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W AT  G E B E U RT  DA A R  A L L E M A A L? 
D E  L A ATST E  T I J D  K R I J G E N  W E  D E Z E 
V RA AG  W E E R  VA A K  G E ST E L D .

VAN DE

Overal in het park werden 
en worden opeens 
werkzaamheden verricht. 

Dat zijn dan zaken waar ook wij 
in een aantal gevallen al heel lang 
op hadden aangedrongen, zoals 
bijvoorbeeld het vervangen van 
de buxushaagjes in de Artsenijhof 
door andere struikjes, die beter 
tegen ziektes bestand zijn. Er komen 
bomen bij! Maar welke eigenlijk? 

Die paaltjes met die pijltjes…is dat 
een wandelroute? Dat paden goed 
worden onderhouden vinden wij 
prima. Het zou wel wat prettiger zijn 
geweest als wij van tevoren van al dit 
soort werkzaamheden op de hoogte 
waren gebracht zodat wij dit aan 
onze leden (en de parkbezoekers) 

kunnen communiceren. Omdat 
de weg naar een antwoord bij de 
gemeente een lastige is, en er 
ook nog altijd mensen zijn die 
ten onrechte denken dat wij als 
Vereniging het park beheren, komen 
de vragen dan bij ons terecht. 

Bijvoorbeeld: over het herstel van 
de brug over de Beethovenvijver, die 
toch al heel lang dicht is, weten wij 
ook nog niet veel meer dan dat dit 
in het eerste kwartaal van 2021 zou 
gaan plaatsvinden. 
 
Ons reguliere kwartaal-overleg met 
het stadsdeel is er het laatste jaar wat 
bij ingeschoten. We hopen dat de 
informatievoorziening naar ons en u 
snel weer beter wordt!

Binnenkort komt de beschrijving van de wandelroute beschikbaar
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VOORZITTER | LEDENADMIN

Website 
Wij blijven u zoveel mogelijk en zo actueel mogelijk 
informeren; kijk daarvoor naar de nieuwsberichten op 
onze site (in de kolom rechts). Die website heeft een 
mooie make-over gekregen, zodat hij nu ook goed is 
te lezen op een mobiele telefoon of een tablet. Bij het 
omzetten van de oude versie naar de nieuwe is misschien 
hier en daar een bestand de weg kwijt geraakt; komt u 
dus een foutmelding tegen, laat dat dan even weten, dan 
kunnen we dat rechtzetten. 
Geen ALV 
Vanwege corona hebben wij opnieuw besloten om de 
Algemene Ledenvergadering, die in andere jaren altijd 
begin mei plaatsvond, uit te stellen tot later in het jaar, in 
de hoop dat iedereen dan is gevaccineerd en we gewoon 
fysiek kunnen bijeenkomen in een zaal met een kopje 

LEDENADMINISTRATIE
ELODIE LUINGE

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds 
onze vorige nieuwsbrief van November 2020

Aantal leden op 1 november 2020 1023

Nieuwe leden 20
Opgezegd, verhuisd of anderszins 17

Aantal leden op 1 april 2021 1026

We zijn blij met uw betrokkenheid, en nog altijd heel 
trots op de grootte van onze vereniging. Wij hebben nu 
van zo’n 370 geïnteresseerden een mailadres, dat we 
uitsluitend gebruiken voor het incidenteel versturen van 
een nieuwsflash of voor een melding in verband met de 
administratie. 

We zouden het op prijs stellen uw mailadres te 
ontvangen, als dat nog niet bij ons bekend is. 

koffie of thee, een interessante spreker etc. 

Tot die tijd kan iedereen gelukkig wel het park bezoeken, 
gaat hopelijk bij warm weer het kinderbadje weer open, 
wordt de speeltuin nog altijd erg goed bezocht en zeer 
gewaardeerd. Net als de Artsenijhof, waar de vrijwilligers 
de moed niet opgeven en in kleine ploegjes in de perken 
aan de slag zijn gegaan. 
 
Hoe dan ook de natuur ging niet in quarantaine en 
werd niet ziek, dus ook in de komende maanden valt 
er weer genoeg te zien en te genieten in het park, al zal 
de anderhalve meter afstand voorlopig nog wel overal 
gehanteerd moeten worden. En wij vertrouwen erop dat 
iedereen niet alleen de weg naar het park, maar ook de 
weg naar de vuilnisbakken altijd weet te vinden. 

De brug werd hersteld Volop drukte op een mooie warme februaridag
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Bij betaling van uw 
contributie graag 
het lidnummer 

vermelden.  Een 
andere optie is het 

vermelden van 
volledige postcode 
en huisnummer.

PENNINGMEESTER 

VAN DE

TANNEKE DEN BLAAUWEN

PENNINGMEESTER

Zoals gebruikelijk treft u in 
deze voorjaarsnieuwsbrief de 
jaarcijfers van onze Vereniging 

aan.

Op woensdag 9 maart heeft de 
kascommissie, bestaande uit 
mevrouw L.C.M. Zuiderwijk 
en de heer R.J.C. Vijverberg 
de jaarrekening voor 2020, de 
boekhouding, een uitdraai van de 
ING-rekening en de jaaropgave van 
de ING-rekening met bijbehorende 
uitleg over de uitgaven en inkomsten 
digitaal ontvangen. 

Na grondige inspectie, narekenen 
van alle cijfers, controleren van het 
kasboek en de bankafschriften, werd 
de jaarrekening op 29 maart 2020 
goedgekeurd. 

Het jaar werd afgesloten met een 
negatief saldo van €-1,707.11  

Dat tekort komt onder meer door 
het drukken van een nieuwe 
bijgewerkte versie van het Groene 
Boekje met beschrijving van de 
artsenijhofplanten en hun functies. 
We vinden dat zo belangrijk, dat we 
het onder de kostprijs verkopen. 

Aan contributies ontvingen wij in 
2020 € 18,903.61, afkomstig van 

691 van de 1029 leden, die dus 
gemiddeld € 27,00 overmaakten. Wij 
danken alle vrienden heel hartelijk 
voor hun bijdrage. 

Daarbij ontvingen wij een behoorlijk 
aantal zeer royale bijdragen. De gulle 
gevers zullen een bedankbriefje van 
het bestuur ontvangen. 

Als alle leden die voor het jaar 2020 
geen contributie hebben betaald, (en 
dat zijn er best nog veel), dit alsnog 
doen, eindigen we wellicht met een 
positief saldo. 

In mei of juni krijgt u een brief 
in de bus met het verzoek tot het 
overmaken van de ledenbijdrage 
voor het lopende jaar 2021.

Voor de duidelijkheid nogmaals: de 
jaarlijkse bijdrage is vrij met een 
minimum van € 5,00 per persoon per 
jaar.  

Bij betaling van uw contributie graag 
het lidnummer vermelden (boven 
uw naam op het adresetiketje van 
de nieuwsbrief en in mei of juni 
vermeld in de brief).  Een andere 
optie is het vermelden van volledige 
postcode en huisnummer.

Indien u de bijdrage over 2020 
nog niet betaald heeft, dan wordt 
u hieraan herinnerd per email of 
indien uw e-mailadres niet bij ons 
bekend is, per brief. U kunt de 
contributie van 2020 dan tegelijk met 
de bijdrage van 2021 overmaken.

