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Voorwoord
  
Om te vieren dat onze vereniging al 30 jaar
bestaat, hebben we twee extra Jublleumbijlagen voor de Nieuwsbrief gepland. In
het najaar verschijnt een speciale Kunst in
het Beatrixpark bijlage. En nu ligt voor u
de Nostalgie bijlage.
Interviews
We kijken in een twee interviews met
betrokken leden en bestuurders terug.
Met Saar Boerlage die vanaf de oprichting
bij het park betrokken is geweest en met
Herman Wals, die als wethouder én als
bestuurder voor het park gezorgd heeft.
Karel Claassen, oud-voorzitter Stichting
Overleg Rai-buurten, schrijft over zijn
herinneringen aan de strijd met de RAI.

Een interview met mevrouw Rosenthal
kan niet meer, een verhaal over haar
nalatenschap, waarmee de Rosenthal-bank
werd betaald, wel.
Beeldmateriaal
We zijn voor u in het archief gedoken en
laten de oude teksten en kopieën voor
zichzelf spreken. Met bijvoorbeeld het
eerste levensteken van de vereniging;
de omslag van de eerste Nieuwsbrief,
krantenartikelen over de strijd om
het behoud van het park, en nog veel
meer. Zo krijgt u een beetje een indruk
over wat er in die dertig jaar allemaal
gepasseerd is. Het is uiteraard onze
persoonlijke selectie, we konden niet alle

belangrijke gebeurtenissen laten zien.
Meer informatie
Wie nog veel meer wil weten over het park
en de vereniging, kan uiteraard terecht op
de website. Onder het kopje Archief (via
Overige Informatie) staat het wel en wee
van het park sinds 2002 samengevat in een
90-tal stukjes.
Nog veel gedetailleerder, voor de echte
liefhebber, is – via diezelfde archiefpaginahet overzicht van alles wat in 30 jaar in de
nieuwsbrieven is verschenen.
We wensen u veel lees-en kijkplezier,
de redactie

Dertig
  
Ongeveer dertig weken geleden opperde
een van de redactieleden het voornemen
om voor het dertigjarig bestaan van de
vereniging met een speciale editie van
de eveneens dertigjarige Nieuwsbrief te
komen. Al snel werd duidelijk dat zoiets
heel veel extra werk zou betekenen,
maar het resultaat mag er zijn. Het
kost ongeveer 30 x 100 euro’s extra om
zo’n publicatie te laten drukken. De
redactie heeft zeker 30 uur zitten lezen en
overleggen.
Dertig uur voor de deadline werd mij
gevraagd om een bijdrage van maximaal
30x10 woorden te leveren voor dit
jubileumnummer, dat aan onze 30x40
leden na 30 maart verzonden zal worden.
Ik heb er ongeveer 30 minuten over
moeten nadenken en heb het in iets
minder dan 2x30 minuten geschreven.
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Over ongeveer 30 dagen is de jaarlijkse
algemene ledenvergadering, waar
waarschijnlijk minstens 30 leden naar toe
zullen komen. De meeste van onze leden
zijn ouder dan 30 jaar. Een aantal van hen
woont al meer dan 30 jaar in deze buurt
en is vanaf de oprichting lid.
Gemiddeld besteed ik per maand ruim
30 uur aan het voorzitterschap van de
vereniging. In de kast staan zo’n 30
ordners en mappen met zaken die de
vereniging betreffen.

Het zal u ongeveer 30 seconden gekost
hebben om dit stukje te lezen. En ik daag
u uit om in 30 woorden per e- mail of
kaartje uw mening te geven over het park
of de vereniging! (e-mail : beatrixpark@
hotmail.com of Redactie Nieuwsbrief,
Willem Pijperstraat 35, 1077 XL
Amsterdam).
Uw huidige voorzitter ,
voor nog minstens 30 maanden
Marleen Munniksma (2x30).

Per jaar krijgen we er ca. 30 nieuwe
leden bij, maar we verliezen ieder
jaar ook gemiddeld 30 leden. Onze
bestuursvergaderingen duren ongeveer 4 x
30 minuten, terwijl overleg met gemeente
en andere instanties vaak beperkt wordt tot
(per keer) 2 x 30 minuten.
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Interview
  
Saar Boerlage ontvangt mij in de
bestuurskamer van de WOUW
(Wijze Oude Wijven) aan de Plantage
Middenlaan vlak bij de Hortus. Saar was
de eerste voorzitter van de Vereniging
van Vrienden van het Beatrixpark. De
Vereniging werd in 1981 opgericht omdat
een aantal mensen zich zorgen maakte
over de ontwikkelingen rondom het
park, zoals de uitbreiding van de RAI
en het WTC. De plannen zouden er
volgens omwonenden toe kunnen leiden
dat de omvang en de kwaliteit van het
Beatrixpark steeds minder werden.
“Zo’n parkvereniging, had jij daar de tijd
voor? Ik kende je naam vanuit die tijd
vooral als de gedreven voorzitster van het
comité tegen de Olympische Spelen?”, was
mijn eerste misschien wat retorische vraag.
Natuurlijk had Saar daar tijd voor. In ieder
geval ze vond het belangrijk genoeg. In
onze ogen, zei ze, waren er zoveel plannen
in de omgeving en al die plannen hielden
altijd te weinig rekening met het park. De
RAI was bijvoorbeeld een voortdurend
groeiende moloch die steeds weer een
stukje grond wilde bebouwen met nieuwe
hallen of een parkeerterrein. Ook voor het
WTC en Sint Nicolaaslyceum waren er
plannen en altijd was de achterliggende
gedachte: het park moest maar een beetje
kleiner worden.
Het park zelf reageerde daar niet op en
zei niets terug, dus moesten wij aan de
bak. Er was in die tijd al een Vereniging
Beethovenbuurt. Deze club voerde actie
tegen de parkeerdruk en de verloedering,
die de wedstrijden van Ajax in het
Olympisch Stadion voor de buurt met zich
meebrachten, en ook de uitbreiding van
het WTC werd door de vereniging kritisch
gevolgd.
Een eigen vriendenvereniging
Vanuit deze Vereniging ontstond het idee
om een aparte organisatie op te richten
die zich zou concentreren op het park.
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Een beetje park in Amsterdam had in die
tijd een Vereniging van Vrienden, zoals
het Vondelpark en het Oosterpark. Dus
wij vonden dat het Beatrixpark dat ook
moest hebben. Het werd een vereniging
die onder de naam Vrienden van het
Beatrixpark zou gaan opereren en waarvan
ik gevraagd werd om als voorzitster op te
treden. In het bestuur van de Vereniging
zaten bewoners van de Beethoven- en
van de Rivierenbuurt. De RAI was hun
gemeenschappelijke vijand waar zij tegen
ten strijde trokken. Het Beatrixpark heeft
in vergelijking met andere stadsparken
natuurlijk het nadeel dat het niet strak
zit ingebed in een buurt. Daardoor is
er ook meer de kans dat er vanwege
bouwprojecten stukje bij beetje van het
groen wordt afgeknabbeld.

