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Het jaar 2005 is voor de vereniging een belangrijk jaar geweest, waarin het bestuur vooral geprobeerd

heeft om een aantal doelen, die gesteld waren in het Beleidsplan 2004, te realiseren. Onderstaand

worden de gehaalde doelen alsmede de voornemens voor 2006 toegelicht.

Bestuur

In 2005 bestond het bestuur uit zes leden, die allen een aantal taken op zich namen. Vergaderd werd er

om de zes tot acht weken, altijd ten huize van een van de leden, en van iedere bijeenkomst werden

notulen gemaakt. De algemene ledenvergadering werd ditmaal in verband met de feestelijke presentatie

van het boek over het Beatrixpark niet ’s avonds gehouden, maar op zondagmiddag 17 april 2005, en

trok meer belangstellenden dan gewoonlijk.

Monumentenstatus

De rijksmonumentenstatus, die in 2004 werd aangevraagd, werd na grondig onderzoek afgewezen,

maar de raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel stemden in met  de status van gemeentelijk monument

voor het oudste deel van het park, hetgeen onder meer inhoudt dat in dat deel van het park alle

veranderingen getoetst moeten worden  en dat er geen grote ingrepen mogen worden gepleegd in bijv.

de structuur van de paden, bosschages en de waterpartijen.

Boek ‘Het Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams Stadspark’

Door de inspanningen van bestuursleden en redactiecommissie, schrijvers, fotografen, uitgever en

drukker  en dankzij enkele sponsors, kon op 17 april het eerste exemplaar worden overhandigd aan

het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel. Diezelfde middag konden ook de aanwezige leden en

andere belangstellenden de uitgave inzien en kopen. De reacties waren enthousiast en positief, en de

bijgevoegde dvd was een aangename verrassing. Inmiddels zijn een flink aantal boeken verkocht. Voor

geïnteresseerden is het boek zowel via de vereniging (tegen gereduceerde prijs) als via de reguliere

boekhandel te verkrijgen. Ook gebruiken wij het boek als relatiegeschenk aan personen die nu of in de

toekomst voor het Beatrixpark belangrijk zouden kunnen zijn, of die iets voor het park hebben

gedaan.

Informatieborden

Al jarenlang wil de vereniging bij de diverse (hoofd)ingangen van het park informatieborden, met

naast een plattegrond informatie over het park. Aangezien de realisatie daarvan steeds langer op zich
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liet wachten, heeft het bestuur een eigen informatiebord laten maken, dat eind 2004 is geplaatst langs

het pad vlakbij de grote vijver. Behalve de ‘vaste’ informatie vindt u op een A-4tje regelmatig het

laatste nieuws over bijv. excursies. Voor ons tweede identieke informatiebord, dat wij graag ook een

plekje in het park zouden geven, hebben toezeggingen tot op heden nog niets opgeleverd. Wel zullen

in de eerste helft van 2006 door het stadsdeel informatiepanelen aan de diverse ingangen worden

geplaatst (zie ook Verbeterplan Beatrixpark)

Excursies, evenementen

Een van de doelstellingen uit het Beleidsplan was het organiseren van excursies. In het voor- en in het

najaar werden bomenwandelingen georganiseerd door het IVN, en in mei vond de jaarlijkse vroege

vogelexcursie plaats. Foto’s van deze bijeenkomsten kunt u terugvinden op onze website. Ook voor

2006 staat weer een aantal excursies gepland.

Daarnaast werd op initiatief van impresariaat Muziekfontein in samenwerking met de vereniging op

14 augustus het Muziekfestival Beatrixpark georganiseerd, dat liefhebbers aantrok uit de wijde

omgeving van het park, en dat beslist voor herhaling in 2006 vatbaar is.

Strand Zuid was een initiatief van de RAI en particuliere ondernemers, dat met gemengde gevoelens

werd ontvangen. Aangezien het volledig plaatsvond op eigen terrein van de RAI in een hoek die wel

wat levendigheid kon gebruiken, heeft het bestuur zich hiertegen niet verzet, maar wel aangedrongen

op zo min mogelijk (geluids)overlast voor de parkbezoekers.

De 10-km loop van de Amsterdam marathon in oktober leidde zonder enige hinder ook door het

park.

Zwerfafval, drijfvuil etc.

Ook in 2005 trok het bestuur ten strijde tegen zwerfafval en drijfvuil. Regelmatig worden pakken

kranten/brochures door luie bezorgers in het park gedumpt, en eenmaal leidde dat vlak voor een

weekend zelfs tot vuurtjesstokerij, waarbij gelukkig geen schade aan het park werd aangericht, maar

wel heel veel losse krantjes in een vijver waaiden, die door bestuursleden op vrijdagavond met stokken

en in een opblaasboot werden opgevist. De verantwoordelijke distributeur heeft ter vergoeding • 250

aan de vereniging betaald. Met de afdeling Groen is overeengekomen dat op weekenden met mooi

weer extra afvalcontainers worden geplaatst en dat op zondagochtend een schoonmaakploeg het ergste

vuil weghaalt. Voor overlast veroorzaakt door zwervers wordt regelmatig de hulp van de

buurtregisseur ingeroepen. Vernieling van prullenbakken en banken wordt gemeld en aangepakt door

de afdeling Buurtgericht Werken van ZuiderAmstel.