Leden die, ondanks herhaalde 
herinneringen, drie jaar of meer 
geen contributie betaald hebben, 
zullen in de loop van dit jaar zonder 
nader bericht uit het ledenbestand 
worden verwijderd. U kunt dit 
voorkomen door alsnog uw 
achterstallige contributie over te 
maken.

Voor vragen, mededelingen en 
adreswijzigingen kunt u ons 
e-mailadres gebruiken:
mail@vriendenbeatrixpark.nl



Ook in 2021 elke maand wandelend op ontdekking 
in het Beatrixpark. Voorzover de Corona-
maatregelen dit toelaten organiseren de Vrienden 

van het Beatrixpark en het IVN ook voor 2021 weer 
maandelijkse rondleidingen door ons mooie park onder 
leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien 
Vermue. 

Corona-maatregelen.  Wij houden ons aan de actuele 
voorschiften zoals die van kracht zijn op het moment 
van de rondleiding. Aanmelding vooraf per e-mail is 
altijd verplicht (henk.snezana@kpnmail.nl), dus niet 
telefonisch, en u ontvangt bericht of er plaats is. Het 
maximaal toegestane aantal deelnemers kan variëren.

In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de aandacht 
vooral uit naar de bomen. In het park staan ongeveer 250 
soorten, vrijwel allemaal met een naambordje. Bomen 
hebben in elk seizoen iets interessants te bieden en op 
deze wandelingen kunt u leren dat te ontdekken. In het 
voorjaar zijn het knoppen, katjes, bloei, bestuiving en 
bladontluiking. In de herfst kleuren, bladval, vruchten en 
zaden. In de winter gaat het over overleving, silhouetten, 
knoppen, coniferen en groenblijvende loofbomen. 

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september 
bezoeken we de Artsenijhof. In dit prachtige erfstuk 
van de Floriade van 1972 staan maar liefst 250 soorten 
medicinale planten en in deze maanden zijn ze op hun 
mooist en hun best. 
• Waar worden of werden ze voor gebruikt, hoe herken 

je ze, waar komen ze vandaan, welke werkzame 
stoffen zitten er in en wanneer worden ze geoogst? 

• Het programma is elke maand anders, afhankelijk van 
onder andere de bloeitijden. 

VO O RZOV E R  D E  CO R O N A - M A AT R E G E L E N  D I T  TO E L AT E N 
O R G A N I S E R E N  D E  V R I E N D E N  VA N  H E T  B E AT R I X PA R K  E N  H E T 
I V N  O O K  VO O R  2 0 2 1  W E E R  M A A N D E L I J KS E  R O N D L E I D I N G E N 
D O O R  O N S  M O O I E  PA R K  O N D E R  L E I D I N G  VA N  I V N -
N AT U U R G I D S E N  H E N K  WO LT E RS  E N  M I E N  V E R M U E .

• Wanneer u regelmatig meedoet hebt u op deze 
manier een uitstekende mogelijkheid om kennis te 
maken met de wereld van de kruiden. 

In de Artsenijhof zijn honden, zonder uitzonderingen, 
ook aangelijnd, niet toegestaan.

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur, telkens op de eerste zondag van 
de maand. 

Dat zijn voor 2021 de volgende data en locaties.

Bomen:  3 oktober, 7 november, 5 december

Artsenijhof:  6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september 

• De wandelingen gaan altijd door, ongeacht de 
weersomstandigheden, behoudens code rood.

• Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij 
de parkingang Boerenweteringpad (aan de 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg).

• Het park heeft beperkte horeca, toiletten en 
schuilgelegenheid. 

• Op zondag is parkeren in de omgeving van het park 
gratis 

• Deelname: Iedereen is welkom, maar houdt er 
rekening mee dat deze wandelingen geen specifieke 
activiteiten voor jongere kinderen zijn.

• Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
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IVN RONDLEIDINGEN

ELKE MAAND WANDELEND
OP ONTDEKKING IN HET BEATRIXPARK
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BOOTJES, BOOTJES, BOOTJES

MARION VERWAAL

EEN KRUID
D E  R OTS R O O S

UIT DE ARTSENIJHOF 

In het vorige Groene Boekje heette de cistus 
laurifolius de cistroos. Ikzelf noem hem altijd de 
cistusroos, maar als we het nieuwe Groene Boekje 

volgen, houden wij ons hier aan de benaming rotsroos 
en reserveren we de term cistusroos voor de algemene 
benaming voor een geslacht uit de zonneroosjesfamilie, 
cistaceae.

De rotsroos staat in het noordvak in vak 71. Ieder jaar 
schuift hij een stukje richting het zuiden op, wat wij dan 
aanmoedigen door enkele overhangende takken in te 
graven. Deze gaan wortelen en zo breidt de rotsroos zich 
naar believen uit. Omdat de oorspronkelijk plant wat 
tekenen van verwelking vertoont, hebben we ook een 
aantal stekken in het zuidvak in vak 15 geplant. Hopelijk 
slaat de verjonging aan.

De rotsroos is dus een plant uit de zonneroosjesfamilie, 
cistaseae (afgeleid van het Griekse ciste: doos, een 
verwijzing naar de vorm van de zaaddozen). Het is 
een groenblijvende struik tot zo’n twee meter hoogte, 
afkomstig uit het Middellandse Zeegebied (oa. in 
gebergten in Spanje) en het Midden Oosten. De struik 
is groenblijvend, winterhard en kan tot 18 graden vorst 
overleven. Het blad lijkt qua vorm op dat van de laurier, 
vandaar de toevoeging laurifolius, maar anders dan de 
gladde bladeren van de laurier zijn deze kleverig. De 
rotsroos bloeit in mei/juni met witte bloemen die even 
fragiel zijn als die van de klaproos. 

De werkzame bestanddelen zitten in de hars, het 
labdanum, dat wordt afgescheiden door klierharen op 
de bladeren en de jonge takjes van de struik. Vroeger 
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werd de hars gewonnen door met een leren riem op de 
struiken te slaan, waardoor de hars daaraan bleef hangen 
of het werd gekamd uit de vachten van geiten en schapen 
die tussen de struiken liepen. De hars kan ook worden 
verkregen door het koken van plantendelen of door 
stoomdestillatie. De hars is alleen oplosbaar in olie of 
alcohol.

Labdanum wordt al sinds de oudheid gebruikt als 
medicijn en als ingrediënt voor parfum.  Als medicijn 
zou het volgens ons Groene Boekje werkzaam zijn bij 

Labdanum wordt al sinds de 
oudheid gebruikt als medicijn 
en als ingrediënt voor parfum. 
Als medicijn zou het volgens 
ons Groene Boekje werkzaam 
zijn bij slijmvliesontsteking, 

diarree en dysenterie. 

slijmvliesontsteking, diarree en dysenterie.  De bladeren 
zouden ontsmettend en bloedstelpend zijn. 

De door destillatie verkregen essentiële olie (3 kilo 
bloeiend plantmateriaal voor 1 deciliter olie) heeft een 
warme, kruidige, iets houtige geur met een ondertoon 
van cognac. De eigenschappen ervan zouden o.a. anti-
viraal zijn en de olie goed inzetbaar bij huidproblematiek 
en ondersteunend bij auto immuunziektes.
In cosmetica wordt de olie zowel vanwege de helende 
werking als de geur verwerkt. Verder wordt de olie in de 
voedings- en (fris)drankindustrie gebruikt.

