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Van de redactie

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.

Er is het afgelopen halfjaar weer veel 
gebeurd, zoals u in deze Nieuwsbrief kunt 
lezen. Frank Warendorf is helaas uit het 
bestuur getreden, omdat hij het niet eens 
is met de overige bestuursleden over het 
verdwijnen van groen bij de bouw van het 
nieuwe parkgebouw. In het bestuur zijn 
daarom enige taken verdeeld en is er een 
aspirant-bestuurslid, Joep Hesseling, tot 
het bestuur toegetreden. Meer hierover in 
de bijdrage Van de voorzitter, van Marleen 
Munniksma. Inmiddels heeft Frank 
Warendorf zich ook uit de redactie van de 
Nieuwsbrief teruggetrokken. Wij danken 
hem voor de prettige samenwerking en 
vooral voor het vele werk dat hij voor de 
Nieuwsbrief heeft verzet als eindredacteur 
en als fotograaf. Hij was een strenge 
eindredacteur maar dat betekende wel dat 
u al die jaren een mooie en heel leesbare 
Nieuwsbrief heeft ontvangen. Bestuurslid 
Elodie Luinge is onze nieuwe eindredacteur.

Er is weer veel gaande in en om het 
Beatrixpark en er staat nog veel meer te 
gebeuren. Marleen Munniksma  schetst 
de gevolgen van het park door de alsmaar 
voortdenderende Zuidas. De hoge 
kantoorgebouwen, het hoge geplande RAI-
hotel en werkzaamheden in en rond het 
park stemmen ons bepaald niet vrolijk.  Hoe 
zal het park en de omgeving er over 5 of 10 
jaar uitzien? 

Nieuws uit de Artsenijhof kunt u lezen in 
de bijdrage van Willem Smit. Worden er 
jaarlijks wel een aantal planten gestolen, 
dit jaar hadden we te maken met nogal 
ingrijpend vandalisme: kapotgeslagen en 
kapotgetrapte planten. Desondanks stond de 
tuin er dit jaar weer mooi bij. José Deckers 
schrijft over de Gaspeldoorn, een zeer fraaie 
struik bij de ingang aan de noordzijde van de 
Artsenijhof. 

Barbara van Helden houdt, als 
penningmeester, ons op de hoogte van 
ontvangen contributies en giften van zeer 

goede vrienden van het Beatrixpark. Het 
aantal leden is iets toegenomen en wellicht 
bereiken we over enige tijd wel het aantal 
van 1200. 

Met deze Nieuwsbrief nemen we afscheid 
van de vaste rubriek Onbekende Bekenden 
door Mirjam Louisse. U kunt in deze laatste 
bijdrage lezen over de wel heel avontuurlijke 
reis van de beelden van de leeuwen die aan 
het einde van de 19e eeuw in de directe 
omgeving van het Centraal Station werden 
opgesteld en waarvan er vier beelden tijdens 
de Floriade in 1972 in het Beatrixpark 
werden geplaatst. 

Het door Petra Holtkamp van het 
Impresariaat Muziekfontein georganiseerde 
Muziekfestival in augustus jl. was weer zeer 
geslaagd en zal volgend jaar hopelijk zijn 
eerste lustrum vieren. 

Een nieuw kunstwerk (b)lijkt te zijn 
gevormd door een stapel oude banken uit het 
park, zoals u kunt lezen in de bijdrage van 
Loes Lesterhuis.  

Het interview van Frank Warendorf met 
de heer R.M. Olthoff, buitengewoon 
opsporingsambtenaar van de AID, regio 
Amsterdam-Amstelveen, geeft een goed 
beeld van de uitgebreide werkzaamheden die 
bij deze functie horen. 

In twee andere bijdragen van Marleen 
Munniksma wordt een aantal verbeteringen 
en verfraaiingen in het park beschreven. 
Maar heel ernstig is de voor een groot 
aantal bomen afgegeven kapvergunning 
Beethovenkavel, waartegen overigens heel 
wat bezwaren zijn aangetekend. Afwachten 
dus.

Tenslotte aandacht voor de 
Coniferenwandeling op zondagmiddag 16 
november met Henk Wolters van het IVN.

José Deckers
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Frank Warendorf afgetreden
Frank Warendorf heeft op 8 september jl. 
besloten als bestuurslid van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark af te treden. 
Anders dan de andere leden van het bestuur 
vindt Frank de bouw van een parkgebouw 
in de bosschages ten noorden van het 
kinderbadje een te grote aantasting van het 
(door de monumentenstatus beschermde) 
groen. De andere leden van het bestuur 
zijn voor de komst van het parkgebouw, 
omdat naast de tuinlieden van het park en 
de toezichthouder van het badje ook de 
vrijwilligers van de Artsenijhof er gebruik 
van kunnen maken. Aangezien Frank 
niet van plan is zich bij het bouwplan van 
het stadsdeel neer te leggen, heeft hij zijn 
bestuurszetel opgegeven. 

Het bestuur betreurt het vertrek van Frank 
zeer, maar respecteert zijn besluit. Frank is 
bereid ons te blijven adviseren in lopende 
zaken, zoals de bezwaarschriften inzake de 
Beethovenkavel en het bestemmingsplan 
Prinses Irenebuurt en omgeving. Zijn 
enorme betrokkenheid bij het park betekent 
zeker ook dat wij hem daar nog dikwijls 
zullen tegenkomen. Wij blijven openstaan 
voor zijn op- en aanmerkingen. Wij danken 
hem voor zijn grote inzet voor het park 
als bestuurslid in de afgelopen elf jaar. De 
komende tijd zullen wij gebruiken om 
de taken binnen het bestuur opnieuw te 
verdelen.

Namens het bestuur,
Marleen Munniksma

Van de voorzitter
Het Beatrixpark is vooral een park voor 
de buurt, al komen sommige bezoekers 
van verre om bijvoorbeeld hun hond uit 
te laten en te genieten van de Natte vallei, 
de grote weide, Artsenijhof, kinderbadje 
of een rondje rond de vijver. De relatieve 
rust in het park zegt echter niets over 
de rust óver het park, want er wordt 
in raadszalen, op stadsdeelkantoor en 
stadhuis, bij de rechtbank en op de afdeling 
Groenvoorziening veel overlegd, en soms 
ook strijd gevoerd, om het park te behouden 
en het onderhoud zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u 
daarover lezen. 

Het bestuur belt, e-mailt en  komt 
regelmatig bij elkaar om deze 
ontwikkelingen te bespreken en de daaruit 
voortvloeiende taken onderling te verdelen. 
Het was voor ons een onaangename 
verrassing toen Frank Warendorf aangaf zijn 

bestuursfunctie op te willen geven, zoals u 
kunt lezen in bijgaand bericht. Wij hopen 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 
samen met u op gepaste wijze afscheid van 
hem te kunnen nemen.

Gelukkig heeft Joep Hesseling, die zich 
in de Artsenijhof al inzette voor het 
park, zich bereid verklaard als aspirant-
bestuurslid het stokje van Frank over te 
nemen. Taken binnen het bestuur zijn 
herverdeeld: Elodie Luinge is toegevoegd 
aan de redactie van de Nieuwsbrief  en ook 
het onderhoud van de website wordt straks 
via Elodie geregeld. Het indienen van bijv. 
zienswijzen en bezwaarschriften was altijd 
al een lastige taak en zal dat wel blijven ook, 
maar daarin zal Joep zeker een bijdrage 
kunnen leveren. Willem Smit zet zich voor 
de volle 100% in voor de Artsenijhof en 
draagt bij aan het overleg met o.a. stadsdeel 
en gemeente. Ook Barbara van Helden 
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Het Beatrixpark blijft dus 
vooral een park voor de buurt.

trekt er flink aan: niet alleen waakt zij 
over financiën en ledenbestand, zij neemt 
ook deel aan het 4-seizoenenoverleg en 
waar nodig andere bijeenkomsten. Mirjam 
Louisse is de drijvende kracht achter het 
secretariaat en de nieuwsbriefredactie en 
ze is ook onze archiefbeheerder, een erg 
snel groeiend archief overigens – vanwege 
alle Zuidasdocumenten. Ondergetekende 
tenslotte probeert alle vormen van 
overleg met stadsdeel en centrale stad te 
voeren (meestal vergezeld door een van de 
andere bestuursleden) en voert namens de 
vereniging het woord tijdens raadszittingen 
of richting de pers. Die media lijken 
trouwens meestal niet echt geïnteresseerd 
in de parkproblematiek, misschien omdat 
het niet gepaard gaat met ‘relletjes’? Heel 
af en toe wordt er een artikeltje gewijd 
aan het park, zoals onlangs in de Echo, of 
enkele korte regeltjes in een rubriek in het 
Parool. Zelfs een uitspraak van de rechtbank 
Amsterdam (waar wij als bestuur erg blij 
mee zijn) dat de heer Rosenbaum het stukje 
park, dat hij bij zijn tuin had getrokken, 
na tien jaar procederen moet teruggeven, 
heeft de pers niet gehaald. En ook de 
voorgenomen kap van 226 bomen leidde 
wel tot 58 bezwaarschriften van bezorgde 
buurtbewoners en belangenverenigingen, 
maar niet tot grote koppen in de krant. 

(Zie ook het artikel over Zuidas 
ontwikkelingen). 

Het Beatrixpark blijft dus vooral een park 
voor de buurt. Al is die buurt wel flink 
aan het veranderen en is niet iedereen 
altijd even lief voor het park, daarvan 
getuigen de vernielingen in de Artsenijhof 
afgelopen zomer en de graffiti op banken en 
informatieborden.* 

Maar er is ook goed nieuws: het oudere 
deel van het Beatrixpark krijgt nu eindelijk 
de ‘make-over’: het Ereplateau wordt weer 
in ere hersteld, en het pad over de grote 
(honden) wei wordt van cirkels ontdaan 
en opnieuw bestraat, net als de speeltuin 
bij het kinderbadje. In de wintermaanden 
wordt het dus wat rommelig in het park. 
Maar u blijft welkom, en het bestuur heeft 
aangedrongen op zo min mogelijk overlast 
voor alle parkbezoekers. 