augustus en in het voorjaar werd er tussen
de dotterbloemen kikkerdril opgevist
om thuis in de vijver tot ontwikkeling
te laten komen. Ook later toen ze als
8- jarige naar een dorpje op het platteland
in Friesland verhuisde was de natuur een
vanzelfsprekend onderdeel van haar leven.
Ze woonden daar in een pastorie en in
de grote tuin stonden 64 fruitbomen.
Saar werd, als dochter van een dominee,
vaak met een schaaltje met fruit op pad
gestuurd om aan zieke dorpsbewoners af
te leveren. Ook buiten de tuin genoot
Saar van de natuur in de omgeving van
het dorp: ze kende de omgeving op haar
duimpje, de paadjes en de hekjes die naar
buurtdorpen leiden, de zwemplekken,
waar broer haar vasthield toen zij leerde
zwemmen, niks geen betaalde zwemles.

Ik wilde wel, want ik maakte als
bewoonster van de Stadionbuurt vaak
gebruik van het park voor een ommetje.
Maar ook al in de periode daarvoor kwam
ik er, toen ik met mijn moeder het park
bezocht. Mijn moeder woonde in de buurt
van het Olympiaplein. Omdat zij steeds
hulpbehoevender werd, trokken we er
samen opuit.

Mevrouw van de labrador
Natuurlijk is een park als het Beatrixpark
iets anders dan vrije natuur, zoals zij
die kent uit haar jeugd, zegt Saar. Maar
Saar vond ook in het park plekjes waar
zij het prachtig vond om even te zitten.
Bijvoorbeeld aan de kastanjering in het
Beatrixpark heeft ze mooie herinneringen.
Zij kon daar in het avondlicht in korte tijd
tot rust komen om weer opgewekt aan een
avondvergadering te kunnen beginnen.

Met weemoed denkt Saar terug aan de
middagen, dat zij en haar broer hun
moeder in de Eend naar het Park brachten.
De parkwachters knepen een oogje dicht,
wanneer zij met de Eend een stukje het
Park inreden om moeder te vervoeren naar
een plekje om te picknicken.
Sneeuwklokjes en kikkerdril
Van haar moeder had Saar in haar jeugd
geleerd om te genieten van de natuur.
Haar moeder was biologe. Het gezin
woonde in Oegstgeest en moeder ging
altijd op stap met de kinderen richting de
duinen in de buurt van Noordwijk. De
eerste sneeuwklokjes werden geplukt en
in een zilveren vaasje gezet, als teken dat
de lente op komst was. Er werden bramen
gezocht aan het einde van de maand

Een park kenmerkt zich doordat mensen
daar iets met elkaar hebben. Voor Saar
is dat ook echt de meerwaarde van een
park. Zo’n hondenclub in het park, dat is
toch iets fantastisch. Ik herinner me dat
de deelnemers niet alleen met elkaar de
honden uitlieten, maar ook zorgden voor
elkaars honden -en voor elkaar indien
nodig. ‘Mevrouw van de labrador’, in
plaats van mevrouw Jansen, hoorde je dan.
En dan natuurlijk het kinderbadje, waar
altijd al op een hele natuurlijke manier,
moeders van verschillende nationaliteiten
via de kinderen contact met elkaar kregen.
Bij haar herinneringen aan het Park denkt
zij ook aan de mooie kruidentuin en
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het muziekfestival. Het doet haar goed,
wanneer ik haar vertel dat de kruidentuin
er tegenwoordig in elk seizoen prachtig
bij staat en dat er zomers nog steeds een
festival wordt georganiseerd.
Blijven opletten
Maar om op de Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark terug te komen,
zegt Saar. In de begintijd waren er over
het Park eigenlijk dezelfde zorgen als
er nu nog zijn: de toilethuisjes, of de
fonteinen die het niet goed deden of
onvoldoende onderhouden werden, de
uitbreidingsplannen van de RAI en de
desinteresse van bestuurders voor de
wens van bewoners van de Rivieren- en
Beethovenbuurt om dat kleine stukje
groen ongeschonden te bewaren.

geldt die ervaring van afwisseling veel
minder.
Tot nu toe is het Beatrixpark niet aan de
beurt geweest maar misschien is het een
goed idee om één van de volgende keren
eens met de wandelclub van daaruit te
starten en dan verder langs de Amstel te
lopen.
Toekomst
Ooit plantte Saar met een aantal actieve
vrienden boompjes en struiken op de

plek langs de rondweg. De actie mislukte,
omdat vandalen er de volgende zondag
al alles hadden uitgetrokken of omver
hadden gereden met hun brommers.
Gelukkig kan ik haar vertellen dat
daar later toch een mooi parkdeel is
aangelegd, namelijk de Natte Vallei. Zo
heeft ze als voorzitster toch figuurlijk een
zaadje geplant dat later tot iets moois is
uitgegroeid.