In de parfumindustrie wordt labdanum gebruikt als 
vervanging voor zeer kostbare amber, een hard wasachtig 
product uit het darmenstelsel van sommige potvissen. 
Om een indicatie te geven van de prijs van amber: de 
waarde van de 83 kilo amber die aangetroffen werd in 
de potvis die in 2012 bij Texel aanspoelde werd geschat 
op enkele honderdduizenden euro’s. Behalve de prijs 
maakt ook de onzekere aanvoer van amber het gebruik 
ervan gecompliceerd. De rotsroos biedt dan een prachtig 
alternatief.

ARTSENIJHOF: EEN KRUID



UIT DE 
ARTSENIJHOF

MIRJAM LOUISSE
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BUXUS VERSUS ILEX
W I E  N U  N I E TS  V E R M O E D E N D  D E 
A RTS E N I J H O F  I N LO O PT  W E E T 
N I E T  W AT  I E  Z I E T

Het voorjaar is voor de 
meeste mensen een periode 
om blij van te worden 

maar de wereld van nu ziet er 
fundamenteel anders uit dan ooit. 
We zijn vooral coronamoe en een 
beetje somber.

Maar in de Artsenijhof heeft 
zich in maart een klein wonder 
voltrokken. Zomaar, plotseling en 
onaangekondigd werden met veel 
spierkracht en inzet, in opdracht 

van het stadsdeel, de doodzieke 
buxushaagjes verwijderd en 
vervangen door Ilexhaagjes (Ilex 
crenata beter bekend als hulst), een 
struikje dat overal in Nederland 
als vervanger in parken en tuinen 
wordt aangeplant. Wij hadden er 
natuurlijk ook al een hele tijd om 
gevraagd, het aanzien van de Hof 
leed heel erg onder die zieke haagjes 
maar toen het gebeurde heeft het 
stadsdeel ons behoorlijk verrast 
met het momentum. Uiteraard zijn 

VOOR

NA

wij er heel erg blij mee, de kosten 
zijn immers hoog en de financiële 
situatie van het stadsdeel niet heel 
rooskleurig.

Wie nu niets vermoedend de 
Artsenijhof inloopt weet niet 
wat ie ziet. Is het mooi? Nee, nog 
niet, maar dat wordt het vast wel 
al duurt dat nog even. Natuur, 
ook geplande, moet zich rustig 
ontwikkelen. Belangrijk zijn nu voor 
de komende tijd het snoeibeleid en 

fotos’s: Marion Verwaal
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De vrijwilligersgroepen zijn 
maar gewoon weer gestart, 

ze konden niet wachten.

Voor verdere informatie 
en aanmelding over het 

vrijwilligerswerk: 
mail@vriendenbeatrixpark.nl

ARTSENIJHOF

Ook voor de vrijwilligers 
van de Artsenijhof 
hebben we een T-shirt 
laten maken. Bij het 
aanbieden werd er door 
sommigen spontaan 
een showtje van 
gemaakt

het waterbeleid. Plan is om de bovenkant van de struikjes 
dit jaar wel te snoeien maar de rest te laten groeien om 
meer compactheid te creëren. Ook het waterbeleid is van 
levensbelang, vooral voor nieuwe aanplant, maar daar 
hebben de vrijwilligers zich al met veel enthousiasme op 
gestort. Dat zal het komende seizoen wel een behoorlijk 
intensieve inzet vergen.

Normaal seizoen?
Deze bijzondere tijden zorgen er wel voor dat mensen 
veel meer buiten willen zijn, het is druk in het park en 
ook in de Hof. Er melden zich ook opvallend veel meer 
nieuwe vrijwilligers aan. Gelukkig is het probleem van 
afstand houden in de buitenlucht wat makkelijker op te 
lossen. Daarom zijn de vrijwilligersgroepen ook maar 
gewoon weer gestart, de dinsdagochtend op 23 februari 
en de woensdagavondgroep op 31 maart, ze konden niet 
wachten.
De werklijsten zijn overvol, er zijn weer plannen voor 
nieuwe aanplant (adviseur Wil Melgers heeft weer 
eigenhandig plantjes opgekweekt!), er moet weer het een 
en ander verplant worden. Dit jaar wordt er ook gewerkt 
met andere compost en niet met champignonmest, ook 
betaald door de Vereniging. Kijken of dat verschil gaat 
maken. En het experiment met zelf maken van compost 

gaat verder. Wij hopen dat we in de Najaarsnieuwsbrief 
verslag kunnen doen van een min of meer normaal 
seizoen met o.a. weer een gezellige zomerlunch in juni, 
in de Hof.

Het 20-jarig jubileumfeest van 2020 – ja, zo lang 
bestaat deze vrijwilligersclub al! - gaan we echt niet 
vergeten maar moet waarschijnlijk toch weer worden 
doorgeschoven naar volgend jaar. Dan bestaat de 
Artsenijhof ook nog eens 50 jaar!

Elders in deze Nieuwsbrief leest u over het laten 
ontwerpen door de vereniging van een T-shirt voor de 
duizendknoop brigade. Ook voor de vrijwilligers van de 
Artsenijhof hebben we een exemplaar laten maken. Bij 
het aanbieden werd er door sommigen spontaan een 
showtje van gemaakt.

Momenteel staan er ca. 35 vrijwilligers op onze lijst, 
voor de dinsdagochtend is er een aanmeldingsstop, voor 
de woensdagavond niet. Via de website zullen wij de 
informatie daarover actueel houden. 
Zie : mail@vriendenbeatrixpark.nl 
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Vorig jaar is de duizendknoop brigade opgericht 
om de woekerende Japanse duizendknoop op 
een milieuvriendelijke manier te bestrijden. De 

duizendknoopvrijwilligers zijn overal in het park aan 
het graven en het wroeten. Het leek ons daarom goed ze 
herkenbaar te maken door een T-shirt te laten drukken 
met het logo van het Beatrixpark. Hierdoor weten de 
bezoekers dat deze mensen legaal aan het werk zijn en 
geen rare dingen doen. 

HERKENBARE
WERKENDE VRIENDEN

REDACTIE

W I J  H E B B E N  E E N  T- S H I RT  M E T  H E T 
LO G O  VA N  H E T  B E AT R I X PA R K  VO O R  D E 
V R I J W I L L I G E RS  O N T WO R P E N

Ook de vrijwilligers van de Artsenijhof hebben het T-shirt 
gekregen. Zo weten u en bijvoorbeeld de mensen van 
handhaving dat iemand die met de planten in de hof 
bezig is,  goed weet wat hij of zij daar staat te doen. 
 
