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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.

Op 12 september 2006 bestond de vereniging
25 jaar. De vereniging is voortgekomen uit
een schildersclubje dat regelmatig in het park
bijeenkwam. Marja van Driesum, Mar van
Spreeuwel en Hester de Beus, de ontwerpster
van het logo van de vereniging1, namen deel
aan dit clubje. Medeoprichters kwamen ook
uit de verkeerscommissie van Wijkcentrum
Rivierenbuurt. Dit waren Ingrid Stranders en
Roelof van Waard, met wie contact werd
gelegd vanwege hun kennis van planologische
zaken. Ook een aantal andere bewoners van
de Rivierenbuurt en Prinses Irenebuurt was
bij de oprichting betrokken.2

Het goede weer van de afgelopen zomer
trok feestvierders die met groot materieel
het park inkwamen. Een oud deelraadslid
van het voormalige stadsdeel Buitenveldert
liet zelfs een grote feesttent met aggregaat
en kooktoestellen het park inrijden om zijn
gasten te ontvangen. Het zag er leuk uit,
maar een vergunning was er niet. Door dit
soort voorvallen kwamen wij veelvuldig in
contact met de Parkwachterij, die steeds
snel en adequaat optrad. In dit nummer
daarom een interview met het hoofd van de
Parkwachterij van ZuiderAmstel, Han van
Rozelaar.

Saar Boerlage werd de eerste voorzitter.
Notulen van de oprichtingsvergadering op 12
september 1981 zijn niet gemaakt of niet
bewaard gebleven. Wel heeft de vereniging in
september 1981 een stencil verspreid om aan
de oprichting bekendheid te geven. De
gemeente ontving een officiële en strijdvaardige brief waarin mededeling van de
oprichting werd gedaan. Het stencil voor de
buurtbewoners, ondertekend door de tien
oprichters, is te vinden op onze website.

In de rubriek Onbekende bekenden
besteedt Mirjam Louisse aandacht aan Jan
Trapman, maker van het beeld de Pinguïns.
Over diens leven was weinig in de literatuur
te vinden. Mirjam kwam op het spoor van
een kleindochter, maar was nog niet in de
gelegenheid haar te spreken. De informatie
en (hopelijk) foto’s die dit oplevert, houden
we tegoed voor de volgende nieuwsbrief.

Reden van de oprichting was de grote
ongerustheid die ontstond door uitbreidingsplannen van de RAI. De vereniging heeft
vervolgens 25 bewogen jaren doorgemaakt,
waaronder ook een minder leuke periode
waarin een voorzitter werd afgezet. Kenmerkend voor de vereniging waren de
muziek- en dansoptredens die in het park
werden georganiseerd. Dit is bijna 25 jaar
lang volgehouden. Vanaf 2005 heeft Petra
Holtkamp van Impresariaat Muziekfontein
de organisatie van de optredens in het park
op professionele wijze overgenomen. Jan
Siegenbeek van Heukelom en zijn echtgenote
Renée van Soesbergen organiseerden van
1982 tot en met 1986 de optredens in het
park. In de bijdrage Concerten in het Beatrixpark leest u hoe dit destijds in zijn werk ging
en hoeveel plezier zij daaraan hebben beleefd.

Het hondenbeleid gaat veranderen. In deze
nieuwsbrief vindt u de plattegrond waarop
is aangegeven waar uw hond straks aangelijnd moet zijn, waar hij mag loslopen of
helemaal niet mag komen.
En verder vindt u in deze jubileumuitgave
de gebruikelijke rubrieken en een terugblik
op de Dag van het park van 28 mei 2006,
geschreven door Karin Smeding van stadsdeel ZuiderAmstel, die in haar bijdrage niet
zuinig is met complimenten, maar zelf ook
wel een complimentje verdient voor de
geoliede organisatie van deze vrolijke dag.
Frank Warendorf
1

Zie de rubriek Onbekende bekenden in de
Nieuwsbrief najaar 2004.

2

Zie over de oprichting ook Het Beatrixpark, Kroniek
van een Amsterdams Stadspark, p. 31.
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Van de voorzitter
Ieder jaargetijde lijkt het wel of het Beatrixpark nog beter zijn best doet om te laten
zien hoe mooi het is: nu in herfsttooi en
met de typische herfstgeur is het een waar
genoegen om in het park te wandelen en te
genieten van het prachtige ontwerp van
Jacoba Mulder. Ook de natte vallei ligt er
prachtig bij. Ruim tien jaar na aanleg is het
een volwaardige aanvulling van het park
geworden en - ondanks de drukte van de
A10 - een mooi stuk stadsnatuur. Maar hoe
lang nog?
Toen de vereniging 25 jaar geleden werd
opgericht vormde de telkens uitbreidende
RAI de grootste bedreiging en daarmee ook
de aanleiding om een vereniging op te
richten om het park voor de buurt/de stad
te behouden. In al die jaren heeft de
vereniging haar bestaansrecht bewezen; het
park blijft aantrekkelijk, niet alleen voor
wandelaars, hondenbezitters, joggers, maar
helaas ook voor projectontwikkelaars, die
de randen van het park een prima locatie
vinden om hun grootse plannen te
ontwikkelen. In het stukje over de Zuidas
kunt u daar meer over lezen.

Nog meer reden tot vreugde: HP/De Tijd
deed dit jaar een onderzoek naar de beste
parken van Nederland. Dit resulteerde in
een shortlist van negen parken met de
hoogste oasefactor. Het Beatrixpark was er
één van.1 En in Het Parool werd het kinderbadje - mede dankzij de nooit aflatende
service van Sjouke Rienstra - uitgeroepen
tot het beste pierenbadje van Amsterdam.2
Verder mocht ik - als voorzitter/vrijwilliger
op een poster en in een spotje verschijnen
tijdens een campagne van Wij Amsterdammers/Wat doe jij voor de stad? En op
28 mei was de Dag van het Park, waarmee
stadsdeel ZuiderAmstel extra aandacht op
het Beatrixpark vestigde. Elders in dit blad
leest u meer hierover.
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Maar naast vreugde is er soms ook reden tot
verdriet: op 17 april overleed mevrouw
Ingrid Stranders - een van de medeoprichtsters van onze vereniging. Mevrouw
Stranders bleef tot het eind toe betrokken
bij het park en schroomde niet om op de
ledenvergadering haar mening naar voren te
brengen. Haar nabestaanden hebben wij
met dit verlies gecondoleerd.

W. Smit

F.C.S. Warendorf

Mw. E.E. Luinge

Erelid

Alhoewel in september de vereniging 25 jaar
bestond heeft het bestuur besloten om dit
niet met een receptie te vieren. Wel hebben
wij dit heuglijke feit willen gedenken door
twee reuzenZILVERsparren te planten aan
de rand van de grote speelweide. Ook zal in
deze nieuwsbrief extra aandacht gegeven
worden aan activiteiten uit het verleden.
Maar natuurlijk kunt u alles over de
vereniging vinden in het nog steeds verkrijgbare boek Beatrixpark, Kroniek van een
Amsterdams stadspark. Het boek is o.a.
verkrijgbaar via het secretariaat van onze
vereniging (voor leden • 11) en bij boekhandel Van Rossum of de tijdschriftenkiosk
op de brug Beethovenstraat voor • 12,95.

Botulisme heeft geleid tot ziekte en sterfte
van een zwarte zwaan en enkele eenden en
ganzen. Parkbezoekers brachten het bestuur
meteen telefonisch op de hoogte van de
zieke en/of dode dieren en wij hebben er
alles aan gedaan om via het stadsdeel en
Waternet zo snel mogelijk actie te
ondernemen.
Het bestuur kijkt vooruit: we zullen voor
de algemene ledenvergadering van 2007 ons
tweede beleidsplan aan u presenteren. We
overleggen nu al met diverse organisaties
over kleinschalige, eendaagse activiteiten in
het park. Daarnaast zullen we de ontwikkelingen in en rondom het park op de voet

Prof. J. Lever

Secretariaat Vereniging
Mw. M.J.K. Louisse

Website
www.vriendenbeatrixpark.nl

Giro
4295262
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blijven volgen, zullen we blijven reageren
op Zuidas- en andere plannen en waar
mogelijk ook actief betrokken blijven bij
het wel en wee van het park.

buren gekregen? Maak hen dan lid van onze
vereniging!!

Omdat de nieuwsbrief twee keer per jaar
uitkomt, raden wij u aan voor het laatste
nieuws af en toe ook de website te raadplegen, of het informatiebord van de
vereniging in het park. En heeft u nieuwe

1

Marleen Munniksma
voorzitter
Matt Dings & Kirsten Munk, Stilte in de stad: de
beste parken van Nederland, HP/De Tijd 12 mei 2006,
p. 42-49.

2

Martine Kamsma, Deze badmeester is er altijd, Het
Parool 29 juli 2006, PS van de Week, p. 20-21.

Verder mocht ik - als voorzitter/
vrijwilliger op een poster en in
een spotje verschijnen tijdens een
campagne van Wij Amsterdammers/Wat doe jij voor de
stad?

Ook de natte vallei ligt er prachtig bij.

Restaurant As
In februari 2007 opent een nieuw restaurant
haar deuren. Restaurant As komt op de
begane grond van de voormalige Sint
Nicolaaskapel, waar sinds kort ook een
ontmoetingsplaats voor kunstenaars gevestigd
is, Platform 21 geheten.
In de uitgebreide informatie die de redactie
werd toegezonden vallen een paar dingen op:
allereerst zal er zoveel mogelijk biologisch
voedsel worden bereid en men wil de kaart
seizoensgebonden houden. De bewuste
aanpak zal in As ook te zien zijn in het
uiterlijk van het restaurant met een open
houtvuur en stromend water.

