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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.

Omdat we een zo mooi mogelijk blad
proberen te maken heeft de drukker enkele
proeven met ander papier gedaan en dit
heeft geleid tot de keuze voor de uitvoering
die nu voor u ligt. Het valt hopelijk niet
alleen op dat de nieuwsbrief mooier is
geworden, maar ook dat dit het geval is met
het park.
Het heeft even geduurd, maar er zijn
prachtige, goedzittende bankjes in het park
geplaatst, duidelijke infopanelen bij de
ingangen en mooie, stevige afvalbakken.
Deze laatste worden overigens nog
vervangen, zoals u kunt lezen in het
interview met René Riemersma, de
projectleider van het project Verbetering
Beatrixpark.
Dat met verbeteringen en onderhoud van
het park enorm veel wachttijd gemoeid
is, is bekend, maar er zijn gunstige
uitzonderingen: enkele armen van het
vuistenbeeld op de heuvel, ook wel
genoemd Your Life is Calling, werden
vernield, maar de schade werd binnen no
time hersteld door het bureau Kunstwacht
Amsterdam. Aan dit beeld zal in het
volgende nummer aandacht worden besteed.
Voor de rubriek Onbekende bekenden
van dit nummer is Mirjam Louisse naar
Musselkanaal gereden om meer te weten te
komen over Bart van de Weijer, de maker
van het beeld Speelplastiek, dat in 1970 in de
bloemenweide is geplaatst.
Ten behoeve van deze nieuwsbrief zijn
niet alleen gesprekken gevoerd met René
Riemersma en Bart van de Weijer, maar
ook met Arend van de Beld, de coach van
de vrijwilligers van de Artsenijhof en met
de politie die informatie verschafte over de
in het park gevonden zwerver. Onze immer
actieve voorzitter Marleen Munniksma
wist het personeelsblad van stadsdeel
Zuideramstel op de kop te tikken en met
toestemming hebben we daaruit een artikel

van Maria Vitalis over de ontruiming van de
zwerverplek overgenomen.
Daarnaast waren Jip Louwe Kooijmans
en Petra Holtkamp zo vriendelijk
om verslag te doen van resp. de eerste
Amsterdamse Stadsvogeldag en het
uitzonderlijk goed bezochte muziekfestival.
Op de tweede stadsvogelconferentie
van Vogelbescherming Nederland, die
op 8 november jl. in Amersfoort werd
gehouden, is de in het park georganiseerde
Stadsvogeldag als voorbeeld voor anderen
gepresenteerd.
Natuurlijk ontbreekt informatie over de
voortgang van de Zuidas niet. Hier is het
een geluk dat niet alles zo snel gaat, ook al
hebben de verschillende belanghebbenden
wel grote haast, waaronder Akzo Nobel dat
haar hoofdkantoor in het westelijke deel
van de Natte vallei wil bouwen. Het goede
nieuws is dat de derde afslag van de A-10
niet doorgaat.
We zijn verheugd met ons nieuwe
redactielid Loes Lesterhuis, die vlakbij het
park woont en in dit nummer duidelijk
maakt waarom zij er zo graag wandelt.
Verder kunt u in deze nieuwsbrief alles
lezen over de jonge bosuilen die dit voorjaar
in het park zijn opgegroeid. En ten slotte
bevat dit nummer een wandeling langs een
deel van de nieuwe aanplant die dit voorjaar
is gerealiseerd.
Zo bent u hopelijk goed op de hoogte van
alles wat zich in het park heeft afgespeeld.
Maar beter is het natuurlijk zoveel mogelijk
zelf mee te maken en te genieten van de
schoonheid van dit kleine natuurgebied
in alle seizoenen. En wellicht inspireren
al deze verhalen om mee te helpen aan de
instandhouding ervan.
Frank Warendorf
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Van de voorzitter
Mensen die regelmatig het park bezoeken
hebben vaak hun eigen route dwars door het
park. De wegen die het bestuur moet bewandelen op diverse niveaus (van Rijkswaterstaat
tot afdelingen binnen stadsdelen) gaan juist
vaak over de randen van het park.
Komend vanaf de Cornelis Dopperkade zien
we meteen bij de brug één van de nieuwe
welkomstborden staan: na jarenlange onderhandeling is het eindelijk gelukt om bij een
aantal ingangen van het park plattegronden
te plaatsen van het park, waar tevens ook
de spelregels op staan en andere belangrijke
informatie. Aan de achterzijde van sommige borden is plaats voor extra informatie
over bijv. projecten, evenementen of nieuwe
maatregelen. Dus als u een bord ziet, moet
u af en toe ook even achterom lopen, misschien staat daar iets belangrijks.
De kwaliteit van het water en daarmee ook
de oevers heeft regelmatig onze aandacht.
Daarbij gaat het om de rommel die in het
water drijft - en die door sommigen van ons
wordt verwijderd - maar ook over bijv. het
aanmeren van boten waar dit niet mag (en
het verdwijnen van de borden waarop staat
dat het niet mag). Langs het Zuideramstelkanaal is het park voorzien van interessante
bosschages, hetgeen met name zeer fraai is in
het najaar met de bladverkleuringen, vooral
zichtbaar vanaf de Bernard Zweerskade.
Maar deze bosschages zijn ook zeer aantrekkelijk voor zwervers, die daar hun onderkomen ‘bouwen’ omdat zij zich daar onbespied
wanen. En dat zij soms pas zeer laat ontdekt
worden is enige maanden geleden gebleken,
toen een levenloos lichaam in verregaande
staat van ontbinding werd gevonden.
Bij de Diepenbrockstraat aangekomen
missen wij nog steeds bij de ingang de twee
fraaie hoge beuken, die enkele jaren geleden
verloren zijn gegaan door resp. storm en
preventieve kap. Graag zouden we daar weer
twee mooie bomen teruggeplaatst zien om

deze ingang te markeren. Even verderop
stuiten we op nog een ingang - het zogenaamde berkenlaantje. Over de illegale
tuinuitbreiding die hier plaatsvond loopt
nog steeds een rechtszaak. En weer iets
verderop - bij nog een smalle ingang - komt
men op het pad naar de grote vijver, waar
helaas de fontein steeds eerder in het jaar
wordt afgezet en ook steeds lager lijkt te
spuiten. Vlak na de brede brug stond een
abri - een overblijfsel van de Floriade van
1972 - maar deze is vernield, waarschijnlijk
door een auto, die daar helemaal niet mag
komen. De restanten zijn om veiligheidsredenen weggehaald. Verzoeken bereikten
ons om daar toch weer een nieuw afdak te
laten bouwen. Dit wordt nu onderzocht
door het stadsdeel.
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Nu zijn we aangekomen bij de ingang
Herman Heijermansweg. Op 19 augustus
en 9 september jl. was het hier extra druk
vanwege resp. het Muziekfestival en de
eerste Amsterdamse Stadsvogeldag. Voor
het kinderbadje was het deze zomer vaak te
koud. In de komende maanden gaat het
bestuur ontwerpen bekijken van een combinatiegebouwtje, waarin nieuwe toiletten
met permanente behuizing voor toezichthouder en een bescheiden onderkomen voor
de tuinlieden en berging ondergebracht
zullen worden. Voorwaarden zijn wel dat
het past binnen de bestaande omgeving en
binnen de richtlijnen van de monumentenstatus. Aan diezelfde richtlijnen zijn
onlangs ook getoetst de herinrichting van
de speeltuin (nieuwe toestellen, herbestraten
en een brede gemengde haag langs de rand,
met behoud van enkele bijzondere struiken
en alle bomen langs het fietspad). Ook de
fietsenrekken zullen worden vervangen en
er zal ruimte gemaakt worden voor het parkeren van de populaire minibakfietsen. Aan
de andere zijde heeft een vaste ploeg vrijwilligers in voorjaar en zomer hard gewerkt
om de Artsenijhof nog fraaier te maken. In
de winter ligt dit werk min of meer stil, al

