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De in de Nieuwsbrief
vertolkte meningen
verwoorden de

Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt, is er heel
veel gebeurd in ons park en zal er ook nog
heel veel gebeuren.
Voorzitter Marleen Munniksma praat u bij
over de verfraaiingen in het park, zoals de
mooi herstelde bloemenkrans rondom de
grote vijver, en de aanpak van achterstallig
onderhoud. De palissade rondom de
kastanjering wordt inmiddels opgeknapt. In
de komende jaren zullen er nog meer
verbeteringen plaatsvinden.
Zoals u weet gaat het niet goed met de
kastanjes. Jos Koppen, hoofd afdeling
Groen van stadsdeel ZuiderAmstel,
informeert u over de kastanjeziekte en over
de stand van zaken van het onderzoek
hiernaar.
De ontwikkelingen met betrekking tot de
Zuidas, die grote gevolgen zullen hebben
voor het Beatrixpark, blijven een
voortdurend aandachtspunt van het bestuur.
Zo bestaat er grote bezorgdheid over de
plannen voor een zeer uitgebreide
bebouwing in de zuidwesthoek van het
park. Verheugend is dat het oude deel van
het park inmiddels de status van
gemeentelijk monument heeft verworven,
zoals u kunt lezen in de bijdrage van
bestuurslid Frank Warendorf. Het zal nu
veel moeilijker zijn om veranderingen in dit
deel van het park aan te brengen.

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.

Voor het eerst sinds jaren vond er weer een
publieke manifestatie plaats in het park. Het
muziekfestival was een groot succes ondanks
de flinke regenbuien aan het einde van de
middag. U kunt hier meer over lezen in de
nabeschouwing door Petra Holtkamp,
organisatrice van het festival.

Er is door de vrijwilligers hard gewerkt in
de Artsenijhof en een toenemend aantal
bezoekers geniet er van de vele bloeiende
planten. In dit en komende nummers van
de nieuwsbrief zal ook aandacht worden
besteed aan één of meer planten uit de
Artsenijhof. Ditmaal staan de
Helleborussoorten centraal. Deze zomer
was er ook een leerzame rondleiding door
de Artsenijhof . Een verslag daarvan vindt u
in deze nieuwsbrief.
In de vaste rubriek van Mirjam Louisse
maken we kennis met Fred Carasso, de van
oorsprong Italiaanse kunstenaar die het
beeld Flora of de Lente maakte. Na een
tijdelijke verwijdering door de bouw van de
nieuwe RAI werd het beeld in 1972
gelukkig weer in het park teruggeplaatst.
Een foto van de terugplaatsing is ons door
de schoondochter van de kunstenaar ter
beschikking gesteld.
Frank Warendorf heeft weer een bijdrage
over het rijke vogelleven in het park. Leest
u vooral zijn belevenissen met de
knobbelzwaan die een vishaak door zijn
snavel had. Bepaald vervelend is het dat de
vijvers in het park als dumpplaats voor
onbezorgd drukwerk worden gebruikt.
Drie bestuursleden waren op een
vrijdagavond in mei uren zoet met het
verwijderen van folders en kranten uit de
singel. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt
lezen, heeft de distributeur van de blaadjes
in zijn portemonnee moeten tasten.
José Deckers
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Van de voorzitter
Bezoekers van het park is het niet ontgaan:
het Beatrixpark is in alle jaargetijden en bij
alle weersomstandigheden een bezoekje
waard. Velen van ons genoten nog in maart
van het onverwachte pak sneeuw, maar
zeker ook in juni van de plotselinge hoge
temperaturen - met name bij het
kinderbadje was het razend druk - misschien
wat minder van de regenachtige dagen in de
zomer, maar dan toch des te meer van de
schitterende nazomer toen de bladeren al
verkleurden en de zon bijna dagelijks
scheen.
Complimenten werden gegeven voor de
herstelde bloemenkrans rondom de grote
vijver (de binnenring wordt, vanwege de
vele onkruidwortels, later aangeplant) en de
Artsenijhof, waar dankzij de grote groep
vrijwilligers en de medewerking van de
afdeling Groen van het stadsdeel ook weer
genoten kan worden van een goed verzorgde
collectie kruidachtige en medicinale planten.
Het was ook genieten geblazen tijdens het
eerste Beatrixpark Muziekfestival op zondag
14 augustus jl. waarvan u elders in deze
nieuwsbrief een verslag aantreft.
Wij hebben bepaald niet genoten van de
vernielingen die wij bij tijd en wijlen in het
park aantreffen: telkens weer vernielde
prullenbakken, crosssporen van auto’s,
crossfietsen en motoren, gedumpte kranten,
graffiti en een kapot getrapte
megaplantenbak .
Ook schijnen de planken van de palissade en
de keien van de cirkels bij de hondenwei een
enorme aantrekkingskracht op vandalen uit
te oefenen. De meeste vernielingen vinden
in het weekend plaats. Hoewel wij zoveel
mogelijk meteen actie ondernemen, valt het
niet mee om de daders te achterhalen.

Gelukkig wordt door het stadsdeel de
palissade op dit moment hersteld en zullen
ook de cirkels over enige tijd worden
opgeknapt.
Daarnaast is gestart met het Verbeterplan
Beatrixpark, waar met geld vanuit het
Groeifonds Groen van de Zuidas in nauw
overleg met stadsdeel, dienst Ruimtelijke
Ordening en de Vrienden een aantal zaken
verbeterd c.q. aangebracht word. Hierover
treft u elders in deze nieuwsbrief meer
informatie aan, net als trouwens op onze
website en op het infopaneel. Wij raden u
aan om de website
www.vriendenbeatrixpark.nl regelmatig
even te bezoeken, al is het alleen maar om
de prachtige sfeerfoto’s te bekijken van park
en bezoekers, zoals bosuilen, eekhoorntje
en 10 km lopers (16 oktober tijdens
Marathon Amsterdam).
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Echt achterover leunen kunnen wij niet,
want wij maken ons nog steeds zorgen: om
de grondwaterstand en de ziekte onder de
kastanjebomen, om het enorme
bouwvolume dat gepland staat voor de
zuidwesthoek van het park (zie: Zuidas
komt steeds dichterbij), om de oostkant van
het park, waar de RAI heel graag een hotel
met 800 kamers wil bouwen op de plaats
waar deze zomer Strand Zuid lag, om de
ontwikkelingen rondom het dok en - daar is
hij weer! - de derde afslag (alleen een
afrit…).
De gemeentelijke monumentenstatus - die
het park in het voorjaar van het stadsdeel
kreeg - beschermt het oudste deel van het
park gelukkig tegen bouwplannen en andere
ongewenste ontwikkelingen. Na ruim 10
jaar is ook de natte vallei inmiddels een
mooi en gewaardeerd stukje Beatrixpark
geworden dat wij het liefst willen

J. Lever

Secretariaat Vereniging
Mw. M.J.K. Louisse
W. Pijperstraat 35
1077 XL Amsterdam
020 662 0227
allegro@xs4all.nl

Website
www.vriendenbeatrixpark.nl

Giro
4295262
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behouden. Maar daar denkt men in sommige kringen helaas anders over. Groen voor rood uitwisseling Beethovenrand voor kavel St. Nicolaas Lyceum - zorgt ervoor dat het park qua
vierkante meters niet kleiner wordt, maar de bebouwing aan de randen zal zeker
bouwoverlast, schaduwwerking, windhinder en verkeersdrukte geven, hoe mooi en
zorgvuldig de plannen ook lijken te zijn.
Marleen Munniksma, voorzitter