Restaurant As zal van donderdag t/m zondag
van 11.00 tot 23.00 uur open zijn voor
publiek. Van maandag t/m woensdag zal het
restaurant beschikbaar zijn voor vergaderingen, ontvangsten en besloten diners. Op
deze dagen kunt u ook terecht voor workshops gegeven door internationale chefs.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Sander Overeinder, e-mail:
sander@ilove11.nl.
Frank Warendorf
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt op 28 oktober jl.
tijdens een receptie van Platform 21. Deze foto’s geven
dus niet het restaurant weer.
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Verbetering Beatrixpark: nog een lange
weg te gaan
In 2003 kwamen bestuursleden en buurtbewoners/leden van onze vereniging in een
aantal workshops bij elkaar om samen met
het stadsdeel, het projectbureau Zuidas en de
dienst Ruimtelijke Ordening van de
gemeente Amsterdam te discussiëren over
verbeterplannen voor het Beatrixpark met
het oog op de ontwikkeling in de Zuidas.
Op bescheiden schaal was men al gestart met
het opschonen en opnieuw herstellen van de
vaste plantentuin rond de grote vijver; bij
dit eerste project werd al snel duidelijk dat
er veel meer moest gebeuren dan
aanvankelijk bedacht en begroot was. De
beschoeiing van de vijver werd ook helemaal
vervangen, en de vaste plantentuin kon
alleen gefaseerd worden aangelegd omdat er
sprake was van hardnekkig woekerende
(on)kruiden en planten. Dit kleine plan
groeide uit tot een reuze project, waarbij
niet altijd duidelijk was wie de regie voerde
en hoe bepaalde beslissingen tot stand
gekomen waren. Inmiddels staat de
buitenste ring er fantastisch bij, hebben wij
ons neergelegd bij het feit dat de pinguïns
een stukje opgeschoven zijn, en kijken we
nu vol verwachting uit naar APRIL 2007
wanneer de binnenring eindelijk van een
definitieve beplanting zal worden voorzien.
De gevreesde schimmelziekte is ook bij
sommige kastanjes geconstateerd en voor
drie kastanjes zal kappen en verwijderen de
enige oplossing zijn. De heer Jos Koppen,
hoofd afdeling Sport en Groen van het
stadsdeel, houdt de ontwikkelingen op dat
gebied goed in de gaten en zit als deskundige
in een landelijke werkgroep.
Voor het verbeterplan Beatrixpark werd
vanuit het Groeifonds Groen geld
beschikbaar gesteld om zowel het oudere
deel van het park als de later toegevoegde
natte vallei een kwaliteitsimpuls te geven,

die o.a. zou gaan bestaan uit het extra
aanplanten van bomen/struiken die in de
loop der jaren door ziekte, ouderdom etc.
verdwenen waren, door eenheid aan te
brengen in het parkmeubilair, het plaatsen
van informatieborden bij de diverse
ingangen - een wens die bij de vereniging al
heel lang leefde - en een goed onderhouds-,
beheer- en snoeiplan. Ook zou de omgeving
van het kinderbadje een opknapbeurt
krijgen, o.a. nieuwe kinderspeeltuigen,
bestrating, fietsenrekken e.d. Kritisch zou
worden gekeken naar verbetering van de
loop/fietsroutes tussen RAI en station Zuid
WTC en ook zou worden bezien of de
achterkant van de RAI groener zou kunnen
worden gemaakt.
In december 2004 werd een inspraak/
informatieavond georganiseerd en werd het
Verbeterplan ter inzage vrijgegeven. In het
voorjaar van 2005 werd het Verbeterplan
door de raad van ZuiderAmstel goedgekeurd en werden alle deelnemende
partijen geprezen om hun inzet. Op verzoek
van de vrienden werd gelijk met het
verbeterplan een prioriteitenlijst gemaakt.
Zo werden alle projecten die rechtstreeks
verband houden met de komst van het dok
naar achteren geschoven en zou voorrang
gegeven worden aan informatieborden bij de
ingangen, nieuwe banken en prullenbakken
in het monumentale deel van het park en
een opknapbeurt van de kinderspeeltuin bij
het kinderbadje. Daarna zou het cirkelpad
over de grote speelweide gerenoveerd/
verbeterd worden en de daaruit vrijkomende materialen zouden worden
aangewend om het ereplateau te herstellen.

Ook zou de omgeving van het
kinderbadje een opknapbeurt
krijgen, o.a. nieuwe
kinderspeeltuigen, bestrating,
fietsenrekken e.d.

Op bescheiden schaal was men al
gestart met het opschonen en

Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening
en het stadsdeel werden deze plannen verder
uitgewerkt en werd een proefopstelling van

opnieuw herstellen van de vaste
plantentuin rond de grote vijver.
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De naturel (ongeschilderde) bank
en de roestvrijstalen prullenbak
waren veruit favoriet.
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banken en prullenbakken geplaatst in de
buurt van een inmiddels in opdracht van de
vereniging ontworpen eigen informatiepaneel. De reacties op deze proefopstelling
werden doorgegeven aan ons secretariaat en
opgestuurd aan dRO. De naturel (ongeschilderde) bank en de roestvrijstalen prullenbak waren veruit favoriet. Het was inmiddels
eind december 2005, een delegatie van de
vrienden had nog steeds regelmatig overleg en
liep bijv. in het park rond om aan te geven
waar de banken moesten komen (meestal op
dezelfde plaats als de bestaande), informeerde
bij peuter- en kleuterscholen naar favoriete
speeltuigen of sprak ouders van kinderen in
de leeftijd 2-6 jaar daarop aan. Ook werd de
tekst voor de informatieborden opgesteld,
gedeeltelijk herschreven, nog eens herzien,
nog eens ter inzage opgestuurd, teruggestuurd
etc. en werd besloten om de plattegrond, die
de vrienden hadden laten maken te gebruiken
- met enige aanpassingen - voor de informatieborden van het stadsdeel. Voor kinderbad en
Artsenijhof werd een apart bord met spelregels ontworpen.

25e jaargang, najaar 2006

werker stadsdeel) naar voren dat het bestek
was afgekeurd, dat een andere beleidsmedewerker de taak had overgenomen en zich
aan het inlezen/inwerken was en dat er een
nieuw bestek gemaakt zou moeten worden.
Aanbesteed was er nog niets. Het wachten
kon beginnen.
Inmiddels is vernomen dat men hoopt voor
het eind van het jaar de nieuwe banken te
plaatsen, is het nieuwe bestek bijna gereed
voor aanbesteding, weten we nog steeds niet
wanneer de informatieborden komen, werkt
een ontwerper aan het ereplateau, en is uit emailwisseling en het meest recente vierseizoenenoverleg duidelijk geworden dat de
vrienden nog steeds betrokken zullen
worden bij de uitvoering van het verbeterplan - zoals wij vanaf het prille begin hebben
gevraagd. Wij houden ons hart vast, want op
de banken zit ongetwijfeld een levertijd en
besteld is er - volgens ons - nog niets.

We zijn het (af)wachten echter wel een
beetje beu en hebben een brief gestuurd aan
de nieuwe stadsdeelwethouder, de heer Boes,
En toen … niets. Op 12 januari 2006 kwam in waarin wij om informatie en opheldering
het inmiddels opgestarte vierseizoenenoverleg vragen. Voor het eind van dit jaar hopen wij
een antwoord te krijgen en wij rekenen er
(afdeling Groen, vrienden en beleidsmedeeen beetje op dat u het volgend voorjaar in
ieder geval op een op de juiste plaats neergezette nieuwe bank van het mooie park
zult kunnen genieten, dat u uw afval in de
geselecteerde prullenbak zult deponeren en
dat het voor de kinderen goed en veilig
spelen is in de prachtige speeltuin, waar u
uw fiets tegen een zgn. nietje kunt stallen en
waar het kinderbadje nog steeds beheerd
wordt door Sjouke Rienstra. En dat iedereen
een keertje stil zal staan bij een van de te
plaatsen informatieborden. En als dat in
2007 niet gaat lukken dan heeft het in ieder
geval niet aan de inzet van het bestuur
gelegen.
Wij rekenen er een beetje op dat iedereen een keertje stil zal staan bij een van de te
plaatsen informatieborden.

Marleen Munniksma

Nieuwsbrief
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Bouwen en bouwplannen rond het
Beatrixpark
De komende 10-20 jaar zal in de directe
omgeving van het park veel veranderen,
want er wordt gebouwd en er worden
plannen gemaakt om te bouwen.
Een van de ‘oudste’ bouwplannen is de NZlijn, oorspronkelijk bedacht met een halte in
het Beatrixpark, maar gelukkig is dat plan
niet doorgegaan. Wel komt er nu een
ondergronds station aan de voorzijde van de
RAI, werd daarom het hele Europaplein
geherstructureerd en is o.a. de rotonde
verdwenen en zal ook het Scheldeplein een
flink aantal jaren in een bouwput veranderen, want daar komt de boormachine
die bij het CS de grond ingaat, weer naar
boven. De rest van de lijn richting station
Zuid WTC wordt niet geboord, maar
gegraven. En wordt eerst op de dijk gelegd,
terwijl uiteindelijk de hele infrastructuur inclusief de metrolijnen - onder de grond
gaat (het dokmodel), zodat bovenop veel en
hoog gebouwd kan worden.
In diezelfde hoek worden ook al voorbereidingen getroffen voor het nieuwe theater van
Joop van den Ende op het voormalige
terrein van de HTS, met daaronder een
grote parkeergarage. Verder komen in die
hoek kantoren, het nieuwe stadsdeelkantoor
van ZuiderAmstel en een groot schoolgebouw van het ROC. En men wil er in de
toekomst ook nog woningen bij bouwen.
De RAI kan natuurlijk niet achterblijven en
bouwt aan de voorzijde een grote foyer,
maar is daarnaast ook voornemens om aan
de achterzijde een zeer groot hotel (800
kamers) te (laten) bouwen aan de rand van
het Boerenweteringhaventje, waar de
afgelopen twee jaar het zand voor Strand
Zuid gestort werd. Over deze plannen
horen wij binnenkort in een overleg met

RAI en projectmanagementbureau.
Kijkend in zuidelijke richting zal u beslist de
toren van het nieuwe kantoor van Ernst &
Young niet zijn ontgaan. En het zal in dit
gebied niet de enige toren blijven, want met
het ondergronds brengen van de A10, de
trein- en metrosporen en het station Zuid
WTC zullen er heel wat torens gebouwd
moeten worden om de kosten daarvan op te
brengen. Ook de flanken (de randen) van
het gebied worden steeds intensiever benut
en het plan Beethoven, in de zuidwesthoek
van het park, laat zien dat het menens is met
intensieve bebouwing. Waar nu zo’n 17.000
m² bebouwd is, wordt straks 87.000 m²
gestapeld, in hoogte variërend van 25-60
meter, met daaronder een parkeergarage met
zo’n 700 plaatsen. Het St. Nicolaas Lyceum
bijv. krijgt een plekje aan de Beethovenstraat/hoek Prinses Irenestraat, maar gaat
flink de hoogte in. Er is nog steeds zeer
grote onduidelijkheid over de toekomstige
locatie van de Christus Geboortekerk, die
nu op deze plek staat. Over het conceptuitvoeringsbesluit Beethoven is een
informatiemiddag/avond geweest op 26 juni
jl. en het heeft ter inzage gelegen. Alle
mensen en instanties die hierop gereageerd
hebben, hebben inmiddels de nota van
beantwoording toegezonden gekregen. In
december wordt het uitvoeringsbesluit in de
stadsdeelraad besproken en daarna gaat het
naar de commissie Ruimtelijke Ordening
van de Centrale Stad en vervolgens naar de
Gemeenteraad.
Zowel bij stadsdeelraad als commissie zullen
wij - en hopelijk ook alle anderen die
gereageerd hebben - weer gelegenheid
krijgen om te laten horen wat wij van deze
plannen vinden. De reacties die wij gezien
hebben zijn vooral gericht tegen de

Wel komt er nu een ondergronds
station aan de voorzijde van de
RAI.