Loes Lesterhuis

Dat het Beatrixpark een
gemeentemonument is geworden is
prima. Dan kan er niet zomaar even
aan gesleuteld worden en moeten de
verschillende belangen goed worden
afgewogen. Je moet altijd attent blijven,
want anders is het verdwenen voor je er erg
in hebt.
Wandelen is het beste
Saar is actief in een wandelclub voor
ouderen in Amsterdam. Iedere veertien
dagen wordt er gewandeld door de
stadsranden van Amsterdam. Saar vindt
dat wandelen meer aandacht moet krijgen
van de politiek, dit past goed in een
leeftijdsbewust bewonersbeleid omdat
ouderen en jonge gezinnen behoefte
hebben aan goede wandelpaden.
Dat is ook zo leuk van het Beatrixpark.
Door de compacte opzet en de vele
verschillende bosschages, de verschillen in
hoogten en de vele boomsoorten, ervaar
je allerlei verschillende landschappen en
krijg je het gevoel dat wanneer je door het
Park loopt, je echt in de natuur bent. Voor
mensen, die door het park fietsen en het
park alleen gebruiken als doorgangsweg
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Interview
  
In het kader van de gesprekken met
illustere Vrienden bezochten twee
redactieleden Herman Wals, zowel oudbestuurslid van de vereniging, als exwethouder van, destijds, stadsdeel Zuid.
We zijn benieuwd naar zijn idee over de
vereniging, vanuit beide ‘tegengestelde’
perspectieven.

de zogenaamde Rosenthal-bank. Een
erg leuk burgerinitiatief, waar de lokale
politiek toen echter niet makkelijk aan
mee wilde werken. Mv. Rosenthal had
een substantieel bedrag uit haar erfenis
geschonken aan de VVvhB en die wilde
graag iets van een blijvende herinnering
aan haar in het park.

Herman woont in een flat met uitzicht
op het park; een bewuste keuze, zo blijkt
voor een man die zijn hele werkzame
leven bezig is met openbare ruimte en de
inrichting daarvan.

Een anekdote die hij zich ook nog goed
herinnert is mevrouw Fennema, die na
de enorme ravage die de storm van 1990
had aangericht, een mara-beeld wilde
doneren aan het park. Dat zou dan op een
afgebroken boomstronk komen te staan,
als herinnering, visueel een heel mooi idee.
Herman heeft haar toen geholpen – helaas
vergeefs- om de subsidie hiervoor aan te
vragen. Ze werd door de Amsterdamse
Kunstraad afgewezen omdat ze geen
officiële status als kunstenaar had.

De kennismaking met de VVvhB begon
rond 1990: toen waren er in AmsterdamZuid eigenlijk twee verenigingen op
groengebied die er toe deden: die van
het Vondelpark, en de VVvhB. En in
de buurt was er ook de stichting MAO:
Mooie Apollolaan en Omgeving. Die
verenigingen verschilden in aanpak: waar
sommigen de confrontatie zochten met
de ambtenaren en de wethouders, daar
waren de bestuursleden van de VVvhB
juist gericht op consensus, overleg en
wederzijds initiatief. Die koers hebben de
opeenvolgende besturen van de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark altijd
duidelijk zo gehouden, weet Herman
vanuit zijn tijd als wethouder.
In de begintijd van de deelraden moesten
ze nog wennen aan over-assertieve
burgers. Maar Roelof van Waard, vanaf
1992 voorzitter van de VVvhB, was een
plezierige volwaardige gesprekspartner.
Drie keer per jaar was er overleg tussen
Herman en de Vrienden van het
Beatrixpark, samen met de groenbeheerder
van het park, Daan Aeyelts. Juridische
acties waren de eerste jaren van de
vereniging nog helemaal niet aan de orde;
het was vooral een kwestie van heel veel
praten, inspreken en schriftelijk reageren
naar de politiek.
Een interessant onderwerp waar hij als
wethouder mee te maken heeft gehad was
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Herman Wals heeft zowel ervaring bij het
stadsdeel Zuid, als bij Zuideramstel. En
die verschilden duidelijk in de aanpak van
groenbeheer en openbare orde, net als
met het omgaan met burgerinitiatieven.
Het “oude” stadsdeel Zuid gaf destijds
nog wat tegenwicht tegen de grootse
plannen van de Zuidas. Naar zijn idee
heeft daarna Zuideramstel dat veel te
weinig gedaan. De 3e afslag was er, als
het aan de politici van toen had gelegen,
wel gekomen. Die waren volgens Herman
toch te veel geneigd om het idee van het
Projectbureau ZuidAs en de gemeente
Amsterdam te volgen, namelijk dat het
Beatrixpark een soort restruimte was in de
grootse Zuidas plannen. Gelukkig was er
vanuit andere hoeken voldoende tegengas.
Ook de Vereniging heeft in de loop
van de jaren goed en moedig gestreden.
En tegenwoordig wordt de waarde van
het park terecht ook anders ingeschat.
Stadsdeel en Zuidas zijn nu niet meer per
definitie de ‘ tegenstanders’.
Trots is Herman op het feit dat hij als
wethouder destijds het beeld van de
zeemeermin, zo karakteristiek voor