Marleen Munniksma

 * ziet u trouwens iemand de boel vernielen, 
bel dan direct 06-20430270, de Parkwacht. 
Als zij er snel bij zijn kan er misschien 
eindelijk eens iemand op heterdaad betrapt en 
beboet worden! Maak in ieder geval een foto, 
als dat lukt.

-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws- 
Zoals u in verschillende artikelen in deze nieuwsbrief kunt lezen is op 23 
oktober 2008 de zitting geweest van de voorzieningenrechter inzake de 

kapvergunning voor 226 bomen in het Beethovenkwartier. Op 4 november 
is de uitspraak ontvangen: helaas heeft de voorzieningenrechter 
de verzoeken van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, de 
Bomenstichting en de Vereniging Beethovenstraat- Parnassusweg 

afgewezen. Dat betekent: “ de voorzieningenrechter ziet dan ook geen 
grond voor het treffen van een voorlopige voorziening”. De grond zal dan 

ook op 1 juli 2009 bouwrijp dienen te worden opgeleverd.
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Ondanks recente publicaties in de media 
over de te verwachten negatieve effecten 
van de kredietcrisis op de verdere realisering 
van de Zuidas lijkt het, of de plannenmakers 
van de deelprojecten  Beethoven en RAI 
daar geen boodschap aan hebben. Hun 
programma’s draaien op volle toeren door.

Als bezorgde burger en verdediger van het 
openbaar groen probeer je natuurlijk hen 
ervan te doordringen dat de stagnerende 
haalbaarheid aanzienlijke consequenties 
kan hebben voor de beide projecten aan 
weerszijden van ons zo geliefde park, 
namelijk dat de plannen wel eens pas in een 
veel later stadium of wellicht (voor een deel) 
helemaal niet uitgevoerd gaan worden en dat 
er onherstelbare kaalslag dreigt als bomen te 
voortvarend worden gekapt.

Zij gaan echter onverminderd door met 
het hanteren van harde data, vooral wat 
betreft de hunnerzijds gewenste bouw van 
parkeergarage en kantoren (Beethoven) of 
hotel (RAI) maar blijven vaag over de komst 
van musea, woningen of verplaatsing school, 
aanleg compensatiegroen -waar nu deels de 
school en het convict staan- of overlast van 
extra verkeer en bouwwerkzaamheden. 

Onderstaande opsomming is gedestilleerd 
uit de informatie waarover wij nu eind 
oktober 2008 beschikken, dit is misschien al 
achterhaald op het moment dat u dit leest.

RAI en omgeving
Het projectbesluit RAI en omgeving 
betreft de inrichting van de openbare 
ruimte rond de RAI en het terrein van 
de RAI zelf. Daarbij is voor bezoekers 
van het park vooral de oost/west fiets/
wandelroute over het terrein van de RAI 
van essentieel belang. Deze moet ook 
tijdens bouwwerkzaamheden ‘open’ worden 
gehouden, zodat het park bereikbaar blijft 
en fietsers en voetgangers  niet nodeloos 
worden omgeleid.

Zuidas dendert maar door
Maar de RAI wil meer : aan de rand van 
de Boerenwetering moet een groot hotel 
met 800 kamers komen, dat met een hoge 
toren van 85 meter (zelfde hoogte als bijv. 
Ernst&Young kantoor aan de andere zijde 
van de A10) de leefomgeving zal domineren 
en aantasten. En daarmee ook het park. 
Vooral de Artsenijhof zal hieronder te lijden 
krijgen.

De al duidelijk zichtbare kantorenopbouw 
aan de voorzijde van de RAI van ruim 45 
meter met daarvoor de Expofoyer (het 
zogenaamde Elysium) zullen dus worden 
overschaduwd door een bijna tweemaal 
zo hoog hotelcomplex, dat ontsloten zou 
moeten worden via een “boulevard” achtige, 
autoluwe weg langs de Boerenwetering, met 
toegang via de Wielingenstraat. 

De plannenmakers denken met de komst 
van dit hotel en een nieuwe inrichting van 
het maaiveld de barrièrewerking van het 
hele RAI complex op te kunnen lossen. 
Volgens ons is en blijft de RAI een in 
zichzelf gekeerd, vrij onsamenhangend 
geheel met weinig architectonische 
kwaliteit, dat met uitzondering van de 
Holland hal louter uit achterkanten lijkt 
te bestaan. Wij hebben voorgesteld om 
het hotel te localiseren aan de kant van 
het Europaplein vlakbij de uitgang van 
het NS station RAI en het toekomstige 
metrostation. Het is daar beter bereikbaar 
per trein, taxi of auto. Een tweede optie zou 
kunnen zijn : laagbouw van bijv. 4-5 lagen 
(max 20 m.hoog)  aan de Wielingenstraat, 
waardoor een mooi symmetrisch straatbeeld 
zou kunnen ontstaan en een rommelig 
ogende zijkant  wordt weggewerkt. Het 
gewenste kerkelijk centrum, ter vervanging 
van de Christus Geboortekerk maar nog 
meer van de kapel aan de Diepenbrockstraat 
3, zou in deze wand opgenomen kunnen 
worden en van het pad aan de oostzijde van 
de Boerenwetering zou inderdaad een mooie 
groene boulevard gemaakt kunnen worden. 



Maar de RAI wil meer : aan de 
rand van de Boerenwetering 
moet een groot hotel met 800 
kamers komen met een hoge 
toren van 85 meter. 

Aan de voorzijde van de RAI 
komt de Expofoyer van ruim 45 
meter hoog.

Wij hebben voorgesteld om het 
hotel te localiseren aan de kant 
van het Europaplein.
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De vraag is echter, of er nog (denk-) ruimte is 
voor alternatieven.

Wij hebben formeel bezwaar aangetekend 
tegen de massaliteit en de hoogte van de 
bouwplannen. Als de plannen in de huidige 
opzet worden uitgevoerd, zullen zij ernstig 
afbreuk doen aan de kwaliteit en de beleving 
van het park.

Kabels en leidingen
Om de Zuidas nieuwbouw aan de noordzijde 
van de A10 (de parkkant dus) te voorzien 
van alle noodzakelijke aansluitingen stuit 
men op het probleem dat de kabels en 
leidingen van de Buitenveldertkant naar 
de andere kant van de A10 getrokken 
moeten worden. Onder de snelweg en de 
sporen door lijkt logisch, maar is volgens 
de plannenmakers niet mogelijk omdat 
men de (in een apart toegankelijke tunnel 
aan te leggen) leidingen dan  nog onder de 
al erg diepe bak van het toekomstige Dok 
door zou moeten aanleggen. Besloten is om 
een speciale constructie, een ruim 12 meter 
hoge brug, te maken over de A10, vanuit 
plangebied Vivaldi – bij Ernst & Young 
– naar het Beatrixpark, met een aanlanding 
in het groene gebiedje pal achter de RAI.

Deze brug is zo ontworpen dat hij via 
trappen tevens als voetgangersverbinding kan 
dienen tussen de zuidzijde en de noordzijde 
van de A10. Daarna gaan alle leidingen weer 
ondergronds (grote buizen door het park) 
richting de Prinses Irenestraat, waar zij 
naast het persriool, dat enkele jaren geleden 
werd aangelegd, hun weg vervolgen richting 
Parnassusweg.

Bij het ontwerp van de brug heeft men 
ook rekening moeten houden met de 
richtlijnen van Rijkswaterstaat voor wat 
betreft veiligheid e.d. Vanuit het park zal de 
brug vooral zichtbaar zijn komend vanaf de 
Boerenwetering, en verder zal men vanaf de 
brug waarschijnlijk een goed uitzicht hebben 
over de hele Zuidas en een groot deel van 
het park. Dat lijkt een mooie toegevoegde 

waarde, maar natuurlijk hadden wij eigenlijk 
liever helemaal geen brug gehad.

De bomen en struiken die moeten 
wijken voor het aanlanden van de brug 
zullen worden vervangen door iets meer 
bijzondere bomen, op ons verzoek een aantal  
roodbladige varianten. 

Ook wil men middels een hoge beplanting 
de achterkant van de parkhal zoveel mogelijk 
camoufleren. Tijdens de aanleg van de 
brugconstructie wordt al het bouwverkeer 
via de reeds bestaande routing via het RAI 
complex geleid en nooit via het park, zo is 
beloofd. 

Het fietspad langs de Groene Zoom zal 
waarschijnlijk ook ter plekke iets verlegd 
moeten worden. 

Prinses Irenestraat  (parkzijde) en 
fietsroutes
Omdat in de Prinses Irenestraat alle kabels 
en leidingen verlegd/vervangen moeten 
worden is men voornemens bijna alle bomen 
aan weerszijden van de straat te kappen. Wel 
is toegezegd dat als alle werkzaamheden in de 
straat zijn afgerond er groen teruggeplaatst 
gaat worden, maar dat worden natuurlijk 
nooit ruim 50 jaar oude populieren. Tijdens 
zittingen bij de voorzieningenrechter en 
de bezwarencommissie hebben diverse 
insprekers erop aangedrongen dat gekeken 
wordt of de kabels en leidingen zo kunnen 
worden getrokken dat zo min mogelijk 
bomen verwijderd moeten worden. Ook is 
gesuggereerd om een bureau in te schakelen 
dat zich gespecialiseerd heeft in behoud van 
bomen die vlak langs een bouwput staan.