In diezelfde hoek worden ook al
voorbereidingen getroffen voor
het nieuwe theater van Joop van
den Ende.
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intensiteit van de bebouwing en tegen het
feit dat ook in deze hoek 30.000 m²
kantoren worden gebouwd, terwijl er
zoveel kantoorleegstand is. Verder vreest
men verkeersoverlast, overbelasting van de
Beethovenstraat, bebouwing die niet
aansluit bij de huidige bebouwing, en
schaduwwerking en windhinder door de
geplande hoogbouw.
De reacties die wij gezien hebben
zijn vooral gericht tegen de
intensiteit van de bebouwing en
tegen het feit dat ook in deze hoek
30.000 m² kantoren worden
gebouwd, terwijl er zoveel
kantoorleegstand is.

In het oude deel van het park, dat
gemeentelijke monumentenstatus
heeft, zal niet ingegrepen worden
in de waterpartijen, maar de

Het groen dat verdwijnt wordt gecompenseerd doordat een deel van het huidige St.
Nicolaasgebied weer park wordt. Daarover,
en over de overgang van park naar bebouwing wordt overlegd door vereniging, stadsdeel en projectmanagementbureau. Daarnaast is toegezegd dat ook met de bewoners
van de Princesseflat overleg gepleegd zal
worden.
In het conceptuitvoeringsbesluit wordt de
eventuele aanleg van de derde afslag buiten
beschouwing gelaten - de grenzen van het
plangebied zijn strak langs de A10
getrokken. Wel blijft men ons verzekeren
dat deze afslag - als hij er komt - bij het park
ondergronds ligt, echter dat hij bij het
plangebied over zal gaan in een stadsstraat
uitkomend op de Beethovenstraat met,
indien mogelijk en betaalbaar, een rechtstreekse inrit naar de parkeergarage onder
Beethoven. De afslag wordt ook alleen een
afrit, de oprit komt aan de zuidkant bij de
AFC-voetbalvelden. Dit betekent dus ook
dat alleen verkeer afkomstig uit de richting
Utrecht/Amersfoort deze afrit zal kunnen
gebruiken, verkeer uit richting Den Haag/
Zaandam rijdt via afrit RAI of VU. Voor de
nieuwe oprit geldt hetzelfde.
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voetbalvelden, al dan niet met kunstgras,
met de bijbehorende bebouwing/
verlichting/omheining niet openbaar zijn,
en zelfs als zij omgeven worden door
stroken groen nog steeds niet als
OPENBAAR PARK gezien kunnen
worden. Op de maquette in het Projectbureau Zuidas in de hal van het WTC staat
nu bij die ‘uitbreiding’ een bordje
‘Amaliapark’. En aan de randen van dit
sportpark zijn aan beide zijden hoge torens
geprogrammeerd, die ongetwijfeld vanuit
het Beatrixpark zichtbaar zullen zijn.
Omdat er in het hele gebied heel veel
gebouwen bijkomen moet er ook extra
waterberging komen. In het oude deel van
het park, dat gemeentelijke monumentenstatus heeft, zal niet ingegrepen worden
in de waterpartijen, maar de natte vallei in
het nieuwe deel zal wel een iets andere loop
krijgen. Verder wordt langs de Prinses
Irenestraat een ca. 10 meter brede gracht
gegraven, die waarschijnlijk dood loopt op
de Beethovenstraat. Een dergelijke gracht
staat ook gepland aan de overkant, in
westelijke richting.
Gelukkig zijn de werkzaamheden bij de
ingang Cornelis Dopperkade bijna afgerond
en zal hier voorlopig niet gegraven hoeven
te worden. Wij hebben wel aangedrongen
op een goede afstemming van alle werkzaamheden, met een goede communicatie
naar de omwonenden en bezoekers, zodat
het park tenminste bereikbaar en
begaanbaar blijft. En natuurlijk mag het
park nimmer gebruikt worden voor opslag
en/of aanvoer van bouwmaterialen.

natte vallei in het nieuwe deel zal
wel een iets andere loop krijgen.

Deze nieuwe voetbalvelden van AFC, die
trapsgewijs aan de zuidzijde van het dok
worden aangelegd, zag het projectbureau in
eerste instantie als een uitbreiding van het
Beatrixpark in zuidelijke richting. De
vereniging heeft altijd aangegeven dat deze

Wordt vervolgd - in onze
voorjaarsnieuwsbrief.
Marleen Munniksma
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Uit de Artsenijhof
Het seizoen van de vrijwilligers van de
Artsenijhof is eind oktober met de
traditionele “aardperensoep-uit eigen-hof”
afgesloten. Het gereedschap hangt weer
schoongemaakt in de rekken. De plantstokken zijn opgeruimd en de tapkranen
afgesloten. Geleidelijk zullen de herfstbladeren op de vakken gaan neerdwarrelen.
Een paar laatbloeiers in de hof laten zich
nog zien: het roodbruine zegekruid, de
laatste gele bloemen van de aardpeer, de
oranje bessen van de dwergmispel en de
nieuwe gele bloemen van de gaspeldoorn.
En straks, midden in de winter, komen dan
weer de verschillende helleborussoorten.
De hof heeft er in de afgelopen maanden
heel mooi bij gestaan. Weliswaar hadden
diverse kruiden de winter niet overleefd
(o.m. tijm, bonenkruid, kamille), maar
mede dankzij de samenwerking met de
afdeling Groen van ZuiderAmstel, die vele
tientallen nieuwe plantjes heeft geleverd,
hebben de vrijwilligers eind april verscheidene lege vakken weer kunnen vullen.
Daaraan voorafgaand werd 15 m³ aarde over
de vakken, die al te erg waren ingeklonken,
uitgekruid. In de loop van het seizoen
volgden ten behoeve van de grondverbetering nog vele zakken compost, tuinturf, mest
en zelfs kalk. Desondanks bleek hier en daar
algehele verplaatsing van een aantal planten
wenselijk.
Gedurende de hittegolf van juli moest er
veelvuldig in de vroege avonduren worden
gesproeid, vaak tot genoegen van de kinderen die uit het kinderbad vandaan kwamen.
Ook het vijvertje met de broedende eend
werd bijgevuld, mede om de aldaar door
onbekenden gedropte goudvissen in leven te
houden.
In het zuidelijke deel werd een proefvak
aangelegd om de mogelijkheden van enkele
bijzondere soorten uit te proberen; de door
de slakken aangevreten wonderbonen

hebben het helaas niet gered, de tabaksplantjes daarentegen groeiden als kool.
Op zondag 28 mei (Dag van het Park)
waren de vrijwilligers al vroeg in de hof te
vinden. Zij gaven uitleg aan vele tientallen
belangstellenden. Omdat er intussen in
diverse vakken al uitgedund moest worden,
konden de vrijkomende plantjes tegen
symbolische prijzen verkocht worden. De
opbrengst kwam ten goede aan het plaatsen
van plastic naambordjes bij circa 50 plantensoorten, vooral in het noordvak. Vele
bezoekers toonden zich daarmee content.
Helaas heeft meer dan de helft van deze
naambordjes het seizoen niet overleefd. Ze
bleken te kwetsbaar te zijn: als ze uit de
grond werden gehaald of weer werden teruggestoken, braken ze gemakkelijk af. Intussen
is een proef met kleine metalen bordjes van
start gegaan. Met ingang van het volgende
seizoen zullen bij de meer naar achteren
staande, veelal hogere planten grote naamborden worden geplaatst, zodat ze vanaf het
pad goed leesbaar zullen zijn.
Het voornemen om nog dit jaar een nieuwe
opzet van het Groene Boekje uit te geven is
niet verwezenlijkt. De inventarisatie van de
73 plantvakken met al hun verschillende
kruiden duurde tot in het najaar. Intussen
wordt gewerkt aan een plantplan voor 2007.
Zodra dat gereed is, zal een nieuwe uitgave
van het boekje worden opgezet.
Tenslotte. Ondanks het feit dat er ongeveer
20 vrijwilligers op onze lijst staan, zijn dat
er nooit genoeg. Het wieden, het bijhouden
van de paden, het (her)planten, het sproeien
etc., vergt meer uren dan binnen de
mogelijkheden van de huidige ploeg ligt.
Deskundigheid wordt niet verlangd,
enthousiasme wel. Belangstellenden kunnen
zich melden bij de coördinator van de
groep, Willem Smit, tel.: 685 46 46 of
e-mail: willem-smit@planet.nl
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De grote en de kleine kaardenbol in de
Artsenijhof

Kleine kaardenbol (Dipsacus
pilosus).

De grote of wilde kaardenbol (Dipsacus
fullonum) behoort tot de kaardenbolfamilie
(Dipsacaceae). In de Artsenijhof is hij te
vinden in de middentuin. In Nederland is
hij beschermd. Het is een tweejarige plant.
Het eerste jaar vormt zich een rozet van
groene bladeren, dicht tegen de grond; het
tweede jaar schiet de plant omhoog en kan
dan wel twee meter hoog worden met een
raatvormige bloeiwijze boven aan de
stengel. De lila bloempjes komen uit de
middelste ‘cellen’ van de raat en bloeien van
daaruit naar boven en naar beneden.
Hierdoor zijn twee bloeiende ringen te zien.
De bladeren zijn vergroeid tot een beker
rond de stengel. Hierin staat altijd vloeistof,
deels regenwater, deels een afscheiding van
de plant zelf. Insecten die in de beker
terecht komen verdrinken in het vocht
omdat ze niet in staat zijn tegen de gladde
wanden van de beker op te klimmen.

weverskaarde (Dipsacus sativus) en wordt
er soms mee verward. Deze soort werd in
het verleden gebruikt om er wol mee te
kaarden.
Dit jaar ontdekten de vrijwilligers van de
Artsenijhof de kleine kaardenbol (Dipsacus
pilosus), ook in het middenvak. Hoe deze
plant daar gekomen is weten we niet; in
Nederland is hij namelijk (zeer) zeldzaam.
Het is eveneens een tweejarige plant en
wordt circa een meter hoog. De bloemen
zijn bolvormig, geelwit of roomwit met
paarse helmknoppen. Vóór de bloei
knikken de bloemen. Hoewel de plant geen
medicinale toepassing kent wordt hij door
zijn zeldzaamheid gekoesterd. Ook omdat
hij door bijen en vlinders wordt bezocht.
José Deckers
foto’s: Karin Kracher

De bloempjes produceren veel nectar en
trekken daarom bijen en hommels aan.
Vroeger gebruikte men het vocht uit de
beker om oogziekten te genezen. Uit de
wortels en het blad maakt men tegenwoordig smeersels om pijn bij jicht of
reuma te bestrijden.
De grote kaardenbol lijkt veel op de

Grote of wilde kaardenbol.