de plek, weer in het kinderbadje heeft
weten terug te krijgen: het was zoek en
bleek bij navraag ergens gehavend in
een opslagplaats te liggen en het idee
was om dat beeld in het Gijsbrecht van
Aemstelpark neer te zetten(!). Hij heeft
er toen voor gezorgd dat er van een
verdwenen dolfijn een nieuwe mal werd
gemaakt en dat de beeldengroep weer,
zoals dat hoorde, bij het kinderbadje
kwam.
Vanuit de politiek heeft hij verder veel
met de vereniging te maken gehad toen
de plannen voor de ‘parkhal’ van de RAI
concreter werden. En ook in het overleg
over de herinrichting van het gedeelte dat
nu de “natte vallei” is.
Vanuit zijn huidige functie als raadslid
behartigt hij de Zuidasplannen en heeft zo
weer te maken met het park. En ook zal hij
het uiteraard als lid blijven volgen.
Als voorzitter van de vereniging was
Herman het meeste bezig met de 3e
afslag van de A10, tussen de RAI en het
Olympisch Stadion, ter hoogte van de
Beethovenstraat, naast het weren van
geplande voetbalvelden, schooltuintjes en
een tennisbaan.
Dat voorzitterschap heeft hij maar
vier jaar gedaan; hij wilde interim
zijn totdat er iemand was die de met
gezondheidsproblemen kampende Roelof
van Waard kon opvolgen (die iemand was
Marleen Munniksma. red.)
Belangrijk vindt hij ook wat hij met
het bestuur bereikt heeft met de
Monumentenstatus van het oude gedeelte
van het park. Daar heeft hij zich nog een
jaar extra voor ingespannen nadat hij geen
voorzitter meer was. Daarna is hij uit het
bestuur gegaan; je kunt niet alles doen...
Heeft hij vanuit zijn ervaring in het
verleden nog advies aan het huidige
bestuur?
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

 
Je hebt, weet hij, in een bestuur als dit
altijd verschillende typen mensen nodig:
degenen die zich gewoon rechtstreeks met
het park bezighouden, met de dagelijkse
dingen als graffiti, nieuwe bomen en
kwaliteit van het water en dergelijke.
En daarnaast moeten er ook mensen
zijn die op de lange termijn visie letten,
en de plannen in groter verband in de
gaten houden. Hij heeft de indruk dat in
beide stijlen op dit moment goed wordt
voorzien. Net als destijds is het bestuur een
leuke club van enthousiaste mensen.

is duidelijk afgesproken in ruil voor
de bebouwing van het parkdeel bij de
Beethovenstraat, zodat dat gebied weer bij
het park komt. Maar problemen liggen
op de loer in de vorm van partijen die
dit oude gebouw een ‘markant’ en dus te
bewaren bouwwerk vinden. Alert blijven
dus!
Voor zichzelf heeft Herman ook nog een
toekomstdroom: een paar follies in het
park, op de plek van de twee koepeltjes uit

de Floriadetijd. Daar heeft hij als raadslid
van Zuideramstel een idee voor geopperd,
dat ook aangenomen werd. Door de fusie
van de stadsdelen is het grote stilte op dat
gebied. Hij heeft het kortgeleden weer
eens aangekaart bij het nieuwe stadsdeel
maar nog niets gehoord. Wel zijn de oude
koepeltjes “min of meer” hersteld , die
ambtenaar wist blijkbaar niet van het
akkoord op vervanging door een follie!
Mirjam Louisse & Elodie Luinge

Als duoraadslid in Zuideramstel en
tegenwoordig als raadslid in Zuid merkt
hij, dat de VVvhB echt als serieuze
gesprekspartner wordt gezien.
Hij heeft ook nog een tip voor de
toekomst: hou dat hotel van 80 mter
hoog met 800 kamers van de RAI in de
gaten! Het is nu even buiten beeld door de
crisis, maar voor dat je het weet liggen de
plannen er weer, voor een te hoog gebouw,
met de rug naar het park! Het is maar de
vraag of het stadsdeel op tijd zal opletten
wat er gebeurt met zo’n hotel: ook in
eerdere stadia is altijd goed gevonden dat
het park als achtertuin werd beschouwd,
waar de RAI-gebouwen met hun lelijke
achterkant naar toe konden staan!
Zorg ervoor dat er op het onderhoud niet
te gemakkelijk bezuinigd wordt. Het ligt
er nu redelijk goed bij; er is veel gedaan de
laaste jaren aan opknappen van het park;
nu is het zaak dat bij te houden. En het is
de taak van de VVvhB om het stadsdeel
daar voortdurend op attent te maken.
En, zegt hij: let er bij bezuinigingen op dat
de getroffen maatregelen omkeerbaar zijn.
Moet er dan bezuinigd worden, dan liever
eens wat minder vaak het gras maaien; dat
is een niet-permanente zaak die dat wel
kan lijden.
Kijk ook goed naar wat er met het oude
Sint Nicolaasgebouw gebeurt: sloop
JUBILEUM UITGAVE: VOORJAAR 2011
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Het Beatrixpark en de RAI:
   ’ 
Op 30 september 1986 was het dan zover:
een volle congreszaal in de RAI was het
toneel van onrust en ingehouden woede:
de gemeente zou de komende uitbreiding
van het tentoonstel- lingscomplex
toelichten. Dat viel niet in goede aarde
bij de ‘vrienden van het Beatrixpark’ en
evenmin bij de buurt. Was de RAI immers
niet in 1982 al met 40 % uitgebreid ? En
waarom dit keer een stuk van het park
? En waar bleven de maatregelen tegen
de parkeeroverlast ? De wethouder en de
RAI-directie konden niet echt overtuigen.
Al helemaal niet toen bleek dat er ook
nog voorzien was in een uitbreiding op de
voetbalvelden van AFC in Buitenveldertnoord. Daarmee werd tevens Buitenveldert
‘in de gordijnen’ gejaagd inclusief het daar
gevestigde bedrijfsleven. Er bleek niet echt
nagedacht te zijn over de belangen van de
omgeving. De stakeholders zouden we nu
zeggen. Verontwaardiging alom. Ook bij
de huisartsen, bejaardenhuizen, scholen
,wijkcentra en bewonersverenigingen.
Verzet werd aangekondigd want ditmaal
mocht die uitbreiding niet doorgaan. De
schaduwen van een lange strijd wierpen
zich vooruit…
De ‘vrienden’, buurtbewoners en overige
belanghebbenden wisten niet dat op
18 december 1985 wethouder van der
Vlis zijn ambtenaren al opdracht had
gegeven om “een of andere professor uit
onverdachte hoek” te zoeken die “met
een soort wetenschappelijk onderzoek” de
noodzaak van de uitbreiding zonneklaar
zou aantonen. Hij verwachtte immers
op “politiek en maatschappelijk vlak
moeilijkheden”. Aldus geschiedde en
de Erasmus Universiteit uit Rotterdam
leverde het gevraagde rapport. Dit opzetje
was toen bij de parkvrienden en buurt
genoten nog niet bekend. Dat kwam
pas 2 jaar later en was vervolgens voor
het Parool aanleiding om te concluderen
dat de ‘lastige buren van de RAI’ om de
tuin waren geleid. Zover waren we in
oktober ’86 nog niet. Eerst zouden alle
krachten moeten worden gebundeld,
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wat geschiedde door de oprichting
van de Stichting Overleg RAI-buurten
(STOR,) waarin naast de parkvrienden alle
relevante organisaties uit de Rivierenbuurt,
Buitenveldert en Beethovenbuurt zich
verenigden.