F.C.S. Warendorf

Mw. E.E. Luinge

Erelid
Prof. J. Lever

Secretariaat Vereniging
Mw. M.J.K. Louisse

Website
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wordt er wel eens per maand geschouwd
(en evt. ook gewerkt). Eind maart gaat
men dan weer voortvarend aan het wieden,
inplanten, zaaien etc. Op de borden bij de
hof vindt u de nodige informatie (voor- en
achterzijde). Helaas worden er soms planten
gestolen of worden vernielingen aangericht,
maar het is tot nu toe onmogelijk gebleken
om het stadsdeel ervan te overtuigen dat
deze hof ’s nachts eigenlijk afgesloten zou
moeten worden - de hekken zijn er al.
Recent hebben enkele bestuursleden rond
de tafel gezeten met de projectleider van het
RAI gebied (Kop Zuidas) en iemand van
Provast, het bureau dat ingehuurd is door de
RAI om te zoeken naar de meest geschikte
locatie op het RAI-terrein voor een hotel
van circa 500 kamers, met alle faciliteiten
van een viersterrenhotel. Na onderzoek
kwam als meest ideale plek de huidige
locatie van Strand Zuid naar voren, waarbij de toegang tot het hotel en de nog te
bouwen parkeergarage via Wielingenstraat/
Boerenwetering aan RAI zijde zou moeten
komen. Daar waar het nu vaak rommelig
oogt door tijdelijk geparkeerde vrachtwagens/containers e.d. zou in de toekomst een
mooie boulevard kunnen komen richting ingang hotel, dat behalve voor congresgangers
ook bedoeld is voor bijv. toeristen, maar
ook voor buurtbewoners die in één van
de restaurants een hapje kunnen eten. We
hebben erop gewezen dat zo’n hotel geen
extra overlast voor de buurt mag geven, dat
bijv. de verlichting ingetogen moet zijn en
niet op het park gericht, dat er geen groen
moet sneuvelen voor deze plannen en dat bij
het ontwerp van het hotel de gevelbekleding
(de ‘huid’) niet reflecterend moet zijn; bij
voorkeur niet weer een blokkendoos met
wanden die stijl omhoogrijzen. Vanzelfsprekend blijft de oost-west route over het RAI
terrein voor voetgangers en fietsers altijd
open en toegankelijk en zou deze aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door meer
publieke functies in de onderste lagen van
het gebouw te realiseren. Er zal een totaalvisie openbare ruimte voor het RAI gebied
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worden opgesteld, waarbij deze aspecten aan
de orde zullen komen.
De bouw van de Noord/Zuidlijn en het
nieuwe front van de RAI leiden ertoe dat
er soms omtrekkende bewegingen moeten
worden gemaakt om vanuit de Rivierenbuurt het park te bereiken, vooral het fietspad langs de snelweg komend vanaf station
RAI heeft een vervelende metamorfose
ondergaan. Deze groene zoom wordt een
steeds smallere grijze zoom.
Aan de zuidzijde van het park ligt nog
steeds de drukke A-10, inmiddels bewaakt
door het hoge nieuwe kantoor van Ernst
& Young, en in de toekomst ook door een
gigantische kabels- en leidingenbrug, die
vanaf het gebied Vivaldi (aan de Buitenveldertzijde) loopt en ten oosten van de
vuistenheuvel vanaf een hoogte van ruim
10 meter weer ondergronds gaat richting
de Beethovenkavel in de zuidwesthoek van
het park. Er is nu een studie gaande om
van deze noodzakelijke brug - de leidingen
kunnen daar vanwege het toekomstige dok
niet ondergronds - een uiteraard veilige
voetgangersbrug te maken, alleen bereikbaar
via hoge trappen. Deze hoge verbinding
zou het nieuwe gebied Vivaldi rechtstreeks
verbinden met het park en daarnaast ook
uitzicht geven op de dynamische omgeving.
We houden deze ontwikkeling goed in de
gaten en zullen ervoor waken dat het park
zo min mogelijk wordt aangetast, maar we
kunnen ons in die hoek niet beroepen op de
monumentenstatus, want die geldt niet voor
dat deel.
Vlakbij de Natte vallei, begin jaren negentig
van de vorige eeuw als compensatiegroen
aangelegd en toegevoegd aan het park,
ligt een groot ondergronds gewelf in het
talud van de A-10. Enkele jaren geleden is
deze toegang hermetisch afgesloten, zodat
onbevoegden zich daar niet langer konden
ophouden. In september van dit jaar werd
er toch een housefeest gehouden, waarbij
veel rommel werd achtergelaten. De politie
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heeft verschillende bezitters van op het pad
geparkeerde auto’s bekeurd. Toch weer een
parkrand die extra aandacht behoeft, net als
het water van de Natte vallei, dat via een
pomp en speciale filters wordt schoongehouden. De pomp en daarna de
leidingen zijn lange tijd stuk geweest,
uiteindelijke gerepareerd en nu weer buiten
functie. Natuurlijk willen wij dat ook dit
deel van het park de juiste aandacht krijgt en
dat niet alle aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van de Beethovenkavel.
Monumentenstatus geldt ook niet voor deze
zuidwesthoek van het park, waar misschien
de monumenten van de toekomst worden
gebouwd door o.a. Akzo Nobel die in de
rand langs de A-10 het nieuwe hoofdkantoor
wil neerzetten. Na projectbesluit en uitvoeringsbesluit ligt er sinds 31 oktober jl. een
voorbereidingsbesluit, op grond waarvan
B en W en de gemeenteraad de mogelijkheid
hebben om af te wijken van het
bestemmingsplan RAI en omgeving. Het St.
Nicolaas Lyceum, dat nu nog op een royale
kavel staat, zal worden afgebroken als de
nieuwbouw, dichter langs de Beethovenstraat
klaar is. Volgens de Europese richtlijnen
worden voor het ontwerp vijf architectenbureaus aangezocht. Een deel van het huidige
schoolterrein wordt dan weer park in ruil
voor parkgebied (uitkijkheuvel bij Beethovenstraat en deel cascade). Voorlopig is het
echter nog lang niet zo ver, want ook voor
de toekomst van de Christus Geboortekerk
zal nog een oplossing gevonden moeten
worden. De kinderopvang, die voor een
periode van vijf jaren tijdelijk gehuisvest is in
een hoek van de Nicolaastuin, zal opnieuw
voor een periode van vijf jaar medio 2008
waarschijnlijk verhuizen naar het gebiedje
bij het convent, aan het eind van de Prinses
Irenestraat. Via regelmatig overleg met het
Projectmanagementbureau en de dienst
Ruimtelijke Ordening van de gemeente
Amsterdam laten wij ons op de hoogte brengen van de voortgang van alle plannen in dit
gebied. Daaronder valt ook het ontwerp van
de openbare ruimte en bijv. de fietsroutes en
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ingangen ondergrondse parkeergarage.
Verder is het voor alle bezoekers van het
park en voor de vereniging belangrijk, dat
het parkgedeelte dat bebouwd gaat worden
niet heel veel eerder en sneller wordt ontwikkeld dan het uitruildeel. Een waterpartij
(omlegging van cascadedeel van de Natte
vallei) zal ongetwijfeld onderdeel worden
van dit stukje park, maar een volwaardig
groen ontwerp met dezelfde natuurwaarde
van het verdwenen deel is een vereiste
geweest voor de ruil van groen voor rood/
rood voor groen. Dus behalve waken over
rood en groen, letten we nu ook op blauw.
Aan de overkant van de Beethovenstraat,
dus net buiten het park, wordt het Publicisgebouw afgebroken en in plaats daarvan komt een hotel met heel veel (kleine)
kamers, geen parkeergelegenheid en met
weinig of geen hotelfaciliteiten, zoals grote
lobby, receptiebalie, restaurant etc. Het
is maar de vraag of dit voor de buurt een
toegevoegde waarde is, aangezien onduidelijk blijft op welke doelgroep men met een
dergelijk hotel mikt. De vereniging zal ook
deze ontwikkeling blijven volgen, van een
afstand weliswaar, en alleen actie ondernemen indien blijkt dat de komst van dit
hotel voor ongewenste activiteiten in het
park zorgt.
Langs de Beethovenvijver tenslotte loopt aan
de parkzijde een prachtig pad, dat helaas in
het midden steeds verder lijkt af te kalven.
Wel zijn daar twee nieuwe banken geplaatst,
maar o.i. moet dit pad opgehoogd worden
omdat in de loop der tijden een gedeelte in
de vijver is weggegleden. Weer een randje
waar aandacht aan moet worden gegeven.
De randen van het park zijn vaak ook
grenzen: de grens tussen twee stadsdelen
bij de Diepenbrockstraat en halverwege het
Zuideramstelkanaal, de grens tussen stad en
rijksweg bij het talud van de A-10, de grens
van twee bestemmingsplangebieden bij de
Beethovenstraat etc. en ook deze grenzen
moeten worden bewaakt. Verschillende ke-
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ren hebben wij gemerkt dat de kaarten die bij
diverse plannen geleverd worden niet altijd
de juiste begrenzing laten zien.
Ook zijn er nieuwe grenzen door het park
getrokken: de grenzen van het hondenbeleid.
Het stadsdeel zal binnenkort met plattegronden aan alle bezoekers van het park duidelijk
maken waar de grenzen liggen van losloopgebieden, aanlijngebieden en verboden-voorhonden-gebieden. De opruimplicht voor hondenpoep geldt trouwens voor alle gebieden.
Qua vernielingen is wat ons betreft al lang
de grens bereikt. Bijna wekelijks wordt er
wel ergens in het park iets vernield: afvalbakken, beplanting, kunstwerk (vuisten op
vuistenheuvel werden kapotgeslagen), abri,

informatiepanelen. Wij rapporteren deze
vernielzucht bij de diverse instanties, maar
zelden worden de daders gegrepen. Daarom
pleiten wij hier voor de instelling van een
soort permanente bewaking van het park
en indien dat niet mogelijk is, in ieder geval
een meldpost die ook in het weekend en de
vroege avonduren bemand is.
En al moeten we vaak tot de rand gaan of
grensoverschrijdend denken en werken, het
bestuur zal de belangen van het hele park
met alle middelen die we tot onze
beschikking hebben blijven verdedigen.
Marleen Munniksma

Zuidas zonder derde afslag
Jarenlang werd verkondigd dat een derde
afslag van de A-10, tussen RAI en VU,
onmisbaar zou zijn voor de afwikkeling van
het bestemmingsverkeer voor de Zuidas.
Eerst werd er gesproken over een volledige
afrit en oprit, ter hoogte van het Beatrixpark
aan de noordzijde en bij de AFC-velden aan
de zuidzijde. Later bleek een halve afslag
(die toen een ‘kwartje’ heette) ook genoeg,
alleen een afrit bij het park, en een oprit in
de AFC-hoek. De vereniging heeft zich altijd
verzet tegen een afslag. Toen deze voor het
eerst op een tekentafel verscheen hebben 800
leden met een veelal handgeschreven brief
laten weten dat zij zich hiertegen zouden
verzetten. Telkens wanneer de afslag weer ter
sprake kwam hebben wij samen met andere
belangenverenigingen onze bezorgdheid
laten blijken. Een extra afslag zou lastige
en onveilige verkeerssituaties geven in de
Beethovenstraat, terwijl de luchtkwaliteit,
die met het ondergronds brengen van de
A-10 zou verbeteren, door een afslag die
uitkomt in een woonbuurt weer teniet
gedaan zou worden. In de Visie Zuidas 2007,
een lijvig boekwerk van bijna 100 pagina’s

met fraaie veelal internationale sfeerplaatjes,
waar vergelijkingen worden getrokken met
de Londense Docklands en het Parijse La
Defense, lezen we op bladzijde 27:
“Geen derde afslag, maar dokstraat. Het
Dok is de majeure investering die ten
grondslag ligt aan het maken van Zuidas
tot een duurzaam, succesvol en integraal
deel van Amsterdam. Om deze investering
zich optimaal uit te laten betalen wordt
afgezien van een derde aansluiting op de
A10, die in eerdere visies op Zuidas bij de
Beethovenstraat voorzien was.” En even
verderop: “In plaats daarvan wordt ingezet
op het optimaliseren van beide bestaande
afslagen bij de Amstelveenseweg en Europaboulevard, en het daarop aansluiten van
de dokstraat. Met die dokstraat wordt
bestemmingsverkeer voor het hart van
Zuidas ondergronds tot midden in het
gebied gebracht.”
De derde afslag is altijd al omstreden
geweest, niet alleen bij de Vrienden van het
Beatrixpark en leden van het Bewonersplatform Zuidas en uiteindelijk ook bij DB
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en raad van Zuideramstel, maar ook bij
Rijkswaterstaat, die niet nog meer afslagen
aan de drukke A-10 wenst.
Andere zaken die in deze Visie Zuidas 2007
aan de orde komen zijn openbaar vervoer
en station Zuid, waar in 2007 per dag 36.000
reizigers verwacht worden en in 2030
230.000 !! (vergelijkbaar met het Centraal
Station). Daarnaast ook aandacht voor
duurzaamheid, inrichting openbare ruimte
- straten, pleinen, buurtpleintjes, collectieve
tuinen en natuurlijk het park. “Aansluiting
op de groene buitengebieden (Amstelgebied
en Amsterdamse Bos/Schinkel) is een
kwaliteitsimpuls voor Zuidas. Binnen
Zuidas biedt de rust en het groen van het
Beatrixpark een belangrijke meerwaarde.
Het park is een gemeentemonument, maar
versterking van de aansluiting op de
omgeving kan de kwaliteit nog verhogen”.
En even later: “De velden van AFC worden
over het dok gepositioneerd, en sluiten aan
op het Beatrixpark. Daarmee ontstaat een
groene verbinding tussen Buitenveldert en
Oud Zuid.”
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De groene openbare ruimte die langs de
sportvelden gemaakt kan worden is te
gering voor een volwaardig park. Daarom
zal bij het deelgebied Ravel de bebouwing
doorgezet worden tot aan de route langs de
sportvelden en zal men de groene kwaliteit
versterken met collectieve tuinen in een
halfopen blokstructuur.
We blijven de ontwikkelingen volgen en
aan overleg daarover deelnemen. En na deze
visie komen er ongetwijfeld nog vele visies
Zuidas, maar gelukkig geen derde afslag!
Marleen Munniksma

Op 12 december a.s. organiseert het
projectbureau Zuidas een informatiemiddag
over de Visie Zuidas 2007. Plaats: Auditorium
WTC. Tijd: 15.30 tot 19.30 uur. Tussen 17.00
en 18.00 uur kan men verschillende lezingen
bijwonen. Toegang gratis. Meer informatie
over de Zuidas o.a. via: www.zuidas.nl of
www.bewonersplatformzuidas.nl.

