en oud.

Het kinderbadje en de aangrenzende 
speeltuin staan weer centraal tijdens het 
festival. Het badje wordt getransformeerd 
tot een amfitheater met een overdekt 
podium. Op het terrein zullen diverse 
kleine terrassen, zoals de Theetuin, een 
poffertjeskraam, de Lekkere Trek en de 
tap van café The Corner de inwendige 
mens weer voorzien van diverse drankjes 
en hapjes. Nieuw dit jaar is een oude deux 
cheveaux die gelanceerd wordt als een 
Italiaanse espressowagen! 

De hoofdvoorstelling bestaat uit een speelse 
familievoorstelling, Der Schauspieldirektor 
van W.A. Mozart, uitgevoerd door het 
gezelschap Young London Opera Players, 
inderdaad uit London, maar onder de 
bezielende leiding van de Nederlander 
Stefan Hofkes. Dit operagezelschap speelt 
voorstellingen in de openlucht tijdens het 
jaarlijkse Operafestival in Austerlitz. Dit 
jaar zullen ze voor het eerst in Amsterdam 
te bewonderen zijn. 

Voor kinderen is er dit jaar ook een speciale 
jazz opera, getiteld Miles en Tram 7, van 
het ensemble Wolf Speelt. Een fraaie 
muziektheatervoorstelling met een wat 
ongebruikelijk, maar zeer toegankelijk, 
jazz idioom. En als ludieke publiekstrekker 

Muziekfestival Beatrixpark 2009
zal er in het water voor Strand Zuid 
een Drijvende Diva te aanschouwen en 
beluisteren zijn. 

Daarnaast zullen er ook weer diverse 
activiteiten worden georganiseerd. Kinderen 
kunnen draaien in de zweefmolen en 
meedoen aan een workshop: hoe maak je 
zelf een soap opera? Kortom: het belooft 
weer een heerlijk festival te worden met een 
aansprekend programma!

De Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark is weer één van onze 
sponsors en zal aanwezig zijn met een 
infostand. Hoofdsponsor is het stadsdeel 
Zuideramstel en daarnaast mogen we dit 
jaar ook de Rabobank Amsterdam als onze 
partner verwelkomen. Hopelijk doet het 
Projectbureau Zuidas ook weer mee.

Impresariaat Muziekfontein organiseert 
wederom het festival en zoekt hiervoor 
vrijwilligers, die het leuk vinden om dit 
evenement te ondersteunen rondom de 
diverse optredens en activiteiten. Zij zullen 
worden ingezet bij het begeleiden van de 
diverse activiteiten voor kinderen, het 
verstrekken van festivalinformatie aan het 
publiek, het opvangen van musici en andere 
artiesten, het helpen met inrichten van de 
festivaltenten et cetera. 

We hopen uiteraard op het stralende weer 
van vorig jaar. Tot ziens in het Beatrixpark!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Petra Holtkamp, 
Impresariaat Muziekfontein
tel. 020-679 44 13  gsm 06-25008848
info@festivalbeatrixpark.nl
www.festivalbeatrixpark.nl
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Van Adderwortel tot Zevenblad, een zomerwandeling door de Artsenijhof.
Zondag 21 juni, het begin van de zomer. Een mooie dag om een wandeling te maken 
door een prachtige kruidentuin. Zo ongeveer 200 soorten medicinale planten zijn daar nu 
op hun best en staan klaar om bekeken en bewonderd te worden!  

Start: Parkingang aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. Onder leiding van Henk Wolters, natuurgids van IVN-Afdeling 
Amsterdam. Kosten: vrijwillige bijdrage voor het IVN. Iedereen kan meedoen en 
aanmelding vooraf is niet nodig. Info: Henk Wolters. 020-6644506.
 
Herfstwandeling in oktober: kleuren, vruchten en zaden in overvloed
Zondag 25 oktober wordt een herfstwandeling gehouden. Er valt vast en zeker veel te 
genieten, want in die tijd is het seizoen op zijn mooist met veel geel, rood en bruin. Ook 
gaan we kijken naar vruchten en zaden, want die zijn er volop!

Start: Parkingang aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. Onder leiding van Henk Wolters, natuurgids van IVN-Afdeling 
Amsterdam. Kosten: vrijwillige bijdrage voor het IVN. Iedereen kan meedoen en 
aanmelding vooraf is niet nodig. Info: Henk Wolters. 020-6644506

Op 19 april en 30 mei 2009 is er weer een 
vogelexcursie in het Beatrixpark.

Dit jaar twee IVN-wandelingen

Vogelexcursies

IVN-wandeling 2008 met 
Henk Wolters (midden).

De excursies worden begeleid door Theo 
van Lent. Hij zal tijdens de excursies op 
soorten en geluiden letten en vertellen wat 
er het jaar door te zien en te horen valt. 
Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker 
bij zich. Zelf maakt hij vaak foto’s in het 
Beatrixpark, dus een Nikon met telelens 
gaat ook mee. We hopen dat de Bosuil tot 
broeden komt dit jaar, dat zou een echte 
opsteker zijn. Maar wat we zien op zo’n 
ochtend blijft natuurlijk altijd afwachten.

Aanvang: 6 uur ’s ochtend bij de ingang 
Cornelis Dopperkade.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor eventuele vragen: email naar 
t.lent@chello.nl

foto Theo van Lent.
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Reden genoeg voor een bezoek
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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