De gepresenteerde studies konden niet
echt overtuig- en daarom bleef de STOR
aandringen op onderzoek naar verplaatsing
van de RAI. Stelsel-matig werd dat
geweigerd, zelfs nadat twee architecten
namens ons een plan presenteerden
waarbij de RAI gehandhaafd bleef met het
De eerste jaren zou om de paar weken in
congrescentrum, onder verplaatsing van
het Nicolaaslyceum een bont gezelschap
de grote beurzen in een nieuw complex in
rond de tafel zitten om gemene zaak te
Zuid-Oost, Noord of Nieuw-West. De
maken tegen de geplande uitbreiding. Een vrijgekomen ruimte zou vervolgens voor
ieder had natuurlijk zijn eigen belang en
woningbouw gebruikt kunnen worden.
invalshoek maar we waren het van meet
Het mocht niet baten: de politiek had
af aan eens over 3 za-ken : geen aantasting zijn eigen agenda, telkens nauwkeurig
van het Beatrixpark, opheffing van de
afgestemd op de RAI. Dat bleek ook
parkeeroverlast en geen uitbrei- ding op
toen de provincie haar goedkeuring in
de lange termijn in Buitenveldert. Dat was 1989 aan het bouwplan moest geven.
onze inzet. Die van de RAI : uitbreiding
Haarlem toonde begrip voor de jarenlange
van het vloeropp. met ± 45.000 m2.
overlast en voor de wens het park te
behouden maar gezien de ‘concessies’ die
De eerste schermutselingen vonden
de gemeente inmiddels bereid was te doen
plaats op gemeentelijk niveau als
keurde men het nieuwe bestemmingsplan
voorbereiding op een te nemen besluit
goed. Dat kwam erop neer dat er geen
van de gemeenteraad. Toegezegd werd
verdere uitbreidingen in de toekomst in
ondermeer overleg met de STOR om de
het park meer zouden plaatsvinden; dat de
parkeeroverlast te beteugelen en dat de
braakliggende strook tegen de ringweg als
korte termijn uitbreiding (12000 m2)
park zou worden ingericht en tevens een
geen toegang zou mogen krijgen via de
door de RAI te bekostigen systeem van
Artsenijhof in het park. De meerderheid
afsluiten van de buurten bij grote beurzen
wilde echter geen blokkade op uitbreiding zou worden ingevoerd. De wethouder
want die was voor de RAI noodzakelijk en was zover gekomen onder druk van alle
dus ook voor Amsterdam. Verbaasd werd
protesten en na soms felle debatten met
wel gereageerd op het onderzoek van de
de STOR. Want die protesten bleven uit
STOR waaruit bleek dat de gemeente voor de buurt toenemen op nog een drietal
5/7 economisch eigenaar van de RAI was
hoorzittingen met telkens 600 tot 800
en dus 2 petten op had bij het wel of niet
boze Amsterdammers. De gevestigde
verlenen van de vereiste bouwvergunning. politieke orde was wel wat gewend na
De gemeente bleek zelf bij de uitbreiding
de roerige ‘sixties’, maar dit niet van
financieel belang te hebben. Daarvan bleek het keurige Zuid. De bewoners en hun
niemand van de gemeenteraadsleden op de organisaties hadden er geen vertrouwen
hoogte.
in en zagen dan ook eenmaal met veel
plezier de toen beroemde scheidsrechter
In de jaren ’87 en ’88 was er veel overleg
Leo Horn, gesecondeerd door een elftal
tussen een ambtelijke werkgroep en de
jonge AFC voetballertjes, de congreszaal
STOR over te nemen parkeermaatregelen betreden en de rode kaart uitreiken aan de
tijdens vooral de grote publieksbeurzen
wethouder. Hij had het er ook wel naar
met soms 100.000 bezoekers per dag.
gemaakt. Onder zijn verantwoordelijkheid
Tevens werd ons voorgehouden dat
waren inmiddels op het stadhuis 1400
het RAI-station in de nabije toekomst
bezwaarschriften tegen de uitbreiding
bezoekers met de auto zou terugdringen.
in de papierversnipperaar verdwenen…
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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De RAI-directeur kreeg de gele kaart en
dat was tekenend. Een waarschuwing
dat dit de laatste keer moest zijn met
die stenen in het park en de, al sinds
de jaren ’70 bestaande, verkeers- en
parkeeroverlast. De RAI had zich ook
– hoe vreemd het ook moge klinken
– tot een constructieve gesprekspartner
ontwikkeld door binnen de grenzen van
haar mogelijkheden de STOR tegemoet te
komen bij de aanpak van de auto-overlast
en de beperking van schade aan het park
bij de bouwactiviteiten. Principieel bleven
we het oneens over nut en noodzaak
van de uitbreiding, maar de onderlinge
verhouding was er langzamerhand een van
onderling respekt én begrip voor elkaars
standpunten.