Grote of wilde kaardenbol (Dipsacus fullonum).
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Van de penningmeester
In april van dit jaar ontvingen alle vrienden
een acceptgiro voor het overmaken van de
contributie. Tot nu toe hebben 926 mensen
in totaal • 11.566,70 aan contributie
overgemaakt. Gemiddeld is dit • 12,50 per
persoon! Wij danken alle vrienden voor hun
bijdrage, waardoor wij o.a. in staat waren
om het park twee prachtige bomen aan te
bieden en een bijdrage te leveren aan de
organisatie van de “Dag van het Park” in
mei.

het eind van het jaar uw bijdrage over te
maken, zodat wij eind december de boeken
kunnen afsluiten. De gemakkelijkste
betaling is met de acceptgiro (Let wel: deze
acceptgiro’s kunnen maar tot het eind van
dit jaar gebruikt worden in verband met
reorganisaties bij de Postbank). Mocht u
elektronisch willen betalen dan graag naam,
adres en postcode, zoals vermeld op de
acceptgiro, overnemen.

Stadsdeelvoorzitter Duco Adema
en Marleen Munniksma.

Alvast hartelijk dank!
De vrienden die de contributie nog niet
voldaan hebben, ontvangen binnenkort een
herinnering. Wij vragen u om dan nog voor

Barbara van Helden,
penningmeester

Wij danken alle
vrienden voor hun
bijdrage, waardoor

Ledenadministratie

wij o.a. in staat
waren om het park
twee prachtige

Stand van zaken sinds de vorige nieuwsbrief (maart 2006)

bomen aan te bieden

Aantal leden per 8 maart 2006
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)
Nieuwe leden
Aantal leden per 20 oktober 2006

1109
17
51
1143

en een bijdrage te
leveren aan de
organisatie van de
“Dag van het Park”
in mei.

Nieuwe leden:
hr P. Bäumel, hr T.F.M. Bergsma, mw K.M. Bolsius, mw S. van Boxel-Hofstee, mw C.P.M.
Bruineman, mw C. Canne Meijer, mw A.A. Cornelissen, mw W. Couturier, mw L.
Crommelin, mw G. van Deth, mw T.M.C. van Dierendonck, mw L. Driessen, mw F.E. van
Eck, mw W. van Eendenburg-Aalten, mw M. Engels, mw O. Grütters, mw R.L. Halma, hr
P. Haring, fam R. Haye, hr A.A.M. Hesseling, mw P. Holtkamp, mw Hommes-Ferwerda,
hr J. Hoogerwerf, mw J.C.M. van der Horst, mw M. Joachimstal, hr H. Kaljee, mw K.
Klapper, mw K.B. Knijpenga-Müller, mw E.L. Lindenbergh-Krabbendam, mw G.A.
Lindenbergh-Sluis, mw M. Lubbers, mw A.E. van der Meen, hr J. Meijer, hr M.P.L.
Michels, mw E. Mulder, hr M.M. Offringa, prof. E. Ottenheijm, mw I. Pompen-Verheugt,
mw A.G.C. Renalda, hr en mw R. Rickson, hr M. van Rossum, mw J.C. Ruesink, mw M.
Tiggeler, hr of mw N.S. Tummers, hr R.L. Vegter, mw E. Verrijn Stuart, mw J. VosBoonen, hr J.J. Weller, mw L. Zwager, hr of mw S. van Zweden, hr H.C. Zwier
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Interview met Han van Rozelaar, hoofd
parkwachterij ZuiderAmstel
Han van Rozelaar (61) is woonachtig in
Warder, gemeente Zeevang. Hij is gehuwd,
heeft twee dochters en één kleinzoon. Na de
middelbare tuinbouwschool in Hoorn en de
politieschool in Apeldoorn doorlopen te
hebben werd hij achtereenvolgens
marechaussee en hoofdagent van politie.
Daarna was hij werkzaam als boswachter in
het Amsterdamse bos. In 1974 heeft hij voor
de gemeente Amsterdam de parkwachterij
opgezet. Destijds waren er nog geen
parkwachters in Amsterdam. Alleen het
Amsterdamse bos had boswachters en het
Vondelpark had één parkwachter. Han van
Rozelaar heeft sindsdien steeds moeten
strijden voor het behoud van de parkwachterij in Amsterdam. Momenteel is een
ingrijpende reorganisatie gaande die hij
positief beziet. Frank Warendorf sprak met
deze bevlogen parkwachter in het kantoortje van de parkwachterij in het Amstelpark.

Han van Rozelaar

Hoeveel parkwachters zijn er in ZuiderAmstel
en welke parken hebben zij onder hun hoede?
Er zijn vijf parkwachters voor vijf parken:
het Amstelpark, Beatrixpark, Gijsbrecht van
Aemstelpark, Martin Luther Kingpark en ‘t
Kleine Loopveld.
Han van Rozelaar
heeft in 1974 voor de
gemeente Amsterdam
de parkwachterij
opgezet.

Waarom een reorganisatie en wat betekent dat
voor de parkwachterij?
Vroeger behoorden de parkwachters tot
Buitenveldert en de milieupolitie tot de
Rivierenbuurt. Na de fusie van deze stadsdelen in 1998 bleven deze afdelingen zelfstandig. De milieuagenten draaien twee
avonddiensten in de week, terwijl de
parkwachters elke dag van 7.00 uur tot
24.00 uur bereikbaar zijn. Het is niet handig
dat twee afdelingen die in hetzelfde gebied
met handhaving in de openbare ruimte
belast zijn zo gescheiden opereren. De

reorganisatie houdt in dat alle
handhavingstaken in één afdeling worden
ondergebracht. De vijf parkwachters en de
vijf milieuagenten worden samengevoegd.
Als gevolg hiervan zullen de parkwachters
zich ook bezig moeten houden met
bijvoorbeeld grof vuil en fietswrakken en
de milieuagenten krijgen de “groene”
overtredingen erbij, zoals overtreding van
de kapverordening, parkeren in openbaar
groen, etc. Momenteel lopen we al met
elkaar mee om ervaring op te doen.
Komt er ook een nieuwe behuizing?
Ja, binnenkort vindt de verhuizing naar het
gezamenlijke kantoor aan de President
Kennedylaan, tegenover het stadsdeelkantoor, plaats. De administratie en het
archief van de parkwachterij worden daar
ondergebracht. Het kantoor in het Amstelpark blijft in gebruik, maar de parkwachters zullen een deel van hun werktijd
op het nieuwe kantoor aanwezig zijn,
bijvoorbeeld voor het uitwerken van
processen-verbaal. De parkwachters en
milieuagenten worden straks “handhavers
openbare ruimte”. Er komt ook een nieuw
uniform. De groene outfit van de
parkwachters verdwijnt helaas. De nieuwe
kleuren van het uniform zijn nog niet
bekend; deze worden op landelijk niveau
vastgesteld.
Welke gevolgen heeft deze reorganisatie voor
het toezicht in de parken?
Ik verwacht dat in de tweede helft van
november al een merkbare verbetering
optreedt doordat meer menskracht
beschikbaar is.
Hoe ziet u uw taak als parkwachter?
Wij zien onze taak als die van een
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corrigerend gastheer. Iemand die het publiek
verwelkomt, de regels uitlegt, zelf het goede
voorbeeld geeft en controleert of er een juist
gebruik van de parken wordt gemaakt. Een
waarschuwing moet voldoende zijn. Alleen
bij ernstige feiten zullen wij direct een bon
schrijven.
Hoe is de situatie in de parken?
Wij hebben het Amstelpark zo goed onder
controle dat er al jaren geen processenverbaal meer worden opgemaakt. Het is in
dit park makkelijker handhaven dan in
andere parken doordat het park verboden is
voor fietsen, de honden kort aangelijnd
moeten zijn en het park ’s avonds dicht is.
Daarin verschilt het Amstelpark met het
Beatrixpark, dat een kruispunt van wegen is.
Ook zijn voertuigen in het Beatrixpark een
probleem doordat niet consequent wordt
omgegaan met de paaltjes die het inrijden
tegengaan. Er is afgelopen zomer wel actie
ondernomen om de paaltjes beter te
plaatsen, maar het is nog altijd mogelijk het
park met een auto in te rijden. Een ander
verschil is dat de afvalbakken in het Amstelpark pas na 25 jaar vervangen behoeven te
worden. Dan zijn ze doorgerot. In het
Beatrixpark zijn ze vaak na twee maanden al
vernield. De andere parken in ZuiderAmstel
zijn minder gevoelig voor slijtage en leveren
dus minder problemen op. Met minder
gevoelig voor slijtage bedoel ik dat er minder
kwetsbare onderdelen zijn, zoals het badje
en de Artsenijhof in het Beatrixpark. Ook
de intensiteit van het gebruik door het
publiek is in de andere parken minder.
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het Beatrixpark. Afgelopen zomer waren
we er bijna dagelijks. We streven ernaar
volgend jaar dagelijks in het park aanwezig
te zijn. Als het nieuwe hondenbeleid wordt
aangenomen, zijn we van plan ook in het
Beatrixpark stringenter te handhaven op
overtredingen. Bij dergelijke acties zullen
we vooraf contact hebben met het openbaar
ministerie om er zeker van te zijn dat er
voldoende capaciteit is om de processenverbaal af te handelen. Daarnaast zijn we
van plan om de overlast van scooters aan te
pakken. Vooraf zullen we de jongelui
waarschuwen. Voor deze actie moeten we
echter goed de tijd nemen, want met een
middagje surveilleren bereik je niet veel.
Is er overleg met de Afdeling Groen?
Tot 1 juli jl. waren wij onderdeel van de
afdeling Groen. Nu zijn we onderdeel van
de afdeling service openbare ruimte. Het
heeft voordelen om niet meer bij het groenbeheer betrokken te zijn. Wij willen
bijvoorbeeld dat de bloemenkransen in de
vaste plantentuin worden afgeschermd met
hekken, omdat er ondanks de verbodsborden steeds honden in de perken lopen.
De tuinmannen van de afdeling Groen
waren er geen voorstander van. Dat gaf
onenigheid binnen de afdeling en die is er
nu niet meer, omdat we tot een andere
afdeling behoren. Wel werken we goed
samen met de tuinmannen. Als bijvoorbeeld door de tuinmannen wordt gemeld
dat een zwerver met een bouwsel bezig is,
worden wij erbij gehaald om te bekijken of
het opruimwaardig is.