En u weet wie u kunt aanspreken als u een vraag heeft 
over een van de planten in de hof. 
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TANNEKE DEN BLAAUWEN

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
JAARCIJFERS 2020
Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2020 (in euro's)

Nota bene: Het tekort in de begroting voor 2021 wordt ruimschoots gedekt door de reserve

Staat 2020 Staat 2019 Begroting 2021
Inkomsten
Contributies 18.903,61 18.942,55 19.830,05
Giften en periodieke uitkeringen 2.430,00 5.590,00 1.150,00
Verkoop boeken en kaarten 233,65 0,00 50,00
Rente spaarrekening 20,95 33,81 0,00
Bijdrage stadsdeel planten en  informatieborden 0,00 2.929,41 p.m.
 Overige 9,00 71,40
Totaal 21.597,21 27.567,17 21.030,05

Uitgaven via bank
Nieuwsbrieven 7.893,71 5.513,08 5.600,00
Porti nieuwsbrieven en post 3.187,97 4.176,46 2.300,00
Secretariaat en ledenadministratie 2.098,25 784,01 1.800,00
Bomenbordjes, Bomenkaart en onderhoud 0,00 1.642,80 1.000,00
Kosten betalingsverkeer 348,53 573,00 300,00
Betaalde contributies/donaties 243,00 716,80 700,00
Artsenijhof en vrijwilligers (vnl kasuitgaven) 1.282,04 1.167,26 1.200,00
Groeneboekje drukken en ontwerpen 5.535,75 0,00
verenigings kleding vrijwilligers 0,00 1.098,20
Duizendknoop brigade 488,91 150,00
Verenigingskosten, website, en bestuur 448,90 1.119,99 1.500,00
Flyers en ophangbakjes 0,00 5.011,80 1.500,00
Jaarvergadering 1.456,02 470,59 600,00
Opslag 284,95 275,44 300,00
Feestjes 27,29
Filmproject ParallelA38 6.000,00
The making  Future Past Glory (beeld Jakoba Mulder) 2.499,76
Culturele projecten 5.000,00
Nieuwe paviljoenen 5.000,00
Totaal 23.295,32 29.950,99 28.048,20
positief saldo
negatief saldo -1.698,11 -2.383,82 -7.018,15

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Eigen vermogen 1-1-2020 Bankrekeningen 91.103,73
Bij: negatief saldo -1.698,11
Verwacht kapitaal op bank 89.405,62
Saldo rekening courant 31-12-2020 21.729,62
Saldo spaarrekening 31-12-2020 67.676,00
Eigen vermogen 31-12-2020 89.405,62
Korte termijn schuld aan kas 
Effectief eigen vermogen 31-12-2020 89.405,62

JAARCIJFERS 2020
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ANNE-MARIKEN RAUKEMA

H E T  T H E M A  D E Z E  K E E R :  I M AG I N E

ARTZUID
TWEE BEGELEIDE WANDELINGEN

Dit jaar staan in het groen in Amsterdam-Zuid 
weer veel bijzondere beeldhouwwerken. Sinds 
2009 is dit de zevende editie van ARTZUID, en 

die krijgt als titel Imagine. Deze titel is afkomstig van 
het lied wat John Lennon vijftig jaar geleden schreef. Hij 
verwoordde in de songtekst zijn droom voor een betere 
wereld: where the world is one. Net als de beeldhouwer 
Hildo Krop was John Lennon een geëngageerd 
kunstenaar. Krop zag honderd jaar geleden na de 
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog een nieuwe 
rol voor kunstenaars weggelegd. Kunstenaars moesten 
bijdragen aan een betere samenleving. De beelden van 
Hildo Krop aan gevels en bruggen in Berlages Plan Zuid 
zijn een soort pamfletten vol socialistische symboliek 
voor een betere wereld.

Vanwege corona begint de biënnale niet half mei, maar 
op 1 juli.

Rondleiding
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark biedt haar 
leden ook deze keer weer een gratis rondleiding met 
een ervaren gids aan. De wandelingen duren 1,5 uur en 
vinden plaats op woensdagmiddag 7 juli om 14.00 uur 
en op zondagmiddag 18 juli, om 15.00 uur. 

De wandeling start bij het paviljoen tegenover het 
Hiltonhotel, op het grasveld aan de Minervalaan. Het 
maximaal aantal deelnemers per wandeling is 15. 

Wilt u meewandelen? Stuur dan een berichtje naar 
mail@vriendenbeatrixpark.nl, met de datum van 
uw voorkeur en uw telefoonnummer. Mocht corona 
onverhoopt roet in het eten gooien, krijgt u tijdig bericht. 

Wilt u mee? Reageer dan snel, want vol is vol.

Het thema dit jaar is geïnspireerd door John Lennon’s Imagine bron foto ARTZUID
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Coronajaar
In januari 2020, toen iedereen 
plannen ging maken voor het nieuwe 
jaar, had niemand kunnen bedenken 
dat de meeste plannen voor dat jaar 
niet of in een geheel andere vorm 
door zouden gaan. In maart bij de 
eerste lockdown bleek dat mensen 
opeens niet meer vrij konden reizen, 
thuis moesten werken en kinderen 
gingen niet meer naar school. 
Winkels, concertzalen, musea, 
sportscholen en meer gingen op slot. 
De druk op parken en groen in de 
directe woonomgeving nam enorm 
toe. 
 
Druk! En vies….
Het Beatrixpark werd een heel 
aantrekkelijke locatie om naar 
toe te gaan. Men kwam te voet of 
met de fiets. Omdat het weer ook 
zeer aangenaam was, verbleven 
dagelijks opeens heel veel meer 
mensen langer in het park dan ooit 
tevoren. Het ging eigenlijk best 
goed, maar snel bleek dat het park 
steeds rommeliger werd, omdat 
de bezoekers hun afval niet kwijt 
konden - en dus ook niet mee terug 
naar huis wilden of konden nemen. 
De gemeente moest ook vanwege 
Corona binnen de eigen organisatie 
veel zaken aanpassen, bijvoorbeeld 
- zo vernamen wij – wat betreft het 
ophalen van het vuilnis in de stad. 
Daarom duurde het dus lang voordat 
er extra containers geplaatst werden 
en dagelijks geleegd. Tussentijdse 
opruimacties vanuit het bestuur en 
anderen bleken in die beginperiode 
helaas meestal maar kort zichtbaar 
te zijn.  
Maar de natuur trok zich nergens iets 
van aan. Er werden enorm veel foto’s 
gemaakt van flora en fauna, van 
picknickende en sportende mensen, 
van zonsopgang tot zonsondergang. 
De vernieuwde kinderspeeltuin werd 

EN BLIK VOORUIT
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een hotspot. Iedereen wende eraan 
om in de rij te staan voor koffie of ijs 
op anderhalve meter afstand.

Onderhoud
In de Artsenijhof stonden de 
buxushaagjes door de aantasting 
van de mot er steeds treuriger bij, 
maar dat gold zeker niet voor de 
andere beplanting. De vrijwilligers 
werkten heel veel extra uren in 
kleinere groepen en wisten de hof 
het hele seizoen aantrekkelijk te 
houden. De parkbanken werden 
eindelijk grondig gereinigd door 
de gemeente, af en toe werd er nog 
wat gesnoeid, maar nauwelijks iets 
aangeplant. Nog altijd niet die zo 
gewenste Liquidamber-boom in 
de ruimte van de Rosenthalbank, 
bij de ingang van de Dopperkade. 
Buurtbewoners gingen aan de slag 
en verwijderden bramenstruiken en 
andere woekeraars. Toen bleek dat 
er in het park op diverse plekken 
de agressieve woekerende Japanse 
Duizendknoop stond en deze niet 
overal meteen door de gemeente 
kon worden verwijderd, werd ook dit 
probleem voortvarend opgepakt door 
een actief groepje buurtbewoners 
in de hoop dat uiteindelijk de 
Duizendknoop bedwongen zou 
worden. 