Zuidas komt steeds dichterbij
Op 27 september is in de raad van ZuiderAmstel het projectbesluit Museumgebied
vastgesteld, na het gebruikelijke traject van
informatie en inspraak. Als vereniging
hebben wij ons nooit verzet tegen (andere)
bebouwing aan de rand van het park langs
de Beethovenstraat (in ruil voor het weer
‘groen’ worden van het huidige St.
Nicolaaskavel) maar wij hebben wel
voortdurend bezwaar gemaakt tegen het
bouwvolume dat in die zuidwesthoek van
het park gerealiseerd moet worden. De
huidige bebouwing (St. Nicolaas Lyceum,
klooster, kapel, Christus Geboortekerk en
werf) is in totaal ongeveer 17.000 m2 , het
nieuwe bouwvolume wordt meer dan vijf
maal zoveel: 87.000 m2, bestaande uit twee
musea (totaal 17.000 m2), school (10.000
m2) en 30.000 m2 voor resp. kantoren en
woningen. Aangezien dit allemaal gebouwd
moet worden op eenzelfde oppervlakte die
de huidige bebouwing nu inneemt betekent
dit volume onherroepelijk hoogbouw.
Hoewel in het projectbesluit wordt
gesproken van hoogteaccenten en in de brief
aan wethouder Stadig (centrale stad), die de
raad van ZuiderAmstel heeft toegevoegd aan
dit projectbesluit, wordt aangegeven dat de
kwaliteit van het Beatrixpark minstens even
hoog moet zijn als deze nu is, en bij

voorkeur nog beter, en dat er aandacht
dient te zijn voor de schaduwwerking van
deze nieuwbouw, en dat de hoogste
gebouwen langs de rand van de huidige A10 gesitueerd dienen te worden, vrezen wij
toch aantasting van het parkmilieu.
Wel heeft de raad als voorwaarde
aangegeven dat als het dokmodel geen
doorgang zou vinden er een herzien
projectbesluit voor dit gebied aan de
stadsdeelraad zal worden voorgelegd, omdat
het volume en de locatie van de woning- en
kantorenbouw dan aangepast dienen te
worden. Het hele gebied kan weliswaar
dok-onafhankelijk ontwikkeld worden (dok
= het ondergronds brengen van de
bestaande infrastructuur+uitbreiding) maar
bij het niet doorgaan van de ondertunneling
is een deel van de huidige plannen niet
realiseerbaar.
In het overleg dat enkele van onze
bestuursleden, alsmede enkele bewoners
van de Princesseflat, regelmatig hebben met
gemeente en projectontwikkelaars zagen
wij al enige conceptontwerpen, waarbij
men beslist zorgvuldig met de omgeving en
de toegankelijkheid van het park was
omgesprongen.

Nieuwsbrief

Wij zijn echter zeer benieuwd (maar ook
verontrust) of in het concept
Uitvoeringsbesluit deze voorwaarden nog
teruggevonden zullen worden en wij zullen
beslist van ieder recht gebruik maken om
onze standpunten (minder hoogbouw geeft
meer kwaliteit aan het gebied) uit te dragen.
De steun van andere belanghebbenden
kunnen wij daarbij goed gebruiken.
Ook aan de oostkant zal de directe
omgeving van het park met extra
bebouwing te maken krijgen als de plannen
van de RAI doorgang vinden - zoals de
bouw van een hotel met 800 kamers bij het
haventje van de Boerenwetering. Aan de
oostkant bouwt Van de Ende zijn nieuwe
theater, het stadsdeel een nieuw
stadsdeelkantoor, het ROC een nieuw
scholencomplex. De ingrepen die nodig zijn
om de Noord-Zuidlijn aan te leggen met een
station op het Europaplein vereisen o.a. dat
de rotonde moet wijken voor een Tkruising en gedeeltelijke verlegging van het
traject van tramlijn 4. Het zal dus voor
mensen komend vanuit de Rivierenbuurt
veel moeilijker worden om het park te
bereiken en ook de fietsers die gebruik
maken van de oost-west fietsroute zullen
regelmatig hinder ondervinden van deze
werkzaamheden. Ook het vrachtwagenverkeer naar en van de RAI zal via andere
banen geleid worden en het is maar de vraag
of dit geen extra overlast zal geven voor de
parkbezoekers.
Aan de zuidkant van het park is de NS
begonnen met verlenging van perrons,
zowel bij station RAI als bij station Zuid
WTC, en wordt er nog steeds druk
gestudeerd op een derde afrit aan de noord
(=Beatrixparkkant) zijde van de A-10,
ondergronds dat wel, maar toch zal het
verkeer nog voor de Beethovenstraat
bovengronds komen … (in het toekomstige
museumgebied). Verder wil men aan die
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kant ook nog een ILT-tunnel aanleggen,
waarin alle leidingen verstopt moeten
worden, maar over de definitieve loop van
die tunnel zijn de deskundigen het nog niet
eens.
De kapel naast het St. Nicolaas Lyceum
wordt de tijdelijke behuizing van het
designmuseum - dat nu verder gaat onder de
naam Platform 21 - en waarover meer
informatie via mailings aan de omwonenden
gegeven zal worden.
Ondertussen wordt er gebouwd aan extra
kantoren en een beperkt aantal woningen in
het plangebied Vivaldi (tussen Holiday Inn
en de voetbalvelden van AFC) en zullen
waarschijnlijk volgend voorjaar ook daar
hoge torens de horizon voorgoed
veranderen.
Zekerheid over het dok, het ondergronds
brengen van de infrastructuur (wegen,
spoorlijnen, metro) is er nog niet. Via een
zogenaamde businesscase probeert men
marktpartijen te interesseren om te
participeren in de BV Zuidas en om zo de
financiering rond te krijgen.
Vooralsnog moeten alle dokontwikkelingen
wat betreft de gemeente bekostigd worden
uit de (zo snel mogelijke) ontwikkeling van
de flanken, dat zijn dus de gebieden
grenzend aan de noord- en zuidzijde van de
A-10.
Er wordt gestudeerd op de aanleg van een
zgn. stapeldok, d.w.z. 2 x 3 rijbanen boven
elkaar. Het vervolg van de MERtracéprocedure zullen wij nauwkeurig
volgen en ook daar zullen wij gebruik
maken van de inspraakmogelijkheden.
Als u meer over al deze plannen wilt weten,
kunt u op werkdagen eens binnenlopen bij
het projectbureau Zuidas in het WTC, waar
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een maquette staat van het hele gebied of
hun website raadplegen (www.zuidas.nl).
Ook kunt u zich (gratis) abonneren op het
weekbericht per e-mail van het Bewonersplatform Zuidas
(bpz@wocbuitenveldert.nl), waarin
wekelijks de diverse vergaderingen van
stadsdeelraad en centrale stad betreffende de
Zuidas worden aangekondigd en waarin

belangstellenden geattendeerd worden op
verschenen publicaties over dit onderwerp
En natuurlijk zullen wij u via onze website
en via ons informatiebord op de hoogte
blijven houden van verdere
ontwikkelingen.
Marleen Munniksma

Verbeterplan Beatrixpark

De vereniging heeft nauw
samengewerkt met het stadsdeel
en de dienst Ruimtelijke
Ordening.

Bij de realisatie van bouwprojecten in de
Zuidas wordt in het Groeifonds Groen een
bijdrage gestort gebaseerd op het aantal
vierkante meters bouwvolume. Uit dit
fonds worden dan groene projecten in de
openbare ruimte van de Zuidas gerealiseerd.
Ook voor het Beatrixpark is hieruit geld
beschikbaar gesteld, waarmee in het park
verbeteringen kunnen worden aangebracht,
die via een wensbeeld, ruimtelijk plan,
beeldkwaliteit en beheervisie in kaart zijn
gebracht. Bij al deze ontwikkelingen heeft
de vereniging nauw samengewerkt met
stadsdeel, dienst Ruimtelijke Ordening en in
het beginstadium met het Projectbureau
Zuidas.