Interview met René Riemersma,
projectleider Verbetering Beatrixpark
René Riemersma (45) is de motor achter enkele grote projecten die de komende tijd in het
park zullen worden uitgevoerd. Hij werkt al vanaf 1989 bij stadsdeel Zuideramstel en woont
in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Frank Warendorf sprak met hem.
Wat is uw dagelijks werk?
Ik ben senior beleidsmedewerker Verkeer en vervoer bij de afdeling Beleid en Strategie
binnen de Sector Ontwikkeling en in die hoedanigheid hou ik mij onder meer bezig met
verkeersmaatregelen, de indeling van wegen, Noord/Zuidlijn, bypass lijn 5, programma
van eisen verlaging Strawinskylaan en andere Zuidasprojecten. Dit is vooral bureauwerk
en veel vergaderen. De productie is bij een andere afdeling ondergebracht. Vanaf 2000 was
ik hoofd van de afdeling Realisatie, die in 2005 werd opgeheven. Vanwege mijn ervaring
met projecten en het tekort aan projectleiders binnen het stadsdeel ben ik sinds maart 2006
voor de verbetering van het Beatrixpark uitgeleend aan de afdeling Projecten van de Sector
Ontwikkeling. Dit is voor 1 à 2 uur per week. Het stadsdeel bevindt zich echter midden in
een reorganisatie, waardoor het onzeker is of dit zo blijft.
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Wat houdt de reorganisatie in en heeft dit gevolgen voor het park?
Het aantal afdelingen wordt teruggebracht van 26 naar tien. Er komen directeuren die
de tien afdelingen aansturen. Elke directeur is verantwoordelijk voor alle afdelingen. De
afdeling Projecten van onze sector wordt samengevoegd met de afdeling Projecten van de
sector Beheer. Het aantal projectleiders wordt daardoor groter. Ik weet dus niet hoe lang
ik nog uitgeleend blijf voor het Beatrixpark. Officieel gaat de nieuwe organisatie op 1 juni
2008 in werking, maar er zijn nu al veranderingen doorgevoerd. De wijkserviceteams zijn
bijvoorbeeld al opgeheven.
De opzet van twee wijkserviceteams die projectmatig werken en een wijkserviceteam
dat uitrukt na meldingen, zoals ingevoerd in juli 2006, is dus nu alweer van de baan?!
Dat klopt. In de oude opzet werd voor een deel vraaggericht gewerkt. Nu is alles
aanbodgericht opgezet, dat betekent dat planmatig wordt gewerkt en er zal niet meer aan
alle verzoeken gehoor worden gegeven. Alleen bij gevaarlijke situaties worden natuurlijk
wel direct nog maatregelen getroffen. Voor het park maakt dit volgens mij niet veel uit,
omdat het park een vaste ploeg met uitvoerders heeft.
Maar wie is dan verantwoordelijk voor reparaties aan het meubilair en de
speeltoestellen in het park?
Dat is het hoofd Beheer openbare ruimte, Hans Kuivenhoven.
Maar u heeft geregeld dat de kapotgeslagen paneelkasten in het park gerepareerd zijn?
Dat is toch een reparatie van het meubilair?
Als ik heel formeel zou redeneren, had de afdeling Beheer openbare ruimte dat moeten
doen. Maar aangezien de paneelkasten tot het project Verbetering Beatrixpark behoren,
heb ik me dit aangetrokken. De nog niet gerepareerde paneelkasten worden hopelijk
binnenkort gerepareerd. Opdracht daartoe is al maanden geleden aan de aannemer gegeven.
Wat is volgens u het grootste probleem waarmee het park te maken heeft?
Het toezicht op het park is zorgelijk. Dat heb ik vernomen in het kennismakingsgesprek
van de vrienden van het park met stadsdeelwethouder Boes. Voor het overige heb ik
begrepen dat de vrienden wel tevreden zijn.
Hoe staat het met de financiën voor het project Verbetering Beatrixpark?
Er is in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar voor het project Verbetering Beatrixpark, te
besteden vóór 2010. De eerste grote uitgaven voor de uitvoering zijn gedaan begin 2007.
Dit betrof de plaatsing van de nieuwe banken, afvalbakken en de paneelkasten. De
banken zijn door de dienst Ruimtelijke Ordening speciaal voor het park ontworpen en
worden nu ook elders gebruikt. Ze zijn in principe onderhoudsvrij. Met de banken en
de nieuwe afvalbakken was € 180.000,-- gemoeid, met de infopanelen € 30.000,--. Voor
de afvalbakken is nog niet betaald, want JC Decaux moet de bestelde afvalbakken nog
leveren. De afvalbakken die in april zijn geplaatst zijn eigendom van JC Decaux gebleven.
Half september zouden de bestelde afvalbakken worden geleverd, maar dit is niet gelukt.
Aangezien de geplaatste afvalbakken niet veel verschillen van de bestelde, maakt de
vertraging niet zoveel uit.
Een week na dit interview ontving Riemersma een email van de materiaaldienst waarin is vermeld dat
JC Decaux problemen schijnt te hebben in Frankrijk en dat de levering dit jaar waarschijnlijk niet
gaat lukken.
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Welke projecten zijn afgerond?
In 2005 is de schutting van de kastanjering gerenoveerd en in 2006 vond de reparatie van de
zitcirkels plaats. De bankjes, de infopanelen en de afvalbakken zijn dit jaar geplaatst.
Welke projecten staan er nog op stapel?
De grote projecten die nu op uitvoering wachten zijn het opknappen van de speelplaats, de
renovatie van het ereplateau en het weghalen van de cirkels in de grote speelweide.
Waarom laat de uitvoering zo lang op zich wachten? De speelplaats zou volgens de
planning al dit voorjaar gerenoveerd zijn.
Ten eerste heeft het maken van het bestek lang geduurd. De dienst Ruimtelijke Ordening
heeft hiervoor het bureau Rod’or ingeschakeld. Het stadsdeel had op dat moment geen
capaciteit hiervoor. Het resultaat was een bestek waarin te weinig was nagedacht over de
uitvoeringswijze. Dit bestek is uiteindelijk voor een groot deel opnieuw gemaakt. Ten
tweede hebben we in het proces een aantal financiële hindernissen moeten overwinnen.
Het huidige plan voor het speelplaatsje en ereplateau is namelijk veel omvangrijker dan de
oorspronkelijk opzet was. De derde vertraging had te maken met de monumentenstatus
van het park. Het eerste bestek voor speelplaats, cirkelpad en ereplateau is in het voorjaar
van 2006 toegezonden aan het Bureau Monumenten van de gemeente met de vraag of een
en ander conflicten zou geven met de gemeentelijke monumentenstatus van het park. Wij
kregen te horen dat dit niet het geval was. Later is het bestek nog aangepast. In juni is een
bouwvergunning gevraagd voor de keerwanden van het ereplateau. Deze aanvraag is ook
toegezonden aan het Bureau Monumenten, dat zich toen op het standpunt stelde dat er wel
een monumentenvergunning moest worden aangevraagd. De monumentenvergunning is
vervolgens op 3 oktober verleend. De bouwvergunning kon pas daarna opnieuw worden
aangevraagd. De verwachting is dat het stadsdeel deze half november zal verlenen.
Is het met de financiën nu helemaal rond?
Er moet nog een laatste hobbeltje worden overwonnen. De gemeentelijke accountantsdienst
stelde zich op het standpunt dat aan de projecten een besluit van B en W ten grondslag
moest liggen. Een besluit van het Bestuurlijk Overleg Zuidas werd niet voldoende geacht.
Dus nu worden de stukken voor B en W voorbereid. Hopelijk komt eind oktober positief
bericht van B en W en kan de renovatie van de speelplaats direct in uitvoering worden
genomen. Voor het aanpakken van het ereplateau moet nu nog op de bouwvergunning
worden gewacht.
Heeft de verplaatsing van de werf aan de Prinses Irenestraat invloed op het project
Verbetering Beatrixpark?
De werf van de afdeling Groen aan de Prinses Irenestraat moet verplaatst worden vanwege
de Beethovenkavelplannen. De werf verhuist naar de Van Heenvlietlaan, maar er zou wel
een onderkomen voor de uitvoerders van de afdeling Groen in het park beschikbaar moeten
blijven. Het nieuwe toezichthoudershuisje dat bij het badje is gepland, leek hiervoor een
goede plek. Dit is nu ook de beoogde locatie. Dit plan valt echter niet onder het project
Verbetering Beatrixpark, omdat het met de Zuidas te maken heeft.
Wat gaat er bij de speelplaats gebeuren?
Aannemer Van Vliet Harmelen zal alle speeltoestellen en bestrating verwijderen, nieuwe
toestellen plaatsen en de bestrating weer met de oorspronkelijke klinkers aanbrengen. De
bosschage tussen het pad en de speelplaats wordt gerooid en vervangen door een haag.
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De bomen blijven wel staan. Het rooien wordt gedaan door de eigen afdeling Groen. De
aannemer verwijdert de stobben. De bankjes rondom het badje worden opgeknapt. Voor
de container die in het badseizoen op een tegelplateau naast de toegang staat, komt aan de
andere zijde van het toegangspad een nieuw tegelplateau. De projectleider van het stadsdeel
is Eduard Otte.
En het ereplateau?
Bij de renovatie van het ereplateau gaat het vooral om de vervanging van de houten
keerwanden. Deze zijn in slechte staat. Er wordt op enkele meters van de keerwanden
een sleuf gegraven waarin beton wordt gestort. Op de betonplaat wordt met kalksteen
een wand gemetseld. Aan de zichtzijde van deze wand worden vervolgens de keien uit de
cirkels in de grote speelweide gemetseld. De houten keerwanden worden daarna verwijderd
of afgezaagd en de ruimte tussen de gemetselde wand en het ereplateau wordt opgevuld
met aarde. Op deze wijze blijven de wortels van de bomen aan de rand van het ereplateau
zoveel mogelijk gespaard. De muur komt ook langs het zogenaamde Floriadedakje, waar nu
geen wand is, maar een glooiing. Deze glooiing wordt verwijderd. Eén van de keienpaadjes
op het ereplateau wordt vervangen door een snipperpad (boomschors) en aan de oostzijde
wordt het ereplateau iets teruggebracht zodat de naast het ereplateau staande bomen meer
ruimte krijgen.
Wordt het Floriadedakje nog vervangen?
Het uitgangspunt is om het Floriadedakje op het ereplateau èn in de kastanjering te
handhaven. (Het Floriadedakje in de kastanjering is op 25 september 2007 weggehaald,
omdat deze was vernield, vermoedelijk doordat er een auto tegenop was gereden, FW).
Het is echter niet mogelijk nieuwe te bestellen. De dienst Ruimtelijke Ordening heeft een
offerte ingediend voor een ontwerp. Het is misschien ook mogelijk dat binnen de eigen
organisatie een ontwerp kan worden gemaakt of dat iets vergelijkbaars op internet is te
vinden. Ik ben dat nog aan het uitzoeken.
Hoe staat het met de andere onderdelen van het project Verbetering Beatrixpark?
De entrees van het park komen als volgende onderdeel aan de orde. Het park heeft nu
geen duidelijk herkenbare ingangen. Het plan om aan de westzijde van de RAI opgaande
beplanting aan te brengen om de Bernhardhal aan het zicht te onttrekken, is in het
Bestuurlijk Overleg Zuidas van 3 oktober jl. gesneuveld. Er moest bezuinigd worden omdat
de renovatie van de speelplaats aanzienlijk meer gaat kosten dan begroot. Het aanpassen
van de paden en de watergangen staat ook nog op de agenda. Deze onderdelen krijgen geen
prioriteit omdat er eerst duidelijkheid moet komen over de nieuwe inrichting van het park
ten gevolge van de ontwikkelingen in de Zuidaskavel Beethoven.
Frank Warendorf
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Uit de Artsenijhof
De Artsenijhof heeft er de afgelopen zomer
prachtig bij gestaan. Eind april bezorgde de
afdeling Groen van het Stadsdeel
Zuideramstel ruim 250 nieuwe plantjes. Sommige daarvan waren bestemd als aanvullingen
van bestaande vakken, maar ook werden
enkele lege vakken ingericht met nieuwe
medicinale kruiden. Het gevolg was dat vanaf
mei tot in oktober overal in de hof kleurrijke
planten te zien waren in verschillende tinten
groen, vaak ook gehuld in hun specifieke
kruidige geuren. In de loop van het jaar zijn
bij vrijwel alle planten naambordjes neergezet met vermelding van de geneeskrachtige
werking en eventuele vormen van giftigheid.
De nieuwe metalen borden bleken minder
kwetsbaar te zijn dan de voordien geplaatste
plastic exemplaren. Vooral de grote borden
(afkomstig van een voormalige rozenkwekerij) die bij de meer naar achteren staande
planten en struiken zijn geplaatst, maakten
dat de informatie goed te lezen was.

verricht: coördinatie en begeleiding werden
taken op zich. In de organisatie daarvan
speelde Arend van de Beld (Hortus VU) een
sturende rol; zijn professionele aanpak werd
zeer gewaardeerd. Dat gold in het bijzonder
voor de herschikking van een aantal plantvakken en de planning voor 2008.