Voorbereiden voor de bouw.
Op Beethovenkavel 6 en 7 (langs 
de A10, achter Akzo Nobel) werd 
de Duizendknoop ook getemd - 
machinaal door de gemeente - en 
werd een flink aantal bomen gekapt 
om de percelen bouwrijp te maken 
voor de bouw van twee hoge (60 
meter) woontorens, die in 2025 klaar 
zouden moeten zijn voor bewoning. 
Kavel 2, langs de Prinses Irenestraat, 
zal ook in de toekomst bebouwd 
worden met twee lagere (30 en 20 

meter hoge) appartementsgebouwen. 
Onder alle kavels komt een grote 
ondergrondse parkeergarage met 
een toegang via de Christiaan 
Neefestraat. Van daaruit wordt ook 
een tijdelijke bouwweg aangelegd 
voor al het bouwverkeer, zodat dit 
niet via de Prinses Irenestraat hoeft 
te gaan.
Deze bouwweg doorkruist de 
hoofdnet fietsroute, ook daarvoor 
zullen gepaste maatregelen worden 
genomen.  
In 2021 zal met de komst van het 
Conservatorium van Amsterdam 
worden begonnen; daarvoor wordt 
dus ook die bouwweg gebruikt. 
Convict en Kapel worden verbouwd, 
waarover in 2020 heel veel fysieke 
en digitale bijeenkomsten voor 
belanghebbenden werden gehouden. 
Deze hebben geleid tot een mooi 
plan, zowel voor de gebouwen 
als voor de fietsenstalling en 
de tuin. Restaurant As zal niet 
terugkomen, maar er komt wel 
een horecagelegenheid in het 
onderste deel van de kapel. In deze 
nieuwsbrief en op onze website (en 
de website van Zuidas) kunt u meer 
lezen over deze ontwikkelingen.  

RAI
Ook de RAI en Strandzuid zijn het 
grootste deel van 2020 gesloten 
geweest, maar ondertussen werden 
wij wel in digitale bijeenkomsten 
geïnformeerd over de toekomst 
van de RAI, de locatie van de 
fluisterbootjes aan RAI-zijde in 
Boerenwetering, en de wens van 
Strandzuid om een terras te bouwen 
in de havenkom. Wat hiervan nog 
terecht zal komen zal de toekomst 
uitwijzen.
Ziggo slaagde er in 2020 wel 
in om het nutsgebouw, aan de 
Diepenbrockstraat bij de ingang 

JAARVERSLAG 2020 | BLIK VOORUIT
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Herman Heijermansweg, op te 
knappen en uit te breiden. Het 
gebied daaromheen valt volledig 
buiten het monumentale deel van 
het park en heeft de bestemming 
nutsgebied. Het gebouwtje is keurig 
opgeknapt, maar inmiddels al weer 
ondergeklad door graffitispuiters. 
We gaan zien wat de effecten zijn van 
een reinigbare gevelafwerking…
 
Bomen
In 2020 kregen alle leden bij de 
nieuwsbrief ook een exemplaar 
van de Bomenkaart, waarin alle 
bijzondere bomen gedocumenteerd 
staan. Wederom gemaakt door 
vrijwilligers, die daar vele uren 
inventariseren, checken, rondlopen 
en corrigeren aan besteed hebben. 
Vrijwilligers zorgden er ook voor 
dat de bomenbordjes weer leesbaar 
werden door gewapend met doekjes, 
emmertje sop en een ladder bij ieder 
boom de bordjes te gaan poetsen.  
De maandelijkse rondleidingen van 
het IVN konden vanwege Corona 
dit jaar nauwelijks doorgaan, maar 
dankzij de bomenbrochure en het 
nieuwe Groene Boekje met alle 
planten van de Artsenijhof kon en 
kan iedereen op eigen gelegenheid 
heel veel over het park te weten 
komen. Ook over de beelden in 
het park is op de website van de 
Vereniging nog steeds heel veel 
informatie te vinden, want ook 
daarover kwamen af en toe vragen 
binnen.

Communicatie
Vragen over het park - vaak gaan 
die over onderhoud, projecten 
en problemen - die wij voor het 
stadsdeel/de gemeente hebben 
stellen wij meestal tijdens het 
kwartaal-overleg. Daar schuift ook 
soms de politie - in de persoon 
van de buurtregisseur bij aan. In 
dit overleg is een beetje de klad 
gekomen omdat fysiek bijeenkomen 
niet mogelijk was en de vlucht naar 
online moest worden genomen; 
niet altijd ideaal. Dankzij de 

gebiedsmakelaar Linda Schot, die 
een soort brug vormt tussen burgerij 
en ambtenarij, kregen wij toch op 
veel vragen uiteindelijk antwoord. 

ALV en bestuur
Gelukkig kon er net tussen twee 
lockdowns wel een Algemene Leden 
Vergadering worden gehouden, 
dit keer vanwege Corona in het 
kerkgebouw van Vrijburg. Tijdens 
deze ALV namen wij afscheid 
van Barbara van Helden, die 
jarenlang onze zeer betrouwbare 
penningmeester was. Om 
gezondheidsredenen moest zij de 
rekenmachine en alle paperassen 
overdragen aan Tanneke den 
Blaauwen, die tijdens deze ALV 
werd benoemd tot bestuurslid/
penningmeester. Ook werd Nahna 
de Braak officieel benoemd tot 
bestuurslid en werden zowel 
Elodie Luinge, onze webmaster en 
redactielid Nieuwsbrief, als Marleen 
Munniksma, onze voorzitter, 
opnieuw voor drie jaar benoemd. 
Mevrouw Zuiderwijk trad toe tot de 
kascommissie.  
Het concept-verslag van de 
vergadering in april 2020 kunt u 
inzien op de website.  

Vooruitblik
Het is moeilijk te voorspellen hoe 
lang Corona nog een stempel zal 
blijven drukken op het dagelijkse 
leven in 2021. Het bestuur zal er alles 
aan doen om toch in 2021 een fysieke 
ALV te organiseren, want gezien de 
leeftijd van veel van onze leden lijkt 
vooralsnog een digitale ALV geen 
prettige optie.
Het bestuur zal in ieder geval de 
ontwikkelingen rondom de diverse 
bouwkavels (Beethoven 6 en 7) en 
kapel/convict en kavel 2 aan Prinses 
Irenestraat goed blijven volgen.  
Dat geldt ook voor de aanleg 
van de tijdelijke bouwweg en de 
maatregelen voor de fietsroute. 
Daarnaast is voor 2021 toegezegd 
dat er vervangende bomen - soms 
noodkap, soms ouderdomskap 

- zullen worden aangeplant. Het 
is niet geheel duidelijk waar 
en hoeveel bomen dit precies 
betreft en we weten ook niet of de 
Liquidamberboom zal herrijzen 
bij de Dopperkade. De zielige 
buxushaagjes in de Artsenijhof 
zijn begin maart 2021 verwijderd 
en vervangen door ilex-haagjes die 
een vergelijkbare aanblik geven, 
maar minder gevoelig zijn voor 
ongedierteplagen.
Natuurlijk hopen wij ook dat IVN 
weer kan gaan rondleiden in het 
park, dat het kinderbadje vaak 
geopend kan zijn, dat de fonteinen 
weer gaan spuiten, dat de graffiti 
regelmatig wordt verwijderd, dat de 
banken worden gereinigd, dat de 
vuilnisbakken snel geleegd worden 
na drukke dagen en dat er - indien 
nodig - extra tijdelijke containers 
worden bijgeplaatst.  
Van grote feesten en evenementen 
zal het park in 2021 waarschijnlijk 
weinig hinder ondervinden, want 
de meeste zullen niet doorgaan. 
We hopen op den duur de Japanse 
Duizendknoop uit het park te 
verbannen, maar dat is een kwestie 
van lange adem en volharden. We 
blijven rekenen op vele betrokken 
vrijwilligers om zowel Artsenijhof te 
onderhouden en andere klussen te 
klaren, indien nodig.
We zullen er alles aan doen om het 
overleg met stadsdeel en Zuidas niet 
te laten doodbloeden en rekenen 
erop dat er toch in 2021 weer een 
schouw gehouden kan worden met 
de verantwoordelijke wethouder van 
het Stadsdeel.  
En natuurlijk gaan wij ervan uit dat 
alle bruggen weer begaanbaar zullen 
zijn, dat de paden er keurig bij zullen 
liggen, dat de honden niet te diepe 
kuilen graven in de grote weide, 
dat de vaste plantentuin weer mooi 
zal bloeien. En dat onze leden ons 
blijven steunen.