De doorgaande fietsroute die leidt naar de 
onderdoorgang van de Beethovenstraat zal 
worden afgesloten, net als de onderdoorgang 
zelf, vanwege bouwwerkzaamheden 
binnen Beethoven en de daarmee gepaard 
gaande omlegging van leidingenstelsels. 
Al het fietsverkeer gaat dan via de Prinses 
Irenestraat en zal de Beethovenstraat 

Besloten is om een speciale 
constructie, een ruim 12 meter 
hoge brug, te maken over de A10.

De doorgaande fietsroute die 
leidt naar de onderdoorgang van 
de Beethovenstraat zal worden 
afgesloten.

Men stuit op het probleem dat 
de kabels en leidingen van 
de Buitenveldertkant naar 
de andere kant van de A10 
getrokken moeten worden.
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gelijkvloers kruisen. De Fietsersbond bekijkt 
nog samen met de verkeerscommissie wat 
de beste routes zijn door het park. Helaas 
schijnt het onmogelijk te zijn om alle 
brommers en scooters van deze routes te 
weren.

Beethoven
Sinds het Projectbesluit in 2006 en het 
Uitvoeringsbesluit in 2007 zijn aangenomen 
door de stadsdeelraad en vervolgens door 
de gemeenteraad komt de uitvoering 
van de plannen steeds dichterbij. In 
het Uitvoeringsbesluit is een planning 
opgenomen die als eerste voorziet in 
sloop van de Christus Geboortekerk en 
nieuwbouw van het St.Nicolaaslyceum, 
waarna de school gesloopt kan worden 
en vervolgens de andere kavels langs 
Beethovenstraat en A10 bebouwd zouden 
kunnen worden, met daaronder een 
parkeergarage voor in totaal 670 auto’s. 

Door de komst van het hoofdkantoor 
van AKZO Nobel naar Amsterdam, die 
de uiterste zuidwesthoek van het park als 
ideale locatie ziet, werd de hele planning 
omgegooid en gaat nu gebeuren wat altijd al 
gevreesd werd: de cascade/Natte vallei wordt 
heel veel eerder bouwrijp gemaakt, terwijl 
de verhuizing van de school nog zeer lang 
op zich zal laten wachten. Daarmee komt 
de basisafspraak “groen voor rood / rood 
voor groen” op losse schroeven te staan. Een 
deel van het huidige schoolterrein en het 
convict zou dan immers als park aangelegd 
worden. Nu gaat in een veel vroeger stadium 
groen verdwijnen om plaats te maken voor 
‘rood’ terwijl de compensatie nog lang niet 
zal plaatsvinden. De parkeergarage wordt 
in gedeeltes aangelegd omdat er nog geen 
zicht is op de precieze locatie van de andere 
gebouwen (musea, kantoor Allen & Overy, 
woningen). 

Van dit project werd altijd beweerd dat het 
DOK-onafhankelijk kon worden aangelegd. 
Maar gezien de Europese milieuwetgeving 
is scholenbouw en woningbouw in dit 

gebied niet zonder meer mogelijk, tenzij 
er aanpassingen worden gedaan aan de 
schermen langs de A10.

Of die weg en de sporen inderdaad 
ondergronds gaan? Dat lijkt gezien de 
kredietcrisis wel eens heel veel later te gaan 
gebeuren, of misschien helemaal nooit. 

Dit betekent dat het hele Beethovenproject  
misschien heel anders ontwikkeld gaat 
worden en dat toch – zoals het er nu naar 
uitziet – de uitkijkheuvel met cascade en een 
deel van de Natte vallei straks verdwenen 
zijn. Want de harde planning van het 
Projectbureau is, dat op zeer korte termijn 
226 bomen moeten worden gekapt en 31 
bomen verplaatst om dit terrein bouwrijp te 
maken voor 1 juli 2009, zodat er een stukje 
parkeergarage en een nieuw hoofdkantoor 
gebouwd kunnen worden. En daarna ….

De kapvergunning die op 13 augustus jl. 
werd verleend hebben wij samen met bijna 
60 andere bezwaarden aangevochten bij de 
bezwarencommissie, en met drie daarvan bij 
de Voorzieningenrechter. Als de uitspraak 
bekend is bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief, zult u daar elders vermelding 
van vinden.

Ook tegen het inmiddels gepubliceerde 
verzoek om vrijstelling bestemmingsplan 
volgens art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening 
zullen wij een zienswijze indienen. 
Alle stukken en informatie kunt u via 
doorklikken vinden op onze website :
 www.vriendenbeatrixpark.nl  
(rechterkolom).

En ongetwijfeld leest u in de voorjaarsbrief 
weer meer hierover. 

Marleen Munniksma

Wat er altijd al gevreesd werd: 
de cascade/Natte vallei wordt 
heel veel eerder bouwrijp 
gemaakt.

Op zeer korte termijn  

moeten 226 bomen 

worden gekapt en 31 

bomen verplaatst om 

dit terrein bouwrijp 

te maken voor 

1 juli 2009.
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Duizend bomen - een VVD-partijstunt bij 
de deelraadsverkiezing – en daarna nam de 
deelraad van Zuideramstel het op in het 
programma en werd er zelfs nog 1 boom 
aan toegevoegd : het 1001 bomenplan. Een 
mooi initiatief, wat overigens niet wil zeggen 
dat er daadwerkelijk 1001 bomen bijgeplant 
worden. De werkelijkheid laat voorlopig 
een ander beeld zien: een groot deel van deze 
bomen vervangen bomen die reeds in een 
eerder stadium gekapt werden. 

En grote megaprojecten zoals de Noord-
Zuidlijn of Zuidas vallen buiten dit 
bomenplan. De kap daarvan wordt meestal 
aangevraagd door een afdeling binnen de 
centrale stad, wordt dan door een andere 
afdeling van die centrale stad beoordeeld en 
vervolgens verleend.

De publicatie van zo’n aanvraag en 
vergunning is louter via stevig zoekwerk 
op de website van de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht te vinden. Tot nu toe gold 
voor deze grootstedelijke projecten de 
verouderde bomenverordening uit 1964 
– zonder herplantplicht – en werden 
bezwaarschriften wel in behandeling 
genomen maar bezwaarden heel vaak niet 
ontvankelijk verklaard, bijv. omdat ze op 
meer dan 100 meter van de bomen woonden 
of de bomen vanuit hun woning niet konden 
zien. De inmiddels aangenomen nieuwe 
bomenverordening lijkt met name oude 
bomen meer bescherming te bieden. Hij gaat 
echter alleen gelden voor de centrale stad 
en grootstedelijke projecten, niet voor de 
stadsdelen. De toekomst zal het leren. 

Ondanks het feit dat de gemeente streeft 
naar meer groen vindt met name in het 
Zuidasgebied een ware kaalslag plaats: jaren 
geleden gingen tegenover de RAI de HTS 
en een synagoge tegen de vlakte en werden 
alle bomen gekapt, omdat er plannen waren 
voor parkeergarage, theater van den Ende 
en andere bouwwerken. Bouwfraude gooide 

roet in deze plannen en van den Ende kapte 
met de projectontwikkelaar. Afstemming 
tussen bouw en kap bleek te optimistisch.

Ook bij de afrit van de RAI, (de zogenaamde 
oksel A10) werden bomen gekapt omdat er 
extra opvang moet komen voor water: die 
plas ligt er inmiddels (daar dreef die vrolijke 
grote badeend een tijdje rond), nu nog 
omrand door dunne boompjes.

Ook op de hoek van de Beethovenstraat/de 
Boelelaan verdwenen vorig jaar een aantal 
forse bomen. Nu kijken de bewoners van 
de flatgebouwen langs de laan nog tegen een 
rommeltje van geparkeerde (vracht)auto’s 
en pompinstallaties; met de bouw van de 
geplande woningen is men daar nog niet 
gestart. 

Een volgend project waarvoor veel bomen 
(ca. 1500?!?) gekapt gaan worden ligt 
tegenover de VU: rondom de tennis- en 
voetbalvelden en de schoolwerktuinen.

Voor de bouwplannen van het gebied 
Beethoven is wegens geplande bebouwing 
de kap voorzien van bijna 600 bomen in 
de zuidwesthoek van het park. Bijna alle 
bomen in het meest westelijke deel van 
de Natte vallei en op de terreinen van de 
school en langs de Prinses Irenestraat zullen 
verdwijnen.

Daarmee verdwijnt een groot deel van de 
groene buffer tussen park en A10 en zal 
het verkeerslawaai en de bouwoverlast zeer 
goed merkbaar zijn in het park en voor de 
flatbewoners aan de Beethovenstraat. Wel 
wordt compensatiegroen toegevoegd  in de 
verre toekomst – als het St. Nicolaaslyceum 
een nieuwe behuizing heeft en de oude 
school, die trouwens op een gemeentelijke 
lijst van monumenten na 1950 is geplaatst, is 
afgebroken. Ook het terrein van het convict 
en de tijdelijke kinderopvang Hestia worden 
opnieuw park. Helaas zijn door die grote 

Ontgroening van de Zuidas

Jaren geleden, tegenover de RAI,  
werden alle bomen gekapt.

Voor de bouwplannen van 
het gebied Beethoven is wegens 
geplande bebouwing de kap 
voorzien van bijna 600 bomen in 
de zuidwesthoek van het park.

Bijna alle bomen in het meest 
westelijke deel van de Natte 
vallei en op de terreinen van 
de school en langs de Prinses 
Irenestraat zullen verdwijnen.
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periodes in tijd tussen het één (bouwrijp maken) en het ander (compenseren met groen 
elders) zelden dezelfde bomen te gebruiken als herplant. De nieuwe boomverordening zal 
door betere afstemming van diverse vergunningen hier een oplossing voor moeten kunnen 
bieden.