In de voorjaarsnieuwsbrief signaleerden
wij dat de Artsenijhof in de 35 jaar van zijn
bestaan steeds meer in de schaduw van de
uitgegroeide bomen is komen te liggen. Een
kruidentuin heeft zoals bekend juist erg veel
zon nodig. Wij kondigden aan dat wij nader
onderzoek zouden laten doen naar een
optimale benadering van het gewenste kapen snoeiwerk. Recent schakelden wij een
externe deskundige in, die nog dit jaar een
plan van aanpak ter tafel zal brengen. Wij
streven ernaar dit plan aansluitend met de
afdeling Groen te bespreken, erop gericht
dat nog voor het komend broedseizoen de
uitvoering geheel of gefaseerd voltooid is.

Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling
van de hof kan zijn. De vrijwilligers waarschuwen in voorkomende gevallen direct de
afdeling Groen, die er dan voor zorgt dat de
betrokken gemeentelijke dienst nog dezelfde
dag het kadaver verwijdert.

Mede dankzij de actieve betrokkenheid van
de Vrijwilligerscentrale van Zuideramstel
breidde de vrijwilligersgroep zich in de loop
van het seizoen uit tot ongeveer 30 leden, van
wie de meesten wekelijks aanwezig waren.
Dat was een luxe, die meteen gevolgen had
voor de organisatie van het werk. Van week
tot week moest worden gepland welke werkzaamheden op welke wijze moesten worden

Bij de start en bij het einde van het seizoen
hebben de vrijwilligers in totaal ruim 20 m³
compost en turf, die via de afdeling Groen
bij de toegang van de hof was gestort, over
de vakken uitgekruid. Deze omvangrijke
grondverbetering was hard nodig - en ook
heel vermoeiend.
Een bijzonder verschijnsel is dat dit jaar tot
twee keer toe mensen hun dode huisdieren
in de Artsenijhof zijn komen begraven. Dan
treffen de vrijwilligers ergens in een hoek
zo’n - met bloemen en dierbare teksten
versierd - grafje aan.

In augustus verscheen het nieuwe “Groene
Boekje”: een inventarisatie van de in de hof
aanwezige planten, compleet met Latijnse
namen en een beknopte omschrijving van
de toegeschreven medicinale werking. Deze
met foto’s geïllustreerde publicatie is tegen de
prijs van € 3 excl. eventuele verzendkosten
verkrijgbaar bij het secretariaat van onze
vereniging en bij de schrijver van dit artikel
(zie voor adressen p. 3). Een eerdere simpele
uitvoering was destijds ook gratis op te halen
bij de Werf in de Prinses Irenestraat, maar die
service bestaat niet meer.
Ten slotte doen wij onze gebruikelijke oproep: wie zin en tijd heeft om als vrijwilliger
mee te helpen met het onderhoud van de
Artsenijhof, is van harte welkom.
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We werken vanaf eind maart tot eind oktober elke dinsdag van 9.30 tot 13.00 uur en elke
woensdagavond van 19.00 uur tot het te donker wordt. U kunt zich melden bij ondergetekende, tel. 6854646, e-mail: willem-smit@planet.nl.
Willem Smit

Noeste arbeid

De aardpeer
Als afsluiting van het wiedseizoen worden
de vrijwilligers elk jaar door Willem Smit
getrakteerd op een overheerlijke soep van de
knollen van de aardpeer (waaraan nog een
aantal ingrediënten is toegevoegd) afkomstig
uit eigen oogst uit de Artsenijhof.
Deze plant werd rond 1600 uit NoordAmerika in Europa ingevoerd. Aanvankelijk
werd hij nog vrij veel gekweekt maar later is
de plant door de aardappel verdrongen. De
aardpeer (Helianthus tuberosus) behoort tot
de familie Asteraceae (Composietenfamilie).
Deze “vergeten” groente wordt in Frankrijk
“topinambour” genoemd, terwijl hij in
Engeland met de fraaie naam “Jerusalem
artichoke” wordt aangeduid. De smaak van
de knol is lichtzoet en heeft inderdaad iets
weg van een artisjok. De knollen kunnen
gekookt, gebakken of gestoofd worden.
Aardpeer heeft gele bloemhoofdjes en kan
wel ruim twee meter hoog worden. De soort
is nauw verwant met de zonnebloem en kan
daarmee gekruist worden. Ondergronds

ontwikkelt zich een vertakt net van
wortelstokken en uitlopers die ten dele
verdikken tot stengelknollen. De knollen
bevatten veel eiwit en 16% koolhydraten
waarvan ongeveer de helft inuline. Het
geringe glucosegehalte maakt de plant
interessant voor diabetici. Daarnaast
bevatten de knollen ook biotin (een
vitamine) en calcium, ijzer en natrium.
Aardpeer heeft daardoor een gunstig effect
bij reuma, jicht of verstopping. Hierdoor
past deze groente in de Artsenijhof.
José Deckers
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Arend van de Beld, coach voor de
vrijwilligers van de Artsenijhof
Vanaf 2000 wordt de Artsenijhof door
vrijwilligers onderhouden. Deze werkzaamheden vinden plaats op dinsdagochtend en
woensdagavond vanaf eind maart tot eind
oktober/begin november. Eén van de eerste
vrijwilligers, Hiltje Koeman werkte ook
in de Hortus van de Vrije Universiteit en
had daardoor contact met Arend van de
Beld, chef tuin en kassen van de Hortus;
hij gaf haar ook wel adviezen over onder
meer nieuwe aanplant in onze hof. Op haar
verzoek heeft Arend enkele adviserende
rondleidingen in de Artsenijhof gegeven. Hij
raakte enthousiast over de hof en was onder
de indruk van het werk van de vrijwilligers.
Mede door de groter wordende groep vrijwilligers ontstond de behoefte aan een systematische en regelmatig coaching. Willem Smit,
bestuurslid van onze vereniging en tevens
coördinator van de Artsenijhof, heeft deze
adviestaak met Arend kunnen regelen na
een toezegging voor subsidie door stadsdeel
Zuideramstel. Aan het einde van het werkseizoen van de vrijwilligers in de Artsenijhof
had ik een gesprek met Arend over zijn
begeleiding en de Artsenijhof.
Vaste route op dinsdagmorgen
Om de 14 dagen bezoekt Arend dinsdagochtend de Artsenijhof. Hierbij wordt een vaste
route gevolgd en geeft Arend opmerkingen
en adviezen, bijvoorbeeld over de urgentie
van de werkzaamheden, de juiste cultuur van
de kruidensoorten en de planning van het
seizoenswerk. Ik vergezelde Arend tijdens
deze route en maakte aantekeningen van zijn
opmerkingen en adviezen. Onderweg stellen
vrijwilligers regelmatig vragen over werk of
werkmethode, plantkeuze en gereedschapgebruik.
Hierbij gaat het onder meer over het volgende:
- wieden: hoe zorg je er voor dat je bij het
wieden van onkruid de grond zo min mogelijk verstoort en het onkruid verdroogt.

-

-

-

-

-

Bijvoorbeeld: glaskruid onder de wortelhals
afsnijden of schoffelen; wilgenroosje en
paardenbloem uitsteken; zevenblad (buiten
de vaste plek voor deze plant) met spitvork
verwijderen; veel andere kruiden onder de
wortelhals wegsnijden met bijv. een mes;
schoffelen: zo ondiep mogelijk zodat de
grond niet onnodig loskomt, want anders
ontstaat er na een regenbui een prachtig
milieu voor nieuw onkruid;
het verwijderen van bladeren aan het begin
van het werkseizoen: dit kan het best gebeuren met een draadhark, want dan raken
de wortels van de plant niet beschadigd;
grondverbetering: composteren: waar en
hoeveel; dit kan het best in het najaar, want
dan ontstaat er geen explosie van onkruid
en wat betreft werkverdeling is het ook
beter omdat er in het voorjaar zoveel
andere dingen te doen zijn;
wanneer en waarom sommige planten turf,
kalk of stalmest nodig hebben en hoeveel;
snoeien en afknippen: hoe en wanneer
snoei je planten zoals hyssop, lavendel en
wijnruit of knip je bonenkruid af;
nieuwe planten voor het komend jaar:
adviezen hierover.

Arend van de Beld, enthousiast
over Artsenijhof en vrijwilligers.

Opmerkingen en adviezen van Arend worden na ieder bezoek naar alle vrijwilligers
gemaild zodat iedereen hiervan kennis kan
nemen.
Arend vertelt dat de groep vrijwilligers heterogeen is. Sommigen hebben veel behoefte
aan begeleiding, anderen werken zelfstandig
en hebben veel werkervaring. Hij vindt de
sfeer onder de vrijwilligers goed en is onder
de indruk van hun inzet en betrokkenheid.
Alleen op dinsdagochtend of woensdagavond
werken is eigenlijk te weinig, zeker in het
voorjaar als er meer moet gebeuren dan de
vrijwilligers kunnen uitvoeren. Vandaar dat
het composteren dit jaar in het najaar plaatsvindt zodat er in het voorjaar meer ruimte
is voor bladeren verwijderen, wieden en

Overleg op hoog niveau, Arend
van de Beld, Willem Smit en
José Deckers.
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verplanten. Kruiden hebben namelijk hun
actieve periode in april bij een temperatuur
tussen 15˚ en 20˚, daarboven en -onder kun
je ze niet verplanten.
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nu niet meer het geval.
Verder vindt Arend contact met de afdeling
Groen van het stadsdeel belangrijk. Tot slot
vertelt Arend het leuk te vinden de groep
vrijwilligers te adviseren en te begeleiden.
Hij heeft de indruk dat zijn coaching in het
algemeen als positief wordt ervaren.

Wat betreft de Artsenijhof merkte Arend op
dat het ontwerp van de hof hem erg aanspreekt. Voor een kruidentuin is er echter te
veel schaduw door de hoge bomen in en
Ik zelf hoop dat hij het komend jaar weer als
direct rondom de tuin. Een kruidentuin
coach kan optreden.
dient in de volle zon te staan, met hier en
daar een heester, als accent. Van de kruiden
heeft 80% volop zon nodig! Bij de aanleg van José Deckers
de Artsenijhof in 1972 was de tuin waarschijnlijk wel voldoende zonnig, maar dat is Foto’s Arend van de Beld gemaakt door Karin Kracher.