het door de STOR ingestelde beroep tegen
de goedkeuring door de provincie van het
bestemmingsplan, afwachten. Stadhuis
en RAI waren ‘not amused’. In december
1990 vond de laatste hoorzitting plaats.
Ditmaal vertrokken 6 bussen met 300
buurtbewoners weer naar Den Haag.
Zelfs de adviseur van de Raad had zijn
stevige twijfels geuit in zijn advies over
definitieve goedkeuring van de RAIuitbreiding. De stemming was gematigd
optimistisch onder die 300. Het college,
zoals gebruikelijk bestaande ondermeer
uit oud-politici zat er zo op het oog wat
geroutineerd bij. Dat stemde niet geheel
tot gerustheid.

worden gecompenseerd staat tot op de dag
van vandaag.
De parkeeroverlast is grotendeels
teruggebracht doordat nog altijd de
buurten afgesloten worden onder deels
gelijktijdige bewaking van de toegangen.
En AFC voetbalt nog altijd op dezelfde
plek. Zonder ons verzet had dat er anders
uit gezien.

Maar minstens zo belangrijk was
de ervaring van zeer velen dat de
samenhang in de buurten groeide
door gemeenschappelijke inzet en
eensgezindheid. De strijd had ruim 5
jaar geduurd maar al die jaren lieten
Dat voorgevoel kwam uit : het
burgers zien wat zij vermogen te zijn:
bestemmingsplan werd ditmaal
pleitbezorgers van een gemeenschappelijke
goedgekeurd. De RAI mocht gaan bouwen en rechtvaardige zaak: de leefbaarheid van
in het park, voor het laatst. Dat wel.
hun omgeving.

Gezien de grote belangen én de wissel
die op de toekomst zou worden
getrokken bij doorgaan van ook de
“kleine” uitbreiding in het park, besloot
Per saldo waren we toch niet ontevreden.
Mr. Karel Claassen
de STOR in juni 1989 de Raad van
Het park kreeg een mooie uitbreiding erbij Oud-voorzitter,
State te vragen de inmiddels aan de RAI
en het principe dat steen door groen moet Stichting Overleg RAI-buurten
afgegeven bouwvergunning te schorsen.
Vergezeld van tientallen bewoners
verdedigde de STOR in Den Haag met
haar advocaat en de parkvrienden en
de buurtcomite’s, op indringende wijze
hun belangen. Overtuigend waren de
woorden van de toenmalige voorzitter
van de vereniging ‘Vrienden van het
Beatrixpark’ prof. Van de Griend, van zijn
latere opvolger Drs. Roelof van Waard en
die van Ingrid Stranders. Beiden waren
al sinds begin jaren zeventig lid van de
verkeerscommissie in de Rivierenbuurt en
tekenden overtuigend het ‘schrikbewind
‘ uit van de auto-terreur bij grote
exposities. Ondersteund door rapporten
en alternatieven van de UvA (2x), de
VU en de landschaps- en tuinarchitect
Arend-jan van der Horst waren ze ideale
pleitbezorgers. Alle drie mengden zij passie
en zakelijkheid op een overtuigende wijze.
Het resultaat was volledig: de RAI mocht
voorlopig niet uitbreiden en moest de
volledige inhoudelijke behandeling van
JUBILEUM UITGAVE: VOORJAAR 2011
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Mevrouw Rosenthal
  