Een aantal workshops werd gehouden,
waarvoor ook omwonenden en leden van
de vereniging werden uitgenodigd om hun
mening over planvoorstellen te geven.
Nu met de verbeteringen een definitief
begin is gemaakt, blijven enkele
bestuursleden van begin tot einde bij alle
projecten betrokken door middel van
maandelijks overleg/afstemming met de
diverse diensten. De meeste verbeteringen
betreffen het oudste deel van het park en/of
de overgang naar het nieuwere deel en op
aandringen van de vrienden pakt men het
plan projectmatig aan met kleine
deelprojecten, zodat het grootste deel van
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het park onberoerd en goed toegankelijk
blijft. Zo zal het parkmeubilair vervangen
worden door (overal) dezelfde banken en
prullenbakken. Van de geselecteerde banken
en afvalbakken staat inmiddels een
proefopstelling schuin tegenover het
infopaneel en als u dat wenst kunt u uw
voorkeur kenbaar maken door een reactie te
zenden aan ons secretariaat, per e-mail
allegro@xs4all.nl of tel. 6620227. In 2006 zal
dan een definitieve keuze worden gemaakt
en zal het bestaande meubilair vervangen
worden, waarbij nauwkeurig zal worden
bekeken of er wellicht op sommige plaatsen
banken bij of juist weg moeten.
Verder zullen bij de hoofdingangen, bij de
Artsenijhof en de kinderspeelvijver/
speeltuin informatieborden worden
geplaatst met algemene informatie over het
park en de spelregels. Dit betreft een
langgekoesterde wens van zowel de vrienden
als van het stadsdeel. De teksten op deze
borden komen o.a. tot stand in
samenwerking met diverse afdelingen van
het stadsdeel (o.a. communicatie,
buurtgericht werken, juridische afdeling), de
buurtregisseur/politie en enkele van onze
bestuursleden.
Een ander project betreft het opknappen en
vernieuwen van de speelplek bij het
kinderbad. De vaak verouderde
speeltoestellen zullen in de loop van 2006

Pagina 7

24e jaargang, najaar 2005

worden vervangen, waarbij in ieder geval
de huidige zandbak dezelfde blijft. Ook
hier wordt weer nauw samengewerkt met
allerlei instanties en worden deskundigen
geraadpleegd. Ongetwijfeld hoort u in het
voorjaar meer hierover.
Nieuwe banken
Het achterstallige onderhoud wordt voor
rekening van het stadsdeel uitgevoerd: zo
is men inmiddels begonnen met het
opknappen/herstellen van de palissade.
Ook de zitcirkel bij de grote speelweide
zal worden aangepakt. Dit wordt door de
afdeling Groen gedaan.
Ook hierover is regelmatig overleg met de
vereniging: op ons verzoek is dit een
structureel overleg van viermaal per jaar
bij aanvang van een nieuw seizoen,
waarbij ook grote snoei/
plantwerkzaamheden worden besproken
met beleidsmedewerkers en ambtenaren
van de afdeling Sport en Groen. Hierbij
zijn in de regel twee of drie bestuursleden
betrokken.

Nieuwe afvalbak

In onze voorjaarsnieuwsbrief en op de
Algemene Ledenvergadering zullen wij u
meer informatie over de verbetering
verstrekken. En natuurlijk kunt u ook
heel veel terugvinden op onze website.

Marleen Munniksma

Bij de hoofdingangen zullen
informatieborden worden
geplaatst.

Van de geselecteerde banken en afvalbakken staat inmiddels een proefopstelling
schuin tegenover het infopaneel en als u dat wenst kunt u uw voorkeur kenbaar
maken door een reactie te zenden aan ons secretariaat, per e-mail allegro@xs4all.nl
of tel. 6620227.
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Uit de Artsenijhof
Op 1 november jl. stopten de
vrijwillig(st)ers met het wekelijkse
onderhoud van de Artsenijhof. Tot april
2006 zullen zij maandelijks gaan kijken wat
er eventueel nog kan worden gedaan, maar
dat zal zich beperken tot het hoogst
noodzakelijke. De laatste plantenresten
zullen - waar nodig - geleidelijk worden
afgeknipt, in de meeste plantvakken zijn al
stokjes gezet om te markeren waar in het
voorjaar de nieuwe planten zullen opkomen
en voor de rest blijven de plantvakken
bedekt met de bladeren die intussen van de
bomen zijn gewaaid.

Sinds de Floriade
van 1972 heeft met
name het noordvak
van de hof er niet
meer zo mooi bij
gestaan als dit jaar.

Het is het vijfde jaar geweest dat de
vrijwillig(st)ers aan de slag waren. Zij zien
terug op een succesvol wiedseizoen. Sinds de
Floriade van 1972 heeft met name het
noordvak van de hof er niet meer zo mooi
bij gestaan als dit jaar. In de loop van het
seizoen zijn daar bij alle kruiden bordjes
geplaatst, waarop niet alleen de naam van de
plant maar ook de geneeskrachtige werking
ervan vermeld stond. Helaas hebben
ongeveer 15 van de circa 60 bordjes het
einde van het seizoen niet gehaald: bijna
wekelijks bleken er wel een of meer
afgebroken te zijn of helemaal verdwenen.
Er was er zelfs een, waar duidelijk een hond
op had gekauwd ... Bezien wordt of deze
“service” in de komende jaren nog wel
gehandhaafd kan blijven.
Ook teleurstellend was het te constateren,
dat diverse keren prachtig bloeiende planten
waren geplukt of gewoon afgescheurd. De
pioenrozen waren de eerste slachtoffers,
gevolgd door o.m. de Duitse lissen, de
acanthussen en de rode zonnehoeden. Dat
leidde natuurlijk bij de vrijwillig(st)ers tot
grote frustratie, die tot uiting kwam via
handgeschreven pamfletten, waarop aan
bezoekers van de hof gevraagd werd de

planten met rust te laten. Een andere
frustratie was, dat het de afdeling Groen
van ZuiderAmstel ook dit jaar niet gelukt
is om de toezegging van het plaatsen van
bordjes “Verboden te fietsen” en
“Verboden voor honden” na te komen. Dat
is dan nu voor het vijfde jaar. En ook dit
jaar hadden de vrijwillig(st)ers dus weer te
maken met hondenpoep tussen de planten
en met agressie van hondenbazen en fietsers.
Voor de goede orde: de samenwerking met
de afd. Groen is wat de Artsenijhof betreft
verder dit jaar uitstekend geweest. De door
ons bestelde nieuwe plantjes werden al eind
april afgeleverd en aansluitend door de
vrijwillig(st)ers ingeplant. Tussentijdse
contacten leidden tot ad hoc beslissingen
(bijv. de levering van buxusplanten om de
door mountainbikers kapot gereden hagen
te repareren), waarmee iedereen heel
tevreden was. Ook de openstelling van de
tot dit jaar afgesloten waterkranen aan de
randen van de drie delen van de hof en de
beschikbaarheid van een verplaatsbare
sproei-installatie heeft de vrijwillig(st)ers
oneindig veel gesleep met emmertjes water
bespaard.
Ook dit jaar meldden zich weer enkele
nieuwe vrijwilligers m/v, die het vertrek
van enkele oudgedienden compenseerden.
Heel positief reageerde de vrijwilligersgroep
op de komst van drie leerlingen van het
Vossius Gymnasium, die op
woensdagavond hun bijdrage aan de
onderhoudswerkzaamheden kwamen
leveren. Desondanks is en blijft de behoefte
aan uitbreiding van de groep groot.
In het kader van de “education
permanente” maakte de groep begin juni jl.
een excursie naar de voormalige Hortus van
de Universiteit van Amsterdam, waar een
deskundige ons inleidde in de vele daar
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aanwezige geneeskrachtige kruiden. “Maar wij hebben er meer!”, was de conclusie van de
aanwezigen.
Voor het komend seizoen staat op het programma:

•

een actieve aanpak van de grondverbetering
Vastgesteld werd, dat in veel plantvakken de bodemgesteldheid niet overeenkomt
met de “wensen” van de daar aanwezige kruiden. In enkele gevallen heeft dat al geleid
tot herschikking van plantvakken, maar nu moet op korte termijn in vele gevallen
toch echt grondverbetering gaan plaats vinden.
•
een 2e verbeterde druk van het zgn. Groene Boekje
In de loop van 2005 is een aantal kruiden verplaatst, er zijn nieuwe planten bij
gekomen, enkele vermeldingen in de le druk bleken niet te kloppen, m.a.w.: het is
tijd voor een 2e druk. Deze zal voorjaar 2006 beschikbaar zijn bij het secretariaat
van de Vrienden van het Beatrixpark en bij de werf van de afdeling Groen van
ZuiderAmstel aan de Prinses Irenestraat (tussen 9.00 en 13.00 uur). In dit boekje zal
zoveel mogelijk ook de (veronderstelde) geneeskrachtige werking van de diverse
kruiden worden opgenomen.
•
een aanpak van het bomenbestand in de Artsenijhof
Enkele behoorlijk deskundige vrijwilligsters hebben in oktober jl. met ons erelid
prof. Lever een rondgang door de Artsenijhof gemaakt om een snoei- en evt.
vervangings-programma voor te bereiden. Aansluitend is dit programma met de
verantwoordelijke opzichter van de afdeling Groen van ZuiderAmstel
doorgenomen. Wij verwachten dat een en ander in 2006 zal worden uitgevoerd.