Ode aan het park
Aan het eind van de zomer wandelde ik
door het park toen ik Frank tegenkwam.
Na zijn belangstellende vraag: ‘Hoe gaat
het?’ zag je hem denken: ‘hoe kan ik snel
ter zake komen zonder onbeleefd te zijn?’.
Hij zei: ‘ik zie je hier vaak lopen; wil jij niet
toetreden tot de redactie van het blad van
het Beatrixpark.’ Ik hoefde er niet lang over
na te denken want het park ligt me na aan
het hart en redacteur is een eervolle baan.
Het is waar, ik wandel eigenlijk haast elke
dag wel in het park. Niet omdat ik de hond
uit moet laten en niet omdat ik een jogger
ben, of omdat ik met de kinderen naar de
zandbak ga. Nee, gewoon omdat ik me daar
zo op mijn gemak voel en kan ontspannen.
Ik realiseerde me, toen ik daar nog eens over

nadacht, dat dit eigenlijk van veel vroeger
stamt. Als kind liep ik al met mijn oma
door het park. Zij kon geen hele rondjes
meer maken en ons keerpunt was bij het
bankje bij de dennen bij het grote speelveld.
Ik waande me dan alsof we op zomervakantie in Bergen aan Zee waren. Daar rook het
net zo en het ruisen van de dennen deed
me hopen dat de grote hutkoffer weer van
zolder werd gehaald om er de gewassen
zomerkleren in op te stapelen. De kist met
de trein, wij op de fiets.
Tegenwoordig wandel ik vaak in het park,
omdat ik nieuwsgierig ben, hoe het er voor
staat met de dingen in het park. In de lente:
wanneer gaat de vaantjesboom vaantjes
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geven, in de zomer: zit er al water in het
kinderbadje, in de herfst: vallen er alweer
kastanjes naar beneden, en in de winter: zou
je kunnen schaatsen op het water in de natte
vallei? In de loop der tijd heb ik er zo steeds
meer objecten bij gekregen, die ik volg. Want
je neemt eens deel aan de bomenexcursie,
waardoor je het boekje van professor Lever
(dat helaas niet meer te koop is, maar wel te
leen in de bibliotheek) uit je hoofd probeert
na te lopen. Wat was er ook al weer met die
wortels van de moerascipres; waarom moet
je die niet weghalen? Vroeg in het voorjaar
lukte het me eens echt vroeg op te staan om
mee te gaan met de vogelexcursie. En sindsdien herken ik behalve Frank, ook de groep
uilen. Bij het invallen van het donker ontdekte ik ze, terwijl ze bij elkaar zaten op een
boomtak en begreep ik ineens waarom de
uilen in Harry Potter zo’n belangrijke bijrol
spelen.
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Tijdens die wandelingen kom je andere
wandelaars tegen, sommige mensen zelfs
twee keer (die maken wel dezelfde ronde,
maar in tegengestelde richting), sommige
met honden, sommige hijgend en zwetend
in hun trainingspakken. Scholieren, die
een stickie roken op een beschut bankje,
zwervers, die hun beddengoed gaan luchten,
of op zondag de families die lekker gaan
picknicken.
Maar er is meer interessants: mijn favoriete
beeld zijn de pinguïns bijvoorbeeld. Al die
dingen samen, die combinatie van natuur
met de gebruikers, zowel dieren als mensen,
maakt het park tot een kleine oase in
Amsterdam. Een oase die nooit dezelfde is.
Daar valt me ineens iets in dat ik aan Frank
moet vragen: die man die ik laatst tegenkwam beweerde dat zwanen dol zijn op
kaas, zou dat wel kloppen?

De laatste tijd troffen mij tijdens de wandeLoes Lesterhuis
lingen de prachtige kleuren van de bloemen- Naschrift Frank: Kaas is niet goed voor de zwanen, want
dit bevat te veel vet en zout. Zwanen zijn van oorsprong
borders bij de grote vijver, van de herfstmoerasvogels en eten van nature plantaardig voedsel,
bladeren van de treurbeuken op de speelvooral gras. Bij gebreke van gras voeren zwanenhouders
weide en van de besjes aan de Clerodendrum. de vogels bij met bijvoorbeeld kleingesneden andijvie of
wortel.

Een stoffelijk overschot in het park
Begin augustus 2007 haalde het Beatrixpark
de landelijke pers met een luguber politiebericht: Op dinsdag 7 augustus was in het park
het stoffelijk overschot van een toen nog onbekend persoon gevonden. Het lichaam lag
in een zelf gebouwd onderkomen al geruime
tijd in het park en verkeerde in verregaande
staat van ontbinding. Rond 23.00 uur trof de
politie het lichaam aan. De vindplaats werd
de hele nacht door de politie bewaakt en de
volgende dag werd er forensisch onderzoek
verricht. Dit waren de officiële mededelingen die werden verstrekt. Beelden van het
onderzoek door het team Forensische onderzoeken waren op AT5 te zien. Het ging

om een bekende zwerverplek niet ver van
de ingang Diepenbrockstraat/Herman Gorterstraat. Het was voor velen geen prettig
idee dat er mogelijk een moord in het park
was begaan. In de pers verschenen verder
geen berichten, zodat onduidelijk bleef wat
zich heeft afgespeeld. Ondergetekende ging
daarom op onderzoek uit. Uit politiebronnen werd het volgende vernomen.
Het stoffelijk overschot werd gevonden
door een voorbijganger, die de politie
waarschuwde. Volgens mededeling van de
politie kon hetgeen werd aangetroffen worden beschreven als een geraamte met nog
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enige kleding. In de kleding werden pasjes
gevonden waaruit kon worden afgeleid dat
het ging om de zwerver die al meer dan
25 jaar achter de villa van de op 8 maart
jl. overleden Foppe Bruinsma woonde. In
diens ‘in memoriam’ in onze nieuwsbrief
van voorjaar 2007 werd het goede contact
tussen hem en de zwerver nog genoemd.
Om zekerheid te verkrijgen over de identiteit van het stoffelijk overschot heeft de
politie nader onderzoek moeten doen. Via
een aangetroffen pasje kon worden achterhaald dat er in een ziekenhuis röntgenfoto’s
waren gemaakt. Na vordering van de foto’s
zijn deze overhandigd aan het Nederlands
Forensisch Instituut dat daarmee kon
aantonen dat de overblijfselen inderdaad
van de zwerver waren. De doodsoorzaak

is onbekend gebleven, maar een misdrijf
wordt uitgesloten. Wanneer de zwerver is
overleden, is eveneens onbekend gebleven.
Een andere zwerver meldde de politie dat
hij hem in mei nog had gezien. De zwerver
is 67 jaar oud geworden. De begrafenis heeft
van gemeentewege plaatsgevonden.
In het volgende stukje kunt u lezen dat
stadsdeel Zuideramstel een groot gat in
de beplanting heeft gemaakt om toegang
tot het onderkomen te verkrijgen en alle
bezittingen te verwijderen. Binnenkort zal
herplant plaatsvinden.
Frank Warendorf

Grote opruiming! Alles moet weg!!
Dat het leven van een buitendienst
medewerker niet altijd over rozen gaat is bij
de meesten van ons inmiddels wel bekend.
Onlangs was er weer zo’n klus die je niet
elke dag krijgt voorgeschoteld. Enige tijd
geleden hebben we allemaal het trieste
verhaal kunnen lezen van de zwerver die
levenloos is aangetroffen in het Beatrixpark. Het zelfgebouwde onderkomen van
de arme man moest worden ontruimd en
opgeruimd. Dat bleek een flinke klus te
zijn. De man heeft er een behoorlijk aantal
jaren gebivakkeerd en dan bouw je al gauw
het één en ander op. Ga bij jezelf maar eens
na hoeveel spullen je in een paar jaar tijd bij
elkaar hebt verzameld.
Door deze opdracht is er weer eens een
stevig staaltje samenwerken van de verschillende teams aan het licht gekomen. Om
te beginnen hebben de medewerkers van
de afdeling Groenbeheer de toegang tot de
verborgen verblijfplaats vrij moeten maken.
Hiervoor moesten een paar fikse struiken
plaats maken. Zo ontstond er een open plek
zodat de collega’s van het serviceteam van
Infrabeheer er met hun wagens goed bij
konden komen. Maar al snel bleek dat één

wagen met grijparm niet voldoende was om
alle spullen te verplaatsen. En dus moest er
een derde partij bijgehaald worden. Er werd
druk heen en weer gebeld om versterking te
regelen. En niet veel later komt er een heuse
shovel, bestuurd door Jan Rentenaar vanuit
de werf aan de Van Heenvlietlaan, het park
inrijden. Met zwaailicht nog wel. Met brute
kracht kon nu de alternatieve behuizing uit
elkaar worden gerukt. En zo konden schep
voor schep de wagens volgeladen worden.
Al met al is men de hele dag met deze
ontruiming bezig geweest. In totaal waren
er ongeveer 12 ritten voor nodig om de hele
boel op te ruimen.
Sinds ik dit heb gezien, ben ik me bewuster
geworden van alle nodeloze spullen die
je om je heen verzamelt. Toen ik die dag
thuis kwam ben ik dan ook flink door m’n
kledingkasten gaan struinen en ik kwam
op een stuk of 5 volgepropte vuilniszakken alle bestemd voor de kledingcontainer.
En zo zie je maar weer, dat we onze aardse
spulletjes, hoe kostbaar ook, toch niet mee
kunnen nemen naar het hiernamaals.
Maria Vitalis
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Muziekfestival Beatrixpark 2007
Deze zomer vond de tweede editie van het
Muziekfestival Beatrixpark plaats in het
Beatrixpark in Amsterdam. Dit muzikale
evenement onder het motto ‘een muzikale
wereldreis voor het hele gezin’ werd gehouden op zondag 19 augustus.
Het festival werd onder een stralende zon
om 13.00 uur geopend met een kleurrijke
en muzikale Braziliaanse carnavalsoptocht
door het gezelschap Maracatu Atomico.
Het publiek stroomde het park in en liep
richting het kinderbadje waar groot en klein
vanaf 13.30 uur de spannende muziekvoorstelling Pipa Pan door kindertheater Basta
konden aanschouwen. Daarna konden de
luisteraars tot 20.30 uur bij het kinderbadje
genieten van diverse optredens variërend
van het klassieke ZOO gitaarensemble tot
klezmer (Joodse volksmuziek), Franse chansons, tango’s en swingende jazz.
Voor de kinderen waren er weer diverse activiteiten. Zij konden zich laten schminken,
deelnemen aan een kunstzinnige speurtocht
langs de beelden in het Beatrixpark of lekker rondzwieren in de draaimolen. Heel
veel kinderen genoten van de draaimolen
en deden mee aan de speurtocht waarbij elk
uur een ijsje werd vergeven voor de juiste
antwoorden.
Er was een poffertjeskraam met verrukkelijke poffertjes en de Theetuin had een fraai
terras neergezet waar de heerlijkste theeën
konden worden gedronken met lekkere
hapjes. Café the Corner was aanwezig met
de tap voor fris, bier en wijn. De ijs- en hotdogventer was ook weer van de partij.
Een stralende zon deed de rest waardoor
het een prachtige festivaldag was met een
uitzonderlijk hoge opkomst en zeer tevreden bezoekers. Het bezoekersaantal wordt
geschat op 3000.
De Vereniging Vrienden van het Beatixpark

was wederom sponsor en aanwezig met een
infostand. In Projectbureau Zuidas werd
een nieuwe sponsor gevonden waarmee het
festival een nieuwe weg hoopt te kunnen
inslaan.
Festivalorganisatie Impresariaat Muziekfontein werd ook dit jaar weer ondersteund
door een aantal vrijwilligers, zonder wie het
evenement niet plaats had kunnen vinden.
Alle betrokkenen kijken weer terug op een
zonovergoten dag met prachtige optredens
onder de ruisende bladeren van het prachtige Beatrixpark. Volgend jaar weer!
Oproep bestuursleden Muziekfestival
Beatrixpark!
Met ingang van 1 januari 2008 zoekt de opdrachtgever van het Muziekfestival Beatrixpark, stichting Muziek aan de Schelde, twee
nieuwe bestuursleden. Wij zoeken met
name iemand die kennis heeft van financiële
of juridische zaken, affiniteit met muziek en
uiteraard hart voor het Beatrixpark!
Meer informatie:
Impresariaat Muziekfontein
tel. 020-679 44 13
gsm 06-25008848
holtkamp@impresariaatmuziekfontein.nl
www.festivalbeatrixpark.nl
Petra Holtkamp
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Verslag van de eerste Amsterdamse
Stadsvogeldag
Op 9 september 2007 vond voor het eerst
de Amsterdamse Stadsvogeldag plaats.
Het evenement was georganiseerd door
de Vogelwerkgroep Amsterdam om een
breder publiek bekend te maken met het
rijke vogelleven in de stad. De Amsterdamse
Stadsvogeldag vond plaats in het Beatrixpark
en was opgebouwd rond verschillende
educatieve en recreatieve activiteiten en
een markt met kramen van landelijke en
regionale natuurorganisaties. Het was in veel
opzichten een zeer geslaagde dag te noemen.