Wij willen bijvoorbeeld dat de
bloemenkransen in de vaste
plantentuin worden afgeschermd
met hekken, omdat er ondanks

Wat zijn uw plannen ten aanzien van het
Beatrixpark?
Het Amstelpark heeft nu handhavingstechnisch gesproken kwaliteit A. Deze
kwaliteit proberen wij vast te houden. Het
Beatrixpark heeft nu kwaliteit B, maar het
streven is dit ook op niveau A te brengen.
Vier jaar geleden kwamen we incidenteel in

Wat hebben jullie dit jaar zoal in het
Beatrixpark gedaan?
Deze zomer zijn we bijna dagelijks bij het
badje geweest om ondersteuning te geven
aan het toezicht door de beheerder, Sjouke
Rienstra. Na meldingen over het bouwen
van een feesttent in het park en barbecueoverlast hebben we ook opgetreden. Verder

de verbodsborden steeds honden
in de perken lopen.
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hebben we fietsers en bromfietsers aangesproken op hun gedrag en zijn we
verschillende malen in actie gekomen in
geval van honden in de bloemencirkels.
Wij zien onze taak
als die van een
corrigerend gastheer.

Zijn jullie ook betrokken geweest bij het
ontwerp van de welkomstborden die bij de vijf
ingangen van het Beatrixpark zullen worden
geplaatst?
Nee, daarover zijn wij niet geraadpleegd.
Welke verbeterpunten heeft u voor het
Beatrixpark?
Het onderhoudsniveau moet beslist hoger.
Daarmee bedoel ik vooral dat er adequater
moet worden ingegrepen bij misstanden,
groot of klein. Wanneer er bijvoorbeeld
planken uit de schutting liggen, zoals dat
vorig jaar het geval was, leidt dit tot verloedering van het park. Het heeft te lang
geduurd voordat de schutting werd hersteld.
Hetzelfde geldt voor de losse stenen in de
zitcirkels van de grote speelweide. Daar heb
ik ook achteraan gezeten. Dat er geen geld is
voor het inhuren van een aannemer kan ik
nog begrijpen, maar de tuinmannen zouden

25e jaargang, najaar 2006

het metselwerk ook zelf kunnen doen. Dit
is immers onderdeel van hun opleiding
geweest. Ik ben er verder voorstander van
zoveel mogelijk borden weg te halen. Ik
heb het stadsdeel een tijd geleden bijvoorbeeld voorgesteld om de fietspaden in het
park aan te geven door in het asfalt een
afbeelding van een fiets aan te brengen. In
Wenen heeft de gemeente dit door de hele
stad gedaan waardoor er veel minder
borden nodig zijn. Ik heb echter nooit iets
op mijn voorstel gehoord.
Kunnen wij nog iets doen?
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark moet vooral doorgaan op de
ingeslagen weg!
Hoe kunnen de parkbezoekers de parkwachterij bereiken als zij een melding willen doen?
Men kan langskomen op ons kantoor bij
de hoofdingang van het Amstelpark.
Verder zijn wij bereikbaar op tel. nr. 0206444216, mobiel op 06-20430270 en per
e-mail op
parkwachterij@zuideramstel.amsterdam.nl.

Coniferenwandeling met het IVN op
zondag 26 november a.s.
Het Beatrixpark is een van de weinige parken in Amsterdam met een rijke collectie
coniferen. Er staat een interessant assortiment, waarin vrijwel alle hoofdsoorten
vertegenwoordigd zijn en dat bovendien afgelopen voorjaar nog werd uitgebreid met twee
exemplaren van de reuzenzilverspar. Op zondag 26 november organiseert IVN Afdeling
Amsterdam onder leiding van natuurgids Henk Wolters een wandeling door deze altijd
groene wereld van naalden, kegels en hars. Aanvang 14.00 uur bij de ingang Cornelis
Dopperkade. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en staat open voor iedereen. Aan
het eind van de wandeling zal door de gids een vrijwillige bijdrage voor het IVN worden
gevraagd. Inlichtingen: 020-6644506.
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Het kinderbadje in het Beatrixpark
Het kinderbadje in het Beatrixpark: “het
beste pierenbadje van Amsterdam”, want
“deze badmeester is er altijd”.
In de rubriek “Het Beste van Amsterdam”
in het PS van Het Parool van 29 juli jl. werd
het kinderbadje in het Beatrixpark als “het
beste pierenbadje van Amsterdam”
geroemd. Belangrijkste reden: Sjouke
Rienstra, de beheerder. De redactie van de
nieuwsbrief leek dit een goede aanleiding
om nog eens met hem te praten (zie ook de
nieuwsbrief voorjaar 2005).
Sjouke vertelt:
Bezoekers zijn heel blij met het badje omdat het
er zo goed uitziet. Veel mensen weten niet dat
tijdens het seizoen (half mei tot 1 september)
het badje dagelijks wordt schoongemaakt en bij goed weer - met schoon water gevuld. Wat
ook velen niet weten is dat uit de
waterspuwende schelp van de zeemeermin
drinkwater komt.
Soms moet hij even ingrijpen. Een
speelgoeddolfijn die lek bleek te zijn, werd
weer gerepareerd met bandenplak; ná het
opblazen van een grote rubberboot waar

wel vier volwassenen in pasten heeft hij
fijntjes laten weten dat die boot toch echt
niet in het badje gebruikt kon worden;
onafgesloten fietsen op slot doen en een
rondje maken om het sleuteltje terug te
geven; een achtergelaten portemonnee naar
het politiebureau brengen (als dank ontving
hij van de eigenares een flesje wijn).
Hij heeft ook een aantal wensen.
Een bewegwijzering naar het badje en een
vlag of ander herkenningsteken zodat
bezoekers weten dat het badje open is. De
bergruimte in het witte toiletgebouwtje bij
het badje wordt zowel door hem als door
het vrijwilligersteam van de Artsenijhof
gebruikt. Tijdens het bad- en wiedseizoen
staat deze bergruimte bomvol. Suggestie:
een grote container voor de gereedschappen
voor de Artsenijhof?
Wij Vrienden van het Beatrixpark en vele
anderen zijn heel gelukkig met deze
beheerder en we hopen dat hij dit werk nog
lang zal doen.

José Deckers

Dag van het Park 2006
Het is alweer maanden geleden…. Als ik nu,
op 10 oktober, naar buiten kijk zie ik
hetzelfde herfstige weer als in de week vóór
28 mei.
Een paar maanden ervóór waren we gestart
met de voorbereidingen voor de Dag van
het Park, een fenomeen waar ik voordien
nog nooit van had gehoord…
Omdat ik, als parttimer, altijd wel wat extra

uurtjes kan werken én omdat ik gek ben op
feestjes organiseren, werd mij gevraagd “iets
leuks” te doen op deze dag. Dat de keus op
het Beatrixpark viel, was niet toevallig.
Natuurlijk leent dit park zich, gezien de
omvang, de bereikbaarheid en de voorzieningen (toiletten, water) uitstekend voor zo
een evenement, maar de wetenschap dat de
“vrienden” hun medewerking al hadden
toegezegd maakte de keus wel erg
makkelijk.

Welkom nieuwe
leden

Het kinderbadje in het
Beatrixpark: het beste
pierenbadje van Amsterdam.

Sjouke Rienstra
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De “vrienden” bleken afgevaardigd te
worden door twee praktische doeners,
Marleen Munniksma en Mirjam Louisse.
Mijn groen-collega Gerard de Ruijter deed
ook mee; ook geen man voor lange
vergadersessies, dus in no time hadden we
het programma rond! Tijdens de rit haakte
Petra Holtkamp van Stichting Muziek aan
de Schelde aan om, uit een ander subsidiepotje, een prachtig muziekprogramma neer
te zetten.
Ik heb met dit groepje ontzettend fijn
gewerkt; menig ambtelijke projectgroep kan
een voorbeeld nemen aan de voortvarendheid en collegialiteit waarmee men te werk
ging!
Ook heel prettig was de ondersteuning
vanuit het Milieucentrum Amsterdam waar
onder meer de publiciteit in de stedelijke
media georganiseerd werd.
Het enige wat we niet in de hand hadden
was het weer… Het was bar en boos, vanaf
half mei. Berichtjes met toespelingen over
weergoden, gebeden, etc. vlogen over de
mail van de projectgroep. Ik herinner mij
een tuinfeestje bij familie op 27 mei waarbij
we, kleumend onder een partytent,
schuilden voor de stromende regen… Maar,
op de ochtend van de 28e was de lucht
blauw en er scheen zelfs een bleek zonnetje!
Het werd een prachtige dag; de terrasjes van
de theetuin en de poffertjeskraam zaten vol,
het espressoapparaat draaide op volle toeren,
er werd gewroet in de Artsenijhof,
getrommeld in de tipi, geblaft op de
hondenwei en er was mooie muziek.
Later bleek dat we, in vergelijking met de
andere parken, uitstekend hebben
“gedraaid”. Ik waag me niet aan het noemen
van aantallen maar de loop zat er goed in.
De leden van de projectgroep heb ik
natuurlijk al uitgebreid bedankt maar ik kan
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niet nalaten het hier nog eens te doen….
Daarnaast wil ik ook de “mannen van
groen” noemen én onze onvolprezen
Sjouke Rienstra, badmeester van het
kinderbadje, hartelijk danken voor zijn
hand- en spandiensten gedurende de dag.
Voor volgend jaar zijn er nog geen plannen,
er moeten weer “potjes” worden gevonden
en we hebben nóg een paar parken in het
stadsdeel. De Dag van het Park 2006 zal
moeilijk te overtreffen zijn…
Karin Smeding
Stadsdeel Zuideramstel
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te gaan doen. Peter van Niftrik was, wat
de Engelsen noemen, “every inch a
gentleman”. Tevens was hij toen met zijn
80 jaar de oudste stuurman van de roeivereniging De Hoop. Met de subsidie
“Kunst in de Wijken” ben ik zo begonnen
met kindervoorstellingen en podiumkunst
te organiseren o.a. in de Gerrit van der
Veen-school; en kort daarna zijn mijn
vrouw en ik begonnen met concerten in
het Beatrixpark. Dit viel ongeveer samen
met de oprichting van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark. We
begonnen het eerste jaar met het Naardens
Kamerorkest, en hebben het meteen
geweten: het orkest had een podium
nodig! Dat hebben we opgesteld onder de
platanen op de grote weide (zie foto) en in
een broeierige warmte werd er door ca.
200 mensen geluisterd naar klassieke
muziek. Daarop volgde het optreden van
de muziek- en dansgroep “Yuca”. Een
bijzonderheid daarbij was, dat tijdens de
uitvoeringen er allerlei mensen op fietsen
door het park kwamen, die hun ogen
uitkeken. Sommigen kwamen terug uit
Amstelveen, waar de Europese kampioenschappen hockey waren afgebroken