Marleen Munniksma

Werkzaamheden in en rond het park
De komende maanden zal het erg rommelig 
worden in het Beatrixpark, omdat een 
aantal projecten dat al lang op de agenda 
stonden, eindelijk uitgevoerd gaat worden. 
Het spreekt vanzelf dat we blij zijn dat nu 
de opknapbeurt van het park echt gestalte 
krijgt!  Hieronder een overzicht van wat er 
zoal wordt of gaat worden aangepakt:

Baggerwerkzaamheden
Het baggeren in het park is grotendeels 
afgerond. De watergangen zijn weer op 
diepte gebracht. Het zal nu wel weer 
een aantal jaren duren voordat opnieuw 
gebaggerd hoeft te worden.

Ereplateau
Het ereplateau, een restant uit de 
Floriadeperiode (1972) wordt gerestaureerd. 
De bomen die daar staan worden beschermd, 
of tijdelijk verplaatst en weer teruggezet. 
De grond wordt deels afgegraven en de 
paadjes worden opnieuw bestraat of in 
enkele gevallen voorzien van snippers. De 
houten, grotendeels verrotte keerwand, 
wordt verwijderd en er wordt een nieuwe 
wand teruggeplaatst, opgemetseld uit keitjes 
die overblijven na het verwijderen van de 
cirkels langs het pad op de grote weide. 
De onderbeplanting wordt daar opnieuw 
aangebracht.

Het koepeltje – eveneens een Floriade-
overblijfsel – zal worden vervangen door een 

nieuwe, vrijwel identieke constructie. Dit 
gebeurt ook met het gesneuvelde koepeltje 
bij de grote vijver. 

Cirkelpad
Het cirkelpad, dat tijdens de Floriade 
ingeplant was met bollen en eenjarigen, is 
in de loop der jaren door gras overgroeid. 
Het is, vanwege de kosten, niet mogelijk om 
deze cirkels jaarlijks te beplanten.  Daarom 
is besloten de cirkels weg te halen en dit 
pad te vervangen door een uitwaaierend 
looppad van kleine steentjes. De keitjes die 
de cirkels vormden worden gebruikt voor de 
renovatie van de wand van het Ereplateau. 
Het “bankjeskunstwerk” wordt verwijderd 
en vervangen door twee parkbankjes die 
ook elders in het oude deel van het park zijn 
geplaatst.

Speeltuin bij kinderbadje
Tevens zal deze winter de speeltuin bij het 
kinderbadje een flinke opknapbeurt krijgen. 
De bestrating zal opnieuw worden gelegd, er 
worden nieuwe speeltoestellen (bij)geplaatst. 
Tijdens de werkzaamheden zal het 
speeltuintje niet gebruikt kunnen worden. 

Toiletgebouwtje
Er liggen uitgewerkte plannen om het 
huidige toiletgebouwtje te vervangen door 
een parkgebouw, waarin behalve toiletten 
voor bezoekers (open als het zwembadje 
open is en bij evenementen) een ruimte 

Het koepeltje zal worden 
vervangen door een nieuwe, 
vrijwel identieke constructie.

Er komen nieuwe speeltoestellen 
bij.
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gereserveerd is voor de toezichthouder van 
het badje en een nieuw onderkomen voor 
de tuinlieden die in het park werkzaam zijn. 
Ook is er een ruimte gereserveerd voor de 
vrijwilligers van de Artsenijhof die hier hun 
gereedschap kunnen opslaan. Daarnaast 
komt er een omheinde buitenruimte waar 
tijdelijk groen kan worden opgekuild 
voordat dit in het park kan worden 
uitgeplant.

Het gebouw is zo ontworpen dat het past 
binnen de richtlijnen van de gemeentelijke 
monumentenstatus en past bij het bestaande 
badje met palissade. 

Er geldt een herplantplicht voor de bomen 
die moeten wijken voor dit gebouw. Die 
bomen zullen zo dicht mogelijk in de buurt 
van deze locatie worden teruggeplant. 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer 
men hier gaat beginnen omdat er nog 
een bezwaarprocedure loopt tegen deze 
plannen, met name voor wat betreft de 
kapvergunning. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op de website.

Eendenvijver
Het kunstwerk in de eendenvijver wordt 
gerestaureerd en zal na lange tijd hopelijk 
weer een spuitende fontein worden, 
waardoor het water van de eendenvijver 
zuurstofrijker zal worden.

Natte vallei en Prinses Irenestraat
Er ligt een kapvergunning voor 226 bomen 
in het meest zuidwestelijke deel van de 
Natte vallei in verband met de bouw van het 
hoofdkantoor van AKZO Nobel en Allen & 
Overy , met de daarbij als eerste te bouwen 
parkeergarage, die in de toekomst – als 
alle andere bouwplannen doorgaan – nog 
vergroot zal worden  Ook langs de Prinses 
Irenestraat moeten de bomen weg omdat 
daar kabels en leidingen verlegd moeten 
worden vanwege deze Zuidasplannen. 

De vereniging heeft bezwaar gemaakt 
tegen deze kap, net als bijna 60 andere 
buurtbewoners en belangenverenigingen. 
Ook zullen 31 bomen – die in het voorjaar 
al zijn rondgestoken – worden verplaatst, 
sommige naar plekken in het Beatrixpark 
waar andere bomen bijv. bij storm zijn 
gesneuveld. Een aantal bomen vindt elders in 
het stadsdeel een nieuwe standplaats.

Als de bezwaren ongegrond worden 
verklaard gaat de verplanting zo snel 
mogelijk van start en zal de kap voor eind 
februari moeten zijn afgerond. Het gebied 
moet volgens het OGA (Grondbedrijf 
van gemeente Amsterdam) op 1 juli 2009 
bouwrijp worden aangeleverd. Meer 
hierover in het artikel over Zuidas.

In de maand november wordt op 
verschillende plaatsen in het park met een 
sondeerwagen bodemonderzoek gedaan. 

Al met al wordt er dus hard gewerkt aan 
verbetering en verfraaiing. 

Het stadsdeel en de uitvoerende partijen 
proberen de werkzaamheden te verrichten 
met zo min mogelijk overlast. Het streven 
is om alles voor 1 april 2009 afgerond 
te hebben. Mocht u onregelmatigheden 
constateren dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met het stadsdeel Zuideramstel – 
de heer S. Netten omgevingsmanager Zuidas, 
tel. 06-51493576, of de heer E. Helder, 
06-51184793.  En maak, als het even kan, een 
foto van wat u denkt dat bijvoorbeeld niet 
zorgvuldig gebeurt.

Marleen Munniksma

Het parkgebouw: met 
toiletten, een ruimte voor de 
toezichthouder van het badje, 
een nieuw onderkomen voor de 
tuinlieden en een ruimte voor de 
vrijwilligers van de Artsenijhof. 

Het kunstwerk in de 
eendenvijver wordt 
gerestaureerd en zal na lange 
tijd hopelijk weer een spuitende 
fontein worden, waardoor het 
water van de eendenvijver 
zuurstofrijker zal worden.
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De heer Olthoff, geboren in 1946 in Tauberbischoffsheim (Baden-Württemberg), kwam 
op negenjarige leeftijd met zijn ouders, een Nederlandse moeder en een Duitse vader, 
naar Nederland. Hij voltooide de HBS-A in Amsterdam. In 1973 werd hij buitengewoon 
opsporingsambtenaar bij het toenmalige Ministerie van CRM, belast met de handhaving van 
de Vogelwet, de Natuurbeschermingswet en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. 

Deze taken gingen in 1982 over naar de Algemene inspectiedienst (AID) van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar Olthoff nog steeds werkzaam is. Zijn 
werkgebied bestrijkt de gehele regio Amsterdam-Amstelland. Onlangs verbaliseerde hij het 
stadsdeel Zuideramstel voor overtredingen van de Flora- en faunawet in het Beatrixpark. In 
dit geval ging het om het verstoren van nesten en het verontrusten van beschermde vogels. 
Olthoff treedt ook op tegen vernieling van beschermde planten en het illegaal bezit van 
beschermde dieren. Op 27 augustus 2008 sprak ik met hem.

Waar is uw kantoor? 
In De Meern, gemeente Utrecht. Dit is het kantoor voor de regio’s Zuid-Holland, 
Noord-Holland en Utrecht. Maar ik werk vanuit mijn huis in Amsterdam. In Noord-
Holland heb ik ongeveer acht collega’s, dan reken ik de onbezoldigde buitengewoon 
opsporingsambtenaren mee. De werkgebieden van de AID zijn gelijk aan de politieregio’s. 
Ik ben de enige buitengewoon opsporingsambtenaar voor de regio Amsterdam-Amstelland, 
maar collega’s kunnen bijspringen. De regio Amsterdam-Amstelland bestaat uit Amsterdam, 
Diemen, Ouderamstel, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.

Wat is het buitengewone van buitengewoon opsporingsambtenaar? 
Dat heeft te maken met de specifieke vakkennis die voor deze functie is vereist. Bijvoorbeeld 
de kennis over vogels, eieren en sporen.

Hoe bent u bereikbaar? 
Via de Groendesk, telefoon 030-6692640, fax 030-6622299. Dit is de meldkamer die dag en 
nacht bereikbaar is. ’s Nachts komen de meldingen binnen via de meldkamer in Kerkrade. 
Daar komen de meldingen uit het hele land binnen.

Waar bent u het meeste te vinden?
Het is niet zo dat ik elke dag zelf op pad ga om te speuren naar overtredingen. Ik ben 
afhankelijk van meldingen. Daarnaast voer ik samen met de politie controles uit. De meeste 
delicten komen voor in Zuid (Amstelveen, Buitenveldert, Oud-Zuid) en Centrum. Dit 
zal te maken hebben met het vele groen in deze gebieden. In het Centrum is veel klimop 
met nestelende vogels en er staan grote bomen. Ook zijn het vaak groenbedrijven die in 
overtreding zijn. Dit is vreemd omdat de medewerkers van die bedrijven een flora- en 
faunacursus moeten volgen.