Verbeterplan Beatrixpark, stadsdeelprojecten

Via het Groeifonds Groen wordt vanuit de Zuidas geld vrijgemaakt voor projecten die groengebieden

in de openbare ruimte moeten verbeteren of (opnieuw) inrichten. Het Beatrixpark is binnen de Zuidas

een belangrijk verblijfsgebied en zal in de komende jaren door steeds meer mensen ‘ontdekt’ worden.

Ruim een jaar lang werd door o.a. stadsdeel, projectbureau Zuidas, dienst Ruimtelijke Ordening  in

overleg met de vrienden gewerkt aan het Verbeterplan Beatrixpark, dat begin mei door de

stadsdeelraad werd goedgekeurd.

Op advies van onze vereniging wordt eerst het oudste deel stapsgewijs onderhanden genomen: de vaste

plantentuin rond de grote vijver is inmiddels bijna gereed (voorjaar 2006 wordt de binnenring

definitief aangeplant), de palissade is hersteld en vlakbij het informatiebord van de vereniging werd een

proefopstelling geplaatst van diverse vuilnisbakken en twee banken. Begin 2006 zal een definitieve

keuze worden gemaakt, gebaseerd op de reacties, en in het voorjaar zullen dan alle banken en

prullenbakken in het oudste deel worden vervangen. Rondom het kinderbadje wordt gebruik gemaakt
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van de bestaande (betonnen) onderstellen, die onderdeel vormen van het eigenlijke ontwerp. Daarop

wordt dan de nieuwe bank gemonteerd. De banken zonder rugleuning worden gerenoveerd.

Ook zal de kinderspeeltuin, waar de gekandelaberde platanen zich goed lijken te herstellen, in het

voorjaar van 2006 een opknapbeurt krijgen. De zandbak blijft gehandhaafd, de bestrating wordt

opnieuw gelegd, er komen enkele andere speeltoestellen. Er wordt een brede haag geplant als

afscheiding van speeltuin en speelbad en de wandel/fietspaden daarachter. Er komen nieuwe

fietsenrekken, en waarschijnlijk worden in een later stadium de toiletten, opslag en toezichthuisje in

een gebouwtje ondergebracht.

De zitcirkels en het pad over de hondenwei worden in het najaar van 2006 onderhanden genomen, de

materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt bijv. voor het ereplateau.

De fietsroutes door het park werden eind 2005 opnieuw bekeken, en waar gewenst verder

geoptimaliseerd; ook dit zal in 2006 zijn beslag krijgen, waarbij steeds het oorspronkelijke ontwerp

gehanteerd zal worden en de bestaande bomen zo veel mogelijk gespaard zullen worden.

De gesneuvelde haagbeuken aan weerszijden van de Diepenbrockstraat (storm 2004) zijn nog steeds

niet vervangen. De procedure over de illegale tuinuitbreiding loopt nog steeds.

Artsenijhof

Ook in 2005 waren de vrijwilligers weer actief en werd van begin april tot eind oktober met een flinke

ploeg gewerkt op dinsdagochtend en woensdagavond om het onkruid te wieden, eenjarigen te zaaien,

de weerbarstige planten op te binden, nieuwe plantjes te poten etc. Het beloofde nieuwe groene boekje

met overzicht van de geneeskrachtige werking van de aanwezige kruiden bleek ingewikkelder te zijn

dan gedacht en laat nog even op zich wachten; dit project staat dus voor 2006 op de agenda.

Afsluiting van dit deel van het park ’s nachts is niet te realiseren. Wel zal in 2006 een bord met

‘spelregels’ aan de ingangen worden geplaatst en zal nog beter duidelijk gemaakt moeten worden dat

honden niet toegestaan zijn - zelfs niet aangelijnd.

De vernielingen die af en toe werden aangericht en de diefstal van mooie bloeiende planten was de

vrijwilligers een doorn in het oog, een zelfgemaakte hartenkreet getuigde daarvan in de zomer van

2005. Voor 2006 is opnieuw aan de afdeling Groen gevraagd om compost, nieuwe (extra) aarde en

planten. Die afdeling verzorgt ook de snoei van de hagen en het noodzakelijke onderhoud aan de

bomen.

De vereniging zorgde voor gereedschap  en andere benodigde attributen, zoals bijv. opbindtouw en

tonkinstokken voor de vrijwilligers. Bij alle planten in het noordelijk deel werden naambordjes

geplaatst.