Toen mijn gezin in de buurt van het
Beatrixpark kwam wonen, werd ons al
gauw duidelijk dat dit park één van de
belangrijkste attracties was in onze nabije
omgeving. In die jaren 70 was het park nog
geheel ingericht als een Engels landschapspark, wat veel meer beslotenheid met zich
mee bracht dan nu het geval is.

Destijds was ik nog niet bijzonder
ingevoerd in het “actiewezen”, maar meende
dat er toch meer belangstelling moest
komen voor het Beatrixpark. We schrijven
het jaar 1980: wat moest ik doen? In die tijd
waren er nog geen stadsdelen, maar wel
subsidiepotjes, die je goed kon gebruiken.
Een beroemdheid uit de 60er en 70er jaren
in onze wijk Zuid-West was Peter van
Niftrik. Betrokken sinds de 50er jaren bij
het wijkwerk heeft hij mij gestrikt dit ook

foto: Renée van Soesbergen

Dat het Beatrixpark door een aantal
ontwikkelingen bedreigd werd, kon iedere
weldenkende bewoner toen al invoelen. De
RAI, de autoweg, die toen net af was, en het
permanente tekort aan woningen maakte dit
park tot prooi van vele ontwikkelingsplannen. Niet vergeten moeten worden de
plannen om een spoorlijn aan te leggen
vanaf de A10-Zuid naar het Rijksmuseum,
met het Zuiderbad ingericht als kopstation.
Later bleek mij, uit de woorden van Roelof
van Waard, voormalig voorzitter van de
vereniging, dat in 1979 inderdaad ook al
gesteggeld is over grond bij de aanleg van de
Holland-hal. De eerste voorzitter van de
vereniging, Saar Boerlage, heeft in de
toenmalige wijkkrant “De Zuidwester” een
stuk geschreven over wat men hier
verwachten kon: getiteld “Zuidwester
Storm”. Hoewel ik me niet alle details kan
herinneren, heb ik nu wel de indruk dat wat
zíj toen zag, nog kleinschalig was vergeleken
met wat er nu op het park af komt.

Ricciotti ensemble 1984

foto: Renée van Soesbergen

Concerten in het Beatrixpark

Naardens Kamerorkest o.l.v.
Jurriaan Röntgen
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foto: Renée van Soesbergen

vanwege de zware regenval; anderen
kwamen terug van het Mirandabad, dat ze
hadden moeten verlaten vanwege het
onweer dat daarboven plaats vond. En in
ons Beatrixpark zaten wij rustig naar
klassieke muziek te luisteren.

Daarna is de organisatie van de concerten
nog een tijd voortgegaan gedurende ca. 5
jaar. Later steeds meer met hulp van leden
van de vereniging. Vaak organiseerden we
de concerten bij het zwembadje, en daarom
was dus de belangstelling sterk afhankelijk
van het weer. We zochten allerlei soorten
muziek; meestal een combinatie van één
meer klassiek concert en één meer populair
concert per jaar.

foto: Renée van Soesbergen

Ricciotti ensemble publiek 1984

Papushka Balkan dansen 1985

Toch was dit niet de eerste keer dat in het
Beatrixpark een concert gegeven werd: Peter
van Niftrik kwam met een reproductie
aanzetten van een affiche uit 1969, getekend
door C. Oortwijn, toen er ook al concerten
werden gegeven (zie afbeelding op p.19).

Het weer was geregeld een belangrijke factor
in de organisatie, maar we hadden altijd de
mogelijkheid om uit te wijken naar het
Vossius Gymnasium. Onder ca. 18 graden
was het meestal niet prettig toeven op een
stoeltje in het park.
Eénmaal hadden we geweldig geluk met het
weer bij de muziek- en dansgroep
“Pandora”: het concert vond plaats om half
3 en om 10 minuten voor tijd stopte het
met regenen, met wissers maakten we de
zwarte dansvloer schoon en deze dampte
toen in de overige minuten in de blakerende
zon droog. Het publiek kwam aanstromen
en precies een kwartier na de voorstelling
begon het weer te regenen.
Maar we hadden ook wel eens pech: bijna
alle stoelen stonden al in het park, toen
begon het weer te betrekken en de directie
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van de Amsterdamse Politiekapel en wijzelf
achtten het niet verantwoord het concert
buiten te laten plaats vinden. Dus op naar
de aula van het Vossius Gymnasium, maar
de hoeveelheid geluid, die de kapel in die
aula produceerde, was oorverdovend.
Waarschijnlijk vond de kapel het prachtig,
maar als organisator zag ik toch met spijt
zeer veel mensen vertrekken, omdat het
hen te veel was.
De organisatie had het ook wel vaak zwaar
met alle vergunningen die we moesten
hebben. Een complex systeem was nodig
om alle toestemmingen te krijgen: de
politie, de brandweer, dRO en de gemeente
in nog een aantal andere vormen. Kortom,
na 11 handtekeningen kreeg je eindelijk je
vergunning. Dat is te zeggen: die kon je in
de vrijdagnamiddag ervoor ophalen in het
centrum. Deze 11 handtekeningen waren
meestal nog geen garantie dat je niet werd
aangeschoten door passerende,
surveillerende politieambtenaren, die dan
van niets wisten. Iets soepeler liep de
verstrekking van stoelen door de RAI: twee
karretjes vol met ieder honderd stoelen
reden we dan van de RAI over de brug,
tussen de paaltjes door naar de vijver en
andere plaatsen waar het optreden was
geprogrammeerd. Daar had je sterke
mensen voor nodig. Het enthousiasme was
meestal zo groot dat alles keurig
georganiseerd kon worden. Gelukkig
werden de ambtelijke formaliteiten altijd
tot tevredenheid van de gemeente afgehandeld door Rob Sjouken van Wijkcentrum Zuid-West. En braaf waren we
ook: ongevraagd verschaften we toen alle
informatie die een ambtenaar nodig heeft
om te beoordelen of het geld goed was
uitgegeven. Tegenwoordig heet dat officieel
outputfinanciering.
Het concert van de New Orleans-achtige
Jazzgroep “The Crooks” sprak ook zeer tot
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de verbeelding. Dat hadden we precies toen
het duidelijk werd dat de Parkhal van de
RAI gebouwd zou worden. Omdat veel van
die oude jazz oorspronkelijk werd gespeeld
bij begrafenissen, hebben toen alle
bezoekers ook een rondgang gemaakt over
het deel van het park, dat verdwijnen ging;
de jazzgroep ging voorop en speelde
rouwmuziek. Zeer aandoenlijk!
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om normvervaging in deze te voorkomen.
En dat gebeurt ook. Om dit met kracht te
kunnen doen, dient de vereniging groot en
sterk te zijn. Daarvoor dienen dus onder
andere de concerten en andere activiteiten,
zoals - kleinschalige - festivals waardoor het
park de aandacht krijgt van de omwonenden
die het verdient.
Jan Siegenbeek van Heukelom

Jan Siegenbeek van Heukelom
Ook speelden er wel amateur-orkesten;
éénmaal bij de kastanjeboog van de vaste
plantentuin. Vaak waren het ook gelegenheidsorkesten die voor één zomer bij elkaar
kwamen.
Ik heb nog steeds het standpunt dat de
publieke belangstelling voor het Beatrixpark
door deze concerten kan worden vergroot,
maar toch werden de concerten voor mijn
familie tenslotte een te grote belasting, zodat
we ermee zijn gestopt. Gelukkig heeft de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark na
enige jaren deze fakkel overgenomen.
Onverminderd hebben allerlei instanties,
zoals de Noord-Zuid Lijn, de RAI, het
WTC en nu de Zuidas hun gretige ogen
laten vallen op dit prachtig stuk groen.
Onverminderd moet dan ook de inzet
blijven de overheden erop te wijzen dat het
beschermen van dit groen voor hen een
verantwoordelijkheid van wezenlijk belang
is. Vroeger was de inrichting van het park in
de Engelse landschapstijl, waarbij de
coulissewerking van boompartijen met
kronkelende wandelpaadjes veel beslotenheid en intimiteit met zich mee bracht. In
het zuidelijke deel van het park is dit
overgegaan naar de huidige meer opengewerkte situatie waarbij de sociale veiligheid meer gewaarborgd is; dat is begrijpelijk.
Net zoals bij de oprichting heeft de vereniging de functie om de stad en de betrokken
stadsdelen te wijzen op de intrinsieke
waarden van hoogwaardig stedelijk groen,
die het Beatrixpark vertegenwoordigt, en
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Onbekende bekenden
In deze rubriek zijn deze keer de zandstenen
Pinguïns van Trapman in het water van de
singel naast de vaste plantentuin de onbekende bekenden. Deze keer ligt de nadruk
ook meer op het onbekende. Van de
beeldhouwer heb ik behalve een aantal
persoonsgegevens weinig achterliggende
verhalen over zijn leven en kunstenaarschap
kunnen achterhalen, ondanks hulp van de
bibliotheek van het Rijksmuseum. Het
Amsterdams Beeldenboek (helaas uitverkocht en niet herdrukt) geeft gelukkig wel
meer informatie over een aantal beelden van
Jan Trapman die deel uitmaken van beeldhouwwerk op bruggen en viaducten in
Amsterdam.