Wat is uw reactietijd?
Ik ben heel snel ter plaatse als het moet. Vooral als er meldingen komen van 
maaiwerkzaamheden in gebieden met beschermde planten. Laatst was er een spoedgeval 
waarbij ongeveer 500 rietorchissen met een maaimachine waren vernield. De overblijfselen 
zijn vaak snel weg en als je die niet aantreft, is er meestal onvoldoende bewijs. 

Hoe zeldzamer de soort, hoe hoger de boete
Interview met de heer R.M. Olthoff

Een buitengewoon 

opsporingsambtenaar 

is iemand met de 

specifieke vakkennis 

die voor deze functie 

is vereist. Bijvoorbeeld 

de kennis over vogels, 

eieren en sporen.
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Wat voor controles voert u uit?
We controleren bedrijven die in opgezette vogels handelen, maar ook antiek- en 
curiosazaken. Laatst hebben we gepost bij een zaak waar twee uitgeholde grote 
zeeschildpadden, een opgezette steenpatrijs en een opgezette bunzing in de verkoop waren. 
De kopers hebben we buiten in de kraag gegrepen. Zij hebben ieder een boete van 1000 euro 
gekregen. De handelaar heeft een boete van 3500 euro gekregen. Hij had de schildpadden op 
een veiling gekocht. Hoe zeldzamer de diersoort, hoe hoger de boete.

Controleert u ook in dierenwinkels?
Nee, de Dierenbescherming controleert de dierenwinkels. Zij hebben eigen inspecteurs. Als 
ze opgezette dieren aantreffen, worden wij ingeschakeld. En als wij verwaarloosde dieren 
aantreffen, bellen wij de Dierenbescherming. 

Komt vogelvangst in onze regio voor? 
Helaas wel. Dit jaar hadden we na een anonieme tip een vogelvanger in Amstelveen te 
pakken. In zijn volkstuin had hij lijmstokken opgesteld met een putter in een kooi als 
lokvogel en strooizaad op de grond. De putter had een verkeerde ring. Daardoor was 
duidelijk dat de vogel in het wild was gevangen. Daarnaast had hij in een schuur illegale 
bestrijdingsmiddelen en geweerpatronen. Hiervoor heeft hij veertien dagen celstraf 
gekregen. Voor de lijmstokken en de putter heeft hij een boete gekregen.
 
Hoe is de samenwerking met de politie en andere instanties? 
De samenwerking met de politie is goed. Vooral politiestagiaires vinden het prachtig om 
met ons mee te lopen. Verder werk ik samen met de milieupolitie en de parkwachterij. De 
milieupolitie in Zuid-Oost is ook bevoegd om de Flora- en faunawet te handhaven. Zij doen 
voor een deel hetzelfde werk als ik, maar wel in overleg met mij. Ook de Dierenambulance 
en de stadsecoloog geven dingen door. Daarnaast krijg ik tips van vogelaars en bewoners.

Krijgt u ook te maken met kap en vernieling van bomen?
Als daardoor vogelnesten worden bedreigd wel, maar anders niet. Er is in Nederland 
maar één boom beschermd en dat is de jeneverbes. Er is voor het kappen van bomen wel 
een kapvergunning nodig, maar dat is regelgeving van de gemeente, die door de gemeente 
gehandhaafd moet worden. Bij illegale kap zijn de milieupolitie en de parkwachterij bevoegd 
om proces-verbaal op te maken.

Wat doet u als een gebied met beschermde planten en dieren op de schop gaat?
Ik kan via de Groendesk checken of er een ontheffing op grond van artikel 75 van de 
Flora- en faunawet is verleend. De Groendesk kan deze dan binnen enkele minuten 
per fax toezenden, zodat ik kan controleren of men zich aan de ontheffing houdt. 
Er zijn ook beschermde planten en dieren waarvoor geen ontheffing nodig is als er 
onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
plaats moeten vinden. Bijvoorbeeld de dotterbloem en de zwanebloem. Wanneer deze 
planten een dag voordat de machines komen door omwonenden worden uitgegraven, maak 
ik er geen werk van. Het heeft weinig zin proces-verbaal op te maken als de planten toch 
worden vernield.

Zijn vogels goed beschermd?
Vogels zijn zeer goed beschermd. De veiligheid vereist soms dat een boom moet worden 
gekapt, bijvoorbeeld als hij op de rijbaan dreigt te vallen. In dat soort gevallen kan het 

Vernield merelnest in de 
Prinses Irenebuurt, € 500 boete.

April 2008, het verstoren van 
nesten en verontrusten van 
beschermde vogels.
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gebeuren dat een nest verloren gaat. Maar in andere gevallen wordt voor het verstoren 
van nesten geen ontheffing verleend. Als er eieren in het spel zijn kunnen de boetes hoog 
uitvallen. Het verjagen en verstoren van beschermde vogels is ook strafbaar. Als er een 
gebied wordt ontwikkeld, moet er tijdig compensatie zijn geregeld. Anders wordt geen 
ontheffing verleend. De nesten van sommige vogels zijn het gehele jaar door beschermd, dus 
ook buiten de broedtijd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de blauwe reiger, grote bonte specht, 
buizerd en sperwer.

Wat is er in het Beatrixpark gebeurd?
In de parken worden de paden vrijgehouden van blad zodat de mensen niet uitglijden. 
Maar in het Beatrixpark werden in april van dit jaar met blaasmachines bladeren tussen 
de struiken en de begroeiing geblazen. Dat is volkomen nutteloos. Ook werden met een 
hoogwerker takken die niet boven een ligweide of voetpad hingen verwijderd, met een 
verschrikkelijk lawaai. Blauwe reigers en holenduiven werden hierdoor van hun nesten 
verjaagd. Ik heb het stadsdeel toen geverbaliseerd wegens overtreding van de artikelen 10 en 
11 van de Flora- en faunawet (art. 10 bepaalt dat het verboden is dieren behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort opzettelijk te verontrusten; art. 11 bepaalt dat het verboden 
is nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort te beschadigen, te vernielen, uit te halen, 
weg te nemen of te verstoren). Het Openbaar Ministerie heeft daarna een schikkingsvoorstel 
gedaan, dat door het stadsdeel is geaccepteerd.

Wat doet u als u ziet dat ik een reiger uit mijn tuin verjaag? 
Het verjagen van beschermde vogels is strafbaar als het opzettelijk gebeurt en er geen 
goede reden voor is. Een blauwe reiger die de goudvissen komt vangen, mag u wegjagen. 
Maar als u stenen naar hem gooit, wordt het weer anders. Een kwestie die ik laatst bij de 
hand had waren motorcrossers op woeste grond waar wel honderd meeuwen wormen 
zochten. Er was geen opzet om de meeuwen te verjagen, maar wel voorwaardelijk opzet: 
de motorcrossers namen voor lief dat de meeuwen verstoord zouden worden. Dit was 
voldoende voor een proces-verbaal.

Hoe gaat u te werk als u een overtreding constateert?
Ik maak proces-verbaal op als er voldoende bewijs is. Het komt regelmatig voor dat ik de 
melder van een overtreding moet teleurstellen. Ik kan namelijk niet afgaan op de verklaring 
van één getuige als er verder geen bewijzen meer zijn, tenzij de verdachte erkent. Ik noteer 
de gegevens en maak dan thuis een proces-verbaal op. Ik heb wel de bevoegdheid om iemand 
aan te houden en handboeien om te doen, maar dat komt niet voor. Als de verdachte niet 
aanwezig is, probeer ik deze te horen, via de telefoon of door langs te gaan. Het proces-
verbaal gaat vervolgens naar justitie. De officier van justitie bepaalt de hoogte van het 
schikkingsvoorstel. Als het schikkingsvoorstel wordt aanvaard, krijg ik een bericht van 
afdoening. Bij een volgende zaak tegen dezelfde verdachte, zal de officier of de rechter de 
eerdere overtreding meewegen.  
 
En wanneer komt de zaak voor de rechter? 
Als het schikkingsvoorstel niet wordt aanvaard, volgt een dagvaarding voor de economische 
politierechter. Soms vraagt de officier van justitie of ik ook op de zitting wil komen om 
een toelichting te geven. De politierechter is zeer geïnteresseerd in dit soort zaken en 
heeft wel eens vragen over de zeldzaamheid van een soort. Meestal is er binnen veertien 
dagen uitspraak. Ik ben erg tevreden over de afhandeling door justitie. Er zijn geen 
capaciteitsproblemen. Wel kan het lang duren voordat de zaak op een zitting komt.

Blauwe reiger.

Holenduif.

Merel.
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U bent nu 62 en u doet dit werk al 35 jaar. Hoe lang gaat u nog door?
Na mijn 65-ste kan ik nog doorgaan als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Dat overweeg ik 
te doen. 

Frank Warendorf

Bezoekers van de Artsenijhof treffen direct 
rechts bij de ingang aan de noordkant 
enige grote struiken aan. Hier staat de 
gaspeldoorn, Ulex europaeus, behorend 
tot de vlinderbloemenfamilie. Deze struik 
kan wel 2 meter hoog worden en heeft 
donkergroene, gedoornde takken. De 
bladeren zijn gereduceerd tot groene, 
naaldvormige doorns van 1,5 – 2,5 cm lang. 
De gele, alleenstaande bloemen groeien in de 
oksels van de bladdoorns aan korte twijgen. 
In de literatuur wordt als bloeitijd genoemd 
april – juni en ook nog in de winter. In de 
Artsenijhof bloeit hij echter veel langer. 

De gaspeldoorn staat daar dan ook op een 
zeer zonnige plaats. Hij groeit het beste 
op voedselarme grond. De struik is enige 
jaren geleden in de kruidentuin aangeplant. 
Daarvoor groeide er zelfs nauwelijks onkruid 
op deze plek. Jongens (?) op hun fietsen 
reden er graag doorheen en vervolgens door 

de buxushaagjes rondom de plantenvakken. 
Dat komt nu niet meer voor. De plant 
prikt heel erg bij aanraking. De gaspeldoorn 
is groenblijvend maar niet helemaal 
winterhard. Tijdens een strenge winter  
- tegenwoordig een zeldzaam verschijnsel  
– kunnen de bovengrondse delen van de 
struik bevriezen; in het voorjaar loopt de 
struik vanaf de voet weer uit. 