Een van de bestuursleden heeft de verantwoordelijkheid voor de Artsenijhof op zich genomen. Enkele

andere bestuursleden ondersteunden de ploeg af en toe met koffie/thee. Aan het begin en aan het eind

van het jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om het seizoen door te spreken. Gestreefd wordt om een

keer per jaar een excursie naar een andere hof te maken. In 2005 werd de kruidentuin van de Hortus

aan de Plantage Middenlaan bezocht.

Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt, Zuidas en Museumkavel

In 2005 werd het concept bestemmingsplan Prinses Irenebuurt ter inzage gelegd, waar ook een groot

deel van het Beatrixpark (oudste deel, Natte vallei is grootstedelijk plan Zuidas) onder valt.

Buurtgenoten en ook onze vereniging hebben hun zienswijze ingediend. In 2006 zal dit resulteren in

een concept bestemmingsplan dat uiteindelijk door de raad moet worden vastgesteld.

Buiten voormeld bestemmingsplan valt de museumkavel, gelegen in de zuidwesthoek van het park

tussen Princesseflat en ringweg A10, inmiddels omgedoopt tot Beethovenkavel. In 2005 kwam het

concept projectbesluit voor dit gebied ter inzage en nadat de gebruikelijke inspraak had plaatsgevonden

werd het projectbesluit in de stadsdeelraad onder bepaalde voorwaarden vastgesteld. De vereniging, en
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vele buurtbewoners met ons, is met name verontrust over  het enorme bouwvolume dat in dit hoekje

moet worden gerealiseerd om de grondopbrengst te maximaliseren. Hoewel wij op allerlei manieren

hebben geprobeerd duidelijk te maken dat minder hier meer betekent, wordt begin 2006 het

stedenbouwkundig programma van eisen voor dit gebied opgesteld, terwijl er nog veel onzekerheid is

over de verkaveling, de realisatie van het dok met de eventuele derde afslag, het toekomstige traject

van lijn 5, waterkering, busstation, ligging ingangen parkeergarages, langzaam verkeerroutes,

tunneltjes, rooilijnen en milieuwetgeving, om maar enkele zaken te noemen. Tot nu toe hebben bijna

alle plannen - buiten ons om - vertraging opgelopen, iets waar wij niet rouwig om kunnen zijn. Ook in

2006 zullen wij deze ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig gebruik maken van ons recht op

inspraak.

De verbouwing van de kapel naast het St. Nicolaas Lyceum tot voorlopig Designmuseum (ook hier

een andere naam, nu Platform 21) werd in 2005 een tijd stilgelegd omdat niet de juiste procedures

werden gevolgd. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden - die voor weinig overlast in het park zorgen

- weer hervat. Men verwacht dat deze instelling in het voorjaar van 2006 zal worden geopend, een

horecagelegenheid is onderdeel van de plannen.

Parkbewoners, oud en nieuw

Via onze website www.vriendenbeatrixpark.nl kunt u regelmatig meegenieten van het wel en wee van

de oude en nieuwe bewoners van het park. In een aparte vogelrubriek treft u een bijna wekelijks

verslag aan geïllustreerd met mooie foto’s van bijvoorbeeld witte bosuilen, dodaars, knobbelzwanen en

krakeenden. Ook eekhoorns zijn na jaren weer gesignaleerd in het Beatrixpark.

Ledenwerving

Nieuwe leden melden zich aan via de website en wanneer wij met een kraam bij diverse evenementen

staan; de meeste aanmeldingen komen echter binnen via het aanmeldingsformulier op de achterkant

van de nieuwsbrief. Maar leden verhuizen en overlijden en tot nu toe houdt dat elkaar in evenwicht.

Een actieve campagne zijn we nog niet gestart, maar in 2006 zal dit weer in ons programma worden

opgenomen.

Nieuwsbrieven en website

Zoals ieder jaar werden ook in het voorjaar en in het najaar van 2005 nieuwsbrieven verstuurd aan al

onze leden. De website werd goed bezocht. Voor zowel de nieuwsbrief als de website kregen wij

regelmatig complimenten. Hulde aan de redactieleden.

Vooruitblik

2006 zal opnieuw een belangrijk jaar worden voor het park en de vereniging. De eerste

verbeterplannen moeten dan zichtbaar worden en de vereniging bestaat in september 2006 25 jaar.

Hoe dit precies gevierd gaat worden weten wij nu nog niet, maar in ieder geval worden er op 11 april

twee reuzenzilversparren aangeplant om onder meer dit te gedenken. Ook  zullen we in 2006

beginnen met het plaatsen van naam/informatiebordjes bij bijzondere bomen. Belangrijk is verder dat

het stadsdeel het Beatrixpark heeft aangemeld voor de Dag van het Park op zondag 28 mei, waarvoor

een mooi programma in elkaar wordt gezet voor jong en oud, met parkgerichte activiteiten. En

natuurlijk zullen er bomenwandelingen komen en een nog mooiere Artsenijhof. En hopelijk weinig

zwerfvuil, drijfvuil, overlast en vernielingen. Want daar houdt niemand van.

Amsterdam, maart 2006

Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
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