Jan Trapmans reliëf van graniet
heette Energie en verbeeldt een
fluitketel waaruit een wolk
stoom in de vorm van een figuur
oprijst.

Jan Trapman werd geboren in 1879 in
Scherpenisse, Zeeland. Hij deed zijn
opleiding aan de Akademie voor Beeldende
Kunst in Antwerpen. Hij woonde en
werkte tot 1904 in Antwerpen, Rotterdam
en Den Haag en verhuisde in 1905 naar
Amsterdam waar hij in 1943 overleed.
Hij was dus ook een tijdgenoot van Fred
Carasso en Leo Braat waarvan beelden in
het park zijn besproken in vorige nieuwsbrieven. Ook hij was lid van Sociëteit Arti
en Amicitae en van de Nederlandse Kring
van Beeldhouwers en zij moeten elkaar dus
wel zijn tegengekomen.
Jan Trapman was een figuratief
beeldhouwer, hij maakte portretten en veel
beelden van dieren voor tuinen en parken
maar ook reliëfs voor openbare gebouwen,
vooral beschreven in het Amsterdams
Beeldenboek.

Beeld op het Muzenplein.

Aan het begin van de vorige eeuw
ontstonden de eerste plannen voor de
aanleg van een volledige ringspoordijk rond
Amsterdam. Vanaf 1921 is daar ook
daadwerkelijk aan gebouwd. In 1930 waren

er twee viaducten klaar, een over de Boerenwetering en de andere over de Amstelveenseweg, rails lagen er toen nog niet. Door de
economische crisis werd het werk in 1933
opgeschort.
Zes beeldhouwers, waaronder Jan
Trapman, hadden van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen sculpturen aan te
brengen op de twee viaducten. De
onderwerpen van de sculpturen hadden
betrekking op de spoorwegen; zo zijn er
onder andere voorstellingen van treinen,
locomotieven en raderen. Jan Trapmans
reliëf van graniet heette Energie en verbeeldt
een fluitketel waaruit een wolk stoom in de
vorm van een figuur oprijst.
Na de oorlog werden de viaducten gesloopt
vanwege de slechte staat waarin ze
verkeerden. Het beeldhouwwerk werd
opgeslagen bij Monumentenzorg.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd
in verband met de aanleg van de metro
besloten de sculpturen te herplaatsen in de
nieuwbouw aan de Nieuwe Hoogstraat.
Architect van deze nieuwbouw, Guido van
Overbeek (lid van onze vereniging) en
kunstenaar Harald Schole zagen een
duidelijk verband tussen beelden van een
spoorviaduct en nieuwbouw vanwege de
metro als openbaar vervoer. Zij hebben
zich sterk gemaakt voor herplaatsing en uit
een speciaal geldpotje voor kunst bij
woningwetbouw is dat toen gelukt.
Begin jaren dertig gaf de afdeling Kunstzaken van de gemeente Amsterdam negen
kunstenaars de opdracht voor het maken
van een reeks beelden op het Muzenplein.
Daar verbindt een lage muur de bruggen
over de Churchilllaan en die over de
Apollolaan met elkaar. Beide bruggen zijn
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een ontwerp van Kramer en voorzien van
een groot beeldhouwwerk van Hildo Krop,
destijds officieel stadsbeeldhouwer. De
negen beelden op de lage muur zijn allemaal
uitbeeldingen van kinderen met een beest
en/of een stuk speelgoed bij zich. Het beeld
uiterst rechts is gemaakt door Jan Trapman.
Afmetingen en voorstellingen hebben
dezelfde grondvorm en ondanks de negen
verschillende makers vormen ze een goede
eenheid, aldus het Amsterdams
Beeldenboek.
Ook in 1932 werd aan verschillende
kunstenaars opdracht gegeven beeldhouwwerken aan te brengen aan de brug over de
Admiralengracht, tegenwoordig de Vierwindstrekenbrug geheten. Voor de brug van
Kramer maakte Hildo Krop weer de meeste
sculptuur, de beelden op de vier hoeken van
de brug symboliseren de vier windstreken
en/of werelddelen. Aan de zijkanten bij de
trappen naar beneden hebben vier andere
beeldhouwers beelden mogen ontwerpen en
daar staan aan weerszijden van een trap een
tijger en een ijsbeer van Jan Trapman. Daar
moeten ooit ook de Pinguïns uit ons park
onderdeel hebben uitgemaakt van de brugversiering, blijkt uit het archief van de
gemeente Amsterdam. Waarschijnlijk is het
beeld eind jaren vijftig in het Beatrixpark
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terechtgekomen maar hoe en waarom is
onbekend. Jan Trapman heeft in 1933
ƒ1.100,- ontvangen voor het maken van het
beeld.
Inmiddels heb ik ontdekt dat de afdeling
Haarlem van de Nederlandsche Kunstenbond in 1925 het beeld Reuzenreiger van Jan
Trapman heeft aangekocht. Zodra ik weet
waar dit beeld is gebleven, zal ik het met een
bezoekje vereren. Onze vereniging heeft
immers een “historische” verbondenheid
met de reiger!

Naast de Vierwindstrekenbrug
staan aan weerszijden van een
trap een tijger en een ijsbeer van
Jan Trapman.

Mirjam Louisse

De zandstenen Pinguïns van Trapman in het water van de singel naast de vaste
plantentuin.

In de volgende nieuwsbrief wil ik u voorstellen aan de twee Zittende
Vrouwenfiguren van Ellen Beethuis-Roos. Het beeld staat in de eendenvijver.
Hopelijk krijg ik deze keer weer persoonlijke verhalen en anekdotes, ik houd
me aanbevolen.
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Een broedende eend in het vijvertje in
de Artsenijhof

Het prachtige trappetje in de
vijver en een mand met zaagsel
ernaast zodat de jonge eendjes een
zachte landing vanuit de vijver
zouden kunnen maken om
richting de wetering te gaan.

In het voorjaar ontdekten de vrijwilligers
van de Artsenijhof een broedende eend in
de kleine vijver van de Artsenijhof, prachtig
verscholen tussen de gagel. Bestuurslid
Frank Warendorf werd hiervan op de
hoogte gesteld voor het maken van foto’s,
want dit was nog niet eerder voorgekomen.
Enige dagen later had hij een prachtig
gemaakt trappetje in de vijver geplaatst en
een mand met zaagsel ernaast zodat de jonge
eendjes een zachte landing vanuit de vijver
zouden kunnen maken om richting de
wetering te gaan.

De gelegde eieren kwamen helaas niet uit
(te nat geweest?). Maar moedereend gaf niet
op en legde voor de tweede keer. Ze was
nog behoedzamer dan ze al was. Af en toe
verliet ze het nest om te eten en zwom een
paar rondjes om de vijver te inspecteren,
waarna ze weer terugkeerde naar haar nest.
Dit dekte ze steeds af met haar eigen
donshaartjes, zodat de eieren niet opvielen
en warm bleven als ze even uit lunchen
was. Wat werkt dat toch mooi in de natuur!
Op een zaterdag in juni ging één van de
vrijwilligsters van de Artsenijhof een kijkje
nemen en ja hoor, er zwommen drie
piepende kleine dotjes van eendjes in de
vijver. Daarna hebben we heel wat verhalen
gehoord van bezoekers aan de Artsenijhof
en zijn we achter het volgende gekomen. Er
zijn zes eendjes geboren, waarvan er drie al
buiten de vijver liepen en die moedereend
later waarschijnlijk mee naar de wetering
heeft genomen voor de eerste zwemles.
Omdat er veel aanloop was van (bezorgde)
bezoekers en moedereend niet meer
terugkwam, is (door één van de bezoekers?)
de dierenambulance gebeld. De drie
overgebleven eendjes zijn naar de
vogelopvang De Toevlucht gebracht, waar
ze het na wat bijvoeding en zorg prima naar
hun zin hadden met zo’n 15 soortgenoten.
Ze zullen inmiddels wel zijn uitgevlogen.
(Trouwens fijn dat De Toevlucht bestaat;
het opvangcentrum is zeker een bezoekje
waard. Adres: Stichting De Toevlucht
Vogel- en Egelopvang, Bijlmerweide 1, 1103
RR Amsterdam, www.toevlucht.nl).
Met dank namens moedereend aan allen die
zorg aan dit gebeuren hebben besteed.
De vrijwilligers van de Artsenijhof
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Vogelwaarnemingen
De afgelopen tijd zijn er weer bijzondere
vogelwaarnemingen in het Beatrixpark
gedaan. In de winter van 2005 beleefde
Nederland een invasie van de grote barmsijs.
Deze vogels komen uit het hoge noorden.
Er vlogen groepen van wel 50 exemplaren,
ook door het park en de Prinses Irenebuurt,
alleen wisten we toen nog niet wat het
waren, omdat ze een onbekend geluid
maakten en hoog overkwamen. Maar op 18
december 2005 streek een groepje van zes
grote barmsijsen in de Artsenijhof neer,
waar ze foerageerden op de zaden van de
teunisbloem. Foto’s van deze vogels staan in
de vogelrubriek op de website.
De reigers in het park kregen op 19 februari
2006 jongen, hetgeen te merken was aan de
lichtblauwe eierschalen die op die dag voor
het eerst onder de nestbomen te zien waren.
Aangezien het in februari en maart zeer
koud en slecht weer was, was de vroege leg
niet gunstig. Waarschijnlijk zijn slechts
enkele jongen grootgebracht. Na de
vorstperiode hebben de reigers opnieuw
eieren gelegd.
Om de kleinere vogels door de winter te
helpen (en ze goed te kunnen fotograferen)
is op nieuwjaarsdag een voedertafel aan een
eik bevestigd. Dit leverde een groot aantal
soorten op, waaronder zelfs de zwarte kraai
die in stadstuinen zelden op voedertafels
wordt gezien. Een kleine opsomming van de
andere soorten die op het voer afkwamen:
merel, koolmees, pimpelmees, zwarte mees,
boomklever, houtduif, merel, vink en
roodborst.
Januari 2006 leverde ook de eerste appelvink
op, die daarna helaas niet meer is gezien. Op
21 maart was er een melding van een
waterral in de natte vallei en de waarnemer,
Robert Heemskerk, heeft deze schuwe

rietvogel zelfs kunnen fotograferen. De
nijlganzen waren er dit jaar vroeg bij. Eind
maart waren er zes jongen. Waar ze in het
park hebben gebroed, is een raadsel. Deze
vogels broeden hoog in een boom. Dankzij
de waakzame ouders zijn alle jongen groot
geworden.
Gezien het succesvolle broedgeval van de
bosuilen in 20051 waren de verwachtingen
dit voorjaar hoog gespannen. Helaas is het
ondanks veel speurwerk niet gelukt jonge
bosuilen te ontdekken. Toch heeft de bosuil
waarschijnlijk wel in het park gebroed,
omdat er op 8 april bij de brug van de
Beethovenvijver een jonge bosuil werd
gezien en gehoord. Dit jong kon al goed
vliegen. Begin april was een grote bonte
specht begonnen een hol uit te hakken in
een boom achter het kinderbadje, direct
naast het pad. De specht heeft dit niet
afgemaakt en waarschijnlijk elders in het
park een hol gehakt. In het park zijn zeker
twee nesten met jonge spechten gezien. Ook
is de groene specht in het park gezien, maar
zeer waarschijnlijk heeft deze prachtige
vogel hier niet gebroed, maar ergens in de
buurt van de Amstel. Ook in de zomer
kwam hij vaak foerageren.