Op 10 mei 1990 overleed in het Willem
Mackenziehuis aan de Graafschapstraat,
mw. Antoinetta C.J. Schouten, geb. 6
september 1905, weduwe van Marcellus
Rosenthal.
In haar testament uit 1988 had zij bepaald
dat 1/6 deel van haar vermogen moest
worden geschonken aan de Vereniging
Vrienden van het Beatrixpark.
Onze vereniging zou niet zijn wat ze
vandaag is zonder deze mw. Rosenthal.
Een vereniging met enige financiële
armslag staat toch wat anders “in het
leven” dan zonder die mogelijkheden.
“Money makes the difference”, al hebben
we daar in de maatschappij de afgelopen
jaren ook de keerzijde van ervaren.
Lezend in het archief wordt duidelijk
dat opeenvolgende besturen zich
altijd zeer bewust zijn geweest van de
verantwoordelijkheid. Er is voortdurend
de afweging gemaakt tussen uitgeven of
beheren, besteden we het geld voor de
vereniging of voor het park ? We zijn geen
spaarbank, werd er vaak gezegd.
De eerste jaren na uitbetaling zijn
vooral de concerten in het park door
de vereniging gesponsord en dat waren
er soms vier per jaar maar dan wel met
optredens van bijvoorbeeld het Willem
Breuker Collectief en het Ricciotti
Ensemble en goede organisatie.
Ook de uitgave van een informatieve
en betere Nieuwsbrief kon met het geld
worden gerealiseerd. Tegenwoordig zelfs
2x per jaar een Nieuwsbrief in kleur,
duur maar goed voor de betrokkenheid
van de leden. Maar vooral een financiële
buffer, nodig voor toekomstige juridische
procedures en bijstand heeft altijd een
grote rol gespeeld in het beleid van het
bestuur, tot op de dag van vandaag, zie
bedreigingen van RAI via de NZlijn naar
de Zuidas.
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Toch is het voor een bestuur niet
leuk om altijd alleen maar tegengas te
moeten geven. Dankzij mw. Rosenthal
kon de vereniging in 1991 fl. 17.000,schenken om een aantal bomen uit
de kastanjering bij de grote vijver te
vervangen die bij de vreselijke storm
van 1990 waren omgevallen. Later is
nog eens, zelfs een iets groter bedrag
maar dan in euro’s, geschonken om
ook de binnenste kastanjering weer in
oude glorie te kunnen herstellen en bij
het 25-jarig jubileum zijn er ook weer
een paar mooie herinneringsbomen (
Zilversparren) geplant aan de rand van de
hondenwei. Verfraaiing van het park als
doel, dat staat immers ook in de statuten
van de vereniging. En niet te vergeten,
het cultuurhistorisch onderzoek voor
de monumentenstatus en het daaruit
voortgekomen Jubileumboek met dvd,
waren zonder de erfenis veel moeilijker te
realiseren geweest.
Van mw. Rosenthal is helaas verder weinig
bekend. We hadden graag geweten wat het
park voor haar betekende maar navraag bij
het Mackenziehuis leverde weinig meer op
dan de opmerking dat zij een “minzame
vrouw was, heel sociaal voelend, en die erg
van de natuur hield”. Ook weten we niet
of ze lid was van de vereniging.
In 1992 is de erfenis, uiteindelijk ca. fl.
67.000,--, uitbetaald en in 1994 vond het
bestuur het toch tijd worden om haar met
iets moois voor het park te eren. Het plan
was een mooie grote duurzame bank met
haar naam.

hoger. Ook de plek bleek een moeilijke
discussie. “Dan maar geen bank maar een
boom” was op een gegeven moment zelfs
de wanhopige verzuchting van het bestuur.
Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen
en kon op 8 Juni 1997 (!) bij ons 15jarig
jubileum de bijzondere bank met de naam
van mw. Rosenthal aan het stadsdeel
worden aangeboden, op de open plek in
de buurt van het beeld van Flora bij de
ingang Cornelis Dopperkade.
De vereniging heeft uiteindelijk fl.
20.000,- bijgedragen, het stadsdeel heeft
b.t.w. en plaatsing voor haar rekening
genomen, ook van de boom, een
moeraseik, in het midden van de bank, en
zou voor verder onderhoud zorgen. (De
moeraseik bleek het op die plek moeilijk
te hebben en is later vervangen door een
Liquidambar, een amberboom.
Op een mooie zonnige dag is het een
heerlijk plekje om wat te mijmeren
over deze mw. Rosenthal , over wat
er dankzij haar allemaal mogelijk is
geweest voor het park en hoe door goed
rentmeesterschap en inzet van de besturen
en de betrokkenheid van heel veel mensen
uit de omgeving door de jaren heen, de
vereniging en park nu zijn wat ze zijn.
Ze zou eens moeten weten...., ze zou vast
wel trots zijn geweest op wat er, vooral
dankzij haar schenking, met het park is
gebeurd, kan ik me zo voorstellen.
Mirjam Louisse

Vanaf toen bleken ambtelijke molens
toch echt heel langzaam te draaien. Men
zat niet te wachten op initiatiefrijke
burgers die iets leuks wilden voor het
park ondanks het financiële aanbod van
fl. 10.000,- Kennelijk was het moeilijk bij
het stadsdeel om zoiets in te passen in de
eigen opvattingen over het park, er waren
allerlei technische bezwaren voor de bank
en de kosten werden gaandeweg steeds
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Eerste vergadering bestuur
 . 
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Eerste officiële brief
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De reiger
  

Citaat uit 1e nieuwsbrief juni 1982
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Nieuwsbrieven
   

Nieuwsbrief
26e jaargang, najaar 2007

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Nieuwsbrief
Inhoud

Van de redactie

2

Van de voorzitter

3

Zuidas zonder derde afslag

6

Interview met René Riemersma, projectleider
Verbetering Beatrixpark

7

Uit de Artsenijhof

11

De aardpeer

12

Arend van de Beld, coach voor de vrijwilligers
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van de Artsenijhof

13

Ode aan het park

14

Een stoffelijk overschot in het park

15

Grote opruiming! Alles moet weg!!

