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2006 was wederom een druk jaar voor het bestuur van de vereniging. Bestuursleden hielden zich onder meer bezig

met de definitieve versie van het Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving, het concept Uitvoerings-

besluit Beethoven, plannen voor het 25-jarig bestaan van de vereniging, Artsenijhof, Dag van het Park, overleg

met de afdeling Groen, overleg met Projectmanagementbureau, RAI-plannen, Platform 21 en bouwplannen

restaurant AS, hondenbeleid, verkoop jubileumboek, nieuwsbrief, website, kapotte prullenbakken en

vernielingen, omgewaaide bomen, dode eenden, kapotte pomp etc. In onderstaand verslag leest u meer hierover.

Bestuur

In 2006 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. De zes bestuursleden kwamen regelmatig bij elkaar om

lopende zaken te bespreken. Van alle bijeenkomsten werd een verslag gemaakt. Op 20 april 2006 werd de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij Hans Kaljee, bomenexpert van de gemeente Amsterdam, na de

pauze iets vertelde over bomen en hun problemen in Amsterdam. De notulen van de ALV vindt u elders in de

nieuwsbrief, evenals de agenda voor de ALV van 2007.

25-jarig bestaan

In 2006 bestond onze vereniging 25 jaar. Om dit te vieren heeft het bestuur, namens alle leden, twee bomen

geschonken aan het park: Abies grandis, reuzenzilverspar. Deze bomen werden geplaatst op een centrale plaats in

het park, vlakbij de zitcirkels op de grote speelweide. De bijbehorende plaquette werd door stadsdeelvoorzitter

Duco Adema op 27 april 2006 onthuld. Na afloop was er champagne voor de aanwezigen. De bomen hebben het

droge voorjaar en de stormachtige winter goed doorstaan. Helaas zijn ze in de avond of nacht van 2 april 2007

zwaar beschadigd door vandalen die enkele takken hebben gebruikt voor een vuurtje.

Samenwerking stadsdeel

Viermaal per jaar hadden enkele bestuursleden in het vierseizoenenoverleg contact met de afdeling Groen van het

stadsdeel. Tijdens dit overleg werden alle lopende zaken besproken die betrekking hadden op onderhoud en

snoeiwerkzaamheden in het park. Tussentijds vond via e-mail of telefonisch ook regelmatig overleg plaats, bijv. bij

vernielingen of dode vogels/zieke eenden. Ook met de Parkwachterij werd  contact gezocht wanneer bijv. zonder

toestemming grootschalige feesten werden gegeven. Een aantal bijeenkomsten over hondenbeleid binnen het

stadsdeel werd bijgewoond. Na de verkiezingen in maart werd een andere wethouder benoemd die

verantwoordelijk is voor parken en groen: de heer Henk Boes. Met de nieuwe wethouder is contact gelegd en een

afspraak voor een rondleiding door het park gemaakt.
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Verbetering Beatrixpark

Na plaatsing van de proefopstelling banken/prullenbakken gebeurde er lange tijd niets. Achter de schermen werd

wel doorgewerkt aan o.a. een zeer uitvoerig bestek, dat echter werd afgekeurd en inmiddels opnieuw wordt

gemaakt, aan de hand van nauwkeurigere specificaties. Eind 2006 trok de vereniging bij de nieuwe wethouder aan

de bel, en naar nu is bekend zullen in het voorjaar van 2007 banken en informatieborden geplaatst worden. De

prullenbakken zullen wegens leveringsproblemen helaas eerst in september 2007 geplaatst kunnen worden. De

binnenring rond de ronde vijver wordt eveneens in het voorjaar van 2007 beplant. Plannen die gerelateerd zijn aan

het Zuidasproject Beethoven worden veel later uitgevoerd.

Zuidas

In de loop van 2006 werd het steeds duidelijker dat  het conceptuitvoeringsbesluit Beethoven - als vervolg op het

reeds eerder genomen projectbesluit - bij de omwonenden en parkbezoekers niet in goede aarde valt. De inspraak

was vooral gericht tegen het enorme bouwvolume dat gerealiseerd moet worden en dat kennelijk onomkeerbaar

is, terwijl in het projectbesluit duidelijk is gesteld dat wanneer het dok (ondergronds brengen van infrastructuur)

niet doorgaat er een nieuw projectbesluit moet worden genomen. Onduidelijkheid is er nog steeds over de toe-

komst van de Christus Geboorte Kerk en de derde afslag. Het bestuur van de vereniging heeft iedere gelegenheid

aangegrepen om onze standpunten naar voren te brengen. Daarnaast hebben wij een advocaat geconsulteerd over

eventuele te nemen stappen in een later stadium. Het bestuur schuwt het overleg met Projectmanagementbureau

en andere betrokkenen niet en probeert overlast en aantasting van het park zo veel mogelijk te beperken.

Activiteiten

De Artsenijhof wordt door vrijwilligers onderhouden, in samenwerking met de afdeling Groen die de beplantings-

materialen aanlevert en de heggen snoeit. Op dinsdagmorgen en woensdagavond - van begin april tot eind oktober

- wordt er iedere week hard gewerkt en in de andere maanden loopt men eens per maand een inspectieronde.

Opruimacties zowel tussen het groen als van het water worden met grote regelmaat in het hele park gehouden. In

samenwerking met het IVN werden bomenwandelingen georganiseerd. Op zondag 28 mei werd samen met het

stadsdeel, impresariaat Muziekfontein en IVN de Dag van het Park gehouden. Ook de vrijwilligers van de

kruidentuin deden hier actief aan mee met een eigen kraam. De voorzitter werd in het kader van “Wij

Amsterdammers” geportretteerd op een affiche.

Nieuwsbrief en website

De redactie verzorgde weer twee nieuwsbrieven, waarbij vooral de feestelijke najaarsnieuwsbrief zeer veel lof

oogstte vanwege de kleurige foto’s en de geplastificeerde plattegrond als bijlage. De steeds goed bijgehouden web-

site wordt ook door buitenstaanders vaak bezocht en door andere belangenverenigingen met een zekere jaloezie

bekeken, vanwege de veelheid aan informatie en het feit dat hij met weinig middelen door een

vrijwilligersorganisatie wordt gerund.

Toekomst

De Zuidasplannen zullen met name een deel van de Natte vallei in grote mate veranderen. Voor het groen dat op

termijn moet verdwijnen, zal op een andere plaats (waar nu een deel van het St. Nicolaas Lyceum staat) weer

volwaardig groen terugkomen. De natuurwaarde van de Natte vallei dient behouden te blijven; bomen die gekapt

moeten worden zullen elders in het park - met name in het nieuw aan te leggen deel -  worden gecompenseerd.

In het najaar van 2007 zal het bestuur met een tweede beleidsplan komen (periode 2007-2010) waarin aandacht zal

worden geschonken aan zaken waar wij ons de komende jaren mee bezig zullen en willen houden. Eén van die

zaken zal actievere ledenwerving zijn en op beperkte schaal uitbreiding van parkgerichte activiteiten in

samenwerking met andere organisaties zoals IVN en Vogelwerkgroep Amsterdam.