Bestuur Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark
Maart 2021  

JAARVERSLAG 2020 | BLIK VOORUIT
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Nu Mokumboot een vergunning heeft gekregen 
voor een ligplaats in de Boerenwetering, is het 
tijd om daar wat meer informatie over te geven. 

Er is immers veel te doen geweest over de vergunning-
aanvraag hiervoor. 

Wat komt er? 
In 2021 opent de nieuwste locatie van Mokumboot aan de 
Boerenwetering ter hoogte van het Beatrixpark. Het gaat 
over tien verhuursloepen. Die vaartuigen zijn elektrisch 
aangedreven en hebben een lengte van 5,5 meter en 
een breedte van 2 meter. De sloepen worden verhuurd 
aan particulieren. Die varen de sloepen zelf door de 
grachten. De sloepen worden door veel verschillende 
personen gebruikt. Hiermee wordt het bezit van eigen, 
vervuilende, sloepen tegengegaan. De sloepen worden 
opgeladen met groene stroom. De maximumsnelheid 
voor deze boten is vastgesteld op 6 kilometer per uur.

Op het kaartje is te zien waar de boten komen te liggen. 
De sloepen zijn vanaf de brug, de kade en de overkant 

zichtbaar. Het geheel zal, zo meldt Mokumboot “een 
maritieme, kleinschalige sfeer uitstralen”. Het gebruik 
van de promenade langs de Boerenwetering zal straks 
iets toenemen.

Geeft dat overlast? 
Mokumboot is naar eigen zeggen zelf sterk gebaat bij een 
schone omgeving en zal zich daar sterk voor maken. Dit 
betekent mogelijk zelfs een verbetering van de huidige 
situatie. Alle huurders van de verhuursloepen krijgen een 
duidelijke instructie voor vertrek.

Gedurende de openingstijden zijn er altijd medewerkers 
aanwezig op de locatie. Die kunt u dus aanspreken. In de 
circa acht maanden waarin wordt verhuurd is de drukte 
afhankelijk van het weer. Alleen op toptijden, bij mooi 
weer in de weekeinden, is naar verwachting sprake van 
een maximale bezetting. Bij 10 sloepen met gemiddeld 
4 personen per sloep is er dus sprake van maximaal 40 
bezoekers tegelijk, die in de praktijk nooit tegelijk zullen 
arriveren maar in kleine groepjes verspreid.

GRACHTEN…
IN DE AMSTERDAMSE

ELODIE LUINGE

M O KU M B O OT  H E E F T  E E N  V E R G U N N I N G 
G E K R E G E N  VO O R  E E N  L I G P L A ATS  I N  D E 
B O E R E N W E T E R I N G
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Vorig jaar hebben we geen vogelwandeling 
aangeboden vanwege de lockdown maar dit jaar 
proberen we het toch weer. Afstand houden hoeft 

geen probleem te zijn en Theo van Lent heeft er altijd wel 
zin in. Hij zoekt de meest waarschijnlijke zanggebieden 
op en brengt een extra kijker en vogelboek mee.

VOOR VROEGE VOGELS
VOGELWANDELING

THEO VAN LENT

W A N D E L I N G  ZAT E R DAG  2 2  M E I ,  A A N VA N G 
7 . 0 0  U U R  ’ S  O C H T E N D S

VOGELWANDELING

Wie gaan die sloepen gebruiken? 
De ervaring leert dat vooral 
Amsterdammers gebruik maken 
van de verhuurmogelijkheden. Deze 
komen – hopelijk- veelal met de fiets. 
Toeristen van buiten Amsterdam 
zijn vaak per openbaar vervoer (of 
vliegtuig) gekomen en zullen ook 
niet zorgen voor extra parkeerdruk.  

 Wat gaan we er nog meer van 
merken? 
Alle vaartuigen worden elektrisch 
aangedreven. Het motorgeluid 
is volgens Mokumboot te 
verwaarlozen. Conform de 
vergunningsvoorwaarden voor de 
verhuursloepen is het verboden 
live muziek en (draagbare) 

Wandeling zaterdag 22 mei, aanvang 7.00 uur ’s 
ochtends, verzamelen bij parkingang Cornelis 
Dopperkade. Aanmelden niet nodig, check bij twijfel ook 
even de nieuwspagina van onze site.
Theo van Lent : 06 46 78 46 23 | theovanlent@gmail.com

geluidsapparatuur aan boord (af) 
te spelen. Huurders worden daarop 
gewezen. Onderhoud van enige 
omvang aan de vaartuigen zal elders 
worden uitgevoerd. Hiervoor moeten 
de vaartuigen naar een werf.
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KOMT NAAR HET PARK
HET CONSERVATORIUM

DE AHK

D E  N I E U W E  D E P E N DA N C E  VA N  H E T  CO N S E RVATO R I U M 
VA N  A M ST E R DA M  I N  H E T  B E AT R I X PA R K .  
E E N  K I J K J E  AC H T E R  D E  S C H E R M E N  B I J  D E Z E  B I J ZO N D E R E  O N T W I K K E L I N G .

Velen hebben er al kennis van 
genomen. In het Beatrixpark 
wordt hard gewerkt aan 

een nieuwe dependance van het 
Conservatorium van Amsterdam. 
In de zomer van 2022 zal een aantal 
opleidingen hun intrek nemen in de 
architectonische gebouwen Convict 
en Kapel. Tijd om het ontwerpteam 
aan u voor te stellen.

Het team
“Ontwikkelen doe je altijd samen”, zo 
begint Erik Duiker als we hem vragen 

iets over het project te vertellen. 
Erik is Hoofd Huisvesting & beheer 
bij de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK) en als 
opdrachtgever verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van Kapel en 
Convict. “De ontwikkeling van de 
dependance van het Conservatorium 
van Amsterdam in het Beatrixpark 
is een samenwerking van allerlei 
verschillende partijen. We werken 
met een professioneel en ervaren 
ontwerpteam bestaande uit een 
breed palet aan disciplines.” aldus 

Erik. Naast dit ontwerpteam is er 
veel aandacht voor alle betrokkenen 
rondom de locatie. “We werken in 
nauw overleg met de gemeente, 
Directie Zuidas, vertegenwoordigers 
uit de buurt en het Conservatorium 
van Amsterdam zelf als toekomstige 
gebruiker van het gebouw. Vanaf de 
start van het project hebben we een 
klankbordgroep opgestart met daarin 
ook de Vrienden van het Beatrixpark, 
een afvaardiging van de bewoners uit 
de Prinses Irenebuurt en omliggende 
organisaties. Het is voor ons de basis 
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“De sereniteit van de twee 
gebouwen past perfect bij 

het rustige karakter wat wij 
met deze locatie voor ogen 

hebben”, aldus Janneke 
van der Wijk, directeur van 

het Conservatorium van 
Amsterdam 

voor een goede samenwerking en uitwisseling van kennis 
en ideeën”, geeft Erik aan.  