De lichtblauwe eierschaal van een
reiger.

Om de kleinere vogels door de
winter te helpen (en ze goed te
kunnen fotograferen) is op
nieuwjaarsdag een voedertafel
aan een eik bevestigd.

Eind maart begon de paddentrek, met name
in de omgeving van het fietspad in het
verlengde van de Prinses Irenestraat. Ook
elders in het park waren er veel padden,
hetgeen de reigers ook door hadden. De
padden komen bij elkaar om te paren en de
vrouwtjes zetten de eieren in het water af in
lange slierten.
In 2004 was er een succesvol broedgeval van
de sperwer met vier jongen. Vorig jaar is de
broedpoging mislukt, waarschijnlijk omdat
het broedende vrouwtje niet genoeg voedsel
kreeg aangedragen door het mannetje en de

Eind maart begon de paddentrek.
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eieren moest verlaten om zelf te gaan jagen.
Dit jaar was er een geringd wijfje begonnen
met broeden, maar op een gegeven moment
heeft ook zij het nest verlaten. Toch heeft
de sperwer zeer waarschijnlijk elders in het
park gebroed, want eind juli waren er drie
bedelende sperwerjongen in de populieren
achter het St. Nicolaas Lyceum.
Verschillende prooioverdrachten werden
gezien.
Dit jaar werd ook voor het eerst een
scholekster in het park gezien. Later bleek
waarom: op het dak van een flat aan de
Beethovenstraat, de Pentaflat, waren drie
eieren uitgebroed. De vogels vlogen met
regenwormen af en aan om de jongen te
voeren. De conciërge van de flat, Rob van
den Born, heeft op het dak van de flat een
aantal foto’s van de jongen gemaakt en in de
hal van het flatgebouw opgehangen. Op 10
augustus is er één jong uitgevlogen. De
andere twee jongen hebben het niet
overleefd. De ouders en het uitgevlogen
jong verdwenen tenslotte naar de
binnenplaats van het St. Nicolaas Lyceum.
Opmerkelijk was ook het broedgeval van de
alexanderparkiet in een populier langs het

water. Deze vogel, die een stuk groter en
zeldzamer is dan de halsbandparkiet, broedt
in nestholtes hoog in de Italiaanse
populieren aan de Diepenbrockstraat. De
nestholte in de populier was goed zichtbaar
en daardoor lukte het om de eerste
nestopname van deze soort in Amsterdam
te maken. Dit was op 17 juni.
Door het zeer warme weer in juli en
augustus leverden de besdragende bomen
prachtige vruchten op, waarvan de vogels
volop geprofiteerd hebben. Met name de
witte moerbei was een smulparadijs.2
Helaas was er ook slecht nieuws. Eind
september is er in de eendenvijver
botulisme uitgebroken, waardoor de zwarte
zwaan, enkele ganzen en eenden zijn
bezweken. Op 16 juni was er een enorme
vissterfte in de natte vallei. Meer dan 60
vissen, voor het grootste deel karpers,
bezweken. Dit kwam doordat de pomp
stilviel waardoor het water niet meer
circuleerde. Parkwachter Vervaart heeft op
vrijdagmiddag een aggregaat geregeld en pas
weken later is de pomp hersteld. Toch
leverde de natte vallei een paar leuke
waarnemingen op. De kleine karekiet
broedde succesvol in het riet. Op 15
september werd de dodaars weer in de natte
vallei gezien. Er waren toen veel jonge
rietvoorntjes. Ook de ijsvogel kwam op de
rietvoorntjes af. Op 23 september werden
er zelfs twee gezien en al spoedig was er
ook een tweede dodaars. De laatste leuke
waarneming was op 15 oktober: tijdens de
Marathon van Amsterdam vloog er niet
alleen een helikopter boven het park, maar
ook een grote gele kwikstaart bij de vijver
van de vaste plantentuin.
Frank Warendorf
1

Zie Vogelbelevenissen voorjaar en zomer 2005,
Nieuwsbrief najaar 2005, p. 21.

2

Opmerkelijk was ook het broedgeval van de alexanderparkiet in een populier langs het
water.

Deze boom is beschreven op p. 117 van de
Bomengids van Amsterdam-Zuid van J. Lever.
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Nieuw hondenbeleid in ZuiderAmstel
De raad van ZuiderAmstel heeft op 17
oktober jl. het nieuwe hondenbeleid voor
ZuiderAmstel vastgesteld. Hieronder een
kaartje van de veranderingen in het Beatrixpark. Het groen ingekleurde gedeelte wordt
het losloopgebied. Het rood weergegeven
gedeelte wordt het verbodsgebied (is nu ook
al zo, behalve de kleine speelplaats bij het St.
Nicolaas Lyceum). Het overige gebied
wordt aanlijngebied.
Het beleid is nog niet van kracht. Er wordt
nu gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin
de voorlichting, de bebording en de opruimvoorzieningen worden uitgewerkt. Het
stadsdeel hoopt voor de zomer klaar te zijn
met de inrichting en uitvoering. Het nieuwe
beleid zal met een voorlichtingscampagne
onder de aandacht worden gebracht.
Wanneer het beleid van kracht wordt, zal
dit grote veranderingen meebrengen. Wie
het park betreedt bij de ingang Diepen-

brockstraat/Herman Heijermansweg zal de
hond aangelijnd moeten houden tot de
grote speelweide. De coniferenhoek en het
ereplateau zijn aanlijngebieden. Ook bij de
eendenvijver moeten de honden aangelijnd
zijn. Wie vanaf de grote speelweide naar de
natte vallei wil lopen, kan de hond alleen
los laten lopen op het pad aan de westkant
van het water.
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft ten aanzien van de totstandkoming van het beleid een neutraal standpunt ingenomen, omdat een deel van de
leden voorstander is van veel vrijheid voor
honden in het park, terwijl andere leden
zich juist storen aan de honden in het park.
De losloop-, aanlijn-, en verbodsgebieden
zijn wel in samenspraak met de vereniging
ingevuld.

De Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark heeft ten aanzien
van de totstandkoming van het
beleid een neutraal standpunt
ingenomen.

Frank Warendorf

Het groen ingekleurde gedeelte
wordt het losloopgebied. Het rood
weergegeven gedeelte wordt het
verbodsgebied. Het overige gebied
wordt aanlijngebied.
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Kappen, snoeien, aanplanten

Aan het eind van de Prinses
Irenestraat is een Canadese
populier geveld (wordt niet
vervangen).

Op 3 november jl. hadden enkele bestuursleden overleg met de afdeling Groen van het
stadsdeel over de snoeiplannen voor
komend seizoen. Een kort verslag.

Zeeuwse haag (verschillende soorten
struiken, zowel groenblijvend, bloeiend als
bladverliezend) en zullen grasstroken
worden aangelegd.

Kapvergunning zal worden aangevraagd
voor een drietal kastanjes in de kastanjering:
een boom is al dood, twee andere zijn
aangetast en kunnen gevaar gaan opleveren
en moeten dus helaas ook worden gekapt.
Voorlopig worden geen nieuwe bomen
aangeplant vanwege de kastanjeschimmelziekte. Ook een dode Sorbus (lijsterbes)
langs de kadekant tegenover de Bernard
Zweerskade wordt verwijderd; deze boom
wordt wel vervangen. In diezelfde strook
worden ook braamstruiken verwijderd en
wordt licht snoeiwerk verricht o.a. aan de
sneeuwbes. Elders in het park zullen op
bescheiden schaal struiken worden gesnoeid.

Om vanuit het toezichtershuisje bij het
kinderbadje het zicht op de daaraangrenzende weide te verbeteren zal
struikgewas aan de linkerzijde achter het
badje worden vervangen door gras. In het
voorjaar zullen de wilgen langs het talud
van de A10 worden geknot. De storm van
1 november heeft ervoor gezorgd dat een
Italiaanse populier omwaaide vlakbij het
Florabeeld; een afgebroken tak van een
populier heeft bij de ingang Herman
Heijermansweg een Catalpa vernield (zal
worden vervangen) en aan het eind van de
Prinses Irenestraat is een Canadese populier
geveld (wordt niet vervangen). Om
algengroei en botulisme in de eendenvijver
te voorkomen zal vanuit het daar liggende
kunstwerk weer water gaan opborrelen.

De storm van 1 november heeft
ervoor gezorgd dat een
Italiaanse populier omwaaide
vlakbij het Florabeeld.

Tussen het kinderbadje/de kinderspeeltuin
en het fiets/voetpad langs de Boerenwetering wordt de groenstrook drastisch
aangepakt: langs badje en speeltuin komt
een brede één meter hoge, strakke zgn.

Marleen Munniksma

Kapvergunning zal worden aangevraagd voor
een drietal kastanjes in de kastanjering: een
boom is al dood, twee andere zijn aangetast en
kunnen gevaar gaan opleveren en moeten dus
helaas ook worden gekapt.
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Reden genoeg voor een bezoek
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Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
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.

www.vriendenbeatrixpark.nl

Tweemaal per jaar
ontvangt u de
Nieuwsbrief en u wordt

Op naar de 1500
Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens
kostbare plek, in economische zin.

uitgenodigd de
jaarlijkse
ledenvergadering bij te
wonen

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud van het
park. De vereniging telt nu ruim 1.100 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.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark
(Hr / Mw)
naam

adres

telefoonnummer

Stuur dit strookje naar:

postcode & woonplaats

handtekening

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
t.a.v. Mw. M.J.K. Louisse, W. Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal e 5,- kunt overmaken