•

spelregels voor de Artsenijhof
In het overleg dat de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark in 2005 met de dienst
Ruimtelijke Ordening en met het stadsdeel ZuiderAmstel heeft gevoerd, is
afgesproken dat bij de twee ingangen van de Artsenijhof borden geplaatst gaan
worden waarop de spelregels voor het bezoek aan de hof staan omschreven. Over de
definitieve teksten op die borden wordt nog overlegd.

Om de Artsenijhof in de toekomst optimaal in stand te houden zijn nog meer vrijwilligers
m/v nodig. Kortom: als u mee wilt werken aan het behoud van de hof, meldt u zich dan bij
ons betrokken bestuurslid Willem Smit, tel. 6854646, e-mail: willem-smit@planet.nl
Willem Smit

De vrijwillig(st)ers hadden weer te maken met hondenpoep tussen de
planten en met agressie van hondenbazen en fietsers.

Om de Artsenijhof
in de toekomst
optimaal in stand te
houden zijn nog
meer vrijwilligers
nodig.
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Van de penningmeester
In april van dit jaar ontvingen alle vrienden een acceptgiro voor het overmaken van de
contributie, alsmede een acceptgiro voor het bestellen van het boek. Tot nu toe hebben 960
mensen in totaal • 11.683,62 aan contributie overgemaakt. Gemiddeld is dit ruim • 12,00
per persoon!
De vrienden die de contributie nog niet voldaan hebben (en dat zijn er dus nog bijna 150),
ontvangen binnenkort een herinnering. Wij vragen u om dan nog voor het einde van het
jaar uw bijdrage over te maken, zodat wij in december de boeken kunnen afsluiten.
Het makkelijkste voor ons is betaling met de acceptgiro. Mocht u toch via internet of
girofoon willen betalen dan graag uw naam, adres en postcode vermelden.
Alvast hartelijk dank!
Barbara van Helden, penningmeester

Het Beatrixpark
Kroniek van een Amsterdams Stadspark
In onze vorige nieuwsbrief konden we vol
trots het verschijnen aankondigen van het
boek dat in opdracht van de vereniging is
geschreven door Merel Ligtelijn en Ernest
Kurpershoek: Het Beatrixpark, Kroniek van
een Amsterdams Stadspark. Velen van u
hebben het boek inmiddels in huis. Het
bevat interessante verhalen over vroeger en
minder lang geleden, foto’s en de
documentaire “Het Paradijs” van Rob
Schröder op een bijgevoegde dvd.

Op zondag 17 april heeft
Marleen Munniksma het eerste
exemplaar van het boek
feestelijk overhandigd aan
stadsdeelvoorzitter Erik
Koldenhof.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in
het St. Nicolaas Lyceum op zondag 17 april
heeft Marleen Munniksma het eerste
exemplaar van het boek feestelijk
overhandigd aan stadsdeelvoorzitter Erik
Koldenhof. Ook de stadsdeelwethouders
Paul Beving en Duco Adema waren
aanwezig en de schrijvers van het boek en de
“verteller” uit de documentaire, Jan Lever,
en diens neef Bert Lever, de uitgever van
het boek. Het was een drukbezochte
jaarvergadering daar in het St. Nicolaas
Lyceum. De keuze voor de zondagmiddag

was duidelijk een succes.
Inmiddels zijn er via onze vereniging ca.
400 boeken verkocht. De vereniging heeft
nog een flink aantal boeken beschikbaar.
Dat is iets om te onthouden nu de
Sinterklaas- en kerstgeschenkentijd weer
aanbreekt. Als u een bedrijf in de buurt van
het park heeft, zou u ook kunnen denken
aan het boek als relatiegeschenk.
U kunt het boek bestellen door
overmaking van • 11,— op giro 4295262
t.n.v. Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark, Amsterdam, onder vermelding
van “boek”. Als u telebankiert dan vooral
niet vergeten uw naam, adres en postcode
te vermelden. Woont u in de buurt, dan
wordt het bij u thuisbezorgd door een van
de bestuursleden. Het boek is ook tegen
contante betaling te verkrijgen bij het
secretariaat, Willem Pijperstraat 35, tel 0206620227.
Elodie Luinge
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Verslag kruidenexcursie in de Artsenijhof

Geranium robertianum

Chelidonium majus

Thalictrum minus

Op 19 juni 2005, een prachtige zondagmiddag, waren ca. 25 belangstellenden naar
de Artsenijhof gekomen voor een
kruidenexcursie onder leiding van de IVNgidsen Henk Wolters en Marijke Kühbach.
Tijdens de excursie kregen we een korte
uiteenzetting over de historie van kruidentuinen, theorieën en het gebruik van
kruiden. Karel de Grote (768-814 ) liet op
diverse plaatsen in
zijn rijk
kruidentuinen
inrichten volgens
vaste voorschriften.
Planten die in deze
tuinen werden
geplant waren onder meer daslook,
engelwortel, kaardebol, walnoot, vijg,
mansoor en salie. Deze kruiden groeien ook
in de Artsenijhof.
De arts Paracelsus (1493-1541) ontwikkelde
de zogenaamde
“signatuurleer”.
Volgens deze leer
bestaan er
overeenkomsten
tussen de bladvorm,
bloeiwijze, kleur,
stengels e.d. van een plant met delen van
het menselijk lichaam. Deze
overeenkomsten geven aanwijzingen voor
het gebruik van een plant. Tijdens de
rondleiding werden hiervan enige
voorbeelden gegeven. Robertskruid
(Geranium robertianum) bijvoorbeeld heeft
rode stengels en vertakkingen en doet sterk
denken aan de aderen in ons lichaam. Dit
kruid is dus nuttig bij aandoeningen van het
hart en de bloedvaten. Als men een takje

van stinkende gouwe (Chelidonium majus)
afhaalt komt er een geeloranje sap uit. De
kleur verwijst naar de gal in ons lichaam en
is daarom bruikbaar bij storingen van de
gal. De in de wind sierlijk bewegende kleine
ruit (Thalictrum minus) is nuttig tegen
reuma.
De Engelse arts Bach, die omstreeks 1900
leefde, stelde dat veel ziektes niet alleen een
lichamelijke maar vaak ook een psychische
oorzaak hadden. Als men bloemen plukte
en die in het water legde zorgde de zon
ervoor dat de energie uit de bloesem in het
water terechtkwam. Zo kon men
bijvoorbeeld kastanjewater innemen tegen
malende gedachten en walnootwater hielp
tegen besluiteloosheid.
Tot slot nog enige voorbeelden van
(vroeger) medicinaal gebruik van planten in
de Artsenijhof. Grote engelwortel (Angelica
archangelica) stimuleert de spijsvertering;
venkel (Foeniculum vulgare) kan niet alleen
als groente of keukenkruid worden
gebruikt, maar is ook goed voor de
spijsvertering; gevlekt longkruid
(Pulmonaria officinalis) werd gebruikt als
slijmoplossend middel; de olie uit de wortel
van gewone salomonszegel (Polygonatum
multiflorum) werd bij wonden gebruikt.
Het was een interessante rondleiding.
Volgend jaar zal er waarschijnlijk weer een
excursie door het IVN worden gegeven.
Aankondiging vindt plaats in de
voorjaarsnieuwsbrief en op het infopaneel.