Hoe het begon
Het internationaal gerenommeerde Conservatorium 
van Amsterdam werd aangetrokken door de magie 
die je voelt in de gebouwen Convict en Kapel. “De 
sereniteit van de twee gebouwen past perfect bij het 
rustige karakter wat wij met deze locatie voor ogen 
hebben”, aldus Janneke van der Wijk, directeur van het 
Conservatorium van Amsterdam en persoonlijk nauw 
betrokken bij de ontwikkeling. Het Conservatorium van 
Amsterdam streeft dagelijks naar excellente prestaties 

van haar talenten en daarbij is de juiste omgeving van 
essentieel belang. De rijke historie van de gebouwen 
Convict & Kapel, oorspronkelijk onderdeel van het 
Sint-Nicolaaslyceum, is nog steeds voelbaar aanwezig. 
Een plek voor rust, bezinning en ontwikkeling. Iets wat 
ook voor de toekomstige studenten van de dependance 
behouden moet blijven. 
Verbinden van verleden, heden & toekomst 
Als architect voor dit bijzondere gebouw is het ervaren 
bureau Office Winhov uit Amsterdam aangesloten. Jan 
Peter Wingender, mede-eigenaar van Office Winhov, is  
verantwoordelijk voor het toekomstige architectonische 
totaalontwerp van Convict & Kapel: “We streven continue 
in dit traject naar het behouden van het monumentale en 
historische karakter van de gebouwen en tegelijkertijd 
de locatie gereed maken voor het toekomstige gebruik 
door het Conservatorium van Amsterdam. In een 
vroegtijdig stadium hebben we daarom één van de 
oorspronkelijke architecten, Ted Peters, betrokken bij 
dit project. Het deed ons goed om onlangs van hem te 
horen dat hij vertrouwen heeft in de huidige plannen 
van het ontwerpteam en de manier waarop we met het 
‘levenswerk’ van hem en Ben Spangenberg omgaan”, licht 
Jan Peter toe.

Het Ensemble van Zuid
Muziek is van nature een sociaal fenomeen. Het is 
een universele taal, erkend door alle culturen en 

HET CONSERVATORIUM
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Het overkoepelende 
concept ‘Het Ensemble van 
Zuid’ ambieert een plek te 

ontwikkelen waar iedereen zich 
thuis voelt in muziek”. 

verenigt verschillende lagen van de samenleving. 
Oftewel, muziek verbindt. Lot Frijling, aangesloten als 
conceptontwikkelaar vanuit Yellow Concepts vertelt; 
“Verbinding is voor het ontwerpteam het uitgangspunt 
voor de bouw van de dependance in het Beatrixpark. 
Het overkoepelende concept ‘Het Ensemble van Zuid’ 
ambieert een plek te ontwikkelen waar iedereen zich 
thuis voelt in muziek”. Een focus op verbinding tussen 

zowel studenten, docenten en medewerkers van het 
Conservatorium van Amsterdam onderling, als met de 
buurtbewoners, parkbezoekers en mensen die op de 
Zuidas werken. Een plek voor wederzijdse inspiratie, 
waarbij er een ensemble van groen, ensemble van 
gebouwen en ensemble van mensen ontstaat. In het 
concept staan drie kernwaarden centraal; ontplooiing, 
onstpanning en ontmoeting. Om hiertoe te komen zijn er 
gedeelde waardensessies gehouden met de stakeholders 
van het project, dit om de invulling zo goed mogelijk aan 
te laten sluiten op de wensen en behoeften vanuit alle 

betrokkenen. Gedurende het gehele ontwikkeltraject 
wordt het overkoepelende ontwerp doorvertaald in alle 
details van het gebouw en rondom gelegen gebied. 

Inpassing in het Beatrixpark 
De toekomstige ligging van de dependance in het 
prachtige groengebied van het Beatrixpark is uniek voor 
het Conservatorium van Amsterdam. Het ontwerpteam 
is zich dan ook uiterst bewust van de ligging van de 
gebouwen en werkt met veel aandacht aan het inpassen 
van de twee panden in de parkachtige omgeving, als 
ook aan de gevolgen die een dergelijke locatie met zich 
meebrengen. Het bureau DELVA Landscape architects, 
geleid door Steven Delva is verantwoordelijk voor de 
landschappelijk inrichting. Steven werkt intensief samen 
met de gemeente om een passend landschappelijk 
ontwerp te ontwikkelen wat de verbinding tussen binnen 
en buiten versterkt en de parkbeleving verhoogt. “Ons 
streven is altijd om het toekomstige ontwerp naadloos te 
laten aansluiten op de omliggende natuur”, vertelt Steven 
ons. “Een natuurlijke oase midden tussen de levendige 
Zuidas en de RAI, een plek om te genieten van natuur 
en cultuur, is wat we ambiëren met dit project. Met 
dank aan de Vrienden van het Beatrixpark is zelfs een 
initiatief ontstaan om een aantal Chinese berken terug 
te planten voor de bomen die worden gekapt, dat is fijn 
aan deze manier van samenwerken”, aldus Steven. In dit 
traject wordt er samen met de klankbordgroep kritisch 
gekeken naar de licht- en potentiele geluiduitstoot en 
een nette oplossing voor het fiets parkeren. Zo komt 
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Met dank aan de Vrienden 
van het Beatrixpark is zelfs 

een initiatief ontstaan om een 
aantal Chinese berken terug 

te planten voor de bomen 
die worden gekapt, dat is 
fijn aan deze manier van 

samenwerken”, aldus Steven.

Het ontwerpteam blijft 
zich komend anderhalf 

jaar volledig inzetten 
om met de komst van 

het Conservatorium van 
Amsterdam een waardevolle 

en passende toevoeging te 
maken aan het Beatrixpark, 

en de dagelijkse rust te 
waarborgen.

“ Op verzoek van de redactie van deze Nieuwsbrief heeft de AHK ons 
bovenstaande tekst aangeleverd."

er dagelijks toezicht voor het tegengaan van niet netjes 
geparkeerde fietsen en op het behoud van een schone 
en veilige omgeving voor iedereen. Erik Duiker vult 
aan: “Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties is de 
Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten zich bewust 
van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
haar leefomgeving en de inpassing van het gebouw 
hierin. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel; 
binnen het ontwerpteam zorgt onze technische partner 
ABT ervoor dat voldaan wordt aan alle hoge eisen die we 
op dat gebied stellen”. 

De invulling
Kijkend naar het ontwerp van de gebouwen zouden 
Convict en Kapel geïnterpreteerd kunnen worden als 
een rechthoekig, meer gesloten en respectievelijk een 
rond en open gebouw. Dit gedachtegoed past bij de 
toekomstige invulling van de locatie. Het hogere Convict 
zal volledig gebruikt worden als onderwijslocatie, 
toegankelijk voor medewerkers, docenten en studenten 
van het Conservatorium van Amsterdam. In dit gebouw 
is optimale focus voor de studenten het uitgangspunt. 
Er wordt gewerkt samen met adviesbureau Peutz aan 
praktijklesruimtes met een perfecte akoestiek, enerzijds 
om geen enkele geluidsoverlast te veroorzaken alsook 
om het waarborgen van de ultieme omgeving voor 
lessen en uitvoeringen. Kapel, het ronde gebouw, 
heeft daarentegen een meer open houding en is 
toegankelijker van aard. Op de begane grond blijft de 
horecafunctie bestaan waarbij kritisch gekeken wordt 
naar het vinden van de meest passende exploitant. De 
horeca invulling moet een sympathieke toegevoegde 
waarde bieden aan bezoekers van het Beatrixpark en de 
dependance. Momenteel wordt er in samenwerking met 
een afgevaardigde van de klankbordgroep gewerkt aan 
de verdere invulling hiervan. Daarnaast wordt er een 
prachtige concertzaal gerealiseerd. “Dit is voor studenten 
de plek om te oefenen voor echt publiek, en wat is er 
dan beter dan dat ze dit voor de buurt doen?”, zegt Erik 
uitnodigend. De concertzaal zal gebruikt worden voor 

kleinschalige optredens, passend bij het serene karakter 
van de studies en de locatie. 