In oorsprong is deze struik een zogeheten 
‘Atlantische plant’ met een verspreiding 
langs de kusten van de Atlantische Oceaan. 
Vroeger werd de plant wel gebruikt 
als winterveevoeder, groenbemester, 
doornhaag en als verfplant. Hij werd ook 
vaak als brandstof gebruikt, bijvoorbeeld 
in bakkerijen en bij het vervaardigen van 
baksteen.

Gaspeldoorn heeft geen medicinale 
werking, maar een bron vermeldt dat de 
bloemen vroeger wel werden gebruikt 
tegen geelzucht en roodvonk bij kinderen. 
Sommige delen van de plant zijn eetbaar. 
De bloemknoppen kunnen, na ingelegd 
te zijn in azijn, als kappertjes in salades 
worden gebruikt. Thee wordt wel gemaakt 
van de toppen van de loten. Van de 
bloemen kan ook een gele verfstof worden 
gemaakt. 

De gaspeldoorn staat nu in Nederland op de 
Rode Lijst. Het voorkomen ervan is sterk 
afgenomen, tengevolge van enige strenge 
winters, zoals in 1979, en het vernielen van 
geschikte biotopen door de mens.  

José Deckers

De gaspeldoorn in de Artsenijhof

Bloemen van de gaspeldoorn.

De gaspeldoorn.
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Voor de vrijwilligers m/v ging het seizoen 
dit jaar vroeg van start. Als gevolg van de 
zachte winter groeide al begin maart heel 
wat onkruid door de met oud blad bedekte 
bedden, dus het wieden kon niet langer 
uitgesteld worden. In een hoog tempo 
werden de plantvakken gereed gemaakt 
voor de aanplant van de ruim 300 bestelde 
kruiden. Eind april arriveerden echter 
slechts circa 125 plantjes die aansluitend in 
hun nieuwe locaties werden gepoot. Een 
deel daarvan werd in de volgende weken 
gestolen, zodat diverse vakken dit jaar een 
armetierige aanblik boden. 

Via aankopen, kweek- en zaaigoed is 
nadien gepoogd het aanzien alsnog wat te 
verbeteren. 

In dezelfde periode werden van vrijwel alle 
nieuw geplaatste informatieborden in het 
park (ook de twee die aan weerszijden van 
de Artsenijhof staan) de ruiten ingeslagen, 
nog voordat de informatiepanelen daarin 
geplaatst waren. Het heeft enkele maanden 
geduurd voordat de borden met plexiglas 
“hufterproof” waren gemaakt.

In juni kregen we opnieuw te maken met 
vandalisme. Tot drie keer toe werd de 
bestrating van het zuidvak rondom de daar 
geplaatste banken opengebroken en werden 
de stenen her en der in de hof neergegooid. 
Bovendien werden van tientallen hoog 
opgaande planten (o.m. in de bedden met 
kardoen, engelwortel, Griekse alant en 
valeriaan) de stelen van de in bloei staande 
toppen kapot geslagen. Ook de jeneverbes 
werd grotendeels vernield.

Wij hebben uiteraard telkens de afd. Groen 
van Zuideramstel en de politie direct 
ingeseind. De bestratingen zijn elke keer 
snel gerepareerd, maar de planten waren 
onherstelbaar beschadigd. De daders zijn 
niet gevonden.

In het voorjaar werd duidelijk dat de 
nieuwbouw van de RAI een grote 
bedreiging voor het park gaat worden. 
Tijdens een inspraakbijeenkomst over het 
desbetreffende concept Projectbesluit werd 
informatie gegeven over de plannen voor 
de bouw van een 85 m. hoog hotel, dat zijn 
slagschaduw van herfst tot voorjaar diep in 
de Artsenijhof zal werpen, met een drukke 
toegangsweg langs de Boerenwetering pal 
aan de overkant van de hof. 

Namens de vrijwilligers is tegen de opzet 
van deze plannen formeel bezwaar gemaakt.

De plannen voor de bouw van een 
nieuw Parkgebouw bij het Kinderbadje 
ter vervanging van het bestaande 
toiletgebouwtje zijn met de vrijwilligers 
besproken. In dit gebouw krijgen zij een 
eigen accommodatie voor het opbergen van 
gereedschap en het opslaan van voorraden 
alsmede een toiletruimte. Daarmee gaat een 
lang gekoesterde wens in vervulling.

De vereniging ontving van het Stadsdeel 
ten behoeve van het vrijwilligerswerk in de 
hof  een zogeheten waarderingssubsidie ad 
€ 1500,-.  Daarmee kunnen onder meer de 
kosten van externe begeleiding en coaching 
en ook die van scholing van de vrijwilligers 
worden gedekt. 

Het aantal vrijwilligers is in de loop van 
het jaar teruggelopen van ca. 30 naar ca. 25. 
Wij doen een beroep op belangstellenden 
om zich te melden voor deelname aan het 
onderhoud van de hof (dinsdagochtend van 
10.- 12.30 uur, woensdagavond vanaf 19.- 
uur). Met name de woensdagavondgroep 
heeft komend seizoen dringend aanvulling 
nodig. Tel. : 020 685 46 46 / 
E-mail: willem-smit@planet.nl.

Willem Smit

Uit de Artsenijhof
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Deze zomer vond de inmiddels vierde editie 
van het Muziekfestival Beatrixpark plaats in 
het Beatrixpark in Amsterdam, op zondag 
10 augustus. Net als in eerdere jaren gold: 
gratis toegankelijk, en met vertier en horeca 
voor elke leeftijd.

Ook dit jaar waren de weergoden ons 
weer, net op tijd (!), goed gezind. Na een 
regenachtige ochtend werd het festival 
onder een stralende zon om 13.00 uur 
geopend met een kleurrijke en muzikale 
Braziliaanse carnavalsoptocht door het 
gezelschap Maracatu Atomico, gevolgd 
door de fraaie muziekvoorstelling door 
theatermaakster en zangeres Ageeth de 
Haan en haar mannen. Tot 19.00 uur waren 
er vervolgens diverse optredens met dit jaar 
als thema Latijns-amerikaanse muziek door 
Forrozar, Quarteto son Cubano en Leah 
Kline 

Voor de kinderen waren er weer diverse 
activiteiten. Zij konden zich laten 
schminken, deelnemen aan een kunstzinnige 
speurtocht van Platform 21 rondom hun 
tentoonstelling Virtual Reality in het 
Beatrixpark of lekker rondzwieren in de 
draaimolen. Om 16.00 uur trok wethouder 
Paul Slettenhaar vervolgens tien winnaars 
uit inzendingen van deelnemers aan de 
speurtocht. Zij konden een picknickmand 
ophalen bij Restaurant As. Beide 
organisaties waren nieuwe partners van het 

festival. We hopen op een voortzetting 
daarvan in de komende jaren!

De catering was divers: er was een 
poffertjeskraam en de Theetuin had een 
fraai terras neergezet. Café the Corner 
was als vanouds aanwezig en de ijs- en 
hotdogventer was ook weer van de partij. 
Nieuw dit jaar waren de jongens van De 
Lekkere Trek, een mobiele automatiek met 
heerlijke hapjes en verrukkelijke crêpes! 
Het publiek was lovend over hen.

Een stralende zon deed de rest waardoor 
het een prachtige festivaldag was met 
wederom een hoge opkomst en zeer 
tevreden bezoekers. Het bezoekersaantal 
wordt geschat op 2500. 

De vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark was wederom een van de 
sponsors, evenals Projectbureau Zuidas, dat 
de tien picknickmanden sponsorde .

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. Dit alles onder 
het filmend oog van AT 5, dat die avond 
het festival besprak tijdens het Nieuws van 
AT5. De media weten ons tegenwoordig 
goed te vinden. Wederom een geslaagd 
festival, op naar het eerste lustrum! Dat zal 
waarschijnlijk op 16 augustus 2009 zijn.

Meer informatie:
Impresariaat Muziekfontein
Petra Holtkamp
tel. 06-25008848
holtkamp@impresariaatmuziekfontein.nl
www.festivalbeatrixpark.nl

Muziekfestival Beatrixpark 2008

Wethouder Paul Slettenhaar bij 
de trekking van de loting.

Bezoekers genietend van de muziek en van de zon.

Een mobiele automatiek met 
hapjes en lekkere crêpes. 
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De zoektocht naar het verhaal achter de 
negen kunstwerken in het Beatrixpark zit er 
bijna op, dit is mijn laatste bijdrage in deze 
serie. Vanaf de voorjaarsnieuwsbrief 2004 
heeft u kunnen lezen hoe deze kunstwerken, 
op een soms wonderlijke manier, in ons 
park terecht zijn gekomen en wie de makers 
zijn. Veel visie van bestuurlijke zijde heb 
ik daarbij niet kunnen ontdekken, maar 
de tijden waren dan ook zeer veranderlijk. 
Het park is ontstaan in 1938, in 1941 is het 
eerste beeld geplaatst, Flora van Federico 
Carasso. Het meest recente kunstwerk, 
Vleugelvormen van Felix van Kalmthout, 
is geplaatst in 1987 op initiatief van de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.

Mijn laatste onbekende bekenden zijn 
de twee leeuwenparen in het park. Eén 
paar staat nogal stoer te wezen voor de 
zuidelijke ingang van de Artsenijhof en één 
paar vind ik er wat verloren bij staan in de 
rommelige omgeving van de toegang vanuit 
het park naar het terrein van de RAI, ca 
100 meter verwijderd van het andere. Het 
zijn twee paar identieke leeuwen, één met 
het rijkswapen en de andere met het wapen 
van de gemeente Amsterdam. Rondom de 
maker van de leeuwen is nog bijna alles een 
mysterie.