José Deckers
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Bloedingsziekte bij kastanjes
Een korte stand van zaken nadat in 2004 de mysterieuze kastanjeziekte werd ontdekt.
Nadat de bloedingsziekte in 2004 werd waargenomen hebben de vier grote gemeenten eind
2004 het initiatief genomen om een oplossing te zoeken. Hiervoor is een intensieve samenwerking gestart tussen gemeenten, onderzoekers, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Het
resultaat was de oprichting van de landelijke werkgroep Aesculaap en de uitvoering van een
plan van aanpak “Red de kastanje voor Nederland”. Aan de uitvoering van dit plan werken
nu onderzoekers uit binnen- en buitenland. Voor Amsterdam en in het bijzonder voor het
stadsdeel ZuiderAmstel zijn de uitkomsten van dit onderzoek van groot belang.
De bloedingsziekte

Ziektebeeld
De bloedingsziekte manifesteert zich zowel bij jonge als bij oude kastanjes. Verspreid op de
stam verschijnen kleine roestbruine vlekken die zich snel uitbreiden over de rest van de stam
en de gesteltakken. Uit de vlekken druipt een donkerrode, stroperige vloeistof. Vervolgens
drogen de rode vlekken in tot ruwe, zwarte korsten. In de daarop volgende aantastingsfase
verdroogt de bast tussen de vlekken en sterft af. Zodra de bast volledig rondom afsterft en
loskomt, gaat de boom dood. In het Beatrixpark zijn vooral de bomen in de binnenring van
de kastanjering zwaar aangetast.

manifesteert zich

Bestrijding
In Nederland coördineert de landelijke werkgroep Aesculaap het onderzoek naar de
bestrijding van de ziekte. De gemeente Amsterdam participeert hierin actief. Eind augustus
heeft de werkgroep tussentijdse resultaten van het onderzoek naar buiten gebracht. Het lijkt
erop dat de bacterie (Pseudomonas spp.) een belangrijke rol speelt in het ziekteproces.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de bacterie de veroorzaker is van de ziekte. Daarnaast
is een Amerikaans onderzoek gaande naar een schimmelziekte die in verband wordt
gebracht met deze ziekte. Om inzicht te verkrijgen in het verloop van de ziekte in bossen,
parken en particulier groen is in Amsterdam na een eerste verkennend onderzoek een
tweede onderzoek gestart. Naar verwachting zal de werkgroep medio december met nieuwe
onderzoeksresultaten naar buiten komen.

uitbreiden over de

Vooralsnog is het beleid erop gericht
·
Geen nieuwe kastanjes te planten
·
Bomen worden niet preventief geruimd
·
Alleen dode bomen worden verwijderd
·
Het vrijkomende hout wordt verbrand om mogelijke verspreiding van de ziekte te
voorkomen.
·
Het is niet gevaarlijk dat dode bomen blijven staan mits ze geen gevaar voor omvallen
opleveren.
Conclusies
Bomen met een zware aantasting gaan vrijwel zeker dood. Van bomen met een lichtere
aantasting is nog niet bekend hoe het verloop van de ziekte zal zijn.
Jos Koppen, Hoofd afd. Groen stadsdeel ZuiderAmstel

zowel bij jonge als
bij oude kastanjes.
Verspreid op de
stam verschijnen
kleine roestbruine
vlekken die zich snel

rest van de stam en
de gesteltakken.

Pagina 14

24e jaargang, najaar 2005

Nieuwsbrief

Onbekende bekenden

Flora of de Lente, van de
Italiaans-Nederlandse kunstenaar Fred Carasso (1899-1969).

In de vorige afleveringen van deze serie
werd een kunstwerk in het park belicht van
een nog levende kunstenaar. Dat leverde
leuke persoonlijke herinneringen op. Deze
keer gaat het over Flora of de Lente, van de
overleden Italiaans-Nederlandse kunstenaar
Fred Carasso (1899-1969). Een kunstenaar
met een indrukwekkend oeuvre en een
bewogen leven. De familie beheert de
nalatenschap, Marijke Carasso-Kok,
weduwe van de zoon van Carasso, heeft ons
foto’s en biografische gegevens aangereikt,
maar vooral ook persoonlijke
herinneringen.
Flora staat in de buurt van de ingang
Cornelis Dopperkade, vlakbij de
Rosenthalbank. Zittend op die bank heeft
men een mooi zicht op het beeld met op de
achtergrond het groen van bomen en
struiken en het water van het
Zuideramstelkanaal.
Federico Antonio Carasso werd in 1899
geboren in het Italiaanse dorp Carignano,
vlakbij Turijn. De levensomstandigheden
van het gezin Carasso waren zwaar.
Federico moest noodgedwongen als 13jarige jongen gaan werken in de
Fiatfabrieken, maar zijn grote ideaal was,
ook toen al, om kunstenaar te worden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest hij in
het leger. Vanwege de toenemende dreiging
van het Italiaanse fascisme en zijn eigen
politieke stellingname, ontvluchte hij Italië
in 1922. Na omzwervingen in Frankrijk en
België kwam hij in 1933 somber en
neerslachtig in Amsterdam terecht.

Het beeld is op 1 februari 1972
herplaatst onder supervisie van
de beeldhouwer Auke Hettema
en voorzien van een nieuwe
sokkel.

Nederland betekende een soort nieuw
begin, hij kreeg vriendschappelijke
contacten met Nederlandse beeldhouwers
en ging in 1937 in een kunstenaarsatelier aan
de Zomerdijkstraat wonen. Hier woonde en
werkte Fred Carasso vanaf 1937 tot aan zijn

dood in 1969. Een andere bewoner was
Gerrit van der Veen met wie hij ook in het
verzet heeft samengewerkt. Het complex
van atelierwoningen aan de
Zomerdijkstraat is nu een rijksmonument.
In de biografische schets die zijn zoon
Dedalo Carasso over hem schreef kan men
lezen dat zijn nieuwe leven in Nederland
resulteerde in het maken van “zonnige,
beweeglijke vrouwenfiguren die een
schitterende inleiding zouden vormen tot
zijn latere oeuvre”. Flora stamt uit die tijd.
De opdracht tot het maken van het beeld
kreeg Carasso van de gemeente Amsterdam.
Tijdens de crisisperiode tussen de twee
wereldoorlogen gaf de stad, evenals andere
gemeenten in het land, opdrachten aan
kunstenaars ter ondersteuning. Het waren
moeilijke tijden voor onafhankelijke
beeldhouwers. Voor het behartigen van
hun belangen was de Nederlandse Kring
van Beeldhouwers opgericht waarvan
Carasso in 1934 een actief lid was
geworden. In 1942 viel de Kring uiteen
omdat toetreden tot de Kultuurkamer werd
geëist. Fred Carasso weigerde dat.
Het uit Franse kalksteen vervaardigde
beeld, aan de achterkant gesigneerd met
“FC”, werd in het begin van de Tweede
Wereldoorlog geplaatst in het toenmalige
Zuiderpark, gelegen tegenover de
Wielingenstraat. Later werd dit onderdeel
van het Beatrixpark. In het archief van de
gemeente kan men lezen dat Carasso in
1941 en 1942 voor het maken van het beeld
een geldbedrag heeft ontvangen van resp.
f. 650,— en f. 850,—. De materiaalkosten
bedroegen f. 400,—.
Het gedeelte van het park waar Flora stond
moest in 1961 plaats maken voor de nieuwe
RAI. Het beeld kwam terecht op een
gemeentewerf aan De Nieuwe Meer. De
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gemeente voelde niet voor herplaatsing. Na
aandringen van de familie en bemoeienis
van de toenmalige wethouder Han
Lammers is het beeld op 1 februari 1972
toch herplaatst onder supervisie van de
beeldhouwer Auke Hettema. Het beeld is
toen ook voorzien van een nieuwe sokkel.
In 1947 realiseerde Carasso in opdracht
voor het Olympisch Stadion de 10 meter
hoge Prometheus (na de renovatie ook
herplaatst), een monument ter
nagedachtenis aan de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen sportlieden. Uit
dezelfde periode stammen de plaquettes bij
het De Mirandabad en de Theo
Thijssenschool, toen nog gevestigd aan de
Westerstraat.
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hoogleraar aan de Jan van Eyck Academie
in Maastricht en als organisator (Sonsbeek
1958) en publicist. Aan het eind van zijn
leven omvatte zijn oeuvre talloze
monumentale en vrije beelden, heel veel
tekeningen en een zeer waardevolle en
veelzijdige bibliotheek. Het werk van
Carasso wil een wereld van menselijk geluk
laten zien. Die wereld heeft hem altijd voor
ogen gestaan, aldus zijn biografie.
Mirjam Louisse