Verboeket. Andere culturele activiteiten
waren een vogelgedichtenroute die in het
park was uitgezet, de film Schoffies - een
documentaire van Marc van Fught over
blauwe reigers in Amsterdam - en de
vogelliederen van Theo van Lent.

Naast deze activiteiten was er een
informatiemarkt met 15 organisaties die een
kraam hadden gehuurd. Vogelbescherming
Nederland hield een prijsvraag waarmee
een verrekijker kon worden gewonnen,
minder gelukkigen konden zelf een
nieuwe kijker kopen bij de kraam van
Locatie
kijkerwinkel Ganymedes, die uitverkoop
De locatie, het Beatrixpark, was goed
gekozen, ook al ligt het enigszins decentraal. hield. Andere organisaties die een kraam
hadden, waren: Wereld Natuur Fonds,
Het is een mooi park, dichtbij vogelrijke
gebieden. Tijdens één van de wandelexcursies Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie,
Gierzwaluwwerkgroep Nederland, IVN,
werd een ijsvogel gezien en de gehele dag
KNNV, Greenpeace, Vereniging Vrienden
waren twee eekhoorns aanwezig rond het
van het Beatrixpark, Het Nieuwe Bijenpark,
festivalterrein.
Lex van Groningen met vogelfoto’s, Bond
van Volkstuinders en De Oeverlanden
Activiteiten & markt
Blijven.
Het activiteitenprogramma van de dag was
zeer divers. Er was een programma voor
Aan de inwendige vogelaar was ook
kinderen en voor volwassenen. Er waren
activiteiten waaraan bezoekers actief konden gedacht. De Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark verzorgde een heerlijke lunch
deelnemen, zoals de verschillende excursies,
voor alle vrijwilligers en voor de bezoekers
ook per fiets naar gebieden buiten het park,
van de Stadsvogeldag waren De Theetuin
het pluizen van uilenballen en activiteiten
en de Oud Hollandse poffertjeskraam op
met een passief vermaak, zoals het lezingende markt aanwezig met een eigen kraam.
programma, een film en voorlezen. In het
Deze zorgden voor een passende sfeer.
algemeen kan men zeggen dat de op kennis
Naar schatting bezochten zo’n 350 tot 400
gerichte activiteiten voor volwassenen het
mensen de Stadsvogeldag.
beste bleken aan te slaan. Dit geldt voor
de lezingen en de wandelexcursies. Er
Vervolg
waren lezingen van Frank Warendorf over
Er is opvallend veel aandacht voor deze
Vogels van het Beatrixpark, van Martin
Melchers over Natuur in Amsterdam en van Amsterdamse Stadsvogeldag van andere
organisaties en zelfs andere gemeenten:
ondergetekende over De stad als biotoop
In oktober vond in Zoetermeer - naar
voor vogels. Bij kinderen waren uilenballen
Amsterdams voorbeeld - een stadsvogeldag
pluizen en het luisteren naar voorgelezen
vogelverhalen favoriet, boven de speurtocht. plaats in het kader van Euro Birdwatch (dag
waarop in heel Europa trekvogels geteld
Alle bezoekers konden meewerken aan een
worden). Ook de afgevaardigden van Het
groot vogelschilderij van kunstenares Petra
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Nieuwe Bijenpark hebben plannen om
een evenement als dit in de toekomst zelf
te organiseren. Al tijdens de dag zelf werd
door sommige bezoekers en standhouders
gespeculeerd op de mogelijkheid om van
deze dag een jaarlijks terugkerend fenomeen
te maken.
De Vogelwerkgroep Amsterdam was
met de Stadsvogeldag 2007 één van de
vier genomineerden voor de Zilveren
Maanprijs, een prijs voor vrijwilligerswerk
op het gebied van natuur en milieu in
Noord-Holland. De prijs is op 26 oktober
toegekend aan de IVN Mussenwerkgroep
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Alkmaar voor een mussenproject. Op
8 november 2007 is de in het park gehouden
stadsvogeldag uitgebreid aan de orde geweest
op de landelijke Stadsvogelconferentie van
Vogelbescherming Nederland.
Tot slot een woord aan allen die deze dag
niet aanwezig waren: tot de volgende keer,
mis het niet! En dank aan de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark voor de
samenwerking en het succes van deze dag.
Jip Louwe Kooijmans
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Bosuiljongen in het Beatrixpark
In 2007 was er een succesvol broedgeval van
de bosuil in het Beatrixpark. Drie uiltjes uit
een nest van vier werden grootgebracht. Het
was mogelijk de ontwikkeling van de uilen
goed te volgen. Hier volgt een verslag van de
belevenissen.

De uiltjes op 4 mei 2007.

Twee uiltjes op 23 mei 2007.

Drie uiltjes op 30 mei 2007.

te krenken. De uil is na korte tijd weer
teruggegaan naar het nest, waar, als we
terugrekenen, jongen van slechts enkele
dagen oud alleen waren gelaten.

Op 21 april zijn in ieder geval twee jonge
uilen uitgevlogen. Waarschijnlijk volgden
Al eerder hebben bosuilen in het Beatrixpark één of twee dagen later de andere twee. Op
29 april waren er namelijk maar liefst vier
gebroed. In 2005 groeiden drie bosuilen
voorspoedig op. Het eerste uiltje werd op 13 jonge uilen te zien. De uiltjes verbleven
overdag meestal hoog in een populier.
maart 2005 ontdekt in een kale loofboom.
De grote moederuil verbleef overdag op
Het was een net uitgevlogen uilskuiken.
korte afstand, ook in een populier. Waar
Als we bedenken dat het uitvliegen al kan
het mannetje verbleef, is onduidelijk. Dit
plaatsvinden op de dertigste dag na het
broedgeval was ongeveer anderhalve maand
uitkomen van het ei en dat het broeden
later dan dat van 2005. De bomen waren
28 tot 30 dagen duurt, dan was dit jong op
11 februari uit het ei gekropen en het ei op 12 al goed in blad en de jongen vliegvlug en
januari gelegd. Dit is normaal voor bosuilen. daardoor niet makkelijk te lokaliseren. De
uiltjes hadden onder andere rat op het menu
In steden begint de broedtijd van de bosuil
staan: op 30 april trachtte één van de uiltjes
vaak al eind december. Er is één broedsel
het achtereind (inclusief staart) van een
per jaar en er worden, afhankelijk van het
voedselaanbod, één tot vijf eieren gelegd. Een volwassen rat naar binnen te werken. Dit
lukte niet.
bosuil is na één jaar volwassen en kan dan
voor nageslacht zorgen, maar meestal gebeurt
’s Avonds deden de uiltjes hun vliegdat pas in het tweede of derde jaar. Een
bosuilenpaar wordt voor het leven gevormd oefeningen. Gevaarlijk, want het park kent
brede singels. Maar het was voor in ieder
en blijft aanwezig in hetzelfde territorium,
geval drie uiltjes geen probleem de overkant
dat tegen indringers wordt beschermd.
van het water te bereiken. Op 4 mei miste
In 2006 werden ondanks intensief speurwerk één van de uiltjes een tak en kwam op het
gras terecht, waar het rustig bleef zitten.
geen jonge uilen waargenomen. Wel vloog
op 8 april 2006 ’s avonds een jonge bosuil de Een ladder halen om het uiltje terug in een
boom te zetten was niet nodig, want het
Prinses Irenebuurt in en sindsdien leeft de
uiltje slaagde er zelf in om vanaf de grond
nare gedachte dat in 2006 een broedgeval in
op te vliegen.
het park is gemist. In 2007 kon deze schade
ruimschoots worden ingehaald.
Het is bekend dat uilen vanaf 40 à 45 dagen
oud zeer acceptabel kunnen vliegen. De
Op 20 november 2006 werd gezien dat een
paartje bosuil elkaar kopjes gaf. Een zeldzame uil die op de grond terecht was gekomen
was waarschijnlijk 42 dagen oud. Op 6 mei
waarneming en een goed voorteken. Op
werden voor het laatst alle vier de uiltjes
zondagmiddag 25 maart 2007 werd het nest
gezien, later nog maar drie. Waar het vierde
ontdekt. Het wijfje bosuil schrok hier zo
van dat ze wegvloog van het nest en hoog in uiltje is gebleven, blijft een raadsel.
een els ging zitten. Binnen een mum van tijd
waren er zes zwarte kraaien om haar heen en Het was de gehele maand april en de eerste
twee buizerds die op enkele meters afstand in week van mei uitzonderlijk droog. Geen
spatje regen. Tot 7 mei, toen ’s avonds een
de dunne elzentakken houvast zochten. De
flinke bui losbarstte. De uiltjes werden nat,
belagers hielden het echter bij schreeuwen
en kijken. Ze durfden de grote uil geen haar een nieuwe ervaring. Eén van de uiltjes
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kieperde bij een vliegpoging - zwaar van de
regen - in een dichte struik naast het pad.
Het lukte door de duisternis niet om de uil
terug te vinden, maar hopelijk heeft hij zich
weten te redden.
Verschillende malen is waargenomen dat
een volwassen bosuil in de buurt van de
jongen kwam, tweemaal met prooi, de eerste
keer een klein knaagdier en de tweede keer
een forse rat. De volwassen uil gedroeg
zich absoluut niet agressief, maar hield wel
afstand en waarschuwde de jongen met een
alarmerende roep. Zwarte kraaien die op
de uil afkwamen werden wel weggejaagd.
Bosuilen kunnen agressief zijn tegen mensen
wanneer ze jongen hebben. Dit verschilt
echter enorm: de ene uil zal nooit een mens
aanvallen, de ander wel.
De jonge uilen waren niet bang aangelegd.
Naarmate ze groter werden kwamen ze
’s avonds dichter bij de grond. Meestal
observeerden ze de omgeving vanaf een
lage tak en vlogen ze daarna op de grond
om aan iets - een takje of dennenappel - te
knagen. Het was in deze periode dat de
uiltjes individueel herkenbaar werden. De
grootste twee kregen de namen Grijsje en
Bruintje. Deze uiltjes waren erg aan elkaar
gehecht en zaten vaak naast elkaar op een
tak. Grijsje was de grootste en de oudste;
een zeer nieuwsgierig uiltje. Bruintje was
wat schuwer, dit uiltje had een mooie
bruine gezichtssluier. Het derde jong heette
Kleintje. Deze kleinste (en jongste) van de
drie had ook een bruine gezichtssluier.
Er is niet veel bekendheid gegeven aan de
aanwezigheid van de jonge uilen om een te
grote toeloop en mogelijke verstoring te
voorkomen. Wel is er melding van gemaakt
op onze website en via het Amsterdams
VogelNet. Toch hebben veel mensen van het
schouwspel van de vliegende jonge bosuilen
kunnen genieten. Het nieuws verspreidde
zich door het park als een lopend vuurtje.
Ook tijdens de vogelexcursie van 13 mei
waren de drie jonge uilen te zien. ’s Avonds
kwamen ze regelmatig naar de rand van
het pad. Soms landden ze op enkele meters
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afstand. Ook waren ze af en toe te zien op
de schutting van de kastanjering of op een
bankje. Een toevallige voorbijganger, die
met de fiets was, schertste: “als een uil op
mijn fiets gaat zitten, moet je er een foto van
maken”. En één van de uilen, Grijsje, ging
even later inderdaad op het stuur van zijn
fiets zitten.
In de omgeving waar de uiltjes verbleven
was een sloot met kroos. Zeker twee
uiltjes hebben daarmee - op 21 mei - kennis
gemaakt, maar ze slaagden er gelukkig
in weer op de kant te komen. Op een
zaterdagavond - 26 mei - was er een egel aan
het rondsnuffelen. De uiltjes hadden hiervoor
grote belangstelling en tuurden naar beneden
om het diertje te volgen. Maar daar bleef het
bij. Die avond had Grijsje een regenworm te
pakken; de eerste waarneming van de vangst
van een prooi. De literatuur vermeldt dat
jonge bosuilen vanaf een leeftijd van 60 dagen
zelf prooien kunnen vangen. De waarneming
komt hiermee mooi overeen. Grijsje was toen
64 dagen oud. In deze periode van het jaar
werd het omstreeks 22.00 uur te schemerig
om de uilen nog goed te kunnen zien. Tegen
die tijd vlogen de uilen ook meestal weg, naar
het noordelijke deel van het park.
Op 16 juni vond ik een uitzonderlijk grote
regenworm die ik op het pad heb gelegd op
een plek waar Kleintje in een boom zat. Deze
had dat al snel in de gaten en nam de worm
in de snavel mee naar een tak om hem daar te
verorberen. Mijn aanwezigheid stoorde de uil
in het geheel niet.