Op leeuwenjacht
De kop boven dit stuk had beter “Op 
Leeuwenjacht” kunnen heten. Het is ons 
bekend dat de leeuwen in het Beatrixpark 
afkomstig zijn uit de omgeving van het 
Centraal Station en dat ze tijdens de 
Floriade van 1972 in het Beatrixpark zijn 
geplaatst. Ook is bekend dat er destijds 
meer leeuwen bij het Centraal Station 
hebben gestaan (waarschijnlijk zelfs 16 
in totaal!). Het speuren naar de andere 
leeuwen, en de vraag naar het hoe en 
waarom van “onze” leeuwen blijkt een 
spannend detectiveverhaal waaraan door 
meerdere mensen uit het land een bijdrage is 
geleverd, vooral door dhr. Doeke Roos uit 

Onbekende Bekenden
Vlissingen, medewerker van “Stadsveste”, 
een periodiek van stadsherstel Vlissingen. 
Maar ook door de familie van Louise van 
Nieuwenhoven uit Amsterdam en door dhr. 
Onno Boers van de Vereniging Vrienden 
van Amsterdamse Gevelstenen. Een stukje 
van hun verhalen geef ik hierbij aan u door.

Knappe koppen
Doeke Roos wilde meer weten over de twee 
leeuwen die al sinds 1910 (!) aan de voet van 
een grote trap omhoog naar de Badhuisstraat 
in Vlissingen staan en waarvan men weet 
dat die uit Amsterdam uit de omgeving van 
het Centraal Station kwamen. Één leeuw 
draagt het rijkswapen en de andere, vreemd 
genoeg, de zogenaamde Vlissingse fles en 
dus niet het wapen van Amsterdam. Hij 
ging ook op bezoek bij de leeuwen in het 
Beatrixpark, hij vind ze nogal verschillen 
in uitstraling van de Vlissingse leeuwen; de 
zijne vind hij “knapper”, minder grof dan 
die in het Beatrixpark. Later zou blijken dat 
de Vlissingse leeuwen afkomstig zijn van het 
spoorviaduct ten westen van het Centraal 
Station en de Beatrixparkleeuwen van het 
viaduct ten oosten daarvan. Waarom ze 
verschillen is nog steeds een raadsel.

Een specialist van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg stelde vast dat de leeuwen 
zijn gemaakt van “Oberkirchner zandsteen”. 
Deze steen werd ooit gewonnen in een 
groeve in de buurt van Oberkirchen in 
Duitsland. Ook in het Vredespaleis in Den 
Haag en het stadhuis in Leiden is dezelfde 
steen verwerkt. Het grove voorhakwerk bij 
het maken van beeldhouwwerk werd vaak 
gedaan door zogenaamde uitvoerders. Door 
middel van een puncteerapparaat, maar 
ook met passers, werd een vorm in gips 
exact overgebracht in steen. Dat verklaart 
waarom de verschillende beelden zo gelijk 
zijn aan elkaar. De Vlissingse fles op een van 
de leeuwen is waarschijnlijk later gebeiteld 
uit de drie Amsterdamse Andreaskruizen die 
in hoog reliëf waren uitgevoerd en met wat 

Leeuwen bij de Artsenijhof.

Leeuwen bij de toegang RAI.
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extra hakwerk konden worden aangepast.

In de familie van Louise van Nieuwenhoven 
uit Amsterdam wordt al sinds jaar en dag 
verteld dat haar overgrootvader Tobias van 
Nieuwenhoven (1844-1883) de maker van 
de leeuwenbeelden is. Hij was beeldhouwer, 
maar ook de familie heeft helaas verder geen 
duidelijke aanwijzingen in alle mogelijke 
verschillende archieven kunnen vinden. 
Louise heeft me wel mooie foto’s en ook 
informatie ter beschikking gesteld. Het 
verhaal van de Vlissingse leeuwen is nieuw 
voor haar en betekent toch weer een 
welkom puzzelstukje in het mysterie rond de 
leeuwen.

Tenslotte zijn er ook nog een paar leeuwen 
gesignaleerd bij een Buiten aan de Vecht die 
waarschijnlijk ook uit Amsterdam afkomstig 
zijn.

Het Centraal Station
Omstreeks 1865 werd bekend dat het 
Rijk in het geheim plannen maakte voor 
de aanleg in Amsterdam van een groot 
spoorwegemplacement met station op drie 
kunstmatige eilanden in het IJ, (opgespoten 
met zand afkomstig van de aanleg van het 
Noordzeekanaal), tegenover de uitmonding 
van het Damrak in het Open Havenfront. 
Op het westelijk en oostelijk eiland 
zouden eerst tijdelijke stationsgebouwen 
komen, op het middelste eiland zou later 
het centrale stationsgebouw verrijzen. 
Amsterdam stond op zijn kop, kranten 

stonden bol van ingezonden brieven van 
lezers die Amsterdam een wisse ondergang 
tegemoet zagen gaan en ook de Kamer 
van Koophandel vond de plannen “een 
groote dwaasheid”. De  “levensader” van de 
stad, de scheepvaart en dus de handel, zou 
worden belemmerd en de afwatering van de 
binnenstad volkomen in de war raken. 

Toch werd in 1869 de wet afgekondigd die 
de weg vrij maakte voor de aanleg van de 
spoorwegwerken in Amsterdam. Architect 
/bouwmeester werd A.L. van Gendt (1835- 
1901), ook bekend van het Concertgebouw. 
Als spoorwegbouwer had hij al veel ervaring 
opgedaan met de spoorlijn van Den Helder 
naar Amsterdam. Om de verbinding over 
het water tussen de Amstel en het IJ te 
behouden kreeg het station aan weerszijden 
een doorvaart, de Ooster- en Westertoegang 
genaamd. Over elke doorvaart werden 
bruggen en een viaduct aangelegd. Het 
westelijk viaduct was 568 meter lang en 
telde maar liefst 80 bogen! Omstreeks 1878 
waren de sporen klaar en kon er worden 
begonnen met het stationsgebouw van 
architect P.J.H.Cuypers, ook de architect 
van het Rijksmuseum uit diezelfde periode. 
Van Gendt was daarbij zijn rechterhand en 
hij heeft waarschijnlijk de opdracht gegeven 
voor het beeldhouwwerk op de bruggen en 
viaducten. 

“De bruggen aan het einde van de lange 
viaducten hadden als accent, als een soort 
bruggenhoofd, een monumentale extra brede 
pijler midden in het water. Die pijlers waren 
zowel aan de landzijde als aan de havenzijde 
voorzien van grote natuurstenen hoekblokken 
en verbonden met uitgemetselde kolommen 
ter weerszijden van een nis. De kapitelen 
van de kolommen waren verbonden met 
een brede kroonlijst waarop een balustrade. 
Links en rechts op de hoekblokken van de 
balustrade zaten tweemaal twee levensgrote 
stenen leeuwen met een Amsterdams en een 
rijkswapen, zowel aan de westelijke als de 
oostelijke onderdoorgang”  schrijft dhr. Onno 
Boers in een krantenartikel in 1996. 

Centraal Station vanuit het 
oosten gezien, mei 1894.  
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Westerlijk spoorwegviaduct.

Spoorwegviaduct over Korte Prinsengracht en Eilandsgracht, 
gezien vanuit de Haarlemmerhouttuinen.
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Daarmee weten we dus nu precies waar de 
leeuwen hebben gestaan. In 1909 werd een 
nieuwe westertoegang geopend, nog meer 
naar het westen en werd de oude toegang, dus 
die met de leeuwen, (volgens het Stadsarchief 
Amsterdam met acht leeuwen!) gesloopt. De 
leeuwen verdwenen naar elders, niemand 
weet waarheen. Dat verklaart wel waarom 
er sinds 1910 twee leeuwen in Vlissingen 
kunnen staan.

De leeuwen op de oostelijke toegang, waar-
onder de vier Beatrixparkleeuwen, hebben 
heel wat langer van hun oorspronkelijke 
standplaats kunnen genieten. Pas bij de bouw 
rond 1960 van het Stationspostkantoor (later 
het Post CS-gebouw waarin de afgelopen vijf 
jaar het Stedelijk Museum was gehuisvest ) en 
de daarvoor noodzakelijke verbreding van de 
bruggen moesten ook die leeuwen het veld 
ruimen en ze werden “ergens” opgeslagen. 
Misschien staan er nog wel een paar “ergens”.

Iemand bij de organisatie van de Floriade 
heeft zich waarschijnlijk afgevraagd of er nog 
een paar mooie beelden beschikbaar waren 
en tijdens een “strooptocht” in de opslag 
met een gemeenteambtenaar ontdekten ze 
de leeuwen. Zou het zo gegaan zijn? Ook 
dat is dus een stukje van het mysterie van de 
leeuwen.

De kwaliteit van de beelden is niet geweldig. 
In het verleden zijn ze voorzien van een 
anti-graffitilaag en schoongespoten met 
een hogedrukspuit, allebei slecht voor 
zandsteen. Volgens de mensen van de 
Kunstwacht in Delft is die beschermlaag zo 
goed en zo kwaad als het ging enige jaren 
geleden verwijderd en zijn een paar scheuren 
gerepareerd. Het enige dat moet gebeuren is 
om de paar jaar een schoonmaakbeurt met 
zacht, warm water, verder niets.

Opvallend is dat al die stoere leeuwenbeelden 
een grote aantrekkingskracht hebben 
uitgeoefend op kunstenaars, van schilders 
en tekenaars tot fotografen. Allereerst 
Jacob Olie, maar ook de schilder Martin 

Monnickendam. Op oude ansichtkaarten 
staat vaak een van de trotse leeuwen op de 
voorgrond van een wat verder weggelegen 
stadsgezicht. Het moet voor de mensen 
van eind negentiende eeuw toch een 
indrukwekkend gezicht zijn geweest, 
dat grootse stationsgebouw en die lange 
viaducten met al die leeuwen!