16

Muziekfestival Beatrixpark 2007

17

Verslag v/d eerste Amsterdamse Stadsvogeldag

18

Bosuiljongen in het Beatrixpark

20

Onbekende bekenden

22

Van de penningmeester

24

Ledenadministratie

24

Een wandeling langs de nieuwe aanplant

25

Iedere Amsterdammer een eigen boom

27

Het Jubileumboek

27

Op naar de 1500

28

Indien onbestelbaar retour afzender:
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
H. Gorterstraat 27, 1077 WE Amsterdam
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Boomplantactie
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Boomplantactie
     : 

Gedeelte Natte Vallei op diezelfde plek anno 2009
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Teleurstelling
    : 

Zo ziet de Natte Vallei er nu uit.
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Van parkharkers
 : 
In 1984 lag het Beatrixpark er naar de mening van de vereniging zo verloederd bij dat er actie moest worden ondernomen! Roelof
van Waard deed een oproep aan de leden om op zaterdagochtend troep te gaan ruimen en met schoffel en schop onkruid (vooral
Bereklauw) te wieden en verborgen stenen paden vrij te maken. Dat waren de zogenaamde “parkharkers”. In 1989 stopte de groep
wegens gebrek aan belangstelling.
In 1999 nam bestuurslid Kaki Markus het initiatief voor een groep vrijwilligers voor het opknappen van de unieke Artsenijhof. Anno
2012 is er een gesmeerd lopende groep vrijwilligers, ca. 25-30, onder leiding van bestuurslid Willem Smit, die zo veel mogelijk de
historische beplanting van medicinale oorsprong probeert te herstellen en in een plantenlijst te beschrijven.
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Parkharkers


Anno 2011, park verfraaid en aanmerkelijk beter onderhouden
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Artsenijhofvrijwilligers
 

Vrijwilligers van 2000 tot 2010.

citaat nieuwsbrief 2001
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Van concert
Al vanaf begin jaren zeventig werden in het Beatrixpark een of meerdere concerten per jaar gegeven, georganiseerd door het
wijkcentrum Zuid-West. Er is zelfs nog een affiche uit 1969. Vanaf 1980 werden ze georganiseerd door de heer Siegenbeek van
Heukolom en zijn vrouw, na enige jaren overgenomen door de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Vanaf 2004 is er ieder jaar in
de zomer een muziekfestival.

1969

Voor als het regende
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Tot muziekfestival
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1990: Orkaanachtige storm
  
De enorme ravage na de januaristorm van 1990 (meer dan 500 bomen gesneuveld in het park) was voor de vereniging de aanleiding
het stadsdeel een financiële bijdrage van fl. 17.000,- te geven voor het planten van een aantal nieuwe Kastanjes rond de grote vijver.
Later, in het jaar 2000, is nog eens eenzelfde bedrag in euro’s aangeboden voor Kastanjes voor de binnenring rond diezelfde vijver.
Samen met de fl. 50.000,- van het Schipholfonds.
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Beatrixpark
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Parkhal
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Opening “Natte Vallei”
: 
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: 

Zo mooi zal het er in de toekomst niet meer uitzien.
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Metrostation
  

Voorzitter Roelof van Waard als
doodgraver na het inleveren van weer
een stukje park

Ook in 1983 wilde men de Kruidentuin
al kwijt !
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Metrostation
  

Zo zag de begroting er destijds uit
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Noord-Zuidlijn
  

30
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Het gevecht
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Monumentenstatus
 

Hier gaat de aanvraag voor de
monumentenstatus op de bus

32
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Van Jubileumboek
 
In 2002 heeft de verenignig aan drs. Mireille Dosker de opdracht gegeven voor een cultuurhistorische beschouwing van het
Beatrixpark.
Die analyse wilde de vereniging gebruiken voor de aanvraag van de Rijksmonumentenstatus om zo sterker te staan in de verdediging
van het park tegen de dynamisch oprukkende bebouwing van de Zuidas, zoals dat eerder noodzakelijk was gweest tegen de
uirbtreidingen van de RAI.
Haar rapport van maart 2003 heeft als basis gediend voor die aanvraag. De Rijksmonumentenstatus bleek onhaalbaar vanwege
de `leeftijd` van het park en de veranderingen die hebben plaatsgevonden tijdens de Floriade van 1972. De gemeentelijke
monumentenstatus is dus wel verleend in 2005.
De interessante historische verkenningen hebben in 2005 geresulteerd in de uitgave van het onderstaand mooie Jubileumboek met
DVD over het Beatrixpark.
Het boek is nog steeds voor 10 euro verkrijgbaar bij het secretariaat, Willem Pijperstraat 35, tel. 020 662 02 27 of allegro@xs4all.nl
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De Vereniging
  ...
Kapvergunning:
Terrein Europaboulevard, President
Kennedylaan, Jacob Soetendorpstraat
W15/0009-2008, kappen van 14 bomen
(6 Platanus acerifolia’s, 3 Malussen
(sierappel), 2 prunussen (pruim) en 3
Sorbussen (gewone lijsterbes)(08-082008);
Terrein Beethovenstraat, Prinses Irenestraat
en Ringweg A10 (Beatrixpark) –
W15/0014-2008, kappen van 226 bomen
(13-08-2008).
Ontvangen Kapvergunningen:
Terrein Beethovenstraat – W15/00162008, kappen van 3 bomen (Canadese
Populier); 23/7/2008
Ontvangen kapvergunning aanvraag:
Beethovenstraat – W15/0014-2008,
kappen van 226 bomen.
16/7/2008
Op het volgende adres kunt u de hier
gepubliceerde aanvragen inzien:
Weesperplein 4, kamer 322, telefoon
020-5513 420/484 geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur, indienen
bouwaanvragen en aanvullende gegevens:
nieuwevoorzitter.htm
nieuwevoorzitter.htm
van 9.00 tot 12.00 uur; inzien dossiers
nieuwevoorzitter.htm
archief na telefonische afspraak: 020Uitde
deEcho
Echovan
van11mei
mei2002
2002
Uit
Uit de Echo van5513.419/427
1 mei 2002
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Vereniging Vrienden
  
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.

..

Op naar de 1200
 
Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens
kostbare 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.

  
  
  
 
 
 
 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
(H/M)
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