Grijsje en Bruintje

Grijsje

Begin juni waren de uilen zover geruid dat ze
op volwassen vogels gingen lijken. Naarmate
de tijd vorderde, waren ze steeds minder bij
elkaar te vinden. Uiterlijk op een leeftijd
van 90 à 100 dagen worden de jongen uit het
domein van de ouders verjaagd, als het moet
zelfs met geweld. Dus vanaf 20 juni zou het
voor onze uiltjes moeilijk worden. De laatste
waarneming van een jonge uil was op 7 juli
2007. Hopelijk slagen de drie uiltjes erin om
in de nabije omgeving een territorium te
vestigen.
Moeder bosuil
Frank Warendorf
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Onbekende bekenden
De eerste onbekende bekende in deze serie
was het voor het Beatrixpark ontworpen
abstracte beeld Vleugelvormen van de nog
levende kunstenaar Felix van Kalmthout.
In deze aflevering een blik op het tweede
abstracte kunstwerk van de - eveneens
nog levende - Amsterdamse schilder/
beeldhouwer Bart van de Weijer (1932). Ook
dit beeld is speciaal in opdracht ontworpen
voor het Beatrixpark.
Het beeld is gemaakt van cortenstaal en het
staat in de zogenaamde bloemenweide. De
maker heeft het geen titel meegegeven, de
gemeente Amsterdam als opdrachtgever
heeft het, volgens de archieven, de titel
Speelplastiek verleend.
Bart v.d. Weijer bezig delen
van de plastiek aan elkaar te
lassen

Cortenstaal, een nieuw
materiaal in 1970

Het is met veel moeite gelukt contact te
krijgen met Bart van de Weijer. Hij woont
tegenwoordig in Musselkanaal, maar is
niet meer actief als kunstenaar. Hij was
verrast over onze belangstelling en na enig
zoekwerk heeft hij nog enkele foto’s en met
name een paar dia’s kunnen vinden van de
plaatsing van het beeld in 1970. Ook een
neef, Joost van de Weijer, heeft enkele foto’s
ter beschikking gesteld.
Bart van de Weijer werd in 1939 geboren in
Amsterdam. Als kind al ontwikkelde hij zijn
kunstzinnige talent. Hij tekende en frutselde
met papier, construeerde vormen, zoals hij
zelf zegt. Dat frutselen met vormen bleek de
basis voor zijn latere beeldhouwwerk.
Eind jaren vijftig volgde hij de opleiding
aan het Instituut voor Kunstnijverheid
Onderwijs, de latere Rietveld Academie.
Aanvankelijk schilderde hij vooral, maar
gaandeweg koos hij meer de richting
van het beeldhouwen met alle mogelijke
materialen. Ben Guntenaar was op school
zijn belangrijke stimulator en docent. In
die jaren werd Bart van de Weijer samen
met een aantal andere talentvolle leerlingbeeldhouwers door Wessel Coezijn (1912-

1984) gevraagd te assisteren bij het maken
van omvangrijke metalen beelden in
opdracht. Wessel Couzijn werd vooral
bekend met het enorme beeld Belichaamde
Eenheid voor het Unilevergebouw in
Rotterdam (1963).
Tussen 1969 en 1974 hebben Bart van de
Weijer en anderen vooral gewerkt aan een
aluminiummodel van het beeld Groot
Landschap, dat Coezijn voor het destijds
nieuw aangelegde Sloterpark ontwierp. “Wij
waren de handen van Coezijn”, heeft Bart
daarover ooit gezegd. Hij heeft er vooral
technisch veel geleerd over het bewerken
van zware metalen materialen, eerst in een
atelier in Amsterdam, vanaf 1972 in Andijk
waarnaar hij intussen was verhuisd. Daar
woonde ook de beroemde bronsgieter Mart
Joosten (1932-2006) waarmee hij veel heeft
samengewerkt.
Naast het werken aan de beelden van
anderen kreeg Bart van de Weijer op
voorspraak van bevriende kunstenaars
(het leven voor de doorsnee kunstenaar
was geen vetpot) in 1969 van de gemeente
Amsterdam een vrije opdracht voor het
maken van een beeld voor het Beatrixpark.
Het bijzondere cortenstaal was toen voor
Nederland een nog nieuw materiaal en
de kunstenaar koos dit voor het beeld
in het Beatrixpark. Bart van de Weijer
denkt dat dit beeld het eerste beeld van
cortenstaal was in Nederland Cortenstaal
is een metaallegering, bestaande uit ijzer
met toevoegingen, waaronder koper.
De roestkleurige oxidehuid schermt het
dieperliggende materiaal af van zuurstof,
waardoor echte roestvorming sterk wordt
vertraagd. In naden en holtes kan door
vocht wel sneller roest ontstaan.
In maart 1970 werd het ontwerp door
de kunstcommissie goedgekeurd. Het
voltooide beeld kon niet in één keer op
een truck worden vervoerd, het werd in
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gedeelten aangevoerd en moest ter plekke
aan elkaar worden gelast. De afmetingen
waren 188 x 465 x 230 cm. Vanwege het
gewicht van het beeld moest er ook eerst
een betonnen plaat in een bekisting worden
gegoten, dat heeft een aantal dagen geduurd.
Op 17 december 1970 stond de Speelplastiek
uiteindelijk in zijn volle glorie in het park,
maar aan officiële onthullingen deed de
gemeente Amsterdam in die jaren niet: “het
ging er vrij onverschillig aan toe”, volgens
Bart.

en dan nog aan een “doekje” voor zichzelf.
Toen ik hem vroeg waar zijn hart nou echt
heeft gelegen, bij het beeldhouwen of bij
het schilderen, aarzelde hij even, maar het
bleek toch bij het beeldhouwen te zijn.
Daarvan is het beeld in het Beatrixpark dus
een mooi voorbeeld.
Mirjam Louisse

Een echt speelplastiek: neefje
Joost v.d. Weijer, 1972

Amsterdam heeft in gedeelten f. 35.000,-voor het kunstwerk betaald.
In de daarop volgende jaren maakte Bart
van de Weijer beelden uit verschillende
materialen (zand- en hardsteen, hout,
marmer en brons), figuratief maar ook
abstract. Twee bronzen beelden kwamen
terecht in de zogenaamde Collectie van de
Wal van de directeur van de KLM. Verder
is werk in het bezit van het Rijk, gemeenten
en particulieren.

poëtisch realisme

In de jaren tachtig verhuisde Van de
Weijer naar Schoonebeek in Drenthe, hij
wilde dichter bij de natuur leven. De dure
materialen en gebrek aan ruimte nodig om
te kunnen beeldhouwen, zorgden ervoor
dat hij vooral weer ging schilderen. Zijn
werk werd op een tentoonstelling in Meppel
destijds omschreven als ‘een soort poëtisch
realisme met een bijzondere spanning en een
ontwikkeling naar meer abstractie’.
Het provinciaal museum in Assen kocht drie
werken. Bart van de Weijer heeft ongeveer
twintig jaar geleden zijn actieve loopbaan
als kunstenaar beëindigd en schildert zo nu

In de volgende nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de zogenaamde Vuisten of Your Life Is Calling
van de kunstenaars Paul van Pieck tot Beest en Benno Réwinkel-Wildenburg. Eigenlijk is het niet echt een
onbekende bekende, het beeld heeft al een lange en wonderlijke geschiedenis. Het Amsterdams Beeldenboek
bevat een leuke bijdrage van Rudi van Dantzig over zijn dagelijkse overpeinzingen als hij het beeld
passeerde. Ik ben benieuwd of het beeld ook onder lezers van deze nieuwsbrief nog herinneringen oproept. Ik
hoor ze graag!
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Van de penningmeester
In mei van dit jaar ontvingen alle vrienden
een acceptgiro voor het overmaken van
de contributie. Tot nu toe hebben 954
mensen in totaal € 12.155,41 aan contributies
overgemaakt. Gemiddeld is dit bijna € 14
per persoon! Wij danken alle vrienden voor
hun bijdrage waardoor wij twee keer per
jaar iedereen onze uitgebreide nieuwsbrief
kunnen toezenden en waarmee wij opnieuw
de organisatie van het muziekfestival konden
steunen. Bovendien ontvingen wij dit jaar
twee bijzondere giften: Een nieuwe vriend
maakte € 300 over en van een andere vriend
kregen wij een eenmalige gift van € 1000!!!!
Beiden hebben inmiddels een bedankbrief
van het bestuur ontvangen.

De vrienden die de contributie nog niet
hebben voldaan, ontvangen binnenkort een
herinnering. Wij vragen u om dan nog voor
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. Mocht
u elektronisch of met een eigen overschrijving willen betalen, dan graag naam,
adres en postcode, zoals vermeld op de
acceptgiro, overnemen. In beide laatste
gevallen graag het lidnummer (rechts
boven op de acceptgiro) vermelden!!
Alvast hartelijk dank!
Barbara van Helden, penningmeester

Ledenadministratie
In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds de vorige nieuwsbrief (maart 2007).
Net niet het record gehaald! In het najaar van 2005 konden wij 79 nieuwe vrienden in ons
bestand bijschrijven, deze keer zijn dat er 66. Toch fantastisch, dat onze vereniging zo blijft
groeien. We hopen volgend jaar de 1200 te bereiken en dan gaan we op naar de 1500!

We hopen volgend
jaar de 1200 te
bereiken en dan gaan
we op naar de 1500!