In 1955 maakte hij de Engel des doods voor
de Aula van de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Maar van het monumentale werk van
Carasso is het nationale
Koopvaardijmonument De Boeg in
Rotterdam het meest bekend en ook het
meest besproken.
In de naoorlogse jaren genoot Carasso
bekendheid als actief lid van de hernieuwde
Kring van Nederlandse Beeldhouwers, als

Carasso aan het werk aan de beeldengroep voor het Koopvaardijmonument

In de volgende Nieuwsbrief wil ik schrijven over de
Waterspuwer van Leo Braat. Het staat in de zomer aan de
rand van het kinderbadje. Ook over deze overleden kunstenaar
is vrij veel bekend maar ik hou me aanbevolen voor persoonlijke
herinneringen en anekdotes.
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Beatrixpark gemeentelijk monument!
Het dagelijks bestuur van stadsdeel
ZuiderAmstel heeft het oude deel van het
Beatrixpark op 28 juni jl. aangewezen als
beschermd gemeentelijk monument. Wij
zijn hier erg verheugd over. Onze aanvraag
om het park tot beschermd rijksmonument
te verklaren loopt nog, maar de adviezen die
hierover zijn uitgebracht door het Bureau
Monumenten & Archeologie, de
Amsterdamse Raad voor de
Monumentenzorg en de Raad voor Cultuur
waren negatief, zodat de verwachting is dat
deze aanvraag zal worden afgewezen.
Dit betekent dat het
parkgedeelte dat zich
bevindt boven de lijn
Prinses Irenestraat toegang tot het RAIterrein bij de RAIhaven tot
gemeentelijk
monument is
verklaard.

Wij hebben er bij de behandeling van de
adviezen bij het stadsdeel op aangedrongen
dat het oude deel van het park in ieder geval
tot gemeentelijk monument zou worden
verklaard, hetgeen ook werd aanbevolen
door de eerste twee adviserende instanties.
Dit heeft ertoe geleid dat het stadsdeel het
oude deel van het park op de gemeentelijke
monumentenlijst heeft geplaatst. De grens
ligt bij het gebied dat tot het grootstedelijk
project Zuidas behoort. Dit betekent dat het
parkgedeelte dat zich bevindt boven de lijn
Prinses Irenestraat - toegang tot het RAIterrein bij de RAI-haven tot gemeentelijk
monument is verklaard.
De bescherming van de gemeentelijke
monumentenstatus richt zich op de
parkaanleg, omvattende padenstructuur,
waterlopen en bosschages. De individuele
boom is dus niet beschermd. Op het
aangewezen deel van het park zijn nu de
verbodsbepalingen van de Monumentenverordening stadsdeel ZuiderAmstel 2005
van toepassing. Het is verboden
beschadigingen of vernielingen aan te
richten en het is verboden het monument
zonder of in afwijking van een vergunning
van het stadsdeel in enig opzicht te wijzigen.
Ook mag het monument niet zonder of in

afwijking van een vergunning worden
gebruikt op een dusdanige wijze dat het
wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.
Deze verbodsbepalingen zijn gelijk aan die
van de Monumentenwet 1988, die voor
rijksmonumenten geldt. Inhoudelijk maakt
het dus niet veel uit dat het park geen
rijksmonument is geworden. Overigens
dient voor iedere voorgenomen wijziging
aan het park ook een vergunning op grond
van de Monumentenwet 1988 gevraagd te
worden zolang de aanvraag om het park als
rijksmonument aan te wijzen nog niet is
afgewezen.
Vergunningen als bedoeld in de
monumentenverordening van stadsdeel
ZuiderAmstel moeten worden aangevraagd
bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel
dat zich moet laten adviseren door de
Commissie voor Welstand en
Monumenten. Ook als het stadsdeel zelf
wijzigingen wil aanbrengen, zal het een
vergunning moeten aanvragen. Bij de
verbeteringen die worden voorgesteld in
het kader van het Project Verbetering
Beatrixpark moet hier dus op worden gelet.
Het bestuur wil het verkrijgen van de
gemeentelijke monumentenstatus graag
vieren door in het park een bijzondere
boom te planten. Na overleg met ons erelid
prof. Lever zijn onze voorzitter en
secretaris naar Boskoop gereisd om een
Sassafras Albidum aan te schaffen, een
bijzondere boom die in het oosten van de
Verenigde Staten voorkomt. De kweker
had echter alleen maar exemplaren van
enkele decimeters hoog in voorraad. Er
wordt nu nagedacht over een andere soort.
In februari hoort u hier meer over.
Frank Warendorf
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Nabeschouwing Muziekfestival Beatrixpark
Na ruim een jaar voorbereiding vond op
zondag 14 augustus 2005 de eerste editie van
het Muziekfestival Beatrixpark plaats. Om
deze dag extra feestelijk te maken werd het
festival geopend door een look-a-like
Koningin Beatrix en de zangeressen van
Prima Diva, die bij deze gelegenheid na hun
optreden het predikaat ‘koninklijk’
mochten ontvangen.
Daarna werd het publiek meegenomen op
een muzikale wereldreis met gratis
concerten op twee podia. Bij de vijver met
fontein stond een overdekt podium met een
klassiek programma en bij het kinderbadje
was een podium met wereldmuziek en jazz.
Kinderen konden zich laten schminken en
meedoen aan een spannende vossenjacht die
werd gesponsord door de Vrienden van het
Beatrixpark. En voor de kinderen die zelf
muziek wilden maken was er onder leiding
van het Braziliaanse gezelschap Maracatu
Atomico een workshop Braziliaanse
percussie.
Halverwege de middag had er een grote
stroom mensen de weg naar het Beatrixpark
gevonden. Muziekliefhebbers, jong en oud,
uit de Amsterdamse Rivierenbuurt en Zuid,
maar ook uit de overige stadsdelen van
Amsterdam genoten van de gratis
toegankelijke concerten.
Aan het einde van de middag barstte er een
flinke regenbui los en moesten de dansers en
slagwerkers van Maracatu Atomico het
publiek in de regen laten aanschouwen wat
een Braziliaans carnaval inhoudt. De
cursisten lieten zich echter niet uit het lood
slaan en gingen op het overdekte podium bij
de vijver aan de slag. Na de bui gingen ook
de jazz musici verder met hun programma
en was er nog een klein publiek van
liefhebbers aanwezig om de afsluiting van

het festival mee te maken.
Uit de enquêtes onder publiek en artiesten
bleek dat men het Beatrixpark een uitermate
geschikte locatie acht voor een dergelijk
kleinschalig evenement. Het festival werd
mede mogelijk gemaakt door de inzet van
bijna dertig vrijwilligers, die van vroeg tot
laat musici en publiek begeleidden, het
festivalterrein inrichtten en na afloop
opruimden.
Impresariaat Muziekfontein, dat het festival
heeft georganiseerd, wil hierbij nogmaals het
bestuur van de Vrienden van het
Beatrixpark hartelijk bedanken voor het
ondersteunen van dit evenement. Hopelijk
kan in augustus 2006 een tweede editie van
dit festival plaatsvinden. Geïnteresseerden
en toekomstige vrijwilligers kunnen
informatie aanvragen bij ondergetekende.