Waar staan we nu?
Momenteel focust het ontwerpteam zich op het verder 
uitrollen van het definitieve ontwerp van de gebouwen 
en landschapsontwerp, welke de afgelopen tijd in 
samenwerking met de klankbordgroep en de gemeente 
is vastgesteld, en de inkoop van de aannemer. In aanloop 
naar de bouw zal zorgvuldig worden gekeken naar de 
te treffen maatregelen. Er is veel aandacht voor het 
inrichten van de toekomstige bouwplaats en aanrijroute 
welke voor zo min mogelijk overlast dient te zorgen. De 
door de AHK aangestelde overall projectleider waarborgt 
dit zorgvuldige proces van de bouw van deze bijzondere 
ontwikkeling. 

Tot slot
Het ontwerpteam blijft zich komend anderhalf 
jaar volledig inzetten om met de komst van het 
Conservatorium van Amsterdam een waardevolle en 
passende toevoeging te maken aan het Beatrixpark, en 
de dagelijkse rust te waarborgen. Marleen Munniksma, 
Voorzitter van de Vrienden van het Beatrixpark voegt 
toe: “Wij hebben gedurende het gehele ontwikkeltraject 
steeds mee kunnen denken bij de totstandkoming van dit 
ontwerp. Dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld”. Erik 
Duiker sluit namens het ontwerpteam af: “Via deze weg 
wil ik graag eenieder bedanken die tot nu toe de moeite 
heeft genomen bij te dragen aan de ontwikkelingen. 
Wij kijken er naar uit om u na de opening in de Kapel te 
ontvangen!” 
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REDEN GENOEG

BOOM OF BANK

HET BESTUUR

S O M S  B E R E I KT  O N S  VA K E R  D E  V RA AG  O F 
H E T  M O G E L I J K  I S  E E N  B O O M ,  O F  E E N  B A N K , 
A LS  H E R D E N K I N G S M O N U M E N T  VO O R  E E N 
OV E R L E D E N E  T E  S C H E N K E N  A A N  H E T  PA R K .

Hoe leuk wij het ook vinden dat dat aan ons 
gevraagd wordt; de Vrienden zijn niet de 
eigenaar van het park, en wij kunnen en mogen 

daar dus niet over besluiten. Dat is de gemeente. We 
hebben daarom uitgezocht naar wie verwezen kan 
worden. Gevraagd naar het beleid hieromtrent kregen wij 
onderstaande toelichting:

Banken en andere objecten in de openbare ruimte 
Er is geen stedelijk beleid of afwegingskader geformuleerd. 
Maar: het plaatsen van extra “gedoneerde” banken is 
ongewenst, omdat dit op lange termijn ook leidt tot hogere 
kosten in beheer en onderhoud. Het plaatsen van bordjes 
bij deze objecten leidt tot het verrommelen van de openbare 
ruimte en past niet in “Puccini”. (dat is de norm voor 
openbare ruimte: https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/)  
Het Vondelpark is hierop een uitzondering.

Doneren bomen 
Er is geen stedelijk beleid of afwegingskader geformuleerd. 
Er komt regelmatig een vraag voor het doneren van bomen. 
Dit kost voor een enkele boom relatief veel tijd (en dus geld). 
Bovendien zijn de kosten voor bomen significant veel hoger 
dan het leveren van bomen. Het grootste deel van de kosten 

zit in bomengrond, transport en onderhoud. Als de Gemeente 
Amsterdam zelf de bomen vervangt dan kan dit worden 
georganiseerd op veel grotere schaal. Een enkele uitzondering 
is verstorend in dit proces. De gemeente zoekt naar een 
algemeen beleid hiervoor.  Het lastige is dat deze aanvraag dus 
echt afhankelijk is van de situatie, type boom, etc. In sommige 
gevallen is het uiteraard wel interessant om bijzondere of 
grote volwassen bomen te krijgen. Hierbij moet wel per boom 
worden gekeken of een boom geschikt is en welke maatregelen 
vooraf genomen moeten worden.

Het officieel registeren van bomen als herinnering aan 
een persoon is ongewenst, omdat dit in de toekomst tot 
ongewenste situaties kan leiden als er veranderingen 
zijn in de openbare ruimte of bomen onverhoopt gekapt 
moeten worden.

Los van bovenstaande moeten alle wijzigingen, zeker 
in het monumentale deel van het Beatrixpark, getoetst 
worden door Ruimte & Duurzaamheid in verband met 
de impact van wijzigingen op het (originele) ontwerp. 
Aangezien er geen vast kader is, is de gebiedsmakelaar 
de 1e contactpersoon is voor dit soort vragen. Voor het 
Beatrixpark is dat:
Mw. Linda Schot (L.Schot@amsterdam.nl)

DONEREN
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VRIEND WORDEN

U kunt ook een mailtje sturen naar mail@vriendenbeatrixpark.nl.  U krijgt dan een bevestigings-bericht van 
ons en informatie over het overmaken van de jaarlijkse bijdrage.

STUUR DIT STROOKJE NAAR HET SECRETARIAAT:  WILLEM PIJPERSTRAAT 35, 1077 XL AMSTERDAM

JA!  Ik word Vriend(in)  van het  Beatrixpark

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

adres

postcode & woonplaats

telefoonnummerhandtekening

e-mail adres

naam (Hr/Mw)

De vereniging is opgericht in 1981 om het 
park tegen uitbreidingen van de omliggende 
bebouwing te beschermen en goed beheer en 

onderhoud te stimuleren.

Anno 2021 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met 
ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke 

Het Beatrixpark is een kostbaar 
stukje groen in de stad, op een 
kostbare plek in Amsterdam 

Zuid. De vereniging kan alle steun 
gebruiken bij onze inzet voor het behoud 
van het park. U kunt veel doen (in het 
bestuur), als vrijwilliger in de Arsenijhof 
werken of Vriend of Vriendin worden 
en blijven, zodat onze stem een groter 
gewicht in de schaal legt. 

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw 
omgeving die ook enthousiast is over het 
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip 
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro 
per jaar!

U kunt onderstaand strookje doorgeven, 
maar aanmelding via de site is natuurlijk 
ook mogelijk: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

VERENIGING VRIENDEN
VAN HET BEATRIXPARK

Monumentenstatus van het oude gedeelte; de coördinatie 
van de vrijwilligers in de Artsenijhof; het geven van 
voorlichting via gedrukte Nieuwsbrieven, elektronische 
nieuwsberichten en de website; het voortdurend 
overleggen met locale en gemeentelijke bestuurders van 
stadsdeel en Zuidas.  De vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark heeft op dit moment zo’n 1000 leden.

VRIEND WORDEN

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL


