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Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2007. Net als de vele bezoekers waren we blij met 
de nieuwe parkbanken, de informatieborden bij de diverse ingangen, de aanplant van een aantal nieuwe bomen 
en struiken. Maar we schrokken van de vondst in het park van het ontzielde lichaam van een zwerver, van het 
kapotslaan van de ruiten van alle informatieborden vrijwel meteen na plaatsing, van de kapotgetrapte of in brand 
gestoken afvalbakken en van de illegale kampvuren, waarbij behalve afvalhout ook bomen onherstelbaar werden 
vernield om de vuurtjes op te stoken. 

Bestuur
In 2007 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Er werd regelmatig vergaderd en van elke bijeenkomst werd 
een verslag gemaakt. De Algemene Ledenvergadering in april werd goed bezocht en er was waardering alom voor 
de presentatie van Frank Warendorf over de vogelpopulatie in het park.

Verbetering Beatrixpark
In mei 2005 keurde de raad van het stadsdeel Zuideramstel met veel enthousiasme het Verbeterplan voor het 
Beatrixpark goed, dat in nauwe samenwerking met de Vrienden tot stand was gekomen. Aan de hand van een 
prioriteitenlijst zou stapsgewijs een aantal projecten aangepakt worden. In 2007 resulteerde dit in het plaatsen 
van nieuwe parkbanken in het monumentale gedeelte van het park en in de aanschaf van nieuwe afvalbakken. 
De gekozen afvalbak bleek echter voorlopig niet leverbaar en daarom werd tijdelijk voor een iets andere 
versie gekozen, die door de leverancier ‘om niet’ beschikbaar werd gesteld. Deze afvalbak is echter niet geheel 
vandalismebestendig gebleken.
Ook werden bij diverse ingangen informatieborden geplaatst, maar ook hier hadden wij met vandalen te maken: 
nog voordat de informatieborden in de kasten geplaatst konden worden werden deze allemaal vernield, hetgeen 
wederom vertraging met zich meebracht en veel extra geld heeft gekost. Bij het stadsdeel hebben wij erop 
aangedrongen om van alle vernielingen telkens aangifte te doen bij de politie, al zal het moeilijk zijn om de daders 
te vinden. 

Overleg met het stadsdeel en andere instanties
Aan het begin van ieder seizoen vond het zogenaamde vierseizoenenoverleg plaats met het hoofd van de 
afdeling Groen en enkele ambtenaren die betrokken zijn bij de verbeterplannen van het park. Tijdens deze 
overlegsessies werd informatie gegeven over de snoei- en onderhoudsplannen van de gemeente, de voortgang 
van de verbeterplannen en de Zuidasontwikkelingen. Ook werd o.a. gesproken over de kwaliteit van het 
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oppervlaktewater en het falende pompsysteem, de (aanpak van) vernielingen in het park en nieuwe aanplant voor 
park en Artsenijhof. 
Daarnaast was er ook regelmatig contact met de buurtregisseur (politie) Michael Zwart en met de parkwachterij. 
Verder ontmoetten wij minister Eurlings en minister Cramer tijdens een werkbezoek aan de Zuidas, bezochten 
wij bijeenkomsten van het milieucentrum (parkenoverleg en hoofdgroenstructuur), woonden wij vergaderingen en 
informatieve bijeenkomsten bij van het Bewonersplatform Zuidas en stonden wij op een informatiemarkt in het 
WTC over Zuidasprojecten. De nieuwe supervisoren Zuidas kregen een exemplaar van het Beatrixparkboek en de 
nieuwsbrief.  

Zuidas
Het deelproject Beethoven had ook tijdens 2007 onze voortdurende aandacht. Regelmatig vond overleg plaats met 
het Projectmanagementbureau Zuidas. Akzo Nobel verkoos de uiterste zuidwesthoek van ons park als locatie voor 
hun nieuwe hoofdkantoor. Wij hebben ons aan hen voorgesteld en documentatie over onze vereniging afgegeven. 
Omdat ook een nog aan te leggen kabel- en leidingenbrug over de A10 zal gaan aanlanden in het park hebben wij 
tijdens een overleg daarover het standpunt van de vereniging duidelijk gemaakt: als er groen verdwijnt ten koste 
van bebouwing moet het groen worden gecompenseerd. Ook de plannen voor de bouw van een groot hotel op het 
terrein van de RAI volgden wij op de voet. De projectontwikkelaar weet van onze bedenkingen. 
In de loop van 2007 heeft het bestuur ingestemd met de bouw van een verzamelgebouwtje (toiletten, permanent 
onderkomen voor toezichthouder kinderbadje, winteronderkomen voor tuinlieden en opslag gereedschap 
Artsenijhofvrijwilligers) aan de rand van het kinderbad. Wij hebben meegewerkt aan het programma van eisen 
hiervoor.
Verder bezochten wij de raadsvergaderingen (zowel in Zuideramstel als de centrale stad) waar Zuidas op de agenda 
stond en spraken wij in over onze standpunten/bezwaren. 
Maar het meest verheugd waren wij om in de Concept Visie Zuidas 2007 te lezen dat er geen derde afslag van de 
A10 zal komen ter hoogte van het park. 

Artsenijhof
In het afgelopen jaar hebben zich nog meer enthousiaste vrijwilligers voor de Artsenijhof aangemeld. Van eind 
maart tot eind oktober hielden zij de hof onkruidvrij. Drs. Arend van de Beld, Hoofd Kassen en Tuin Hortus VU, 
werd aangetrokken om iedere twee weken te adviseren en om vragen van de vrijwilligers te beantwoorden. Vanuit 
het stadsdeel kregen wij hiervoor subsidie. De nieuwe Artsenijhofbrochure met beschrijving van alle aanwezige 
planten, hun functie en plaats werd gepubliceerd. Deze is voor 3 euro te koop via het secretariaat. Een deel van de 
vrijwilligers bezocht de kruidentuin van het Openluchtmuseum in Arnhem. 
Via het stadsdeel werden nieuwe planten besteld en werd compost aangeleverd.

Activiteiten
Dankzij een goede samenwerking met het IVN werd een tweetal bomenwandelingen georganiseerd. In mei 
vond de jaarlijkse vogelexcursie plaats. Daarnaast was er in augustus een zeer geslaagd muziekfestival rond het 
kinderbadje en vond in september de eerste Amsterdamse stadsvogeldag plaats. Over de uitstekend onderhouden 
website en de mooie nieuwsbrieven krijgen wij van alle kanten complimenten. In de loop van 2007 hebben wij 
bijna 90 nieuwe leden weten te werven. Verder hebben wij de hele voorraad van het boek “Beatrixpark, kroniek 
van een Amsterdams stadspark” van de uitgever overgenomen. Ook dit boek kunt u nog steeds via het secretariaat 
aanschaffen.  
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