Petra Holtkamp
Impresariaat Muziekfontein,
020-6794413
info@impresariaatmuziekfontein.nl
info@muziekaandeschelde.nl
www.impresariaatmuziekfontein.nl
www.festivalbeatrixpark.nl
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Dumpen in plaats van bezorgen
Regelmatig worden bij het schoonhouden
van de waterpartijen in het park grote
pakken onbezorgd drukwerk uit het water
gevist. Ook worden deze pakketten af en
toe in de bosjes aangetroffen. De
transformatorhuisjes achter het St. Nicolaas
Lyceum zijn ook een beruchte plek. Een
makkelijke en verachtelijke manier van geld
verdienen: dumpen in plaats van bezorgen.
Het zijn vaak samengebonden pakketten
die, zwaar geworden van het opgezogen
water, met kracht uit het water moeten
worden getrokken. Een smerige substantie
die wij meestal direct in een afvalbak of een
ondergrondse container deponeren. De
distributeurs van drukwerk moeten hier
echt wat aan doen, bijvoorbeeld door de
bezorgers af en toe te schaduwen. Soms
wordt het ons echt te gortig en proberen
wij de rekening te presenteren, zoals blijkt
uit het navolgende.
Op vrijdagmiddag 13 mei 2005 was het
weer zover. Een bezorger die opdracht had

een krant van Hockeyclub Amsterdam en
een folder van een keukenzaak te
verspreiden, deed dat door de kranten en
folders bij de bankjes tegenover het beeld de
Vleugelvormen te deponeren. Een poging
tot brandstichting mislukte. De enorme
stapel werd achtergelaten, maar door de
harde wind woei een groot deel de singel in.
Drie bestuursleden van de vereniging zijn
die vrijdag de hele avond in de weer geweest
om het drukwerk uit het park te
verwijderen. Met inzet van de boot van de
vereniging kon vrijwel al het materiaal, een
plunjebaal vol, worden verwijderd. De
kosten van deze opruimactie hebben wij
becijferd op • 250. Dankzij bemiddeling van
de afdeling Handhaving van stadsdeel
ZuiderAmstel heeft de distributeur,
Holland Verspreidingen te Apeldoorn, dit
bedrag op onze girorekening gestort. Of de
distributeur de verantwoordelijke bezorger
op zijn gedrag heeft aangesproken, weten
wij helaas niet.
Frank Warendorf
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Met het IVN op pad langs de coniferen
Coniferen: dat is een altijdgroene wereld van
kegels, naalden en hars. Deze algemene
kenmerken en eigenschappen van de
coniferen vormden de rode draad van de
IVN-excursie die op zondag 9 oktober 2005
in en om het park werd gehouden. Het
Beatrixpark is vanouds rijk aan coniferen en
bijna alle hoofdsoorten zijn hier vertegenwoordigd. Zo maakten we een plezierige en
leerzame wandeling langs de
mammoetboom, de jeneverbessen, lariksen,
dennen, sparren, moeras- en watercypressen,
douglassen, atlasceders, taxussen en diverse
schijncypressen. Ook de ginkgo deed mee,
omdat hij in de evolutie van het plantenrijk
een belangrijke voorpost vormde van de
coniferen.
De deelnemers van de excursie kennen nu
het verschil tussen de den en de spar, weten
het onderscheid tussen de fijnspar en de
zilverspar en dat tussen de moerascypres en
de watercypres. En zoals bleek uit het
invullen van het werkblad kunnen ze nu in
één oogopslag de taxus, de douglas, de grove
den, de atlasceder en de jeneverbes
herkennen. Iedereen had natuurlijk alle
antwoorden goed, dat is zonder meer
duidelijk.
Na het bezoek aan het park gingen we nog

over de nabijgelegen Bernard Zweerskade
waar enkele bijzondere soorten staan die je
niet elke dag te zien krijgt, namelijk de
kustsequoia (tegenover huisnrs. 10-11, op
het grasveld langs het water), die vorig jaar
persoonlijk door ons erelid prof. Jan Lever
geplant is, en (in de voortuin van nr. 17) een
prachtig vrouwelijk exemplaar van de
slangenden (Araucaria) mét kegels, hetgeen
echt een zeldzaamheid is in Nederland.
Duidelijk werd dat er op al die algemene
kenmerken uitzonderingen zijn. De natuur
laat zich niet zomaar in de hokjes indelen
die de mens voor haar heeft bedacht. Er zijn
soorten die ‘s winters hun naalden verliezen
(bijvoorbeeld de lariks), niet allemaal
hebben ze duidelijke kegels (zoals de taxus
en de jeneverbes), ook is er een grote groep
die geen naalden heeft, maar schubjes (de
cypressen en schijncypressen) en de taxus
heeft geen hars. Maar dat maakt deze wereld
van vele soorten en maten alleen maar
interessanter.
Wat is het toch fijn dat je dit allemaal zo
dicht bij huis in je eigen park kunt beleven!

Henk Wolters,
natuurgids IVN en parkvriend

Voor het eerste kwartaal 2006 is als
excursie gepland:
Voorjaarswandeling: “Nieuw leven in de natuur”.
zondag 12 maart 2006, aanvang 14.00 uur, bij de ingang Cornelis Dopperkade.
Deelname staat open voor iedereen en is gratis. Duur van de wandeling plm.
anderhalf uur.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Inlichtingen: Henk Wolters - 020 - 6644506

kustsequoia

slangenden

Pagina 20

24e jaargang, najaar 2005

Nieuwsbrief

Helleborus-soorten in de Artsenijhof
Naast de rubriek “Uit de Artsenijhof” leek
het ons een goed idee om in de nieuwsbrief
steeds één of meerdere planten uit de
kruidentuin te bespreken.

Helleborus foetidus

Helleborus niger

Helleborus niger

Helleborus foetidus

We beginnen met de Helleborus-soorten
omdat deze als enige in de winter bloeien. In
het noordelijke deel staat nieskruid
(Helleborus argutifolius, vroeger H. corsicus).
In het zuidelijke deel staan gewone
kerstroos (Helleborus niger) en stinkend
nieskruid (Helleborus foetidus).
De Helleborus behoort tot de
ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Nieskruid
(H. argutifolius) bloeit van februari tot mei
in grote bloemtrossen aan lange bijna
houtige stengels. De bloemen zijn
appelgroen. De kerstroos (H. niger) is geen
roos en wordt vaak verward met de
kerstster. Hoewel de naam suggereert dat de
plant rond de kerst bloeit, begint de bloei
pas vanaf januari/februari. De kelkbladen
van de bloemen zijn wit of rozerood. De
bloeiperiode van stinkend nieskruid (H.
foetidus) verloopt van januari tot mei. De
plant heeft hangende groene bloemen met
een roodbruin randje; de bloemen groeien
trosvormig.

Vroeger werden deze planten gekweekt
voor medicinaal gebruik. Men oogstte de
wortels, die werden gedroogd en
verpulverd. Bij het opgraven van de wortels
van stinkend nieskruid komt een vieze geur
vrij. Vandaar de naam.
De planten bevatten glucosiden en werden
wel tegen hartaandoeningen gebruikt.
Glucosiden zijn ook de werkzame stoffen
in vingerhoedskruid. Alle onderdelen van
de Helleborus zijn echter zeer giftig en het
gebruik is dan ook zeker af te raden.
Tegenwoordig worden deze planten enkel
geteeld als sierplant.
Over de kerstroos bestaat een mooie sage
die de naam verklaart. In de kerstnacht
toen Christus werd geboren en alle planten
maar even bloeiden om daarna te
verdwijnen, bloeide de kerstroos
onverdroten door te midden van sneeuw en
ijs. Sindsdien bloeit hij ieder jaar met
Kerstmis (volgens de sage dan) en kondigt
met haar witte bloemen de geboorte van
Christus aan.
José Deckers

Helleborus argutifolius
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Vogelbelevenissen voorjaar en zomer 2005
De bosuilen
Op 13 maart 2005, de loofbomen waren nog
kaal, werd in het park een jonge bosuil
ontdekt. De consternatie was groot: het was
niet bekend dat de bosuil in het park
broedde. Al spoedig werden nog twee jonge
uiltjes ontdekt. Ze hielden zich op in een
met klimop begroeide wilg waarin
vermoedelijk ook het nest was. De
ouderuilen waren in deze periode overdag
niet zichtbaar. Lange tijd dachten we dat er
misschien maar één ouderuil zou zijn, omdat
in de sloot achter de nestboom een dode
bosuil (zonder kop) was gevonden. Dit was
misschien een indringer die verjaagd was. De
jonge uiltjes trokken veel bekijks. Ze waren
ook makkelijk zichtbaar met hun witte
verenkleed in de nog kale bomen. Na enige
tijd verhuisden de uilen naar de
coniferenhoek. Hier werden ook de
ouderuilen overdag gezien, meestal rustend
in een conifeer. ’s Avonds deden de jonge
uilen vliegoefeningen waarbij ze laag over
het pad vlogen. Braakballenonderzoek wees
uit dat de uilen niet alleen muizen te eten
kregen, maar ook spreeuwen. De uiltjes
groeiden als kool en kregen na verloop van
tijd een mooi bruin/grijs verenkleed. Op 18
mei waren ze nauwelijks meer van de
volwassen uilen te onderscheiden. Hopelijk
vinden de jonge uilen een eigen territorium
en broedt het succesvolle ouderpaar volgend
jaar opnieuw in het park.
De sperwer
Na het succesvolle broedgeval van afgelopen
jaar – vier jonge sperwers vlogen uit – was
de spanning groot: zou de sperwer weer in
het park broeden en waar zou het nest dit
jaar zitten? In april werd duidelijk dat een
jonge sperwervrouw een oud nest in een
meidoorn langs het pad, niet ver van het

nest van vorig jaar, op het oog had. Het was
een sperwer die in april nog niet eens één
jaar oud was. In vogelaarstermen: een
tweede kalenderjaarsvrouwtje. Mogelijk was
zij afkomstig uit het broedsel van 2004. De
vogel was niet erg schuw. In mei werd
gezien dat zij langdurig op het nest zat en
dat het mannetje af en toe iets kwam
brengen, meestal een jong meesje. Het
vrouwtje verorberde de aangevoerde prooi
zittend op een tak in de buurt van het nest.
De bekende Amsterdamse vogelaars Ruud
Altenburg en Ronald van Dijk hebben dit
begin mei op video kunnen vastleggen. Eind
mei waren er een paar tropische dagen. De
sperwer kreeg het waarschijnlijk erg heet op
het nest. Op 28 mei troffen we haar op het
bladerdek op de grond niet ver van de
nestboom aan. De vogel stak nauwelijks
tegen de bladeren af en voorbijgangers
hadden niets in de gaten. Waarschijnlijk
zocht zij hier verkoeling. Zij liet zich rustig
bekijken en tot op enkele meters benaderen,
hetgeen enkele prachtige foto’s opleverde.
Begin juni werd helaas duidelijk dat het nest
was opgegeven. De sperwervrouw bleef
steeds langer weg om voedsel te zoeken.
Misschien was het mannetje nog onervaren
en kon hij te weinig prooien aanleveren.

bosuilen

Overige broedvogels
In januari zijn vier houtbetonnen nestkasten
in het park opgehangen. Eén daarvan werd
al snel gestolen. De overige kasten werden
bezet door koolmees (2x) en pimpelmees. In
de drie oude houtbetonnen kasten werd ook
gebroed. In de kast bij de Beethovenvijver
door de boomklever. In de overige twee
vermoedelijk door de koolmees. Deze
kasten zijn waarschijnlijk in 1977
opgehangen en met de groei van de bomen
mee omhoog gegaan waardoor ze moeilijk
te controleren zijn. Eén van de kasten is

koolmees
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inmiddels wat lager gehangen. In de grote
houtbetonnen kast in het beukenbos en in
de Herman Walskast hebben weer
holenduiven gebroed. In de buizen van de
poorten in de Artsenijhof hebben kool- en
pimpelmezen gebroed. In een spleet van een
ventilatieopening van een van de flats langs
de Beethovenvijver bracht een paartje
boomkruipers een nest met jongen groot.
Ook dit jaar was er weer een nest van de
grote bonte specht in het park. Niet bekend
is hoeveel spechten zijn uitgevlogen. De
alexanderparkiet broedde in holtes hoog in
de Italiaanse populieren aan de
Diepenbrockstraat. Halsbandparkiet, fuut,
staartmees en zwarte kraai hadden
verschillende nesten in het park. De nijlgans
broedde hoog in een populier bij de
Beethovenvijver. Waarschijnlijk is het eerste
broedsel verloren gegaan. Het tweede
broedsel was wel succesvol. Er groeiden drie
prachtige gansjes op. De knobbelzwaan
heeft in de natte vallei gebroed. Er kwamen
acht eieren uit. Zes jongen hebben het
uiteindelijk overleefd. Uiteraard hebben
veel meer vogelsoorten in het park gebroed
dan hier zijn genoemd.
De zwaan die naar de tandarts moest

nijlgans

Frank met de
zwaan die naar de tandarts moest

Op 11 juli 2005 zwom een knobbelzwaan
met een vishaak door de snavel in de
Beethovenvijver. Dit was een zwaan van
buiten het park. Aan de vishaak hing nog
draad dat zich om de onderkant van de
snavel had gewikkeld. De Dierenambulance
liet weten niets te kunnen doen omdat de
ambulancemedewerkers geen zwemmende
zwaan kunnen vangen. De zwaan gedroeg
zich merkwaardig; het leek alsof hij door de
sloot ten noorden van de vijver het park in
wilde zwemmen, maar die sloot is door een
ijzeren hekwerk afgesloten. Het lukte niet
hem van de kant af vast te pakken. De
volgende avond zwom de zwaan in de sloot
ten oosten van de grote speelweide rond.

24e jaargang, najaar 2005

Ook nu was het niet mogelijk hem te
vangen. De vishaak was verdwenen, maar
het draad had zich zodanig om de tong en
de ondersnavel gewikkeld dat het beest niet
meer kon eten. Het ergste werd gevreesd.
Duidelijk was dat de zwaan gevangen moest
worden. Ik ben toen naar huis gegaan om
vangapparatuur in elkaar te zetten: een
lange tak met daaraan bevestigd een groot
stuk geplastificeerd tuingaas waarmee ik de
zwaan in een hoek hoopte te drijven. Toen
ik terugkwam had ik geluk: de zwaan was
in de buurt van het infopaneel op de kant
gekomen. Met de vangapparatuur en hulp
van voorbijgangers heb ik de zwaan in de
richting van de schutting gedreven en me
vervolgens op hem gestort. Hebbes! Maar
wat nu? Met de mobiel de Dierenambulance
gebeld, maar die was elders voor een klus.
Verschillende mogelijkheden passeerden de
revue totdat ik op het idee kwam de zwaan
naar de tandarts te brengen. Het was
inmiddels halftien ’s avonds en ik hoopte
dat tandarts Wim Merkens (tevens vriend
van het park) aan de Diepenbrockstraat 38
de zwaan zou kunnen helpen. Deze keek
vreemd op, maar aarzelde niet om in zijn
praktijk naar een geschikte tang te zoeken.
Vervolgens verwijderde hij, staande op het
pad van zijn huis, vakkundig het draad.
Zijn vrouw hield de zwaan vervolgens een
bak met water voor waaruit het beestje
gretig dronk. Een ontroerend moment.
Daarna heb ik de zwaan dwars door het
park gedragen om hem weer in de
Beethovenvijver los te laten.

Frank Warendorf
Wie de vogelbelevenissen nog eens uitgebreid wil
bekijken (verhalen en foto’s) en op de hoogte wil
blijven van nieuwe avonturen, wordt verwezen naar de
vogelrubriek op de website. Deze rubriek is in de
beschreven periode bijna wekelijks bijgehouden.