Tenslotte nog een leuke anekdote, leuk 
vooral in het perspectief van 2008 en de 
Noord-Zuidlijn. Eveneens opgeschreven 
door Doeke Roos. Vlak voor de opening van 
het tijdelijke centrale hoofdstation voltrok 
zich een drama met het bijbehorend westelijk 
viaduct, zo rond 1880. Het bouwwerk 
begon ondanks de enorme hoeveelheid 
heipalen ernstig te verzakken. Om gewicht 
te besparen nam men heel naïef het besluit 
de vier leeuwen aan de ene kant van de 
brug te verwijderen, aan de andere kant 
stonden er dus ook nog vier. Het tabloid 
“De Lantaarn” kwam in die tijd met een 
spotprent met vluchtende leeuwen en de titel 
: “Komt broeders bergen wij het vege lijf”. 
Ondanks allerlei ingrepen bleef het viaduct 
verzakken, in 1900 besloot men het volledig 
te vervangen.

Mirjam Louisse

Bronnen:  
Louise van Nieuwenhoven, Amsterdam, D.Roos jr. 
Stadsveste dec.2005 jrg.2 nr. 2 en Stadsveste dec. 2006 
jrg.3 nr. 2, Onno Boers, Nieuws van de dag, 30/03/1996

Komt broeders, bergen wij het vege lijf.

De Leeuwen van den 
Westelijken Viaduct

Vlissingse fles, gehakt uit het 
Amsterdamse stadswapen. 
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Beeld in de eendenvijver
We kunnen melden dat het stadsdeel bezig is met het restaureren van het beeld van Ellen 
Roos in de eendenvijver. Dat blijkt een behoorlijke operatie.

Allereerst is de bouwkundige status onderzocht, zowel boven als onder water. Daarbij bleek 
het uitvulhout, de kespen en de houten vloer tussen de dragende palen en de zerken geheel 
vergaan. Dat wordt nu hersteld. De firma Trevi fonteinen heeft geconstateerd dat het beeld 
van de bodemplaat is losgescheurd, waarschijnlijk door vorst.

Het wordt nu gerestaureerd door de bronsgieter. Daarna gaat men testen of de 
fonteinfunctie weer kan worden hersteld, bovenin het beeld zitten tien spuitgaten. Beweging 
van het water houdt de kwaliteit immers beter op peil. Als dat lukt wordt het vast een mooi 
gezicht in de toekomst. De toevoer van stroom voor de pomp is al opnieuw aangelegd.

Mirjam Louisse

Naast bomen, struiken en gras horen 
banken toch zeker tot de gebruikelijke 
onderdelen van een park. In het afgelopen 
jaar zijn in het park bijvoorbeeld een aantal 
zitbanken vervangen. Er zijn nieuwe houten 
banken geplaatst die met hun gebogen lijnen 
rust uitstralen en waarop het goed zitten is. 
Die banken waren verkozen uit een voor 
alle parkbezoekers te testen proefopstelling, 
om vervolgens na goedkeuring door een 
commissie op meer plekken te worden 
geplaatst. 

De oude banken, die weliswaar niet zo mooi 
zijn als de nieuwe, maar nog wel gebruikt 
konden worden, stonden daarom op het 
hondenveldje opgeslagen. Tot onvrede 
van sommige bezoekers die zich afvroegen 
of het nu echt zoveel moeite was om die 
banken binnen een paar weken af te voeren. 
Maar de weken verstreken en er gebeurde 
weinig. Of het kwam door een mededeling 
van hogerhand of door een gerucht dat 
door een bezoeker was verspreid: steeds 
vaker hoorde je dat deze interpretatie van 
een tijdelijke opslagplaats niet de juiste 

Banken in verwarring
was. Het is een kunstobject, zei men. En 
laat dat nou nog kloppen ook. Een project 
waarmee de kunstenaar * verwarring wil 
zaaien. Eigenlijk wilde hij de oude banken 
nog regelmatig van plaats laten verruilen 
met de nieuwe. Maar dat werd te duur. 
Nu staat daar een aantal banken als een 
aanklacht tegen de wegwerpmaatschappij 
en de opvatting dat de ouderen maar bij 
elkaar en op en naast elkaar opgeborgen 
moeten worden. Vorige week liep ik er 
weer eens langs en zag ik dat de schooljeugd 
de banken als ontmoetingsplek gebruikte. 
Dit misschien wel tot groot genoegen van 
de kunstenaar. De jeugd heeft immers de 
toekomst. 

Loes Lesterhuis

* Het kunstwerk, dat Data Cloud heet, is van 
Jeremy Wood. Meer over de achtergrond kunt u 
vinden op de site van Platform 21: 
www.platform21.nl,  onder projecten: Checking 
Reality. (redactie)
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Er zijn veel meer coniferen dan de bekende dennen en sparren, veel meer dan menigeen 
denkt. U kunt er binnenkort kennis mee maken, want het IVN organiseert deze herfst 
onder leiding van Natuurgids Henk Wolters een wandeling langs de prachtige collectie in het 
park, waarin vrijwel alle hoofdgroepen zijn vertegenwoordigd.

Zondag 16 november van 14.00 – 15.30 uur, vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Cornelis 
Dopperkade. Iedereen kan deelnemen en aanmelding vooraf is niet nodig. Kosten: een 
vrijwillige bijdrage voor het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) . Info: Henk 
Wolters, 020-6644506, henk.snezana@tiscali.nl

We hopen dat u deze nieuwsbrief op tijd ontvangt voor de wandeling!  De redactie

Coniferenwandeling: meer dan dennen 
en sparren!

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds de vorige nieuwsbrief (maart 2008). 
Wij zijn nog 9 leden verwijderd van de magische 1200-grens, dus hebt u buren, vrienden of 
kennissen die nog geen lid zijn, geef ze het aanmeldingsstrookje achterop de nieuwsbrief
zodat wij het jaar kunnen afsluiten met 1200 leden!

Aantal leden per 8 maart 2008       1160 
Nieuwe leden         54
Uit bestand verwijderd (verhuisd, overleden of anderszins)        23
Aantal leden per 1 november 2008       1191

Nieuwe leden sinds maart 2008:
T.J.T. van Ballegooij, Mw A.M. van Beers, Hr A.H. v.d. Beld, Mw A. Bijlmer-Antons, 
Mw. v.d. Boed-Wiesehahn, Mw Y.E.M. Boom, Mw. M.G. Bosch, Hr H.J. Brouwer, J. 
Castenmiller, Mw T.M. Cornelisse-Claassen, Hr en Mw Doekes-Brombacher, R.C. van 
Doorn, Hr M.G.G. van Driessche, Mw M. Gay-Balmaz, Mw A.L. Gelink, Mw Gerarts-ter 
Linden, Mw A.L. Gerritzen-Rode, Hr W.H. ’t Hart, Hestia Kinderopvang, Mw. L.M.L. 
Hofstra, Mw H. Janssen, Hr T. Jaspers, Mw B. de Jonge, Hr.G.J.W. Kinnegim, D.W.A. 
Köhne, Hr R. Kooister, Mw H.R. Korthals Altes-Levy, F.J.E. Koster, Mw. K. Kracher, M. 
Lamberts, Mw E. de Lange, Fam. Van der Leeuw, Hr H.J. Lenferink, Mw E.M. Michelsen, 
F. Miedema, mw. L.I.M. van Nieuwenhoven, Hr O. Norbruis, Mw M. Oppenheim-
Spangenberg, J.A. Poll, Marc Prosman Architecten, Mw M.H.L. Raangs, K. Rippe, Mw J.L. 
Romeijn-Baas, Hr en Mw Russell-Stradmeijer, Hr B. van Ruyssevelt, Mw J.L. Siebelink-
Haverkort, M.A.N. Smit, Mw J.M. Steutel, Hr en Mw Stibbe, Fam Stok-Koole, Hr en Mw 
Stradmeijer, Hr M. Turèl, Mw K. Weebers, Mw A. Westerbeek-Wessing

Ledenadministratie

De Nieuwsbrief wordt 
verzendklaar gemaakt. Marleen 
Munniksma, Barbara van 
Helden en Mirjam Louisse.
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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. Vorig jaar 
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

In juni van dit jaar ontvingen alle vrienden 
een acceptgiro voor het overmaken van de 
contributie. Tot nu toe hebben 958 mensen 
in totaal € 14.545,65 aan contributies 
overgemaakt. Gemiddeld is dit ruim € 15 
per persoon! Wij danken alle vrienden voor 
hun bijdrage, waarmee wij twee keer per 
jaar iedereen onze uitgebreide nieuwsbrief 
kunnen toezenden en bijvoorbeeld opnieuw 
de organisatie van het muziekfestival in 
augustus konden steunen. 

Bovendien ontvingen wij dit jaar weer 
enkele bijzondere giften: van 8 vrienden 
kregen wij een bijdrage van € 100 en van 
twee andere vrienden resp. € 250 en € 500!! 
Allemaal heel hartelijk dank. Deze gulle 
gevers hebben inmiddels een bedankbrief 
van het bestuur ontvangen.

Van de penningmeester
De vrienden die de contributie nog niet 
voldaan hebben, 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
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Reden genoeg voor een bezoek
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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.

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

www.vriendenbeatrixpark.nl

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

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud 
van het park. De vereniging telt nu bijna 1.200 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.

Op naar de 1500

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark

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

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal € 5 kunt overmaken

(Hr / Mw)

Tweemaal per 

jaar ontvangt u de 

Nieuwsbrief en u 

wordt uitgenodigd 

de jaarlijkse 

ledenvergadering bij te 

wonen