Aantal leden per 15 maart 2007					
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)		
Nieuwe leden							
Aantal leden per 29 oktober 2007					

1131
28
66
1169

Nieuwe leden sinds maart 2007
hr P. Bannink, hr J.H.A. de Bie, mw H.M. Bonnema-van Leuven, hr J. Bontje, mw
L. Borgman, mw M. Bouscher-Snapper, Berend van Boxel, hr J.J. Caron, hr J. Cohen
Stuart, hr R. Colombijn, mw J. Daniels-Bos, mw. D. Dony,, hr Van Driel, hr E. Eker,
mw. C.J. Eshuis, mw. N.S. Frenkel, mw E.M. Gijsberts-Scholten, hr J. Grapperhaus, mw
Groenendal, mw A. Heimeriks, mw G. Hendriks, mw S. de Jong, hr/mw S. Kijl, mw F.M.
Koelemey, hr en mw Krabbé, hr/mw I.M.J. Kuiper, hr M. Lebouille, mw L. van Leuven,
hr R.J. Ligthart, hr J. ter Linden, hr/mw L.B. van Mastrigt, hr W.H.J. Mennings, mw
E. Mesu, mw A. van Mierlo, hr L.M. Muller, hr R. Neher, mw M.A.P. Nollen, hr/mw
Polstra, mw M. Pos, mw A.M. Raukema, hr Sj. Rienstra, hr B. Ronday, mw R. Samann,
hr P. Schansman, mw B. Schansman, hr/mw M.A.C. Slot, mw D.E.R. Smits, mw A.B.
Sterner, mw M.J.A. Stokmans-Bastiaanse, mw M.D. Storm van Leeuwen, hr C. ten Thije,
hr/mw A.E. Thomas, hr M.A.D. van Tiel, hr/mw W.H. van Veen, mw D. v.d. Velde-Elte,
mw A.C.P. Vergeer, hr B. Verhappen, mw G.M. Voss, hr J.J. de Vries, hr/mw C.M.W.
de Waele, mw A.E.M. v.d. Weide, mw A.E. de Wit, fam. Van Woensel Kooy, hr/mw M.
Wolters, hr Van Zuilen en mw Witteveen, mw M. Zwaaneveldt.
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Een wandeling langs de nieuwe aanplant
Vijf jaar geleden heeft prof. Jan Lever,
“onze” bomendeskundige, vastgesteld dat
verschillende unieke bomen ten gevolge
van kapwerkzaamheden waren verdwenen.
De vereniging wilde deze bomen graag
vervangen zien door, liefst dezelfde, nieuwe
exemplaren. Op ons verzoek heeft Jan
Lever een bomenlijstje met de vereiste
soorten samengesteld. Na overleg is het
stadsdeel Zuideramstel dit voorjaar tot
aanplant overgegaan. Een wandeling langs
een deel van de nieuwe aanplant leert dat er
goed is nagedacht over de plaatsing van de
bomen.
We lopen het park in via de brug bij de
Princesseflat en gaan dan de tweede weg
links, richting het ereplateau. We negeren
het stenen pad dat het ereplateau invoert en
lopen enkele meters door om stil te staan
bij één van de nieuwe exemplaren van de
Halesia carolina, de Sneeuwklokjesboom.
Het andere nieuwe exemplaar staat langs
het zuidelijke pad van de grote speelweide.
De boompjes zijn nu vrij kaal, maar de
klokjes, die al vanaf half april verschijnen,
zijn nog te zien. Deze boomsoort was in het
park aanwezig sinds de aanleg van de Natte
vallei in 1994, toen een jong exemplaar in
de buurt van de uitkijkheuvel is geplant.
Enkele winters later is dit boompje bij
werkzaamheden gesneuveld.
Vervolgens lopen we door, passeren aan
de linkerkant de nauwelijks opvallende
zeldzame Doodsbeenderenboom, en
gaan bij de splitsing van het pad langs de
reigerkolonie naar beneden, waarna we
rechtdoor lopen tot we aan weerszijden van
het pad een sloot zien. Bij de rechtersloot,
die uitkomt op de bloemenweide, is
tijdens de storm op oudejaarsdag 2006 een
Europese lariks gesneuveld. Nu zien we dat
hier twee exemplaren van de Japanse ceder
(Cryptomeria japonica) zijn geplant. Deze
soort is verwant aan de Noord-Amerikaanse
Moerascipressen (Taxodium distichum en

Taxodium ascendens) die aan de overkant
van de sloot staan. Aan de andere kant
van het pad staat een andere verwant, de
uit Californië afkomstige Mammoetboom
(Sequoiadendron giganteum). Tot dezelfde
familie behoort ook de Chinese Metasequoia
glyptostroboides, waarvan er twaalf in
de zuidoosthoek van de grote speelweide
staan. Buiten het park, tegenover Bernard
Zweerskade 10, is in 2004 een “Redwood”
(Sequoia sempervirens) geplant, een uit
Californië afkomstige verwant. De twee
aangeplante Japanse ceders misstaan niet in
de verzameling, ook al zijn het nu nog wel
erg kleine boompjes. Ze kunnen 30 meter
hoog worden. Voor een vrij groot exemplaar
moeten we naar de Hacquartstraat 20.
Aan de noordkant van het slootje, achter de
Noord-Amerikaanse Moerascipressen, zien
we nog twee nieuw aangeplante boompjes.
Dit zijn Himalayaceders (Cedrus deodora).
De eindtwijgen en de top van deze bomen,
afkomstig van de Westelijke Himalaya,
hangen omlaag. Dat is een kenmerk van
deze soort. Ze passen mooi bij de twee
Atlasceders (Cedrus atlantica) die in de
omgeving van het beeld Flora staan.
Wanneer we doorlopen komen we bij het
bosje met de grote Italiaanse populieren,
links van het beeld Flora. Aan de rand van
het bosje, vlakbij het beeld, is een NoordAmerikaanse Cupressus arizonica ‘Glauca’
aangeplant. Een ander exemplaar staat
vlakbij, ten oosten van de Rosenthalbank.
In het park ontbreken echte cipressen. De
Italiaanse Cipres (Cupressus sempervirens)
is niet bestand tegen ons klimaat, de
Amerikaanse soorten zijn dat wel.
Iets verderop langs het Zuideramstelkanaal
staat een aangeplante Libanonceder, nu nog
een sprietig boompje. Een ander exemplaar
staat hier niet ver vandaan, links langs
het pad dat van de Dopperkade naar de
Diepenbrockstraat voert. Wanneer we de

Japanse ceder

Japanse ceder, Hacquartstraat 20.

Cupressus arizonica ‘Glauca’

Himalayaceder
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Hibiscus

Schijnhulst
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sprietige ceder langs het Zuideramstelkanaal
passeren en over het gras langs het water
lopen zien we één van de twee nieuw
aangeplante Zweedse meelbessen Sorbus
intermedia. De tweede staat tussen de
twee bankjes aan de noordzijde van de
eendenvijver. De vraag is alleen of deze
dat zal overleven….Eén van de paaltjes
waaraan de boom is vastgebonden is al
omver getrapt en het stammetje oogt dun.
De Zweedse meelbessen zijn een vervanging
voor de meelbessen die aan het pad langs
het Zuideramstelkanaal stonden. Dit waren
enkele Gewone Meelbessen (Sorbus aria) en
een Zweedse Meelbes (Sorbus intermedia).
Vervolgens lopen we vanaf het gras
weer naar het pad richting uitgang
Diepenbrockstraat. Aan het eind van dit
pad, vlakbij de uitgang, kijken we naar
rechts waar ooit een prachtige haagbeuk
stond. Daar zien we dat een uit Japan
afkomstige Schijnhulst (Osmanthus
heterophyllus) is aangeplant. Deze zeldzame
soort is een mooie aanvulling op de Gewone
Hulst (Ilex aquifolium) en de Chinese Hulst
(Ilex pernyi) die hier in de buurt staan.
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We keren om en slaan af naar links,
passeren de genoemde Zweeds meelbes
tussen de twee bankjes en lopen
via het coniferenlaantje naar het
Boerenweteringpad, voorbij het badje
en speelplaats en vervolgen onze weg
richting de vuistenheuvel. Op de kleine
speelweide zien we rechts twee nieuw
aangeplante Cercidiphyllum japonicum.
Het bijzondere van deze boom zijn de
bladeren, die blauwgroen van kleur zijn.
Deze Oost-Aziatische boom past goed bij
de Judasboom (Cercis siliquastrum) uit het
Middellandse Zeegebied die hier in de buurt
staat. De bladeren van deze bomen schijnen
erg op elkaar te lijken, hetgeen momenteel
wegens het ontbreken van blad niet te zien
is.
We laten de ingang naar de RAI links
liggen, vervolgen onze weg en gaan dan
rechts het fietspad op waar nog voor de
brug aan de linkerhand twee exemplaren
van de Hibiscus (Hibiscus syriacus)
opdoemen. Het zijn twee kale boompjes
die op het oog niet bijzonder lijken, maar
dat wel zijn. De Hibiscus syriacus is een
boomvormige hibiscus afkomstig uit Zuiden Oost-Azië, ook wel Althaeaboompje
genoemd. In de zomer draagt hij dubbele
rode bloemen. Aan de noordkant van de
eendenvijver stond er ook eentje, tot april
2002 toen de boom is gesneuveld bij de
rigoureuze snoeiwerkzaamheden die in
deze periode plaatsvonden.
De kap van de hibiscus en andere zeldzame
bomen leidde tot grote opschudding, een
brief aan de stadsdeelraad en een gesprek
met het hoofd van de afdeling Groen.
Het is goed om te zien dat het stadsdeel
de moeite heeft genomen het rijke
bomenbestand van het park weer aan te
vullen.
Mirjam Louisse en Frank Warendorf

Sneeuwklokjesboom (Halesia carolina) op Ereplateau.
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Iedere Amsterdammer een eigen boom
Bomen en (stads)mensen, dat is in Amsterdam een belangrijk onderwerp van discussie.
Bewoners en stadsdelen zijn continu met
elkaar in overleg over kap of behoud van bijna iedere boom, lijkt het wel. Emoties kunnen daarbij hoog oplopen. In Amsterdam
stonden voor de Tweede Wereldoorlog ca.
60.000 bomen, na de oorlogswinter van 1944
bleken er behoorlijk veel te zijn opgestookt
in houtkacheltjes. Begin jaren zestig werd
het vooroorlogse aantal weer bereikt en op
dit moment telt de stad ca. 350.000 bomen
van meer dan 200 soorten en variëteiten en
geldt Amsterdam als een groene stad. In de
achttiende eeuw werd massaal de Hollandse
iep aangeplant, een mooie sierlijke boom, en
sindsdien is Amsterdam de Europese iepenhoofdstad. De beruchte iepenziekte kan daar
wel eens verandering in brengen. Onlangs
verscheen Het Amsterdamse Bomenboek
van bomendeskundige Eddie Blankers en
schrijver Louis Stiller, een bijna volmaakt,
encyclopedisch, monumentaal boek, aldus
een recensie. Elke buurt, elke wijk komt aan

Het Jubileumboek
De feestdagen komen er weer aan. Op
zoek naar een leuk cadeau kunt u ook nog
eens denken aan ons mooie jubileumboek
met dvd, we hebben nog een behoorlijk
aantal exemplaren beschikbaar. Onlangs
hebben we ook de voorraad van de uitgever
overgenomen. We stellen het zeer op prijs
als u ons een beeje helpt met de verkoop, het
is immers een heel mooi boek over “ons”
Beatrixpark.
De kosten zijn 11 euro, te bestellen bij het
secretariaal, tel. 6620227, of via e-mail :
allegro@xs4all.nl
Mirjam Louisse

bod en ook de parken. Een tiental bladzijden is gewijd aan bijzondere bomen in
het Beatrixpark. Door het boek kan men
de stad beter leren kennen en vooral heel
anders bekijken. Eddie Blankers was bijna
40 jaar tot 1998 de bomendeskundige van
de stad Amsterdam, hij heeft veel bomen
eigenhandig geplant, gesnoeid en gerooid.
Zijn ideaal zou zijn Iedere Amsterdammer
een eigen boom. We hebben als vereniging
het boek aangeschaft, de liefhebber mag het
lenen bij het secretariaat.
Mirjam Louisse
Eddie Blankers en Louis Stiller,
Het Amsterdamse bomenboek.
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2007.
ISBN 978 90 450 1517 0. € 49,90
Het boek heeft een eigen website:
www.amsterdamsebomen.nl
Hierop staan aanvullingen, verbeteringen en een
aantal bomenwandelingen, waaronder één door
de Artsenijhof.
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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

Op naar de 1500
Tweemaal per
jaar ontvangt u de

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

Nieuwsbrief en u
wordt 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 € 5 kunt overmaken

